C E N Í K 2 0 1 7 ⁄ 2 0 18 – E U R
FORM FOLLOWS PERFECTION

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele. Tiskové chyby vyhrazeny!
Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny dříve vydané ceníky. Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

C E N Í K 2 0 1 7 ⁄ 2 0 18 – E U R

FORM FOLLOWS
PERFECTION

Krátký výrok, který mění myšlení, design i výrobu:
Tvar vychází z dokonalosti. Tento princip sám
o sobě představuje revoluci. Žádný tvar a žádnou
funkci nelze považovat za vzájemně nezávislé.
Přesto však AXOR dělá ještě více. AXOR usiluje
o dovedení věcí k dokonalosti. Proces vývoje není
dokončen, dokud lze cokoli měnit. Dokud výrobek
nepředstavuje více než jen souhrn tvaru a funkce.
Baterie, sprchy a doplňky AXOR jsou vyvíjeny,
konstruovány a vyráběny dle tohoto principu. Pro
koupelny a kuchyně. S nejlepšími designéry na
světě. Plné inovací, které udávají směr. Dovedené
k dokonalosti.
axor-design.com
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PŘEH L ED

KOUPELNOVÉ KOLEKCE A XOR
ST YLISTICKÉ VARIACE.
DOVEDENÉ K DOKONALOSTI .

Od klasického k modernímu: baterie, sprchy, umyvadla,
koupací vany a doplňky AXOR. Jedinečné avantgardní
modely a kompletní koupelnové kolekce. Vytvořené světově
proslulými designéry. Pro opravdu luxusní koupelnu. Nekompromisní co do kvality. Plné inovací, které udávají směr.
Dovedené k dokonalosti.

A XO R Starck

A XO R Massaud

A XO R Starck Organic

A XO R Uno

A XO R Citterio

A XO R Carlton

A XO R Citterio E

A XO R Citterio M

A XO R Montreux

A XO R , sprchy

A XO R , doplňky

A XO R , základní tělesa, odtoky a přepady

A XO R , umyvadla a koupací vany

A XO R Urquiola

A XO R , techniky

PŘEH L ED

TECHNIKY AXOR
INOVACE.
DOVEDENÉ K DOKONALOSTI .

CHROM
J E TA K É MOŽ N É
P OZ L AT I T

Průkopnické myšlenky. Tvarování vody do osvěžujících
proudů. Vytvářejí znamenité pohodlí k používání. A snadné
na čištění. Podporují zodpovědnost při využívání vody.
Techniky AXOR jsou výsledkem intenzivního výzkumu
a vývoje. Made in Germany. Dovedené k dokonalosti.

Technika AirPower:

Technika PowderRain:

Vzduchem obohacená voda vytváří

Velmi jemné silikonové trysky se třemi až

plné kapky, které měkce dopadají

pěti otvory rozdělují vodu do drobných,

na kůži.

tělo zahalujících kapiček.

Technika QuickClean:

XXL performance:

Částečky vodního kamene lze snadno

Rozdělujte tok vody prostřednictvím

a rychle odstranit díky pružným siliko-

velkého disku vodních paprsků. Voda

novým tryskám.

pak obklopuje celé tělo.

Technika Eco-Smart:

Technika Select:

Baterie a sprchy spotřebovávají až

Tlačítko Select se ve sprše používá

o 60 procent méně vody než běžné

k přepínání mezi druhy proudu nebo

produkty.

sprchovými tryskami a zapíná i vypíná
výtok baterií.

ComfortZone:

Technika CoolStart:

teplá

Definuje užitný prostor mezi umyvadlem

Studená voda vytéká automaticky

a výtokem baterie. Čím je ComfortZone

v základní poloze rukojeti.

větší, tím různorodější je využití baterie.

studená

leštěný chrom

Individualizace od A XO R

A XO R FI N I S H PLUS

-020

kartáčovaný chrom
-260

leštěný vzhled zlata
-990

kartáčovaný vzhled zlata
-250

AXOR FINISHPLUS
leštěný nikl
-830

UŠLECHTILÉ.
DOVEDENÉ K DOKONALOSTI .

kartáčovaný nikl
-820

Brilantní. Robustní. Trvanlivé. Povrchové úpravy AXOR FinishPlus
jsou naprosto výjimečné. Desetkrát tvrdší než galvanizované
leštěné červené zlato

baterie. Špičkové podání barev. Velmi odolné. Stojí za tím

-300

vysoce složitý fyzikální postup vytváření par pro povlakování
povrchů (PVD).

kartáčované červené zlato
-310

Odpařování zirkonu. Ve vakuu. Vyrobeno dle vysokých standardů
kvality. S vysokou přesností. Patrné hlavně u kartáčovaných

leštěný bronz
-130

kartáčovaný bronz
-140

leštěný černý chrom
-330

kartáčovaný černý chrom
-340

leštěná mosaz
-930

kartáčovaná mosaz
-950

vzhled nerezu
-800

povrchů.

leštěný chrom

kartáčovaný chrom

leštěný vzhled zlata

kartáčovaný vzhled zlata

-020

-260

-990

-250

leštěný nikl

kartáčovaný nikl

leštěné červené zlato

kartáčované červené zlato

-830

-820

-300

-310

leštěný bronz

kartáčovaný bronz

leštěný černý chrom

kartáčovaný černý chrom

-130

-140

-330

-340

leštěná mosaz

kartáčovaná mosaz

vzhled nerezu

-930

-950

-800

AXOR FinishPlus. K dispozici v 15 exkluzivních povrcho-

Prakticky je v rámci expertízy AXOR nejprve proveden

vých úpravách. Kromě toho i dle individuálních specifi-

test proveditelnosti. To promění výjimečný výrobek

kací. Teoreticky lze na přání připravit každou barvu.

v něco jedinečného.

Individualizace od A XO R

A XO R S I G N AT U R E

A XOR SIGNATURE
J E D I N E Č N É P RO D U K T Y.
DOVEDENÉ K DOKONALOSTI .

Fascinace výjimečností. Touha po větší individualitě. Díky AXOR
Signature je každá koupelnová baterie unikátní. Z designového
objektu se stává personalizovaná sprcha. Z výjimečného se
stává jedinečné. Podle požadavků a vkusu zákazníka.
Prodloužení, zkrácení, zušlechtění, nápisy – to jsou exkluzivní
služby AXOR Signature.
Zdokonalení v unikát je prováděno v dílnách AXOR v Německu.
Pojato se spoustou zdravého úsudku a řemeslné preciznosti.
Aby tak vznikl jedinečný výrobek, který předčí veškerá
zákazníkova očekávání. V jakémkoli počtu. Podle průmyslových
standardů. Na nejvyšší technické úrovni. Dovedený
k dokonalosti.

A XO R digitální

A PL I K AC E A I S PE C I F Y

APLIK ACE A XOR
LU X U S N A D OS A H R U K Y.
Všechny kolekce a programy AXOR pro koupelny.
Přehledně. Aplikace AXOR. Rychlá a intuitivní. Vždy
na dosah ruky. Informace a fotogalerie s produkty
AXOR. S inspirativními odkazy. Aplikace Axor byla
vytvořena s podporou platformy Architonic architects.
Aplikace A XOR,
k dispozici na App Store:

ISPECIFY
USNADŇUJE
PL ÁNOVÁNÍ KOUPELEN .
Vytvoření luxusní koupelny je vysoce
individuální výzvou. iSpecify je nástrojem
pro plánování koupelen. Pro architekty,
návrháře interiérů a projektanty koupelen.
Pro specifikace projektů. Jednoduchý a
účinný. Je dokonale přizpůsobený přáním
a požadavkům zákazníků. Obsahuje
veškeré informace o produktech značky
AXOR. Včetně obrázků a všech údajů,

iSpecify,

které jsou pro plánování zapotřebí.

k dispozici na ispecify.hansgrohe.com

S mnoha inspirativními příklady.

A XO R digitální

W EBOV É ST R Á N K Y

WEBOVÉ STRÁNKY AXOR
NA WEBU T Y NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.
Pro značku AXOR znamená luxus zkušenost, vycházející z tvaru a funkce. Zkušenost, která útočí na
smysly a působí na lidi. To je možné vidět na

Webové stránky A XOR:
XOR :

webových stránkách AXOR. Včetně dojmů ze všech

axor-design.com

produktů a informací o nich. Možnosti individualizace a vytříbení. Inspirativní představy koupelen. Na
pozadí informací o značce. O designu. O technologii. Dovedené k dokonalosti.

KOLEKCE.
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Počty kusů v balení
* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Objednací
číslo

Počet kusů
v balení

01

Objednací
číslo

Počet kusů
v balení

Objednací
číslo

10715000

10

15

Počet kusů
v balení

Objednací
číslo

Počet kusů
v balení

Objednací
číslo

Počet kusů
v balení

18113180

15

34016000

10

01700180

10

10716000

10

15480180

2

18440000

4

34017000

10

01750180

10

10717000

10

15484180

10

18471180

25

34210000

10

10720000

8

15485180

2

18472000

3

34215000

10

18655000

10

34313000

10

10
10001000

8

10726000

6

16

10003000

8

10750180

3

16180180

4

18730000

20

34315000

10

10007000

8

10751000

3

16502000

3

18750000

7

34410000

20

10010000

8

10754180

11

16505000

3

18770000

20

34425000

7

10015000

8

10801000

4

16505820

3

26

34435000

7

10018000

8

10820000

3

16506000

3

26032000

2

34612000

10

10020000

8

10821000

4

16506820

3

26530000

25

34625000

10

10028000

8

10823000

30

16510000

6

26530400

24

34635000

10

10030000

8

10924000

6

16513000

4

26531000

25

34705000

7

10070000

5

10930000

20

16513820

4

26531400

24

34715000

10

10071000

2

10970000

20

16810000

10

27

34716000

10

10077000

6

10971180

11

16810820

10

27419000

10

34725000

8

10103000

8

10973180

8

16815000

10

27451000

100

34820800

3

10111000

8

11

16884000

100

27830000

6

34822800

4

10116000

8

11020000

6

16930180

25

27947000

6

36

10117000

8

11040000

7

16970180

25

27947090

6

36100000

5

10123000

10

11420000

5

16973180

50

27980000

6

36101000

6

10129000

8

11425000

7

16974180

50

27982000

6

36110000

5

10133000

4

11445000

2

16982180

20

27982820

6

36111000

6

10200000

8

11626000

20

27989000

6

36116000

6

10205000

6

11733000

7

36120000

6

10211000

8

12

10303180

14

12010000

10313000

10

10402000

17
17010000

10

28

17010090

10

28116000

40

38

4

17032000

7

28132000

25

38026000

5

12011000

4

17133000

4

28282000

30

38054000

4

3

12012000

5

17133090

4

28382000

2

38112000

3

10415000

10

12013000

5

17135000

4

28470180

4

38113000

10

10416000

7

12014000

4

17135090

4

28474000

6

38115000

4

10426000

10

12112000

5

17210000

10

28484000

7

38116000

4

10445000

7

12210000

4

17241000

7

28486180

6

38120000

4

10452180

6

12410000

4

17241090

7

28489000

8

38121000

4

10466000

2

13

17415000

10

28494000

7

38122000

4

10531000

25

13089000

18

17415090

10

28532000

50

38130000

10

10615000

10

13586000

50

17716000

10

28622000

25

38375000

10

10616000

10

13587000

50

17716090

10

28624000

25

38700000

7

10645000

10

13623180

25

18

28626000

25

38715000

10

10650180

10

14

38720000

8

10710000

10

14850000

38815000

10

4

18010000

3

34

18020000

4

34010000

Aktualizované počty kusů v balení vyhledejte prosím na portálu Hansgrohe.
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Počty kusů v balení
* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Objednací
číslo

38830000

Počet kusů
v balení

4

39

Objednací
číslo

Počet kusů
v balení

Objednací
číslo

Počet kusů
v balení

40808000

10

45113000

4

40821000

20

45133000

4

39010000

10

40835000

20

45712000

2

39015000

10

40836000

20

45713000

2

39018000

10

40872000

6

39020000

4

41

39031000

7

41406000

39034000

4

39115000

51
51300000

30

9

51301000

80

41406090

9

51303000

18

10

41421000

40

51304000

20

39117000

3

41421090

40

51305000

30

39133000

4

41519000

10

51307000

50

39134000

4

41521000

40

51309000

100

39135000

4

41537000

160

51310000

100

39136000

4

41560000

20

51312000

25

39143000

10

41580000

11

51313000

30

39144000

3

41719000

10

51315000

25

39147000

10

41721000

40

51320000

25

39148000

3

41734000

28

51321000

25

39153000

4

41735000

10

58

39200000

10

41760000

13

58300000

50

39210000

7

41780000

10

58301180

13

39313000

10

42

58302180

10

39315000

10

42021000

40

58303000

13

39400000

4

42021820

40

58304000

50

39442000

5

42030000

30

58305180

13

39455000

8

42060000

9

58306180

10

39457000

6

42060820

9

58307000

13

39655000

10

42080000

10

58308000

20

39711000

10

42235000

6

58309000

12

39716000

10

42236000

20

58311000

20

39720000

7

42237000

50

58313180

13

39835000

4

42260000

10

58314180

10

39835800

4

42401000

50

58315000

13

39840000

3

42436000

10

58316000

13

39850000

4

42460000

15

60

39860000

4

42708000

7

39861000

4

45

40

60032000

20

93

45002000

5

93171000

40088000

70

45110000

4

96

40352000

4

45111000

4

96441000

40806000

10

45112000

4

30

6

Aktualizované počty kusů v balení vyhledejte prosím na portálu Hansgrohe.
Ceník 2017/2018
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Nové produkty
Nový produkt

Objedn. čís.

AXOR Starck

Nový produkt

Objedn. čís.

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

13623180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

15480180

Sada přívodních hadic pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

13089000

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

15480180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

Základní těleso pro tříotvorovou armaturu na okraj vany

15484180

Základní těleso pro čtyřotvorovou termostatickou baterii na okraj vany 15482180

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

15485180

Základní těleso pro pro čtyřotvorovou termostatickou baterii
na vanový sokl

15483180

Základní těleso pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15486180

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

15485180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15486180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

16973180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16974180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15
Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Secuﬂex, sada pro montáž na okraj vany

28382000

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

AXOR Citterio E
AXOR Starck X

Sada přívodních hadic pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

13089000

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Prodloužení 25 mm

13586000

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

13623180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso pro čtyřotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15482180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro pro čtyřotvorovou termostatickou baterii
na vanový sokl

15483180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

15485180

Základní těleso pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15486180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Secuﬂex, sada pro montáž na okraj vany

28382000

AXOR Starck Organic
Základní těleso pro čtyřotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15482180

Základní těleso pro pro čtyřotvorovou termostatickou baterii
na vanový sokl

15483180

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

15485180

Základní těleso pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15486180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

AXOR Citterio
Sada přívodních hadic pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

13089000

Prodloužení 25 mm

13586000
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AXOR Citterio M
Prodloužení 25 mm

13586000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

13623180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15480180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Ceník 2017/2018

Nové produkty
Nový produkt

Objedn. čís.

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Nový produkt
Páková umyvadlová baterie 70 s třmenovou rukojetí, bez táhla

38021000
38021820
38021930

Páková umyvadlová baterie 100 s třmenovou rukojetí, s odtokovou
soupravou s táhlem

38023000
38023820
38023930

Páková umyvadlová baterie 100 s třmenovou rukojetí, bez táhla

38026000
38026820
38026930

Páková umyvadlová baterie 190 s třmenovou rukojetí, bez táhla

38032000
38032820
38032930

Páková umyvadlová baterie 250 s třmenovou rukojetí, bez táhla

38034000
38034820
38034930

Páková umyvadlová baterie 240 s třmenovou rukojetí, s odtokovou
soupravou s táhlem

38036000
38036820
38036930

Páková umyvadlová baterie na podlahu s třmenovou rukojetí, bez
odtokové soupravy

38037000
38037820
38037930

Tříotvorová umyvadlová baterie 200 s třmenovou rukojetí,
s odtokovou soupravou s táhlem

38054000
38054820
38054930

Páková umyvadlová baterie pod omítku s třmenovou rukojetí,
montáž na stěnu 165

38121000
38121820
38121930

Páková umyvadlová baterie pod omítku s třmenovou rukojetí,
montáž na stěnu 225

38122000
38122820
38122930

Páková bidetová baterie s třmenovou rukojetí, s odtokovou
soupravou s táhlem

38211000
38211820
38211930

Vanový výtok, zakřivený

38411000
38411820
38411930

Vanový výtok na podlahu, zakřivený

38412000
38412820
38412930

Páková vanová baterie na stěnu s třmenovou rukojetí

38421000
38421820
38421930

Páková vanová baterie pod omítku s třmenovou rukojetí

38426000
38426820
38426930

AXOR Urquiola
Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

15480180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

Základní těleso pro tříotvorovou armaturu na okraj vany

15484180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

AXOR Massaud
Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

15480180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

15485180

Základní těleso pro dvouotvorovou termostatickou baterii
na okraj vany

15486180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Objedn. čís.

AXOR Uno
Prodloužení 25 mm

13586000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

13623180

Základní těleso pro AXOR, elektronickou umyvadlovou baterii

16182180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Páková vanová baterie pod omítku s třmenovou rukojetí se
zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

38428000
38428820
38428930

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Tříotvorová armatura na okraj vany s třmenovou rukojetí

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

38436000
38436820
38436930

Páková vanová baterie na podlahu s třmenovou rukojetí

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

38442000
38442820
38442930

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Čtyřotvorová armatura na okraj vany s třmenovou rukojetí

Elektronická umyvadlová baterie

38010000

38445000
38445820
38445930

Ceník 2017/2018
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Nové produkty
Nový produkt

Objedn. čís.

Nový produkt

Objedn. čís.

Páková sprchová baterie na stěnu s třmenovou rukojetí

38621000
38621820
38621930

Páková bidetová baterie s rukojetí Zero, s odtokovou soupravou
s táhlem

45200000
45200820
45200930

Páková sprchová baterie pod omítku s třmenovou rukojetí

38626000
38626820
38626930

Bidetová baterie Select s odtokovou soupravou s táhlem

45210000
45210820
45210930

Páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí Zero, s odtokovou
soupravou s táhlem

45001000
45001820
45001930

Páková vanová baterie pod omítku s rukojetí Zero

45405000
45405820
45405930

Páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí Zero, bez táhla

45002000
45002820
45002930

Páková vanová baterie pod omítku s rukojetí Zero, se zabudovanou 45407000
bezpečnostní kombinací podle EN1717
45407820
45407930

Páková umyvadlová baterie 200 s rukojetí Zero, bez táhla

45003000
45003820
45003930

Vanový výtok rovný

45410000
45410820
45410930

Páková umyvadlová baterie 260 s rukojetí Zero, bez táhla

45004000
45004820
45004930

Vanový výtok na podlahu rovný

45412000
45412820
45412930

Páková umyvadlová baterie 80 s rukojetí Zero, bez táhla

45005000
45005820
45005930

Páková vanová baterie na podlahu s rukojetí Zero

45416000
45416820
45416930

Umyvadlová baterie Select 110, s odtokovou soupravou s táhlem

45010000
45010820
45010930

Čtyřotvorová armatura na okraj vany s rukojetí Zero

45444000
45444820
45444930

Umyvadlová baterie Select 110, bez táhla

45012000
45012820
45012930

Páková sprchová baterie na stěnu s rukojetí Zero

45600000
45600820
45600930

Umyvadlová baterie Select 200, bez táhla

45013000
45013820
45013930

Páková sprchová baterie pod omítku s rukojetí Zero

45605000
45605820
45605930

Umyvadlová baterie Select 260, bez táhla

45014000
45014820
45014930

Umyvadlová baterie Select 80, bez táhla

Umyvadlová baterie Select 220, s odtokovou soupravou s táhlem

Páková umyvadlová baterie na podlahu s rukojetí Zero,
bez odtokové soupravy

45015000
45015820
45015930
45016000
45016820
45016930
45037000
45037820
45037930

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu 160

45110000

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu 220

45111000

Umyvadlová baterie Select pod omítku, montáž na stěnu 165

45112000
45112820
45112930

Umyvadlová baterie Select pod omítku, montáž na stěnu 220

45113000
45113820
45113930

Stojánkový ventil Select, bez odtokové soupravy

45130000
45130820
45130930

Tříotvorová umyvadlová baterie 200 s rukojetí Zero, s odtokovou
soupravou s táhlem

45133000
45133820
45133930
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AXOR Carlton
Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

15480180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

AXOR Montreux
Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

15480180

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl

15481180

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínací ventil pod omítku

16930180

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN20

16970180

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno,
DN15

16973180

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika,
DN15

16974180

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

16982180

Secuﬂex, sada pro montáž na okraj vany

28382000

AXOR, SPRCHY
AXOR, termostatická baterie na stěnu/
pod omítku, do sprchy

Ceník 2017/2018

Nové produkty
Nový produkt

Objedn. čís.

Nový produkt

Objedn. čís.

Termostatická baterie 800 na stěnu/pod omítku

45440000
45440820
45440930

Přívod od stropu 300 mm

26433000
26433820
26433930

Základní těleso pro termostatickou baterii 800 na stěnu/
pod omítku

45442180

Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

26434180

Horní sprcha 460 / 300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou
Softcube

35274000

Horní sprcha 460 / 300 2jet se sprchovým ramenem a rozetou
Softcube

35275000

Horní sprcha 460 / 300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou
Softcube

35276000

Horní sprcha 460 / 300 1jet s přívodem od stropu

35277000

Horní sprcha 460 / 300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou
Square

35278000

Horní sprcha 460 / 300 2jet s přívodem od stropu

35279000

Horní sprcha 460 / 300 2jet se sprchovým ramenem a rozetou
Square

35280000

Horní sprcha 460 / 300 3jet s přívodem od stropu

35281000

AXOR Termostatické baterie na stěnu, k vaně
Termostatická vanová baterie 800 na stěnu

Termostatická vanová baterie 1200 na stěnu

45420000
45420820
45420930
45421000
45421820
45421930

AXOR, termostatický modul Select
Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

18310180

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče

18311180

Horní sprcha 460 / 300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou
Square

35282000

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

18312180

Horní sprcha 250 / 580 3jet

35283000

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

18313180

Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu horní sprchy 460/300

35288000

Termostatický modul Select 460/ 90 pro 2 spotřebiče pod omítku

18355000

Termostatický modul Select 530/ 90 pro 3 spotřebiče pod omítku

18356000

Termostatický modul Select 600/ 90 pro 4 spotřebiče pod omítku

18357000

Termostatický modul Select 670/ 90 pro 5 spotřebičů pod omítku

18358000

27984000
27984820
27984930

AXOR, horní sprchy
Shower Heaven 1200 / 300 4jet s osvětlením 2700 K

10628000

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet s osvětlením 3700 K

10629000

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet bez osvětlení

10637000

Základní těleso pro ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

10922180

Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu ShowerHeaven
1200/300 4jet

13603000

Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem

26034000
26034820
26034930

Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu

Sprchové rameno 390 mm

Přívod od stropu 100 mm

One, ruční sprcha 2jet

45720000

AXOR, sprchové sady

AXOR, sprchové systémy
Showerpipe 800 s termostatickou baterií a horní sprchou 350 1jet

AXOR, ruční sprchy

26035000
26035820
26035930
26431000
26431820
26431930
26432000
26432820
26432930

One, sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou One 2jet

45722000

AXOR FixFit, přípojky hadice
FixFit hose connection Softcube

36731000

FixFit hose connection Square

36732000

AXOR, jednotky s držáky Porter
Jednotka s držákem Porter Round

36733000

Jednotka s držákem Porter Square

36734000

AXOR, sprchové hadice
Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

28127000
28127820
28127930

Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

28128000
28128820
28128930

Sprchová hadice 1,25 m

28622000

Isiﬂex, sprchová hadice 2,00 m

28624000

Isiﬂex, sprchová hadice 1,60 m

28626000
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Nové produkty
Nový produkt

Objedn. čís.

Nový produkt

Objedn. čís.

AXOR, doplňky

Vanové odtokové a přepadové soupravy

AXOR Universal, doplňky

Flexaplus, vrchní sada

58311000

Rukojeť dveří sprchy 444 mm

42837000

Flexaplus S, vrchní sada

58312000

Polička 150 mm

42840000

58313180

Polička na osušku

42842000

Flexaplus, základní těleso odtokové a přepadové soupravy
pro standardní vany

42846000

Flexaplus, základní těleso odtokové a přepadové soupravy
pro speciální vany

58314180

Držák na toaletní papír

Flexaplus, úplná sada s vrchní sadou a odtokovou a přepadovou
soupravou pro standardní vany

58315000

Flexaplus S, úplná sada s vanovou odtokovou a přepadovou
soupravou a vrchní sadou, pro standardní vany

58316000

AXOR, elektronické baterie
AXOR Uno
Základní těleso pro AXOR, elektronickou umyvadlovou baterii

16182180

Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty

38010000

Odtokové soupravy pro sprchové vaničky

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu 160

45110000

Staro‘52, úplná sada odtokové soupravy

60030000

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu 220

45111000

Raindrain‘90 XXL, úplná sada odtokové soupravy

60031000

Staro‘90, úplná sada odtokové soupravy

60032000

Vanový sifon

60033000

AXOR, kuchyňské baterie
AXOR Uno²
Prodloužení 25 mm

13586000

Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

13623180

Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie 51300000

iBox universal
Základní těleso iBox universal

01700180

Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01750180

Prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

Odtokové a přepadové systémy
Vanové soupravy pro napouštění, odtok
a přepad

Neuzavíratelný odtokový ventil pro umyvadla

51301000

Odtoková souprava s táhlem pro umyvadlové a bidetové baterie

51302000

Sifony
Flowstar, designový sifon

51303000

Flowstar, designový sifon, sada

51304000

Flowstar S, designový sifon

51305000

Krytka

51306000

Rohový ventil s krytkou

51307000

Rohový ventil s mikroﬁltrem

51308000

Exaﬁll, vrchní sada vanového výtoku

58300000

Rohový ventil E

51309000

Exaﬁll, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou
soupravou pro standardní vany

58301180

Rohový ventil S

51310000

Rohový ventil E

51312000

Bidetový trubkový sifon, standardní model

51315000

Trubkový sifon, standardní model

51320000

Trubkový sifon se snadnou instalací

51321000

Exaﬁll, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou 58302180
soupravou pro speciální vany
Exaﬁll, úplná sada vanového výtoku s odtokovou a přepadovou
soupravou pro standardní vany

58303000

Exaﬁll S, vrchní sada vanového výtoku

58304000

Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku s odtokovou
a přepadovou soupravou pro standardní vany

58305180

Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku s odtokovou
a přepadovou soupravou pro speciální vany

58306180

Exaﬁll S, úplná sada vanového výtoku s odtokovou a přepadovou
soupravou pro standardní vany

58307000

Ohebná připojovací trubka 800 mm

58308000

Exaﬁll, vrchní sada vanového výtoku

58309000

Odtoková souprava Push-Open pro vrchní sadu
vanového výtoku Exaﬁll

58310000
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Výběhové produkty
Výběhový produkt

Objedn. čís. K dodání
do

AXOR Starck
Tříotvorová umyvadlová baterie 160, s odtokovou
soupravou s táhlem a výtokem otočným do 140°

38053000

12/31/2018

34640000

12/31/2018

Objedn. čís. K dodání
do

AXOR, SPRCHY
AXOR, sprchové systémy
Showerpipe s termostatickou baterií
a ruční sprchou 3jet

AXOR Citterio
Showerpipe s termostatickou baterií
a ruční sprchou 3jet

Výběhový produkt

34640000

12/31/2018

Raindance Royale S 350 Air 1jet, talířová
horní sprcha

28420000

12/31/2018

AXOR Citterio 3jet, horní sprcha

39740000

12/31/2018

AXOR, horní sprchy

AXOR Citterio M
Showerpipe s termostatickou baterií
a ruční sprchou 3jet

34640000

12/31/2018

Páková umyvadlová baterie 90, s odtokovou
soupravou s táhlem

38020000

12/31/2018

Páková umyvadlová baterie, bez táhla

38022000

12/31/2018

Páková baterie 250 bez táhla, pro umyvadlové
mísy

38027000

12/31/2018

Páková umyvadlová baterie 210, s odtokovou
soupravou s táhlem a výtokem otočným do 360°

38030000

12/31/2018

Páková umyvadlová baterie bez táhla s výtokem
otočným do 360°

38031000

12/31/2018

Páková baterie 160 s odtokovou soupravou
s táhlem a výtokem otočným do 360°,
pro umývátka

38035000

12/31/2018

Dvouotvorová umyvadlová baterie 230
s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem
otočným do 360°

38040000

12/31/2018

Dvouotvorová baterie 170 s odtokovou soupravou
s táhlem a výtokem otočným do 360°,
pro umývátka

38045000

12/31/2018

Dvouotvorová umyvadlová baterie bez táhla
s výtokem otočným do 360°

38047000

12/31/2018

Tříotvorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou
soupravou s táhlem a výtokem otočným do 140°

38053000

12/31/2018

Páková bidetová baterie, s odtokovou soupravou
s táhlem

38210000

12/31/2018

Bidetová baterie se dvěma kohouty s odtokovou
soupravou s táhlem

38222000

12/31/2018

Bidette, sada 1,60 m s ruční sprchou 1jet a pákovou 38225000
umyvadlovou baterií AXOR Uno²

12/31/2018

Vanový výtok

38410000

12/31/2018

Páková vanová baterie na stěnu

38420000

12/31/2018

Páková vanová baterie pod omítku

38425000

12/31/2018

Páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717

38427000

12/31/2018

Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany 38444000

12/31/2018

Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře
na vanový sokl

38454000

12/31/2018

Páková sprchová baterie na stěnu

38620000

12/31/2018

Páková sprchová baterie pod omítku

38625000

12/31/2018

AXOR Uno

Ceník 2017/2018
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Seznam položek s cenami
značka
01
AX
AX
10
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
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obj. číslo

EUR

GTIN

strana

01700180
01750180

130,80
178,10

4059625032343
4059625032350

1.8
16.8

10001000
10003000
10007000
10010000
10015000
10018000
10020000
10028000
10030000
10070000
10071000
10077000
10101000
10102000
10103000
10106000
10111000
10116000
10117000
10123000
10129000
10133000
10140000
10145000
10200000
10205000
10211000
10214000
10300000
10303180
10313000
10402000
10406000
10410000
10411000
10414000
10415000
10416000
10418000
10426000
10427000
10444000
10445000
10447000
10451000
10452180
10455000
10456000
10458000
10461000
10465000
10466000
10480000
10495000
10531000
10611000
10614000
10615000
10616000
10621800
10623800

257,50
257,50
257,50
447,00
417,20
447,00
684,20
684,00
549,20
628,50
754,20
628,50
782,80
257,50
376,00
711,60
446,80
416,70
446,80
514,60
683,70
663,30
861,20
782,80
447,00
628,50
446,80
262,30
491,40
228,20
488,00
1 174,90
2 346,40
175,70
686,70
292,10
286,50
292,10
422,90
419,00
422,90
874,20
419,00
544,70
1 205,00
446,10
1 468,10
1 468,10
1 496,70
1 079,80
686,70
1 409,20
241,30
90,10
102,40
497,40
253,10
253,10
253,10
8 152,60
8 893,50

4011097754260
4011097754277
4011097760803
4011097177847
4011097223957
4011097329406
4011097223933
4011097404950
4011097239071
4011097480701
4011097480718
4011097480749
4011097545370
4011097754284
4011097754291
4011097545394
4011097436685
4011097436722
4011097436746
4011097676883
4011097436807
4011097177854
4011097545615
4011097545639
4011097177861
4011097480787
4011097436821
4011097785103
4011097493701
4011097342597
4011097351551
4011097488325
4011097488349
4011097177939
4011097436845
4011097815893
4011097338019
4011097365893
4011097381633
4011097477909
4011097815886
4011097180366
4011097450124
4011097481944
4011097243641
4011097254104
4011097815862
4011097436869
4011097254098
4011097243634
4011097815855
4011097243658
4011097377728
4011097189437
4011097678016
4011097436883
4011097815831
4011097333519
4011097365916
4011097585758
4011097585765

1.2
1.2
1.2
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.4
1.22
1.22
1.22
13.2
1.3
1.4
13.2
1.2
1.3
1.2
1.3
1.3
1.19
13.2
13.2
1.20
1.22
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.23
1.23
1.9
1.6
1.8
1.20
1.8
1.8
1.24
1.8
1.11
1.24
1.24
1.11
1.6
1.6
1.7
1.7
1.12
1.6
1.12
1.10
1.9
11.25
1.13
1.14
1.20
1.14
11.10
11.10

značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
11
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

10625800
10627800
10628000
10629000
10637000
10645000
10650180
10651000
10665000
10700000
10706000
10710000
10715000
10716000
10717000
10720000
10726000
10750180
10751000
10754180
10755000
10790000
10801000
10820000
10821000
10821800
10822000
10822800
10823000
10823800
10902180
10912000
10915000
10921180
10922180
10924000
10925000
10929000
10930000
10932000
10934000
10941180
10942000
10970000
10971180
10972000
10973180
10974000
10980000
10981000
11020000
11021000
11024000
11025000
11026000
11035000
11040000
11041000
11042000
11043000
11220000
11300000
11301000
11302000

Ceník 2017/2018

GTIN

strana

6 670,30
7 411,40
9 353,40
9 353,40
8 253,00
377,30
202,70
785,40
497,40
675,90
754,20
554,20
649,10
620,40
720,70
775,80
854,70
941,20
1 111,80
362,20
719,10
104,40
314,10
705,00
545,80
859,70
468,80
738,40
136,70
191,20
364,90
3 992,40
90,30
245,30
550,20
1 032,90
1 420,10
1 226,70
167,40
281,50
242,00
245,30
707,70
162,90
150,60
229,80
195,50
174,90
227,30
292,30

4011097585772
4011097585789
4059625029831
4059625030196
4059625030189
4011097460512
4011097594309
4011097594293
4011097815817
4011097338040
4011097481951
4011097338064
4011097478425
4011097481968
4011097482088
4011097338101
4011097481975
4011097594286
4011097593760
4011097625690
4011097625706
4011097625683
4011097315225
4011097488134
4011097688565
4011097688572
4011097688541
4011097688558
4011097693712
4011097694566
4011097306414
4011097424750
4011097279398
4011097678542
4011097814186
4011097677910
4011097679747
4011097679754
4011097342061
4011097594323
4011097637921
4011097678535
4011097678559
4011097342085
4011097594279
4011097594316
4011097606446
4011097637938
4011097270326
4011097270494

11.11
11.11
11.8
11.8
11.8
1.25
11.44
11.44
1.13
1.16
1.26
1.16
1.16
1.25
1.25
1.17
1.26
2.10
2.11
2.12
2.13
4.13
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.8
15.8
1.15
1.15
1.15
11.16
11.8
11.16
11.16
11.16
1.18
4.15
1.27
11.17
11.17
1.17
2.13
11.42
11.59
1.27
1.15
1.6

600,10
600,10
677,70
600,10
720,00
742,70
790,80
720,00
741,40
797,80
600,10
1 341,20
1 200,00
1 482,30

4011097598512
4011097598529
4011097634340
4011097604503
4011097613123
4011097684949
4011097613130
4011097613109
4011097597782
4011097597775
4011097598574
4011097598581
4011097598598
4011097619811

6.2
6.2
6.3
6.2
6.3
6.2
6.4
6.4
6.4
6.4
6.6
6.5
6.5
6.6

EUR

Seznam položek s cenami
značka

obj. číslo

GTIN

strana

značka

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
12
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
13
AX
AX
AX
AX
HG
AX
AX

11410000
11410090
11420000
11422000
11425000
11430000
11436000
11440000
11443000
11445000
11620000
11625000
11626000
11730000
11731000
11732000
11733000
11925000
11960000
11980000

189,50
250,70
1 058,80
2 399,90
466,00
395,30
1 058,80
7 764,40
1 411,80
1 693,90
917,70
395,30
183,60
607,20
691,60
706,00
790,80
204,80
183,60
143,00

4011097141497
4011097188713
4011097604510
4011097604527
4011097598604
4011097598635
4011097652641
4011097598659
4011097637969
4011097637976
4011097604541
4011097598666
4011097598673
4011097597553
4011097598697
4011097597546
4011097597560
4011097613178
4011097598734
4011097667607

9.4
9.4
6.6
6.7
6.7
6.8
6.8
6.10
6.9
6.9
6.10
6.11
5.11
6.12
6.12
6.12
6.13
6.14
6.13
1.15

12010000
12011000
12012000
12013000
12014000
12015000
12016000
12110000
12171000
12172000
12173000
12174000
12210000
12231000
12232000
12410000
12415000
12416000
12417000
12422000
12425000
12426000
12602000
12605000
12626000
12680000
12710000
12711000
12712000
12715000
12716000
12717000
12731000
12771000
12790000
12918000

465,30
465,30
587,70
710,20
447,30
623,60
2 024,70
362,20
787,40
716,60
866,10
787,40
465,30
482,80
411,40
918,40
355,00
477,50
281,60
220,30
918,40
1 101,90
783,60
306,30
411,40
167,40
477,50
538,70
642,80
599,90
661,20
1 111,80
218,70
180,10
143,30
99,40

4011097700618
4011097700625
4011097700632
4011097700649
4011097700656
4011097702308
4011097727929
4011097700663
4011097760797
4011097760780
4011097760773
4011097760766
4011097702315
4011097789446
4011097788081
4011097704654
4011097700670
4011097700687
4011097703909
4011097702322
4011097704661
4011097706320
4011097706658
4011097702339
4011097711102
4011097776095
4011097702346
4011097702353
4011097703916
4011097702360
4011097702377
4011097743752
4011097702384
4011097702391
4011097712239
4011097703930

2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.6
2.4
13.3
13.3
13.3
13.3
2.4
11.27
2.10
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9
2.10
11.24
2.11
2.11
2.12
2.11
2.12
2.10
2.14
2.13
2.10
1.15

13089000
13586000
13587000
13594000
13601000
13603000
13623180

51,10
103,50
46,30
83,40
104,20
979,40
220,10

4059625032305
4059625032220
4059625032367
4011097702100
4011097783727
4059625080078
4059625032213

1.10
3.3
1.8
8.10
11.51
11.8
3.3

14
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
15
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
16
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

EUR

Ceník 2017/2018

obj. číslo

EUR

GTIN

strana

14850000
14960000
14960820
14961000
14961820
14962000
14962820
14963000
14963820
14964000
14965000
14966000
14967000
14968000
14969000
14970000
14971000
14972000
14973000
14974000

368,30
51,40
81,00
51,40
81,00
51,40
81,00
51,40
81,00
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80
62,80

4011097333113
4011097759777
4011097759784
4011097759791
4011097759807
4011097759814
4011097759821
4011097759838
4011097759845
4011097759852
4011097759869
4011097759876
4011097759883
4011097759890
4011097759906
4011097759913
4011097759920
4011097759937
4011097759944
4011097759951

15.7
1.14
1.14
1.8
1.8
1.17
1.17
1.16
1.16
1.25
1.25
2.11
1.24
2.5
1.26
1.26
4.11
4.8
5.13
5.12

15480180
15481180
15482180
15483180
15484180
15485180
15486180

836,40
1 436,80
1 095,30
1 639,60
188,40
685,30
519,90

4059625077498
4059625077528
4059625077566
4059625077580
4059625077603
4059625077627
4059625077658

1.11
1.11
1.12
1.12
3.14
8.15
1.10

16180180
16182180
16261000
16261820
16320000
16320820
16325000
16325820
16502000
16502820
16505000
16505820
16506000
16506820
16510000
16510820
16511000
16511820
16513000
16513820
16514000
16514820
16515000
16515820
16516000
16516820
16517000
16517820
16518000
16518820
16520000
16520820
16526000
16526820
16530000

322,50
253,10
410,30
646,30
189,60
298,70
94,90
149,50
568,40
895,30
568,40
895,30
568,40
895,30
939,60
1 479,90
919,70
1 448,60
704,80
1 110,10
689,60
1 086,20
432,70
681,60
432,70
681,60
486,70
766,60
486,70
766,60
568,40
895,30
432,70
681,60
290,60

4011097678894
4011097797427
4011097515137
4011097518237
4011097518527
4011097518534
4011097515144
4011097518558
4011097515168
4011097515175
4011097515229
4011097515236
4011097515250
4011097515267
4011097515281
4011097515298
4011097785035
4011097808451
4011097509747
4011097515311
4011097784762
4011097808444
4011097823317
4011097823300
4011097823294
4011097823287
4011097823270
4011097823263
4011097823256
4011097823249
4011097515366
4011097515373
4011097823232
4011097823225
4011097515427

8.10
8.11
10.11
10.11
11.26
11.26
10.10
10.10
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.6
10.6
10.5
10.5
10.5

23

Seznam položek s cenami
značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

16530820
16532000
16532820
16534000
16534820
16535000
16535820
16536000
16536820
16540000
16540820
16541000
16541820
16544000
16544820
16546000
16546820
16547000
16547820
16549180
16550000
16550820
16551000
16551820
16553000
16553820
16554000
16554820
16560000
16560820
16572000
16572820
16580000
16580800
16581000
16581800
16582000
16582800
16800000
16800820
16801000
16801820
16810000
16810820
16815000
16815820
16820000
16820820
16821000
16821820
16823000
16823820
16824000
16824820
16871000
16871820
16872000
16872820
16882000
16882820
16883000
16883820
16884000
16884820
16930180

24

EUR
457,70
595,30
937,60
582,40
917,30
627,40
988,20
627,40
988,20
1 107,90
1 745,00
221,20
348,40
1 612,70
2 540,10
1 331,10
2 096,50
2 505,00
3 945,40
868,20
1 302,70
2 051,80
1 084,20
1 707,70
2 451,80
3 861,60
1 578,50
2 486,20
947,20
1 491,90
2 109,00
3 321,70
432,70
681,60
540,80
851,80
649,00
1 022,20
751,80
1 184,10
735,70
1 158,80
657,90
1 036,20
704,80
1 110,10
830,00
1 307,30
812,50
1 279,70
643,60
1 013,70
689,60
1 086,20
149,20
235,00
145,60
229,40
227,40
358,20
222,20
350,00
38,00
57,00
262,80

GTIN

strana

značka

obj. číslo

EUR

GTIN

strana

4011097517919
4011097509556
4011097515441
4011097785028
4011097808437
4011097822273
4011097822259
4011097822228
4011097822204
4011097515496
4011097515502
4011097509709
4011097515526
4011097509525
4011097515571
4011097509587
4011097515595
4011097515618
4011097515625
4011097527062
4011097785011
4011097808420
4011097785004
4011097808413
4011097784885
4011097808390
4011097784878
4011097808383
4011097515649
4011097515656
4011097809694
4011097823218
4011097823201
4011097822891
4011097822884
4011097822877
4011097822860
4011097822853
4011097515724
4011097515731
4011097784861
4011097808314
4011097509570
4011097515755
4011097515779
4011097515786
4011097513935
4011097515809
4011097784854
4011097808307
4011097809687
4011097809670
4011097784847
4011097808291
4011097509518
4011097515847
4011097784823
4011097808277
4011097515885
4011097515892
4011097784816
4011097808246
4011097515915
4011097515922
4059625032190

10.5
10.4
10.4
10.5
10.5
10.4
10.4
10.4
10.4
10.6
10.6
10.7
10.7
10.9
10.9
10.8
10.8
10.7
10.7
10.7
10.8
10.8
10.6
10.6
10.7
10.7
10.9
10.9
10.10
10.10
10.11
10.11
15.8
15.8
15.8
15.8
15.8
15.8
10.13
10.13
10.13
10.13
10.12
10.12
10.12
10.12
10.13
10.13
10.14
10.14
10.12
10.12
10.12
10.12
10.14
10.14
10.15
10.15
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
1.18

AX
AX
AX
AX
17
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
18
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

16970180
16973180
16974180
16982180

91,70
84,50
87,80
166,70

4059625032404
4059625032381
4059625032398
4059625032183

1.17
1.17
1.17
1.18

17010000
17010090
17030000
17030090
17032000
17133000
17133090
17134000
17134090
17135000
17135090
17210000
17241000
17241090
17261000
17261090
17410000
17415000
17415090
17444000
17444090
17445000
17445090
17451000
17451090
17455000
17455090
17705000
17705090
17716000
17716090
17725000
17725090
17882000
17882090
17883000
17883090

487,90
590,00
461,20
586,90
472,20
656,70
781,00
656,70
781,00
656,70
781,00
487,90
521,00
625,10
410,30
492,70
603,40
387,70
476,20
1 255,90
1 391,10
1 255,90
1 391,10
1 510,60
1 646,10
1 510,60
1 646,10
732,00
834,20
694,60
797,30
839,70
941,80
203,40
243,60
203,40
243,60

4011097364674
4011097364681
4011097182780
4011097182797
4011097236568
4011097169668
4011097169675
4011097734255
4011097734248
4011097238784
4011097238791
4011097364735
4011097514871
4011097514888
4011097514901
4011097514918
4011097361789
4011097337203
4011097337210
4011097169248
4011097169255
4011097244754
4011097244761
4011097243184
4011097243221
4011097244792
4011097244808
4011097336947
4011097336954
4011097478562
4011097478579
4011097336800
4011097336817
4011097271507
4011097271514
4011097271521
4011097271545

9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.7
9.7
9.7
9.7
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.8
9.8
9.7
9.7
9.8
9.8
9.9
9.9
9.9
9.9

18010000
18013000
18020000
18112000
18113180
18115000
18210000
18310180
18311180
18312180
18313180
18355000
18356000
18357000
18358000
18440000
18450000
18453000
18455000
18471180
18472000
18480000

829,50
1 014,00
1 248,40
1 106,40
231,80
1 106,40
829,50
792,30
924,40
1 056,40
1 188,50
1 452,60
1 716,70
1 980,80
2 244,90
1 843,80
3 226,40
2 212,40
553,30
91,10
737,40
371,70

4011097519876
4011097516028
4011097523002
4011097527079
4011097531786
4011097531755
4011097523781
4059625036082
4059625036099
4059625037805
4059625037812
4059625032879
4059625032862
4059625032855
4059625032848
4011097531144
4011097529561
4011097532059
4011097523910
4011097532042
4011097532028
4011097562513

7.2
7.2
7.2
7.3
7.3
7.3
7.4
11.38
11.38
11.39
11.40
11.38
11.38
11.39
11.40
7.7
7.5
7.8
7.5
7.6
7.6
7.6

Ceník 2017/2018

Seznam položek s cenami
značka

obj. číslo

GTIN

strana

značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
19
AX
26
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
27
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
28
AX
AX
AX
AX
HG
HG
AX
AX
AX

18655000
18730000
18741000
18745000
18750000
18770000
18950000

511,30
259,80
930,10
939,00
1 106,40
176,30
11 184,90

4011097523590
4011097525082
4011097525259
4011097525068
4011097525075
4011097523903
4011097619323

7.9
7.11
7.9
7.10
7.10
7.11
7.8

19418000

418,30

4011097664637

1.10

26020000
26021000
26022000
26023000
26025000
26031000
26032000
26034000
26034820
26034930
26035000
26035820
26035930
26050000
26051000
26431000
26431820
26431930
26432000
26432820
26432930
26433000
26433820
26433930
26434180
26909180

1 950,90
875,50
625,30
357,40
95,30
1 750,80
1 438,20
2 305,60
3 631,40
3 631,40
2 200,80
3 466,30
3 466,30
98,50
98,50
262,00
412,70
412,70
157,20
247,60
247,60
209,60
330,20
330,20
225,10
405,50

4011097726045
4011097726052
4011097726069
4011097726076
4011097726083
4011097726090
4011097726106
4059625030165
4059625030158
4059625030141
4059625030134
4059625030127
4059625030110
4011097822846
4011097822839
4059625030103
4059625030097
4059625030080
4059625030073
4059625030066
4059625030059
4059625030042
4059625030035
4059625030028
4059625032176
4011097734224

11.56
11.19
11.18
11.26
11.25
11.18
11.17
11.15
11.15
11.15
11.15
11.15
11.15
11.26
11.26
11.19
11.19
11.22
11.19
11.19
11.21
11.19
11.19
11.22
11.12
11.18

28128000
28128820
28128930
28282000
28284000
28286000
28382000
28464000
28469000
28470180
28474000
28474820
28484000
28484820
28486180
28487000
28487820
28489000
28489820
28491000
28494000
28494820
28532000
28622000
28624000
28626000
28693000

27348000
27348820
27451000
27515000
27830000
27831000
27947000
27947090
27980000
27982000
27982820
27983000
27984000
27984820
27984930
27987000
27989000
27991000

107,20
168,90
33,30
39,90
251,30
285,40
534,00
652,70
478,00
568,40
895,30
319,80
3 631,40
5 719,50
5 719,50
319,80
320,50
354,10

4011097822822
4011097822815
4011097265377
4011097245201
4011097484914
4011097484891
4011097369112
4011097369129
4011097262574
4011097523453
4011097526539
4011097678023
4059625025710
4059625025703
4059625025697
4011097733098
4011097398792
4011097733104

4.18
11.21
11.32
11.31
11.28
11.30
11.30
11.30
11.27
11.30
11.30
11.27
11.56
11.56
11.56
11.28
11.28
11.29

28112000
28112820
28116000
28116820
28120000
28120820
28127000
28127820
28127930

67,00
105,60
75,60
119,10
83,70
131,90
54,50
85,90
85,90

4011097523835
4011097523842
4011097525556
4011097525563
4011097525587
4011097525594
4059625025659
4059625025642
4059625025635

10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
11.35
11.35
11.35

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
34
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

34010000
34016000
34017000
34112000
34113000
34115000
34116000
34127000
34130000
34132000
34133000
34135000
34210000
34215000
34217000
34313000
34315000
34410000
34420000
34425000
34427000
34435000
34435820
34435930
34444000
34446000
34454000
34456000
34620000
34625000
34635000
34635820
34635930
34705000
34715000
34716000
34725000

EUR

Ceník 2017/2018

GTIN

strana

56,60
89,20
89,20
49,00
58,50
53,90
351,90
107,80
114,90
282,40
671,20
1 057,20
403,80
636,00
137,60
453,30
714,00
543,80
856,50
422,50
562,20
885,50
165,70
29,20
33,60
31,40
32,80

4059625025628
4059625025611
4059625025604
4011097239156
4011097239187
4011097239163
4059625077443
4011097554266
4011097556963
4011097601762
4011097434902
4011097509013
4011097405100
4011097833859
4011097603308
4011097404905
4011097509006
4011097400242
4011097972404
4011097593784
4011097434025
4011097816135
4011097488516
4059625032145
4059625032169
4059625032152
4011097413433

11.35
11.35
11.35
2.4
11.24
11.24
3.12
11.24
11.24
4.16
11.21
11.21
11.19
11.19
2.10
11.21
11.21
11.20
11.20
4.16
11.20
11.20
11.25
3.18
3.18
3.18
11.28

356,60
335,10
356,60
599,00
513,60
641,70
556,30
570,50
251,90
515,50
570,50
549,80
356,60
412,20
466,80
427,80
485,10
213,90
606,10
328,10
456,30
485,10
764,10
764,10
1 112,40
1 070,80
1 354,80
1 304,20
506,40
271,30
413,70
651,60
651,60
627,60
499,10
556,30
698,90

4011097559414
4011097559438
4011097559407
4011097559902
4011097559919
4011097559926
4011097559933
4011097559452
4011097655536
4011097705422
4011097559582
4011097680224
4011097559469
4011097680231
4011097680248
4011097559605
4011097559629
4011097559476
4011097559490
4011097559506
4011097559513
4011097559841
4011097900551
4011097900582
4011097559643
4011097680255
4011097559995
4011097680262
4011097559520
4011097559537
4011097559728
4011097901756
4011097901787
4011097559797
4011097559544
4011097559551
4011097559803

5.2
5.2
5.2
5.3
5.3
5.3
5.3
5.2
5.6
5.4
5.4
5.4
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.7
5.6
5.7
5.7
5.11
5.11
8.20
5.8
5.8
5.9
5.9
5.10
5.10
5.12
5.12
8.20
5.12
5.12
5.12
5.13

EUR

25

Seznam položek s cenami
značka

obj. číslo

EUR

GTIN

strana

značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
35
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
36
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

34820000
34820800
34822000
34822800
34920000
34960000
34980000

425,60
670,40
494,50
778,90
121,40
107,10
102,50

4011097688626
4011097688633
4011097688664
4011097688671
4011097559810
4011097559827
4011097680279

15.6
15.6
15.6
15.6
5.14
5.14
5.13

35274000
35275000
35276000
35277000
35278000
35279000
35280000
35281000
35282000
35283000
35288000

1 980,80
2 420,90
2 641,00
1 870,70
1 980,80
2 310,90
2 420,90
2 531,00
2 641,00
3 081,20
484,20

4059625003671
4059625003664
4059625003657
4059625003640
4059625003626
4059625003602
4059625003589
4059625003565
4059625003541
4059625003527
4059625033296

11.14
11.13
11.12
11.14
11.14
11.13
11.13
11.12
11.12
11.11
11.12

36100000
36101000
36102000
36103000
36104000
36105000
36106000
36107000
36108000
36110000
36111000
36112000
36113000
36114000
36115000
36116000
36120000
36121000
36130000
36140000
36160000
36410000
36411000
36412000
36416000
36425000
36455000
36457000
36655000
36701180
36702000
36703000
36704000
36705000
36706000
36707000
36708180
36711000
36712000
36714000
36715000
36716000
36717000
36718000
36721000

399,30
399,30
384,00
503,20
579,10
303,60
511,20
467,20
584,90
359,40
359,40
359,40
521,10
603,30
588,70
702,00
399,30
359,40
460,80
464,30
378,00
1 339,30
1 063,00
223,30
1 799,80
225,10
328,10
456,30
271,30
634,50
448,90
725,90
752,60
618,00
618,00
673,30
634,50
446,70
824,40
618,00
673,30
618,00
446,70
446,70
446,70

4011097751573
4011097751566
4011097751559
4011097751542
4011097751535
4011097751528
4011097751511
4011097751504
4011097751498
4011097755946
4011097755953
4011097755960
4011097755977
4011097751603
4011097751580
4011097751597
4011097751467
4011097755984
4011097785134
4011097751443
4011097751436
4011097751429
4011097751412
4011097751405
4011097751399
4011097751382
4011097815800
4011097815794
4011097815770
4011097755588
4011097755571
4011097755564
4011097755557
4011097755540
4011097755533
4011097755526
4011097755519
4011097755502
4011097790268
4011097779416
4011097779409
4011097779393
4011097779386
4011097779379
4011097779362

4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.4
4.5
4.5
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.6
4.4
4.6
4.6
4.7
4.12
4.11
4.10
4.9
4.8
4.7
4.7
4.8
4.8
4.11
4.12
2.13
4.12
4.13
11.46
11.45
11.46
4.13
11.45
11.51
11.50
11.50
11.49
11.49
11.49
11.47

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
38
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

36721820
36721930
36722000
36722820
36722930
36723000
36723820
36723930
36724000
36725000
36726000
36726820
36726930
36727000
36727820
36727930
36731000
36732000
36733000
36734000
36735000
36736000
36770180
36771000
36772000
36773000
36822000
38010000
38021000
38021820
38021930
38023000
38023820
38023930
38026000
38026820
38026930
38032000
38032820
38032930
38034000
38034820
38034930
38036000
38036820
38036930
38037000
38037820
38037930
38054000
38054820
38054930
38112000
38112820
38112930
38113000
38113820
38113930
38115000
38115820
38115930
38116000
38116820
38116930

26
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GTIN

strana

703,60
703,60
618,00
973,40
973,40
673,30
1 060,50
1 060,50
146,20
84,40
618,00
973,40
973,40
446,70
703,60
703,60
30,40
30,40
94,40
94,40
439,80
367,70
267,90
143,50
160,40
446,70
318,90

4011097906539
4011097906560
4011097779355
4011097906683
4011097906713
4011097779348
4011097841458
4011097841489
4011097755496
4011097755489
4011097779331
4011097906980
4011097907017
4011097779324
4011097907130
4011097907161
4059625031490
4059625031919
4059625031957
4059625031933
4011097755472
4011097789330
4011097755465
4011097755458
4011097755441
4011097755434
4011097755427

11.47
11.47
11.48
11.48
11.48
11.48
11.48
11.48
4.18
4.18
11.47
11.47
11.47
11.47
11.47
11.47
11.32
11.32
11.32
11.32
4.17
4.17
2.14
4.14
4.15
11.45
4.16

935,40
288,20
454,00
454,00
298,70
470,50
470,50
298,70
470,50
470,50
393,00
619,00
619,00
466,40
734,60
734,60
419,20
660,30
660,30
1 362,40
2 145,80
2 145,80
545,00
858,40
858,40
552,60
870,40
870,40
363,30
572,20
572,20
568,40
895,30
895,30
378,70
596,50
596,50

4011097806518
4011097823522
4011097982380
4011097982397
4011097823515
4011097982403
4011097982410
4011097825700
4011097982427
4011097982434
4011097823508
4011097982441
4011097982458
4011097823492
4011097982465
4011097982472
4011097982489
4011097982496
4011097982502
4011097849355
4011097982915
4011097982922
4011097849348
4011097982779
4011097982786
4011097412979
4011097909523
4011097909554
4011097413051
4011097841854
4011097841946
4011097413013
4011097909677
4011097909707
4011097413099
4011097842202
4011097842233

8.11
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.8
8.8
8.8
8.5
8.5
8.5
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7

EUR

Seznam položek s cenami
značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
39
AX
AX
AX
AX

38119000
38120000
38121000
38121820
38121930
38122000
38122820
38122930
38130000
38130820
38130930
38211000
38211820
38211930
38375000
38411000
38411820
38411930
38412000
38412820
38412930
38421000
38421820
38421930
38426000
38426820
38426930
38428000
38428820
38428930
38436000
38436820
38436930
38442000
38442820
38442930
38445000
38445820
38445930
38480000
38480820
38480930
38621000
38621820
38621930
38626000
38626820
38626930
38700000
38715000
38720000
38815000
38815800
38830000
38830800
38882000
38933000
38959000
38960000
38976000
39010000
39015000
39018000
39020000

GTIN

strana

značka

obj. číslo

897,40
910,40
352,00
554,40
554,40
367,00
578,10
578,10
218,20
343,70
343,70
366,80
577,80
577,80
513,90
199,20
313,80
313,80
1 027,10
1 617,70
1 617,70
461,20
726,40
726,40
304,00
478,80
478,80
408,80
643,90
643,90
890,80
1 403,10
1 403,10
1 676,80
2 641,00
2 641,00
890,80
1 403,10
1 403,10
152,80
240,70
240,70
377,30
594,30
594,30
262,00
412,70
412,70
624,70
563,30
716,90
557,90
878,70
590,00
929,30
176,00
140,90
102,80
48,30
103,50

4011097677873
4011097677880
4011097849331
4011097982816
4011097982823
4011097849324
4011097982830
4011097982847
4011097366142
4011097910123
4011097910154
4011097823485
4011097982953
4011097982960
4011097345154
4011097849317
4011097989556
4011097989563
4011097849300
4011097989518
4011097989525
4011097849294
4011097983325
4011097983332
4011097849287
4011097983349
4011097983356
4011097849270
4011097983363
4011097983370
4011097849263
4011097983226
4011097983233
4011097849249
4011097983301
4011097983318
4011097849232
4011097983264
4011097983271
4011097377742
4011097911731
4011097911762
4011097849225
4011097983011
4011097983028
4011097849218
4011097983189
4011097983196
4011097345116
4011097478456
4011097345130
4011097688701
4011097688718
4011097514413
4011097514420
4011097331188
4011097331164
4011097705101
4011097704647
4011097331133

13.4
13.4
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
1.5
1.5
1.5
8.11
8.11
8.11
8.20
8.18
8.18
8.18
8.17
8.17
8.17
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.15
8.15
8.15
8.12
8.12
8.12
8.16
8.16
8.16
8.14
8.14
8.14
8.18
8.18
8.18
8.19
8.19
8.19
8.21
8.20
8.21
15.7
15.7
15.7
15.7
8.23
8.23
1.19
5.4
8.22

589,20
488,80
589,20
892,50

4011097391274
4011097391281
4011097485461
4011097480640

3.2
3.2
3.2
3.3

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

39031000
39032000
39034000
39035000
39037000
39112000
39113000
39115000
39116000
39117000
39118000
39133000
39134000
39135000
39136000
39143000
39144000
39147000
39148000
39153000
39200000
39210000
39313000
39315000
39365000
39400000
39410000
39436000
39441000
39442000
39445000
39446000
39447000
39448000
39449000
39451000
39453000
39454000
39455000
39457000
39480000
39482000
39525000
39600000
39620000
39655000
39670000
39700000
39705000
39711000
39716000
39720000
39725000
39835000
39835800
39840000
39840800
39850000
39850800
39860000
39860800
39861000
39861800
39882000
39883000

EUR

Ceník 2017/2018

EUR
588,90
588,90
649,70
488,80
649,70
746,40
600,70
770,90
641,10
988,50
1 001,70
675,40
829,20
675,40
829,20
589,20
745,10
589,20
745,10
756,20
589,20
588,90
543,80
543,80
446,40
1 007,70
248,50
934,20
1 136,10
1 136,10
1 334,00
1 334,00
973,60
973,60
35,90
2 066,50
1 629,30
1 629,30
419,00
543,80
357,10
357,10
94,00
791,80
1 568,90
388,20
1 629,40
745,10
745,10
717,20
717,20
853,90
853,90
554,40
873,20
713,00
1 123,00
469,30
739,20
506,20
797,30
562,40
885,80
217,80
217,80

GTIN

strana

4011097648910
4011097648927
4011097648941
4011097648903
4011097646626
4011097488608
4011097488622
4011097488646
4011097488660
4011097677897
4011097678009
4011097400563
4011097400587
4011097400600
4011097400624
4011097400686
4011097400709
4011097400365
4011097400389
4011097509044
4011097391298
4011097648958
4011097400648
4011097400723
4011097514994
4011097400495
4011097400761
4011097650852
4011097488769
4011097488783
4011097400785
4011097400808
4011097488806
4011097488820
4011097486079
4011097545691
4011097399638
4011097400846
4011097400501
4011097400525
4011097488844
4011097488868
4011097488882
4011097400884
4011097400914
4011097400891
4011097545707
4011097400983
4011097400969
4011097478388
4011097478470
4011097401027
4011097401003
4011097518763
4011097527215
4011097518770
4011097520506
4011097518756
4011097519012
4011097783277
4011097783284
4011097783291
4011097783307
4011097401140
4011097401126

3.2
3.2
3.3
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
13.4
13.4
3.5
3.4
3.5
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
3.5
3.8
3.8
3.6
3.7
3.19
3.8
3.12
3.14
3.10
3.10
3.14
3.15
3.11
3.11
3.15
3.8
3.16
3.16
3.9
3.9
3.12
3.13
3.18
3.17
3.18
3.17
3.19
3.20
3.20
3.20
3.19
3.21
3.21
15.5
15.5
15.6
15.6
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
3.23
3.23

27
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obj. číslo

EUR

GTIN

strana

značka

obj. číslo

EUR

GTIN

AX
AX
AX
AX
40
HG
HG
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
41
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

39920000
39925000
39960000
39965000

193,80
193,80
123,60
123,60

4011097401102
4011097401089
4011097401065
4011097401041

3.23
3.22
3.22
3.22

40068000
40088000
40352000
40352090
40806000
40808000
40819000
40820000
40821000
40830000
40833000
40834000
40835000
40836000
40837000
40840000
40871000
40872000
40873000
40874000
40876180
40877180
40878180

16,20
16,20
534,30
591,10
312,40
324,50
280,80
266,60
217,80
276,60
217,80
217,80
390,60
154,20
111,60
376,30
637,50
442,40
533,70
607,80
164,00
193,20
239,10

4011097218939
4011097120461
4011097234892
4011097234908
4011097177946
4011097177960
4011097286495
4011097239194
4011097177991
4011097177953
4011097178011
4011097178004
4011097177984
4011097177977
4011097178035
4011097239200
4011097593791
4011097594002
4011097594217
4011097594224
4011097605616
4011097601755
4011097601748

12.17
12.10
12.37
12.37
12.16
12.16
12.16
12.16
12.17
12.16
12.16
12.16
12.17
12.17
12.17
12.17
11.59
11.60
11.60
11.59
11.59
11.60
11.60

41550000
41556000
41560000
41566000
41580000
41719000
41721000
41730000
41733000
41734000
41735000
41738000
41760000
41780000

252,80
309,30
168,90
365,50
206,40
180,40
131,80
156,10
131,80
131,80
180,40
151,10
170,80
204,70

4011097331058
4011097320281
4011097334066
4011097325828
4011097334080
4011097397252
4011097397269
4011097401324
4011097397276
4011097397283
4011097397290
4011097397306
4011097401348
4011097401362

12.23
12.22
12.34
12.22
12.34
12.22
12.23
12.23
12.22
12.22
12.24
12.24
12.23
12.23

41337000
41406000
41406090
41408000
41408090
41419000
41419090
41420000
41420090
41421000
41421090
41428000
41428090
41430000
41430090
41433000
41433090
41434000
41434090
41435000
41435090
41438000
41438090
41456000
41456090
41519000
41520000
41521000
41528000
41530000
41533000
41534000
41535000
41536000
41537000
41538000

24,50
238,90
312,10
250,00
323,40
243,90
300,80
199,10
284,10
148,00
204,20
114,20
170,70
208,80
279,60
142,90
197,50
148,30
204,20
170,70
238,90
199,10
267,00
304,20
385,60
178,10
135,80
131,20
80,70
149,90
131,20
131,20
178,10
178,90
22,80
149,90

4011097254951
4011097308128
4011097308579
4011097308135
4011097308586
4011097308814
4011097311951
4011097308142
4011097308555
4011097308159
4011097312002
4011097308166
4011097312026
4011097308173
4011097312033
4011097308234
4011097308548
4011097308807
4011097312040
4011097308180
4011097308593
4011097308197
4011097308562
4011097308210
4011097312088
4011097331041
4011097331065
4011097332307
4011097331089
4011097334042
4011097331034
4011097331027
4011097331102
4011097331096
4011097331119
4011097331072

12.38
12.38
12.38
12.38
12.38
12.37
12.37
12.38
12.38
12.38
12.38
12.38
12.38
12.37
12.37
12.37
12.37
12.37
12.37
12.39
12.39
12.38
12.38
12.37
12.37
12.33
12.34
12.35
12.24
12.34
12.33
12.33
12.35
12.24
12.23
12.35

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
42
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

42019000
42019820
42020000
42020820
42021000
42021820
42028000
42028820
42030000
42030820
42033000
42033820
42035000
42035820
42036000
42036820
42056000
42056820
42060000
42060820
42065000
42065820
42066000
42066820
42080000
42080820
42090000
42090820
42134000
42134820
42137000
42137820
42230000
42233000
42234000
42235000
42236000
42237000
42240000
42260000
42270000
42271000
42272000
42274000
42280000
42300000
42305000
42310000
42401000
42430000

189,60
298,70
149,90
236,10
149,90
236,10
87,00
137,10
189,60
298,70
142,10
223,90
189,60
298,70
166,10
261,70
331,50
522,20
205,40
323,60
173,70
273,60
173,70
273,60
221,20
348,40
394,60
621,50
142,10
223,90
39,90
62,90
326,90
151,00
151,00
301,80
218,10
168,00
419,00
368,80
2 011,40
70,10
276,60
184,60
402,20
1 005,70
838,10
788,10
63,80
324,60

4011097516127
4011097516134
4011097516158
4011097516165
4011097516189
4011097516196
4011097516219
4011097516226
4011097516240
4011097516257
4011097516271
4011097516288
4011097516332
4011097516349
4011097516363
4011097516370
4011097512310
4011097512327
4011097516400
4011097516417
4011097516431
4011097516448
4011097516462
4011097516479
4011097516493
4011097516509
4011097516523
4011097516530
4011097516554
4011097516561
4011097516585
4011097516592
4011097527086
4011097530949
4011097530925
4011097529813
4011097530857
4011097530901
4011097532103
4011097530826
4011097530536
4011097530918
4011097530956
4011097530932
4011097530840
4011097535302
4011097535319
4011097692012
4011097598758
4011097598765

12.41
12.41
12.42
12.42
12.42
12.42
12.43
12.43
12.42
12.42
12.41
12.41
12.43
12.43
12.42
12.42
12.41
12.41
12.42
12.42
12.41
12.41
11.30
11.30
12.42
12.42
12.43
12.43
12.41
12.41
12.42
12.42
12.29
12.29
12.29
12.30
12.30
12.29
12.30
12.29
12.30
12.31
12.30
12.31
12.29
7.4
7.4
7.4
12.26
12.26

28
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Seznam položek s cenami
značka

obj. číslo

EUR

GTIN

strana

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
45
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

42433000
42434000
42435000
42436000
42460000
42480000
42706000
42708000
42720000
42730000
42733000
42734000
42735000
42736000
42737000
42801000
42802000
42803000
42819000
42821000
42830000
42832000
42833000
42834000
42835000
42836000
42837000
42838000
42840000
42841000
42842000
42846000
42870000
42871000
42890000
42891000

141,10
141,10
268,10
223,30
367,30
409,50
220,30
244,90
147,10
196,00
116,30
116,30
269,60
147,10
55,20
47,90
146,20
135,00
202,50
258,80
185,70
219,40
253,10
157,60
173,30
146,20
293,50
191,30
130,80
25,90
283,00
110,10
45,70
54,90
15,90
20,30

4011097608617
4011097598772
4011097613185
4011097598789
4011097598796
4011097598802
4011097704692
4011097704708
4011097704715
4011097704722
4011097704746
4011097704739
4011097704760
4011097704753
4011097704685
4011097752396
4011097752389
4011097752372
4011097755601
4011097752365
4011097752358
4011097752341
4011097752334
4011097752327
4011097752310
4011097752303
4059625026915
4011097752198
4059625026694
4011097755595
4059625026908
4059625026922
4011097753706
4011097753690
4011097789323
4011097789316

12.26
12.26
12.27
12.26
12.26
12.26
12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
12.20
12.20
12.19
12.9
12.7
12.6
12.6
12.9
4.18
4.18
4.18
12.6
12.10
12.6
12.8
12.7
12.7
12.8
12.9
12.9
12.6
4.17
12.6
12.7

45001000
45001820
45001930
45002000
45002820
45002930
45003000
45003820
45003930
45004000
45004820
45004930
45005000
45005820
45005930
45010000
45010820
45010930
45012000
45012820
45012930
45013000
45013820
45013930
45014000
45014820
45014930
45015000

298,70
470,50
470,50
298,70
470,50
470,50
393,00
619,00
619,00
466,40
734,60
734,60
288,20
454,00
454,00
356,40
561,40
561,40
356,40
561,40
561,40
450,70
709,90
709,90
524,00
825,30
825,30
345,90

4011097816760
4011097982663
4011097982670
4011097816753
4011097982687
4011097982694
4011097816746
4011097982700
4011097982717
4011097816739
4011097982724
4011097982731
4011097816722
4011097982649
4011097982656
4011097816715
4011097982533
4011097982540
4011097816708
4011097982557
4011097982564
4011097815992
4011097982571
4011097982588
4011097815985
4011097982595
4011097982601
4011097815978

8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3
8.4
8.4
8.4
8.2
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.4
8.4
8.4
8.2

značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

45015820
45015930
45016000
45016820
45016930
45037000
45037820
45037930
45110000
45111000
45112000
45112820
45112930
45113000
45113820
45113930
45130000
45130820
45130930
45133000
45133820
45133930
45200000
45200820
45200930
45210000
45210820
45210930
45405000
45405820
45405930
45407000
45407820
45407930
45410000
45410820
45410930
45412000
45412820
45412930
45416000
45416820
45416930
45420000
45420820
45420930
45421000
45421820
45421930
45440000
45440820
45440930
45442180
45444000
45444820
45444930
45600000
45600820
45600930
45605000
45605820
45605930
45710180
45711000
45712000

Ceník 2017/2018

EUR
544,80
544,80
513,60
809,00
809,00
1 362,40
2 145,80
2 145,80
869,60
882,10
450,70
709,90
709,90
471,60
742,80
742,80
283,00
445,80
445,80
545,00
858,40
858,40
366,80
577,80
577,80
429,70
676,80
676,80
304,00
478,80
478,80
408,80
643,90
643,90
199,20
313,80
313,80
1 027,10
1 617,70
1 617,70
1 676,80
2 641,00
2 641,00
1 595,60
2 513,10
2 513,10
1 925,70
3 033,00
3 033,00
1 320,50
2 079,80
2 079,80
105,70
890,80
1 403,10
1 403,10
377,30
594,30
594,30
262,00
412,70
412,70
327,50
708,70
885,90

GTIN

strana

4011097982519
4011097982526
4011097982618
4011097982625
4011097982632
4011097849485
4011097982939
4011097982946
4011097832432
4011097832425
4011097982854
4011097982861
4011097982878
4011097982885
4011097982892
4011097982908
4011097982748
4011097982755
4011097982762
4011097849478
4011097982793
4011097982809
4011097815961
4011097982977
4011097982984
4011097815954
4011097982991
4011097983004
4011097849461
4011097983387
4011097983394
4011097849454
4011097983400
4011097983417
4011097849430
4011097989570
4011097989587
4011097849423
4011097989532
4011097989549
4011097849416
4011097983288
4011097983295
4059625011980
4059625011997
4059625012109
4059625012116
4059625012123
4059625012130
4059625012154
4059625012147
4059625012161
4059625037829
4011097849393
4011097983240
4011097983257
4011097849386
4011097983035
4011097983042
4011097849379
4011097983202
4011097983219
4011097789309
4011097788999
4011097788982

8.2
8.2
8.5
8.5
8.5
8.9
8.9
8.9
8.10
8.10
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.5
8.5
8.5
8.6
8.6
8.6
8.11
8.11
8.11
8.12
8.12
8.12
8.14
8.14
8.14
8.14
8.14
8.14
8.18
8.18
8.18
8.17
8.17
8.17
8.12
8.12
8.12
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54
11.55
11.55
11.55
11.55
8.16
8.16
8.16
8.18
8.18
8.18
8.19
8.19
8.19
11.52
11.52
11.52
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značka

obj. číslo

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
51
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
58
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
60
AX
AX
AX
AX
92
AX
AX
93
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

45713000
45720000
45721000
45722000
45723000
45770180
45771000
45790000

1 157,50
157,20
66,50
262,00
185,70
222,30
330,70
227,20

4011097788975
4011097790022
4011097788968
4011097790039
4011097789910
4011097789903
4011097789798
4011097807980

11.52
11.24
11.31
11.26
11.34
11.53
11.53
11.53

93579610

51300000
51301000
51302000
51303000
51304000
51305000
51306000
51307000
51308000
51309000
51310000
51312000
51313000
51314000
51315000
51316000
51317000
51318000
51320000
51321000

70,70
45,30
76,40
164,50
235,60
92,30
39,10
63,50
33,10
17,30
19,50
16,80
47,30
20,70
30,40
22,30
21,70
12,20
22,90
30,00

4059625077788
4059625032244
4059625032237
4059625077795
4059625077801
4059625077818
4059625077689
4059625079263
4059625077696
4059625077719
4059625077726
4059625077702
4059625032282
4059625077764
4059625077757
4059625032251
4059625032268
4059625032275
4059625077733
4059625077740

16.17
6.5
16.17
16.17
16.17
16.18
16.18
16.18
16.18
16.18
16.19
16.18
16.20
16.20
16.19
16.19
16.19
16.20
16.19
16.19

AX
96
HG
AX
AX
AX
AX
HG
AX
97
AX
98
HG
AX

58300000
58301180
58302180
58303000
58304000
58305180
58306180
58307000
58308000
58309000
58310000
58311000
58312000
58313180
58314180
58315000
58316000

214,90
123,30
173,00
332,30
197,30
113,30
158,90
299,00
109,60
98,10
69,60
26,70
40,90
49,40
76,20
70,30
82,70

4059625077771
4059625077467
4059625077481
4059625077504
4059625077511
4059625077535
4059625077542
4059625077559
4059625032299
4059625077573
4059625077597
4059625077610
4059625077634
4059625077641
4059625077665
4059625077672
4059625077474

16.12
16.12
16.12
16.12
16.13
16.13
16.13
16.14
1.10
16.14
16.14
16.14
16.15
16.14
16.14
16.15
16.16

60030000
60031000
60032000
60033000

32,90
71,40
58,40
13,00

4059625032336
4059625032312
4059625032329
4059625077450

16.16
16.16
16.16
16.14

92726000
92990000

180,10
44,60

4011097788111
4059625032206

12.8
1.17

93171000
93571610
93572610
93573610
93574610
93575610
93576610
93577610
93578610

32,90
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20

4059625032374
4059625142684
4059625142691
4059625142714
4059625142721
4059625142738
4059625142745
4059625142752
4059625142769

1.9
11.51
11.51
11.51
11.51
11.51
11.51
11.51
11.51

30

Ceník 2017/2018

GTIN

strana

8,20

4059625142776

11.51

96186000
96259000
96383000
96397000
96441000
96500000
96660000

8,00
50,90
29,20
8,60
116,80
48,70
11,80

4011097161754
4011097422640
4011097350707
4011097369570
4011097432717
4011097380018
4011097404745

11.26
1.4
1.4
11.28
1.6
1.9
1.15

97686000

225,50

4011097502779

1.6

98806000
98860000

3,70
46,40

4011097570822
4011097571065

1.10
11.45

EUR

iClub
PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BEZPLATNÉ MONTÁŽE
Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž
provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu
funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou
instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně
přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

Všeobecné podmínky

V případe potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní
zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se
vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže
a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce
předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné
tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok
na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny
všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě
montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit
autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních
zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě
uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.
Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li
instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená
záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

-

montáž a instalaci výrobku
kontrolu přípravy rozvodů
kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
oživení systému
kompletní funkční test
předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

-

cestovní náklady
realizaci doplňkových prací
instalační materiál, který není součástí výrobku
konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace

UPOZORNĚNÍ!!!
Výrobky označené těmito dvěma symboly
mají montáž zdarma.

0.0
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iClub
Povrchová úprava
SPRCHOVÝ SLOUP S TERMOSTATICKOU
BATERIÍ A TALÍŘOVOU HORNÍ SPRCHOU
240 1JET
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
⁄ horní sprcha AXOR Starck
⁄ průtok horní sprchy: 13,6 l/min
⁄ termostatická kartuše
⁄ výstupy ovládané otáčením rukojeti
⁄ ochrana proti opaření: na 40° C
⁄ omezení pro horkou vodu
⁄ průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
⁄ minimální tlak: 0,15 MPa
⁄ není vhodný pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Objedn. čís.

chrom
10912000
speciální povrchy* 10912XXX

EUR
3 992,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ těsnění
⁄ miska na mýdlo

ZÁKLADNÍ TĚLESO
k instalaci nutné:
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Urquiola na stěnu
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Starck Organic na stěnu

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
OVLÁDACÍMI PRVKY POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 187 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ WELL WA10553-20130906
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Starck Organic na stěnu

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10902180
10980000
96660000
chrom
10915000
speciální povrchy* 10915XXX

10902180

364,90
227,30
11,80
90,30
*na vyžádání

364,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
96660000

11,80

10980000
11980000

227,30
143,00

12918000

99,40

chrom
12015000
speciální povrchy* 12015XXX

623,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

10902180
96660000

364,90
11,80

12918000

99,40
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Povrchová úprava

14 2

21

12 0 / 12 0
G 1/2

53

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

1, 2 5 m

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

13 9

21

12 0 / 12 0
G 1/2

53

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

120
41

80

80

42

60

67

60

60

80

360

44

21

55

72-109

VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO
MODULU 360/120 POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ provozní tlak:
min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeti, objímku, kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
360/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

0.2
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137,60

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

1, 2 5 m

32

28486180

411,40
JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12626000
⁄ obsahuje: kovové rozety, tyčovou ruční
speciální povrchy* 12626XXX *na vyžádání
sprchu 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

78
Ø 24

60

EUR

411,40
JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12232000
ORGANIC
speciální povrchy* 12232XXX *na vyžádání
⁄ obsahuje: kovové rozety, tyčovou ruční
sprchu 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se musí použít základní těleso
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

78
Ø24

60

Objedn. čís.

28486180

137,60

chrom
12717000
speciální povrchy* 12717XXX

1 111,80
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

10750180

chrom
12790000
speciální povrchy* 12790XXX
92990000

941,20

143,30
*na vyžádání
44,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 360/120 POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče lze použít současně
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ ventily s vřeteny
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 360/120 pod omítku

Objedn. čís.
10750180

EUR
941,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10751000
10751XXX
12717000
12717XXX

1 111,80
*na vyžádání
1 111,80
*na vyžádání

642,80
TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
12712000
120/120 POD OMÍTKU
*na vyžádání
speciální povrchy* 12712XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, termostatickou kartuši
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení

135
108
80
G 1/2

G 1/2

23

68

45

48
95

G3/4

G3/4

22

45

Ø 88
min.

102
90
G3/4

80
48

max.

G3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:
⁄ termostatická baterie Highﬂow 120/120
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10754180

362,20

chrom
12790000
speciální povrchy* 12790XXX

143,30
*na vyžádání

10754180

362,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

12712000
12712XXX
10755000
10755XXX
36702000
36702XXX
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642,80
*na vyžádání
719,10
*na vyžádání
448,90
*na vyžádání

0.3

iClub
Povrchová úprava
UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU 12 X 12
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil 120/120
pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN20

Objedn. čís.

chrom
12771000
speciální povrchy* 12771XXX

EUR
180,10
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 55 l/min
⁄ pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

10971180

150,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

92990000

TRIO/ QUATTRO UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil 120/120 pod omítku
⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil pod omítku

120

Ø 38
35

60

12

60

Ø 49

130

380

Ø 38
70

130

76

0.4
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chrom
12731000
speciální povrchy* 12731XXX

44,60
218,70
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
36770180

267,90

16930180

262,80

16982180

166,70

725,90
TERMOSTATICKÝ MODUL 380/120
chrom
36703000
PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36703XXX *na vyžádání
⁄ kombinace Highﬂow termostatu s uzavíracím
ventilem a přepínacím ventilem Duo pro
ovládání 2 spotřebičů
⁄ 2 spotřebiče
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
380/120 pro 2 spotřebiče pod omítku

36701180

634,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Povrchová úprava
132
108
80
G 1/2

60

Ø 88

70

130
153

max.

min.

362
350

Ø 41

max.

217
G3/4

min.

70

Ø 59

G3/4

100
65
48

G 3/4

G 3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 380/120 PRO 2 SPOTŘEBIČE
POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 380/120 pro
2 spotřebiče, pod omítku

48
80
95

Objedn. čís.
36701180

EUR
634,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
36703000
speciální povrchy* 36703XXX

725,90
*na vyžádání

G 1/2

12

120

Ø 38
35

60

120

60

120

Ø 49

130

380
120

Ø 38
70

130

76

752,60
TERMOSTATICKÝ MODUL 380/120
chrom
36704000
PRO 3 SPOTŘEBIČE S ROZETAMI
speciální povrchy* 36704XXX *na vyžádání
POD OMÍTKU
⁄ kombinace Highﬂow termostatu s uzavíracím
ventilem a přepínacím ventilem Duo pro
ovládání 2 spotřebičů
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ rozměr přívodů: DN20
obsahuje:
⁄ termostatický modul 120/120 pod omítku
(# 36702000)
⁄ uzavírací ventil 120/120 pod omítku
(# 36771000)
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku
(# 36772000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
380/120 pro 3 spotřebiče pod omítku

100
65
48

G3/4
60
130
153

Ø 88

70

max.

min.

362
350

Ø 41

max.

217

min.

G3/4

70

Ø 59

G 3/4

G 3/4

G3/4

132
108
80
G 1/2

48
80
95

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 380/120 PRO 3 SPOTŘEBIČE
POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 380/120 pro
3 spotřebiče s rozetami pod omítku

36708180

634,50

36708180

634,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
36704000
speciální povrchy* 36704XXX

752,60
*na vyžádání

G 1/2

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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Ø48

120/120
Ø49
57-85

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro termostatický modul pod
omítku

135
108
80
G 1/2

68
23
48
95

G3/4

G3/4

22

45

Ø 88

45

max.

80
48

min.

102
90
G3/4

G 1/2

70

120/120
Ø 38

12

76

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

EUR

448,90
TERMOSTATICKÝ MODUL 120/120
chrom
36702000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36702XXX *na vyžádání
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20

12

G3/4

Objedn. čís.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:
⁄ termostatická baterie Highﬂow 120/120
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120
pod omítku

10754180

362,20

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX

104,40
*na vyžádání

10754180

362,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

12712000
12712XXX
10755000
10755XXX
36702000
36702XXX

642,80
*na vyžádání
719,10
*na vyžádání
448,90
*na vyžádání

143,50
UZAVÍRACÍ VENTIL 120/120
chrom
36771000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36771XXX *na vyžádání
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 36703000 nebo
# 36704000, musí být použito základní
těleso # 10971180
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 36702000 a
# 36772000 musí být použita vrchní sada
termostatického modulu pro 3 spotřebiče se
3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní
těleso # 36708180
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil
120/120
pod omítku
⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN20

10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

0.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 55 l/min
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

Objedn. čís.
10971180

EUR
150,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

NOVÉ
NOVÉ

alternativní produkty:
⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

92990000

44,60

16973180

84,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

35

120/120
Ø 38

12

76

NOVÉ
NOVÉ

160,40
TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ chrom
36772000
VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36772XXX *na vyžádání
⁄ 3 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s položkami
# 36702000 a # 36771000 použijte,
prosím, vrchní sadu termostatického
modulu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami
12x12 # 36704000 a základní těleso
# 36708180
⁄ 3 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
základní těleso # 15930180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s # 36702000
musí být použito základní těleso
# 36770180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
základní těleso # 15981180
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil 120/120 pod omítku
⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

36770180

267,90

16930180

262,80

16982180

166,70

Ceník 2017/2018

0.7

iClub
Povrchová úprava

132
108
80
G 1/2
100
65
48

G3/4
90

25
87
G3/4

11

min.

141
130

Ø 59

40

18

max.

G 3/4

G1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ A
PŘEPÍNACÍ VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ 1 vstup/ 2 výstupy
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 Square pod omítku
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku

Objedn. čís.
36770180

EUR
267,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

36772000
36772XXX
10932000
10932XXX
12731000
12731XXX

160,40
*na vyžádání
281,50
*na vyžádání
218,70
*na vyžádání

92990000

44,60

16982180

166,70

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

92990000

44,60

16930180

262,80

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

MONTÁŽNÍ POMŮCKA
⁄ montážní pomůcka k přesnému dodržení
měr montáže horní sprchy v podobě
propojení více modulů
⁄ obsahuje: montážní šroub
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15

0.8
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92990000

44,60

28470180

282,40

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU 160
⁄ výtok 225 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox, transformátor 6 V/ 6 watt

VÉ
NO

84

181

84

9
25
161

Ø 167

81

15

NOVÉ

Objedn. čís.

chrom
45110000
speciální povrchy* 45110XXX

EUR
869,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
45111000
montáž na stěnu 220
speciální povrchy* 45111XXX

882,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

16180180

322,50

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ELEKTRONICKOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: základní těleso výtoku ze stěny,
instalační trubku EN20 pro kabel čidla
a síťový přívod, těleso iBox universal
s uzavírací jednotkou
⁄ vhodné pro výtok ze stěny s infračervenou
technikou čidla
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

13594000

Ceník 2017/2018

83,40

0.9
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Povrchová úprava

Ø 21
2 0°

Ø47

97

17 7

VÉ
NO

15
14 8

Ø 167

520

max. 45

Ø32

G 3/8

NOVÉ

NOVÉ

0.10

Ceník 2017/2018

EUR

935,40
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
chrom
38010000
⁄ výtok 147 mm
speciální povrchy* 38010XXX *na vyžádání
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ComfortZone 100
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ lze aktivovat hygienické splachování
(automatický tok vody po dobu 10 sekund
každých 24 hodin po poslední činnosti)
⁄ lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro
tepelnou desinfekci)
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 3,5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo
zastíněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li
umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi
čidlem a okrajem umyvadla je větší než
75 mm, funkční omezení z důvodu příliš
velké vzdálenosti
⁄ obsahuje: výtok, přívodní kabel (7 m),
příchytky pro instalaci, krycí rozetu pro iBox,
mísicí jednotku, transformátor 6 V/ 6 watt
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii AXOR

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ELEKTRONICKOU
UMYVADLOVOU BATERII AXOR
⁄ obsahuje: instalační trubku EN20
pro napájení
⁄ rozměr přívodů: DN20

VÉ
NO

Objedn. čís.

k instalaci nutné:
⁄ elektronická umyvadlová baterie

16182180

253,10

16182180

253,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
chrom
38010000
speciální povrchy* 38010XXX

935,40
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava

VÉ
NO

12 0 2
10 2 0
560

210
2 61
302

420

12 0 2
94 4

5

56
58
67

800

NOVÉ
NOVÉ

Objedn. čís.

EUR

9 353,40
SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET
chrom
10628000
S OSVĚTLENÍM 2700 K
speciální povrchy* 10628XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, Mono, PowderRain
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 30 l/min
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
14 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
v kombinacích
⁄ změna druhu proudu: tlačítko Select na
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
termostatu
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ klapky rozšíření lze ručně otevřít a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 24 V
⁄ transformátor: napájení, 24 V, 60 W, EuP II
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 24 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 3700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro ShowerHeaven
1200/300 4jet

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
ShowerHeaven 1200/300 4jet

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10629000
10629XXX
10637000
10637XXX

9 353,40
*na vyžádání
8 253,00
*na vyžádání

10922180

550,20

chrom
13603000
speciální povrchy* 13603XXX

979,40
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
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iClub
Povrchová úprava

EUR

9 353,40
SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET
chrom
10629000
S OSVĚTLENÍM 3700 K
speciální povrchy* 10629XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, Mono, PowderRain
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 30 l/min
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
v kombinacích
⁄ změna druhu proudu: tlačítko Select na
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
termostatu
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ klapky rozšíření lze ručně otevřít a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 24 V
⁄ transformátor: napájení, 24 V, 60 W, EuP II
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 24 V - DC
⁄ barevná teplota: 3700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody

VÉ
NO

12 0 2
10 2 0
560

210
2 61
302

420

12 0 2
94 4

5

56
58
67

800

NOVÉ
NOVÉ

alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 2700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro ShowerHeaven
1200/300 4jet

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
ShowerHeaven 1200/300 4jet

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO SHOWERHEAVEN
1200/300 4JET
⁄ instalace s odhlučněním
⁄ rozměr přívodů: G ½

VÉ
NO

Objedn. čís.

10628000
10628XXX
10637000
10637XXX

9 353,40
*na vyžádání
8 253,00
*na vyžádání

10922180

550,20

chrom
13603000
speciální povrchy* 13603XXX

979,40
*na vyžádání

10922180

550,20

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

Ø70
60

220

350

58

58
800

G1/2
80

G1/2

0.12

min. 50
max.
13 0

876
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava

VÉ
NO

PRODLOUŽENÍ 230 MM
PŘÍVODU OD STROPU PRO
SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET
⁄ počet kusů v balení = 2 kusy
⁄ rozměr: 230 mm
248

233

Ø 54

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Ø 43

vhodné doplňky:
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 2700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 3700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení

Objedn. čís.

chrom
13603000
speciální povrchy* 13603XXX

EUR
979,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10628000
10628XXX
10629000
10629XXX
10637000
10637XXX

9 353,40
*na vyžádání
9 353,40
*na vyžádání
8 253,00
*na vyžádání

8 893,50
SHOWERHEAVEN 970/970 3JET
nerezová ocel
10623800
S OSVĚTLENÍM
⁄ velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
⁄ druhy proudu: RainAir, normální proud,
laminární proud
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20,6 l/min
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
33,3 l/min
⁄ průtok laminárního proudu 15,6 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
v kombinacích, řízení 3 oblastí vodních
paprsků se musí provádět prostřednictvím
3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy
⁄ oblasti vodních paprsků: Bodyzone – vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AirPower,
laminární proud – s Ø 17 mm
⁄ povrch desky vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
⁄ rám: kartáčovaná nerezová ocel
⁄ způsob instalace: montáž do roviny se
stropem nebo ke stropu
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
18 W
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: C
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet,
horní sprcha bez osvětlení
vhodné doplňky:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

nerezová ocel

10621800

8 152,60

chrom
10751000
speciální povrchy* 10751XXX

1 111,80
*na vyžádání
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Objedn. čís.

EUR

7 411,40
SHOWERHEAVEN 720/720 3JET
nerezová ocel
10627800
S OSVĚTLENÍM
⁄ velikost sprchové hlavice: 720 x 720 mm
⁄ druhy proudu: RainAir, normální proud,
laminární proud
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20,5 l/min
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
36,8 l/min
⁄ průtok laminárního proudu 15,9 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
v kombinacích, řízení 3 oblastí vodních
paprsků se musí provádět prostřednictvím
3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy
⁄ oblasti vodních paprsků: Bodyzone – vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AirPower,
laminární proud – s Ø 17 mm
⁄ povrch desky vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
⁄ rám: kartáčovaná nerezová ocel
⁄ způsob instalace: montáž do roviny se
stropem nebo ke stropu
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
18 W
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: C
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet, horní
sprcha bez osvětlení
vhodné doplňky:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku

16 0

586

91

27
37

VÉ
NO

10625800

6 670,30

chrom
10751000
speciální povrchy* 10751XXX

1 111,80
*na vyžádání

nerezová ocel

3 081,20
HORNÍ SPRCHA 250/580 3JET
chrom
35283000
⁄ velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm
speciální povrchy* 35283XXX *na vyžádání
⁄ druhy proudu: Rain, přívalový proud, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
20 l/min
⁄ průtok přívalového proudu (při 0,3 MPa):
17 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:

°

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

6

01700180

130,80

354

12 8

258

45

68

0.14
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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590
4 61
12

62
32

°
91

EUR

2 641,00
HORNÍ SPRCHA 460/300 3JET
chrom
35282000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35282XXX *na vyžádání
A ROZETOU SQUARE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
18 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

15 6

Objedn. čís.

300

330
15 6

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

466

2 641,00
HORNÍ SPRCHA 460/300 3JET
chrom
35276000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35276XXX *na vyžádání
A ROZETOU SOFTCUBE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
18 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

590
4 61

32

91

°

62

15 6

12

300

330
15 6

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

15 6

VÉ
NO
12

Ø 43

466
15 6
17 2

12 8

300

16 4

10

466

2 531,00
HORNÍ SPRCHA 460/300 3JET
chrom
35281000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 35281XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
22 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
23 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu
s přívodem od stropu

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
horní sprchu 460/300

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom

26434180

225,10

35288000

484,20

Ceník 2017/2018

0.15

iClub
Povrchová úprava

590
4 61
12

62
32

°
91

EUR

2 420,90
HORNÍ SPRCHA 460/300 2JET
chrom
35280000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35280XXX *na vyžádání
A ROZETOU SQUARE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

15 6

Objedn. čís.

300

k instalaci nutné:

330
15 6

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

466

2 420,90
HORNÍ SPRCHA 460/300 2JET
chrom
35275000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35275XXX *na vyžádání
A ROZETOU SOFTCUBE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

590
4 61

32

91

°

62

15 6

12

300

330
15 6

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

15 6

VÉ
NO
12

Ø 43

466
15 6
17 2

12 8

300

0.16
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16 4

10

466

2 310,90
HORNÍ SPRCHA 460/300 2JET
chrom
35279000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 35279XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
18 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu
s přívodem od stropu

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
horní sprchu 460/300

chrom

26434180

225,10

35288000

484,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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VÉ
NO
12

Ø 43

466
15 6

14 2

12 8

33

270

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu s přívodem
od stropu

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
horní sprchu 460/300

90
29

NOVÉ

G1/2
12 0

NOVÉ
NOVÉ

PRODLOUŽENÍ 230 MM PŘÍVODU OD
STROPU PRO HORNÍ SPRCHU 460/300
⁄ počet kusů v balení = 1 kus
⁄ rozměr: 230 mm

Ø 54

248

233

VÉ
NO

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Ø 43

240

vhodné doplňky:
⁄ horní sprcha 460/300 1jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 2jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 3jet s přívodem
od stropu

26434180

225,10

35288000

484,20

26434180

225,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

35277000
35277XXX
35279000
35279XXX
35281000
35281XXX

1 870,70
*na vyžádání
2 310,90
*na vyžádání
2 531,00
*na vyžádání

chrom

35288000

484,20

G1/2

G1/2
80

min. 50
m a x . 13 0

Ø 12 7

240

chrom

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO HORNÍ SPRCHU
S PŘÍVODEM OD STROPU

29

EUR

1 870,70
HORNÍ SPRCHA 460/300 1JET
chrom
35277000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 35277XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

90

62

VÉ
NO

16 4

15 6

Objedn. čís.

vhodné doplňky:
⁄ horní sprcha 460/300 1jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 2jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 3jet s přívodem
od stropu

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

35277000
35277XXX
35279000
35279XXX
35281000
35281XXX

1 870,70
*na vyžádání
2 310,90
*na vyžádání
2 531,00
*na vyžádání

1 032,90
HORNÍ SPRCHA 240/240 1JET
chrom
10924000
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
speciální povrchy* 10924XXX *na vyžádání
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
⁄ průtok lze zvětšit na 25 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ způsob instalace: na strop - vystupující
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ není vhodná pro průtokové ohřívače vody

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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Objedn. čís.

EUR

30 / 30

531 - 578
411 - 458

44,5

1 226,70
HORNÍ SPRCHA 240/240 1JET
chrom
10929000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 10929XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
⁄ průtok lze zvětšit na 25 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 103 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ není vhodná pro průtokové ohřívače vody

1 420,10
HORNÍ SPRCHA 240/240 1JET
chrom
10925000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 10925XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
⁄ délka sprchového ramena: kovové sprchové
rameno 411 - 458 mm
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
⁄ průtok lze zvětšit na 25 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu 240/240
1jet se sprchovým ramenem

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO HORNÍ SPRCHU
240/240 1JET SE SPRCHOVÝM RAMENEM
⁄ při instalaci s napojením na díly
# 40871000, # 40872000,
# 40873000, # 40874000
je nezbytná montážní deska # 10973180
⁄ instalace s odhlučněním

10921180

245,30

10921180

245,30

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

707,70
VRCHNÍ SADA VÝTOKU PŘÍVALOVÉHO
chrom
10942000
PROUDU 240/120 POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10942XXX *na vyžádání
⁄ projection 180 mm
⁄ při použití výtoku v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10751000, # 10755000,
# 10972000, # 10651000, # 28491000,
# 40872000, # 40873000) se v přímém
propojení (odstup 10 mm) doporučuje
použití základního tělesa # 10941180
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ lze použít jako vanový výtok nebo
přívalovou sprchu
⁄ průtok: 24 l/min
⁄ rozměr přívodů připojení: DN20
⁄ druh proudu: široký přívalový proud
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso výtoku přívalového proudu
240/120 pod omítku

0.18

Ceník 2017/2018

10941180

245,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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ZÁKLADNÍ TĚLESO VÝTOKU PŘÍVALOVÉHO
PROUDU 240/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ vrchní sada výtoku přívalového proudu
240/120 pod omítku

Ø 85
G1/2

265

62

2 75

Objedn. čís.
10941180

EUR
245,30

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
chrom
10942000
speciální povrchy* 10942XXX

707,70
*na vyžádání

1 438,20
LAMPSHOWER 275 1JET
chrom
26032000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 26032XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 275 mm
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ oblasti vodních paprsků: speciální obrazec
rozstřiku ze sprchových trysek umístěných
na vnitřním průměru
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 265 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
12 W
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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iClub
Povrchová úprava

EUR

30

1 750,80
LAMPSHOWER 275 1JET
chrom
26031000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 26031XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 275 mm
⁄ délka sprchového ramena: 380 mm
⁄ sprchové rameno otočné o 150°
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l/min
⁄ oblasti vodních paprsků: speciální obrazec
rozstřiku ze sprchových trysek umístěných
na vnitřním průměru
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
12 W
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2

113

229

G1/2
14 0
115

Ø 12 7

565
428
380

Objedn. čís.

Ø 2 75

max.

min.

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro LampShower 275 1jet
se sprchovým ramenem a horní sprchu
240 2jet se sprchovým ramenem

G 1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO LAMPSHOWER
275 1JET SE SPRCHOVÝM RAMENEM A
HORNÍ SPRCHU 240 2JET SE SPRCHOVÝM
RAMENEM
⁄ instalace s odhlučněním
⁄ přívod napájení instalační trubkou
⁄ základní těleso je vyžadováno v případě
nedostatečné kvality a stability materiálu
stěny
⁄ rozměr přívodů: G ½

26909180

405,50

26909180

405,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

625,30
HORNÍ SPRCHA 240 2JET
chrom
26022000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 26022XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 279 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainAir
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
⁄ změna druhu proudu: tlačítkem Select na
horní sprše
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 280 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

0.20
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
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G1/2

85

Ø 12 7

228

Ø 22

25

Ø 279

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro LampShower 275 1jet
se sprchovým ramenem a horní sprchu
240 2jet se sprchovým ramenem

26909180

405,50

422,50
SPRCHOVÝ MODUL 120/120 SQUARE
chrom
28491000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 28491XXX *na vyžádání
⁄ boční sprcha o velikosti 120 mm
⁄ úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
⁄ použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha
nebo boční sprcha
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
5,3 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
⁄ při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
⁄ rozměr přívodů: DN15

80

4°

4°

EUR

875,50
HORNÍ SPRCHA 240 2 JET
chrom
26021000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 26021XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 279 mm
⁄ délka sprchového ramena: 400 mm
⁄ sprchové rameno otočné o 150°
⁄ druhy proudu: Rain, RainAir
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ změna druhu proudu: tlačítkem Select na
horní sprše
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

595
455
400

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
⁄ montážní pomůcka

26

120

4°

120

4°
G1/2

80

Objedn. čís.

29

28486180

137,60

28470180

282,40

318,90
SPRCHOVÝ MODUL 120/120 SOFTCUBE
chrom
36822000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36822XXX *na vyžádání
⁄ boční sprcha o velikosti 120 mm
⁄ úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
⁄ použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha
nebo boční sprcha
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
5,3 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
⁄ při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
⁄ montážní pomůcka

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

28486180

137,60

28470180

282,40
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ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO SPRCHOVÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže,
napojení zprava nebo zleva
⁄ instalace s odhlučněním
k instalaci nutné:
⁄ sprchový modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ sprchový modul 120/120 Softcube
pod omítku

10

90

70
45

87
51

213

14 2
355
84
58-86

NOVÉ

Ø44
90

57

16

28486180

EUR
137,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28491000
28491XXX
36822000
36822XXX

422,50
*na vyžádání
318,90
*na vyžádání

1 452,60
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 460/90 chrom
18355000
PRO 2 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18355XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítka Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil

VÉ
NO

456

Objedn. čís.

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 2 spotřebiče

18310180

792,30

18310180

792,30

46

3

G 1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 2 SPOTŘEBIČE
⁄ 2 spotřebiče
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

504
489
4 67
455

44

69
65

82

41

G 1/2

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 460/90
pro 2 spotřebiče pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
18355000
speciální povrchy* 18355XXX

1 452,60
*na vyžádání

45

10

17 8

0.22

13 0

10 0

50

38

107

4 67

250
428
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10

90

70
45

87
51

284

14 2
426
84
58-86

NOVÉ

16

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 3 spotřebiče

18311180

924,40

18311180

924,40

Ø44
90

57

EUR

1 716,70
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 530/90 chrom
18356000
PRO 3 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18356XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ zapínání a vypínání tlačítky Select pro
3 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil

VÉ
NO

527

Objedn. čís.

3

G 1/2
46

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 3 SPOTŘEBIČE
⁄ 3 spotřebiče
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

5 75
560
538
525

NOVÉ

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

G3/4
17 8

71

71

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 530/90
pro 3 spotřebiče pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
18356000
speciální povrchy* 18356XXX

1 716,70
*na vyžádání

45

10

17 8

71

13 2

10 0

50

38

107

538

250
499

45

87

70

598

90

10

VÉ
NO

51

355

14 2
4 97
84
58-86

Ø44
90

57

16

46

3

G 1/2

NOVÉ

1 980,80
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 600/90 chrom
18357000
PRO 4 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18357XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 4 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ zapínání a vypínání tlačítky Select pro
4 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 4 functions

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

18312180
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1 056,40
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ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 4 SPOTŘEBIČE
⁄ 4 spotřebiče
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

646
6 31
609
596

NOVÉ

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

71

G3/4
17 8

71

71

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 600/90
pro 4 spotřebiče pod omítku

Objedn. čís.
18312180

EUR
1 056,40

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
18357000
speciální povrchy* 18357XXX

1 980,80
*na vyžádání

45

71

71

10

17 8

13 2

10 0

50

38

107

609

250

570

45

87

70

669

90

10

VÉ
NO

51

426

14 2
568

2 244,90
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 670/90 chrom
18358000
PRO 5 SPOTŘEBIČŮ POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18358XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 5 spotřebičů
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ zapínání a vypínání tlačítky Select pro
5 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil

84
58-86

NOVÉ

Ø44
90

57

16

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 5 spotřebičů

18313180

1 188,50

18313180

1 188,50

46

3

G 1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 5 SPOTŘEBIČŮ
⁄ 5 spotřebičů
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

717
702
680
6 67

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

71

71

71

G3/4
17 8

71

250

71

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 670/90 pro
5 spotřebičů pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
18358000
speciální povrchy* 18358XXX

2 244,90
*na vyžádání

45

10

17 8

0.24

71

71

13 2

10 0

50

38

107

680

6 41
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Objedn. čís.

EUR

1 111,80
TERMOSTATICKÝ MODUL 360/120
chrom
10751000
SQUARE POD OMÍTKU
*na vyžádání
speciální povrchy* 10751XXX
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
360/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro termostatický modul
pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 360/120 POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče can be used simultaneously
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ spindle valves
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 360/120 pod omítku

10750180

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX
92990000

10750180

941,20

104,40
*na vyžádání
44,60

941,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10751000
10751XXX
12717000
12717XXX

1 111,80
*na vyžádání
1 111,80
*na vyžádání

719,10
TERMOSTATICKÝ MODUL 120/120
chrom
10755000
SQUARE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10755XXX *na vyžádání
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro termostatický modul
pod omítku
PRODLOUŽENÍ PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL POD OMÍTKU
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ prodloužení pro základní těleso
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

10754180

362,20

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX

104,40
*na vyžádání

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX

104,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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0.25
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42

Ø 35

64

120

120

20

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

VRCHNÍ SADA UZAVÍRACÍHO VENTILU
120/120 SQUARE POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 10755000,
# 10751000, # 10651000, # 28491000,
# 40871000, # 40872000,
# 40873000 nebo # 40874000 se
doporučuje použití základního tělesa
# 10971180
⁄ při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil
120/120 pod omítku
⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno,, DN20

Objedn. čís.

chrom
10972000
speciální povrchy* 10972XXX

EUR
229,80
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 55 l/min
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

10971180

150,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

92990000

44,60

281,50
TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ chrom
10932000
VENTIL 120/120 SQUARE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10932XXX *na vyžádání
⁄ 3 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
základní těleso # 15930180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s # 36702000
musí být použito základní těleso
# 36770180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
základní těleso # 15981180
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče

NOVÉ
NOVÉ

0.26

Ceník 2017/2018

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil 120/120 pod omítku
⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil pod omítku

36770180

267,90

16930180

262,80

16982180

166,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava

132
108
80
G 1/2
100
65
48

G3/4
90

25
87
G3/4

36770180

EUR
267,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

11

min.

141
130

Ø 59

40

18

max.

G 3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ A
PŘEPÍNACÍ VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ 1 vstup/ 2 výstupy
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20

Objedn. čís.

G1/2

k instalaci nutné:
⁄ Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku
⁄ Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil
120/120 Square pod omítku
⁄ Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

36772000
36772XXX
10932000
10932XXX
12731000
12731XXX

160,40
*na vyžádání
281,50
*na vyžádání
218,70
*na vyžádání

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

101
62

120
Ø 24

15

38

232

42

127

12

Ø 35

158

120

60

21

VRCHNÍ SADA MODULU RUČNÍ SPRCHY
120/120 SQUARE POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
tyčovou ruční sprchu 2jet, sprchová hadice
s kovovým efektem 1,25 m
⁄ se zpětným ventilem

chrom
10651000
speciální povrchy* 10651XXX

785,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul ruční sprchy
120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO MODUL RUČNÍ
SPRCHY 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 30 l/min
⁄ keramický ventil 180°
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ vrchní sada modulu ruční sprchy 120/120
Square pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10650180

202,70

10650180

202,70

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
10651000
speciální povrchy* 10651XXX

Ceník 2017/2018

785,40
*na vyžádání

0.27

iClub
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

446,70
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36711000
HIGHFLOW SOFTCUBE POD OMÍTKU
*na vyžádání
speciální povrchy* 36711XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:

20

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

170
Ø 49

Ø 48

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Softcube pro
3 spotřebiče pod omítku
⁄ prodlužovací rozeta

74 - 102

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

36773000
36773XXX
98860000
98860XXX
13587000

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

130,80
446,70
*na vyžádání
46,40
*na vyžádání
46,30
32,90

170

170

01700180

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
618,00
36706000
HIGHFLOW SOFTCUBE PRO 1 SPOTŘEBIČ
speciální povrchy* 36706XXX *na vyžádání
A DALŠÍ VÝTOK, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
34 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok horním výtokem: 59 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítko
⁄ materiál: kov

170
Ø 49

Ø 48

22

k instalaci nutné:
66 - 94
170

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

98860000
98860XXX
36773000
36773XXX
93171000

46,40
*na vyžádání
446,70
*na vyžádání
32,90

13587000

46,30

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta
170

⁄ ShowerSelect, ventil Softcube pro
3 spotřebiče pod omítku
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

0.28

Ceník 2017/2018

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Objedn. čís.

EUR

chrom
36773000
speciální povrchy* 36773XXX

446,70
*na vyžádání

Povrchová úprava
SHOWERSELECT, VENTIL SOFTCUBE PRO
3 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ ventil Select
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ obsahuje: kovové rozety, mísicí jednotku,
tlačítka
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:

22

170

170

51
Ø 44

Ø 44

119

22

170/170

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

98860000
98860XXX
36711000
36711XXX
36706000
36706XXX

46,40
*na vyžádání
446,70
*na vyžádání
618,00
*na vyžádání

93171000
13587000

32,90
46,30

chrom
36705000
speciální povrchy* 36705XXX

618,00
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Softcube pod omítku
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Softcube pro 1 spotřebič a další
výtok, pod omítku
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ
BATERIE SOFTCUBE PRO 1 SPOTŘEBIČ,
POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
54-82

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta

170

170

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ
BATERIE SOFTCUBE PRO 2 SPOTŘEBIČE,
POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

22

Ø 44

170 / 170
116
Ø 44

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

01700180
chrom
98860000
speciální povrchy* 98860XXX
13587000
93171000

chrom
36707000
speciální povrchy* 36707XXX

130,80
46,40
*na vyžádání
46,30
32,90

673,30
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

54

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

54-82

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta
170

170

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180
chrom
98860000
speciální povrchy* 98860XXX
13587000
93171000

Ceník 2017/2018

130,80
46,40
*na vyžádání
46,30
32,90

0.29

iClub

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
HIGHFLOW ROUND POD OMÍTKU
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku
⁄ materiál: kov

Povrchová úprava

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

36721000
36721820
36721930
36721XXX

EUR
446,70
703,60
703,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

k instalaci nutné:

Ø 48

Ø 170
Ø 49

20

74-102
Ø 170

130,80

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Round pro 3 spotřebiče chrom
pod omítku
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

36727000
36727820
36727930
36727XXX
93171000

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání
32,90

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

36726000
36726820
36726930
36726XXX

618,00
973,40
973,40
*na vyžádání

Ø 48

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
HIGHFLOW ROUND PRO 1 SPOTŘEBIČ
A DALŠÍ VÝTOK, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
34 l/min
⁄ průtok horním výtokem: 59 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítko
⁄ materiál: kov

Ø 48

Ø 170
110
60
Ø 49

20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

k instalaci nutné:

Ø 170

66-94

0.30

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

Ceník 2017/2018

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Round pro 3 spotřebiče chrom
pod omítku
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

36727000
36727820
36727930
36727XXX
93171000

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání
32,90

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

SHOWERSELECT, VENTIL ROUND
PRO 3 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ obsahuje: kovové rozety, mísicí jednotku,
tlačítka
⁄ materiál: kov

Ø 170

20

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

36727000
36727820
36727930
36727XXX

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
01700180

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

36721000
36721820
36721930
36721XXX
36726000
36726820
36726930
36726XXX
13587000

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Round pro 1 spotřebič a další
výtok, pod omítku

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
ROUND PRO 1 SPOTŘEBIČ, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

20

Ø 170
51
119
Ø 49

k instalaci nutné:
NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Round pod omítku

Povrchová úprava

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

36722000
36722820
36722930
36722XXX

130,80
446,70
703,60
703,60
*na vyžádání
618,00
973,40
973,40
*na vyžádání
46,30
32,90

618,00
973,40
973,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

Ø 48

k instalaci nutné:
01700180

130,80

vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

Ø 170

61-89

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
ROUND PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov
Ø 48

54

Ø 170
116

Ø 49

20

36723000
36723820
36723930
36723XXX

673,30
1 060,50
1 060,50
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

Ø 170

64-92

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

0.31

iClub
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

446,70
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36718000
HIGHFLOW SQUARE, POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36718XXX *na vyžádání
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku
⁄ materiál: kov

20

k instalaci nutné:
Ø 48

170/170
Ø 49

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Square pro
3 spotřebiče, pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

74-102

01700180

130,80

chrom
36717000
speciální povrchy* 36717XXX
13587000

446,70
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal
170

170

618,00
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36716000
HIGHFLOW SQUARE PRO 1 SPOTŘEBIČ
speciální povrchy* 36716XXX *na vyžádání
A DALŠÍ VÝTOK, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
34 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok horním výtokem: 59 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítko
⁄ materiál: kov

Ø 48

170/170
60
110
Ø 49

20

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
36717000
speciální povrchy* 36717XXX
13587000

446,70
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

chrom
36717000
speciální povrchy* 36717XXX

446,70
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

66-94

170

170

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Square pro
3 spotřebiče, pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal
SHOWERSELECT, VENTIL SQUARE
PRO 3 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ obsahuje: kovové rozety, mísicí jednotku,
tlačítka
⁄ materiál: kov

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

170

170

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Square, pod omítku
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Square pro 1 spotřebič a další
výtok, pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

20

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

0.32

Ceník 2017/2018

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

01700180

130,80

36718000
36718XXX
36716000
36716XXX

446,70
*na vyžádání
618,00
*na vyžádání

13587000

46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava

EUR

618,00
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36714000
SQUARE PRO 1 SPOTŘEBIČ, POD OMÍTKU speciální povrchy* 36714XXX *na vyžádání
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

20

k instalaci nutné:

Ø 48

170/170
51
119
Ø 49

Objedn. čís.

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:

61-89

170

170

673,30
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36715000
SQUARE PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU speciální povrchy* 36715XXX *na vyžádání
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov
Ø 48

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

54

170/170
116

Ø 49

20

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

vhodné doplňky:

64-92

170

170

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

0.33

iClub
Povrchová úprava

54 -82
20

167

15 5

15 5
46
Ø 44

Tento produkt není k dispozici s kartáčovanými
speciálními povrchy.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
77

94

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

12

66

238

12 0

25

10 3

13 5

chrom

130,80
29,20
*na vyžádání

13601000

104,20

13587000
93171000

46,30
32,90

708,70
ONE, VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO chrom
45711000
MODULU PRO 1 SPOTŘEBIČ, POD OMÍTKU speciální povrchy* 45711XXX
*na vyžádání
⁄ Eco funkce: regulace průtoku páčkou
u rukojeti
⁄ v závislosti na množství vody a instalaci
snížení průtoku o přibližně 50 %
⁄ 1 spotřebič a 1 další výtok
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ termostatická kartuše, ventil Select,
keramické ventily 90°
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
⁄ průtok výtokem: 24 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 0,5 MPa
⁄ obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

Ceník 2017/2018

01700180
chrom
28622000
speciální povrchy* 28622XXX

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit
Porter
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

0.34

EUR

824,40
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36712000
PRO 2 SPOTŘEBIČE S JEDNOTKOU FIXFIT
speciální povrchy* 36712XXX *na vyžádání
A DRŽÁKEM
POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, objímku, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter

18 8

G 1/2

67

Objedn. čís.

45710180

327,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava

270

67

13 5

13 5

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

270

67

13 5

45710180

13 5

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

127
100
G1/2

max.

86
min.

G1/2

110
55 20
G1/2 G1/2

118
108
80
14

327,50

1 157,50
ONE, VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO
chrom
45713000
MODULU PRO 3 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU speciální povrchy* 45712XXX *na vyžádání
⁄ Eco funkce: regulace průtoku páčkou
u rukojeti
⁄ v závislosti na množství vody a instalaci
snížení průtoku o přibližně 50 %
⁄ 3 spotřebiče a 1 další výtok
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ termostatická kartuše, ventil Select,
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
⁄ průtok výtokem: 24 l/min
⁄ průtok při současném použití všech spotřebičů:
30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 0,5 MPa
⁄ obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov

12 0

25

EUR

885,90
ONE, VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO
chrom
45712000
MODULU PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU speciální povrchy* 45712XXX *na vyžádání
⁄ Eco funkce: regulace průtoku páčkou
u rukojeti
⁄ v závislosti na množství vody a instalaci
snížení průtoku o přibližně 50 %
⁄ 2 spotřebiče a 1 další výtok
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ termostatická kartuše, ventil Select,
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
⁄ průtok výtokem: 24 l/min
⁄ průtok při současném použití všech spotřebičů:
30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 0,5 MPa
⁄ obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov

12 0

25

Objedn. čís.

G1/2

G1/2
40
174

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ONE,
TERMOSTATICKÝ MODUL POD OMÍTKU
⁄ 2 vstupy / 4 výstupy
⁄ všechny výstupy se mohou používat současně
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ½
⁄ ihloubka instalace: od 80 mm do 108 mm
⁄ montáž s protihlukovou izolací
k instalaci nutné:
⁄ One, termostatický modul pro 1 spotřebič,
pod omítku
⁄ One, termostatický modul pro 2 spotřebiče,
pod omítku
⁄ One, termostatický modul pro 3 spotřebiče,
pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

45710180

327,50

45710180

327,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

45711000
45711XXX
45712000
45712XXX
45713000
45713XXX

Ceník 2017/2018

708,70
*na vyžádání
885,90
*na vyžádání
1 157,50
*na vyžádání

0.35

iClub
Povrchová úprava

12 0

12 0

25

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro One, termostatický
modul pod omítku

34

13 4
10 8
80
G1/2
13

65

Ø 41

G3/4

min.

13 0
11

87

max.

Ø 28

Ø 28
20

75

920

12 0 0
±12

15 0
G1/2

175
19 3

70

48

chrom
45771000
speciální povrchy* 45771XXX

EUR
330,70
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom

45770180

222,30

ONE, ZÁKLADNÍ TĚLESO TERMOSTATICKÉHO chrom
MODULU POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 30 l/min
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

45770180

222,30

k instalaci nutné:
⁄ One, vrchní sada uzavíracího ventilu
pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
45771000
speciální povrchy* 45771XXX

330,70
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

1 925,70
3 033,00
3 033,00
*na vyžádání

G1/2

VÉ
NO

87 8

ONE, VRCHNÍ SADA UZAVÍRACÍHO
VENTILU, POD OMÍTKU
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ 1 spotřebič
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ materiál: kov

Objedn. čís.

735
1113

NOVÉ

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE 1200
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ ventil Select, termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
16 l/min
⁄ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
⁄ polička vyrobena z bezpečnostního skla
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ materiál: kovové rukojeti
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: G ½
alternativní velikosti:
⁄ termostatická vanová baterie 800
pro montáž na stěnu

45421000
45421820
45421930
45421XXX

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45420000
45420820
45420930
45420XXX

1 595,60
2 513,10
2 513,10
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

28127000
28127820
28127930
28127XXX
28128000
28128820
28128930
28128XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání
56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

0.36

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE 800
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
16 l/min
⁄ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
⁄ polička vyrobena z bezpečnostního skla
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: G ½

VÉ
NO

75

520

800
±12

15 0

478
G1/2

175
19 3

70

48

335

NOVÉ

713

alternativní velikosti:
⁄ termostatická vanová baterie 1200 pro
montáž na stěnu

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45420000
45420820
45420930
45420XXX

1 595,60
2 513,10
2 513,10
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45421000
45421820
45421930
45421XXX

1 925,70
3 033,00
3 033,00
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

28127000
28127820
28127930
28127XXX
28128000
28128820
28128930
28128XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání
56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45440000
45440820
45440930
45440XXX

1 320,50
2 079,80
2 079,80
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

TERMOSTATICKÁ BATERIE 800
NA STĚNU /POD OMÍTKU
⁄ možné ovládání externí sprchy nebo vanového
výtoku podomítkovým vývodem G ½
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ ventil Select, termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
15 l/min
⁄ průtok horním výtokem: 22 l/min
⁄ polička vyrobena z bezpečnostního skla
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kovové rukojeti
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

75

520

800
478

15 0
G1/2
10 5

70

48

713

NOVÉ

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatickou baterii
800 na stěnu / pod omítku

45442180

105,70

28127000
28127820
28127930
28127XXX
28128000
28128820
28128930
28128XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání
56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

Ceník 2017/2018

0.37

iClub
Povrchová úprava
220

VÉ
NO

75

66

75

66

Ø3 3

G1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKOU
BATERII 800 NA STĚNU / POD OMÍTKU
⁄ závit přívodů G ½
⁄ vhodné pro termostatickou baterii 800
na stěnu / pod omítku
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: G ½

Objedn. čís.
45442180

EUR
105,70

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

G1/2
min.
46
m a x . 74

91

SHOWERPIPE 800 S TERMOSTATICKOU
BATERIÍ A HORNÍ SPRCHOU 350 1JET
⁄ jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ horní sprcha AXOR horní sprcha 350 1jet
⁄ velikost sprchové hlavice: 350 mm
⁄ polička: polička vyrobena z bezpečnostního
skla
⁄ druh proudu: PowderRain
⁄ průtok proudu PowderRain (při 0,3 MPa):
22 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 400 mm
⁄ otočné sprchové rameno
⁄ termostat AXOR, termostatická baterie 800
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů 150 ± 12 mm

VÉ
NO

±12

478

15 0

70

G1/2

713

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

27984000
27984820
27984930
27984XXX

3 631,40
5 719,50
5 719,50
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

obsahuje:

NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m s regulací průtoku
639
398

63

54

92

°

30

Ø 355

(# 28128XXX)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)

10 0 3

8 81

10 5 9

Ø 25

75

450

520
800

0.38

10 5

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava

227

°
90

7

Ø 279

Ø 60

Ø 21

97

626

Ø 25

920 - 1280

300 - 670

610
470

150 ±12
Ø 55
G1/2
77

252
310

135

80
°

°
80

Ø 50

G1/2

Ø 65

Objedn. čís.

EUR

1 950,90
SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
26020000
A HORNÍ SPRCHOU 240 2JET
speciální povrchy* 26020XXX *na vyžádání
⁄ horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
⁄ velikost sprchové hlavice: 279 mm
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain, RainAir
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ individuálně nastavitelná výška sprchové
hlavice otočnou aretací se snadnou
obsluhou, rozsah 300 mm
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
14 l/min
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 400 mm
⁄ otočné sprchové rameno
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ ovládání výtoků otočnou rukojetí
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů 150 ± 12 mm
⁄ výškově nastavitelný držák ruční sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 85 1jet
(# 26025000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

637,50
MODUL OSVĚTLENÍ 120/120
chrom
40871000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 40871XXX *na vyžádání
⁄ obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor,
přívodní kabel (7 m)
⁄ vhodné pro sprchu
⁄ materiál: kombinace vroubkovaného plastu
a kovu
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájecí zdroj pod omítku
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
12 V, 12 W
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 3175 - 3800 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul osvětlení a modul
reproduktoru 120/120 pod omítku

40876180

164,00

607,80
MODUL REPRODUKTORU 120/120
chrom
40874000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 40874XXX *na vyžádání
⁄ vhodné pro sprchu
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ vysoce kvalitní reproduktor vhodný
pro sprchovací oblast
⁄ pro připojení k běžným zvukovým zařízením
⁄ použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní
(35 W) reproduktor
⁄ hliníková membrána v kombinaci
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
s pryžovými žlábky
⁄ výstupní napětí zesilovače < 25 V AC,
s bezpečným malým napětím (SELV)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul osvětlení a modul
reproduktoru 120/120 pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

40876180

Ceník 2017/2018

164,00

0.39

iClub
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO MODUL OSVĚTLENÍ
A MODUL REPRODUKTORU120/120
POD OMÍTKU
⁄ vhodné pro zabudování ve svislé
i vodorovné poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením nebo při
montáži s přesným dodržením měr je nutná
montážní deska # 10973180
k instalaci nutné:
⁄ modul reproduktoru 120/120 pod omítku
⁄ modul osvětlení 120/120 pod omítku

24

72

24

vhodné doplňky:
⁄ montážní deska

24

72

24

Objedn. čís.
40876180

EUR
164,00

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

40874000
40874XXX
40871000
40871XXX
10973180

607,80
*na vyžádání
637,50
*na vyžádání
195,50

442,40
POLIČKA 120/120
chrom
40872000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 40872XXX *na vyžádání
⁄ při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000, # 10651000,
# 28491000) v přímém propojení (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 40877180
⁄ vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 nebo i bez něj
⁄ montáž při svislé i vodorovné poloze
základního tělesa
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO / TĚLESO VEDENÍ VODY
PRO POLIČKU 120/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže;
v kombinaci s: # 40872000

40877180

193,20

40877180

193,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

533,70
POLIČKA 240/120
chrom
40873000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 40873XXX *na vyžádání
⁄ při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000, # 10651000,
# 28491000) v přímém propojení (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 40878180
⁄ vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 nebo i bez něj
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 240/120 pod omítku

0.40

Ceník 2017/2018

40878180

239,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO / TĚLESO VEDENÍ VODY
PRO POLIČKU 240/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže;
v kombinaci s: # 40873000

Objedn. čís.
40878180

EUR
239,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

MONTÁŽNÍ DESKA
⁄ montážní a rozměrová šablona pro snadnou
montáž základního tělesa modulu osvětlení
a modulu reproduktoru
⁄ montážní desku lze prodloužit použitím
dalšího kusu

ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU, S VÝTOKEM 160 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 160 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox,
transformátor 6 V/ 6 W
⁄ WELL WA10487-20120823

10973180

195,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

chrom
39117000
speciální povrchy* 39117XXX

988,50
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
39118000
s výtokem 220 mm montáž na stěnu
speciální povrchy* 39118XXX
WELL WA10487-20120823

1 001,70
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

0.41

iClub
Povrchová úprava
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU, S VÝTOKEM 165 MM
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 165 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox,
transformátor 6 V/ 6 W
⁄ WELL WA10486-20120823

Objedn. čís.

chrom
38119000
speciální povrchy* 38119XXX

Ceník 2017/2018

897,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
38120000
s výtokem 225 mm montáž na stěnu
speciální povrchy* 38120XXX
WELL WA10486-20120823

0.42

EUR

910,40
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck

A XOR STARCK

Umyvadlo

1.2

Bidet

1.5

Vana

1.6

Armatury na okraj vany a vanový sokl

1.10

Sprcha

1.13

Termostatické baterie, ventily, přepínače

1.16

AXOR Starck Classic

1.19

AXOR Starck X

1.22

AXOR Starck
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

Umyvadlo
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 90
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 112 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

238

max. 40

208

alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 90 bez táhla

95

°
60

Ø 46
Ø 32

460

10 3

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 100
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ ComfortZone 100
⁄ výtok 103 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 100
s páčkovou rukojetí bez táhla

G 3/8

chrom
10111000
speciální povrchy* 10111XXX

446,80
*na vyžádání

chrom
10117000
speciální povrchy* 10117XXX

446,80
*na vyžádání

chrom
10001000
speciální povrchy* 10001XXX

257,50
*na vyžádání

chrom
10003000
speciální povrchy* 10003XXX

257,50
*na vyžádání

chrom
10007000
speciální povrchy* 10007XXX

257,50
*na vyžádání

238

max. 40

208

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem kartáčovaného červeného zlata.

95

°
60

Ø 46

460

Ø 32

10 3

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 100
COOLSTART S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ ComfortZone 100
⁄ studená voda v poloze uprostřed
⁄ výtok 103 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Hot

Cool
Start

Cool

G 3/8

1.2

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava

75

208

17 8

max. 40

°
60

Ø 32

460

86

EUR

chrom
10116000
speciální povrchy* 10116XXX

416,70
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 80 PRO MALÁ UMYVADLA chrom
10102000
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
speciální povrchy* 10102XXX
⁄ ComfortZone 80
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

257,50
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 170
BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 112 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10123000
speciální povrchy* 10123XXX

514,60
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 250 BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 250
⁄ výtok 112 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10129000
speciální povrchy* 10129XXX

683,70
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 70 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 95 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Ø 46

Objedn. čís.

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

1.3

AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava

max. 40

248

3 91

363

°
60

Ø 46

Objedn. čís.

EUR

PÁKOVÁ BATERIE 250 S PÁČKOVOU
RUKOJETÍ BEZ TÁHLA PRO UMYVADLOVÉ
MÍSY
⁄ ComfortZone 250
⁄ výtok 107 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10103000
speciální povrchy* 10103XXX

376,00
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 80 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 105 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10030000
speciální povrchy* 10030XXX

549,20
*na vyžádání

chrom
10313000
speciální povrchy* 10313XXX

488,00
*na vyžádání

10303180

228,20

96383000

29,20

96259000

50,90

Ø 32

610

107

G 3/8

200

105
46

75

max. 40

200

55

500

32

55

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného červeného zlata.
G 3/8

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 125 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 125 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného červeného zlata.
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

1.4

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU ARMATURU
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
15
min. 70

54

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

100

max. 95

100

Objedn. čís.

EUR

10303180

228,20

96383000
96259000

29,20
50,90

38130000
38130820
38130930
38130XXX

218,20
343,70
343,70
*na vyžádání

Ø 41

STOJÁNKOVÝ VENTIL
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 100 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramický ventil 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ pro přívod studené vody
⁄ bez odtokové soupravy
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10211000
speciální povrchy* 10211XXX

446,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10214000
speciální povrchy* 10214XXX

262,30
*na vyžádání

BIDETTE, SADA 1,60 M S RUČNÍ SPRCHOU
1JET A PÁKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ
AXOR STARCK
⁄ druh proudu Bidette: sprchový proud
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava Push-Open G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10300000
speciální povrchy* 10300XXX

491,40
*na vyžádání

208
178

Bidet

±20°

Ø 46

500
max. 40

Ø 32

104

65

°
60

G 3/8

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného červeného zlata.
obsahuje:
⁄ pákovou umyvadlovou baterii 90 bez táhla
(# 10117000)

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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1.5

AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Vana

113
77

42

40

59
23

6 0°

Ø 59

43

G1/2

20
15 0 ± 16
2 67

111
19 6
205

Ø 42

°
60

6 67 - 74 7

6 61 - 741

8 6 2 - 94 2

10 2
15 6

8 2 7 - 9 07

54

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 200 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ materiál: masivní mosaz
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ součástí není držák sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

chrom
10411000
speciální povrchy* 10411XXX

686,70
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 200 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ materiál: masivní mosaz
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ součástí není držák sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

chrom
10465000
speciální povrchy* 10465XXX

686,70
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ design rukojeti odpovídá umyvadlovým
bateriím AXOR Starck s páčkovou rukojetí
⁄ výtok 156 mm
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10455000
speciální povrchy* 10455XXX

1 468,10
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
10981000
speciální povrchy* 10981XXX
97686000

292,30
*na vyžádání
225,50

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
min.80

m a x .16 0

Ø 12 4

G 1/2
Ø 14 8

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro volně stojící vanovou
baterii
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení výtoku 60 mm
⁄ prodloužení trubky stojánku

1.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava
VANOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 140 mm
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Objedn. čís.

EUR

chrom
10458000
speciální povrchy* 10458XXX

1 496,70
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
10981000
speciální povrchy* 10981XXX
97686000

292,30
*na vyžádání
225,50

chrom
10456000
speciální povrchy* 10456XXX

1 468,10
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
10981000
speciální povrchy* 10981XXX
97686000

292,30
*na vyžádání
225,50

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro volně stojící vanovou
baterii
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení výtoku 60 mm
⁄ prodloužení trubky stojánku

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 156 mm
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení výtoku 60 mm
⁄ prodloužení trubky stojánku

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10452180

446,10

96441000

116,80

Ceník 2017/2018
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

PRODLOUŽENÍ VÝTOKU 60 MM
⁄ prodlužovací délka: 60 mm

chrom
10981000
speciální povrchy* 10981XXX

292,30
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ vanová baterie se dvěma kohouty volně
stojící na podlaze
⁄ páková vanová baterie volně stojící na
podlaze
⁄ páková vanová baterie volně stojící na
podlaze

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10458000
10458XXX
10456000
10456XXX
10455000
10455XXX

1 496,70
*na vyžádání
1 468,10
*na vyžádání
1 468,10
*na vyžádání

chrom
10416000
speciální povrchy* 10416XXX

292,10
*na vyžádání

chrom
10418000
speciální povrchy* 10418XXX

422,90
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14961000
kartáčovaný nikl
14961820
speciální povrchy* 14961XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

chrom
10414000
speciální povrchy* 10414XXX

292,10
*na vyžádání

chrom
10427000
speciální povrchy* 10427XXX

422,90
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14961000
kartáčovaný nikl
14961820
speciální povrchy* 14961XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
přepínač, kovovou rozetu
alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
přepínač, kovovou rozetu
57-85
9 3 - 121

alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

1.8
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava

VÉ
NO

21

EUR

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

PRODLOUŽENÍ 25 MM
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

96500000

48,70

80

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

Objedn. čís.

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 122 mm
⁄ průtok: 25 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ obsahuje: připojovací vsuvku G ¾
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 50 mm pro vanový výtok

PRODLOUŽENÍ 50 MM
PRO VANOVÝ VÝTOK
⁄ prodlužovací délka: 50 mm
vhodné doplňky:
⁄ vanový výtok

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
10410000
speciální povrchy* 10410XXX

175,70
*na vyžádání

chrom
10495000
speciální povrchy* 10495XXX

90,10
*na vyžádání

chrom
10495000
speciální povrchy* 10495XXX

90,10
*na vyžádání

chrom
10410000
speciální povrchy* 10410XXX

175,70
*na vyžádání
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
10480000
speciální povrchy* 10480XXX

241,30
*na vyžádání

15486180

519,90

NOVÉ ⁄ ohebná přívodní trubka 800 mm

58308000

109,60

NOVÉ ⁄ sada přívodních hadic pro dvouotvorový

13089000

51,10

15486180

519,90

vhodné doplňky:
⁄ Secuﬂex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

418,30
*na vyžádání

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat
pro montáž na okraj vany

vhodné doplňky:

termostat na okraj vany

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: uzavírací a přepínací ventil,
termostatickou kartuši
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

SECUFLEX, SADA NA OKRAJ VANY
S RUČNÍ SPRCHOU
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ vhodná pro montáž na okraj vany nebo
vanový sokl (montážní deska se nedodává)
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m

418,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

50°

15 - 80
15 8
215

212
16 4
123

Ø 70

chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

Ø 68

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

402

250

550

G½

200

100

Ø 50

700

1.10
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Povrchová úprava

14 0

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
10444000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
speciální povrchy* 10444XXX
⁄ výtok 140 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, zpětný ventil, vanový
výtok s přepínačem

158

215

212

13 0

Ø 65
110

Ø 70
110

110

EUR
874,20
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

67

50
Ø 56

Objedn. čís.

123
164

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

836,40

15480180

836,40

na okraj vany

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

14 0

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
10451000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 10451XXX
⁄ výtok 242 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, zpětný ventil, vanový výtok

158

215

212

50
Ø 65
110

Ø 70
110

110

3,70

1 205,00
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

67

13 0
Ø 56

98806000

123
164

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

15481180

1 436,80

na vanový sokl

Ø 52

Ø 35

Ø 35
110

110

145

Ø 52

VÉ
NO

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

700

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
10461000
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA OKRAJ
speciální povrchy* 10461XXX
VANY
⁄ výtok 140 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

212
140

59

77

140

158

215

123

Ø 70

Ø 70
110

Ø 70
110

Objedn. čís.

EUR
1 079,80
*na vyžádání

110

164

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové termostatické

15482180

1 095,30

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, termostatickou
kartuši
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

15482180

1 095,30

armatuře na okraj vany

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

212
242

59

101

158

170

215

123

Ø 70

Ø 70
110

Ø 70
110

110

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
10466000
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA VANOVÝ speciální povrchy* 10466XXX
SOKL
⁄ výtok 242 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

1 409,20
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

164

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové termostatické

15483180

1 639,60

armatuře na vanový sokl

1.12
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Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA VANOVÝ
SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, termostatickou
kartuši, montážní desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Objedn. čís.
15483180

98806000

EUR
1 639,60

3,70

Sprcha

113

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
10611000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 10611XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: mosaz
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

497,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
10665000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 10665XXX
⁄ design rukojeti odpovídá umyvadlovým
bateriím AXOR Starck s páčkovou rukojetí
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: mosaz
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

497,40
*na vyžádání

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava

Objedn. čís.

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
10616000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10616XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

EUR
253,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
10614000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10614XXX
⁄ design rukojeti odpovídá umyvadlovým
bateriím AXOR Starck s páčkovou rukojetí
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

253,10
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

Ø 49

Ø 17 0

15

58-86
9 3 - 121

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem kartáčovaného červeného zlata.
k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

1.14

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

Sprchové systémy
SPRCHOVÝ SLOUP S TERMOSTATICKOU
BATERIÍ A TALÍŘOVOU HORNÍ SPRCHOU
240 1JET
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
⁄ horní sprcha AXOR Starck
⁄ průtok horní sprchy: 13,6 l/min
⁄ termostatická kartuše
⁄ výstupy ovládané otáčením rukojeti
⁄ ochrana proti opaření: na 40° C
⁄ omezení pro horkou vodu
⁄ průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
⁄ minimální tlak: 0,15 MPa
⁄ není vhodný pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10912000
speciální povrchy* 10912XXX

3 992,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ těsnění
⁄ miska na mýdlo

MISKA NA MÝDLO
⁄ vhodná do sprchy
⁄ materiál: kov
⁄ vhodná pro: sprchový sloup AXOR Starck
vhodné doplňky:
⁄ sprchový sloup s termostatickou baterií
a talířovou horní sprchou 240 1jet

ZÁKLADNÍ TĚLESO

364,90

10902180
10980000
96660000
chrom
10915000
speciální povrchy* 10915XXX

227,30
11,80
90,30
*na vyžádání

chrom
10915000
speciální povrchy* 10915XXX

90,30
*na vyžádání

chrom
10912000
speciální povrchy* 10912XXX

3 992,40
*na vyžádání

10902180

364,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
k instalaci nutné:
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Urquiola na stěnu
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Starck Organic na stěnu

PRODLOUŽENÍ PRO SPRCHOVÉ SLOUPY
28 MM

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

viz informace iClub – str. 0.0
96660000

11,80

10980000
11980000

227,30
143,00

12918000

99,40

10980000

227,30

Ceník 2017/2018
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava
TĚSNĚNÍ

Objedn. čís.

EUR

96660000

11,80

Termostatické baterie, ventily, přepínače
TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
10715000
59 L/MIN POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10715XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, termostatickou kartuši
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov
alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie 43 l/min pod omítku

649,10
*na vyžádání

chrom
10710000
speciální povrchy* 10710XXX

554,20
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
10700000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 10700XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku, termostatickou kartuši,
uzavírací ventil
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

675,90
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

1.16
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01700180

130,80

chrom
14963000
kartáčovaný nikl
14963820
speciální povrchy* 14963XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
10720000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 10720XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, kovovou rozetu, objímku,
mísicí jednotku, termostatickou kartuši,
uzavírací a přepínací ventil
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

EUR
775,80
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14962000
kartáčovaný nikl
14962820
speciální povrchy* 14962XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
10970000
speciální povrchy* 10970XXX

162,90
*na vyžádání

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN
PRO UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

Objedn. čís.

EUR

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

chrom
10930000
speciální povrchy* 10930XXX

167,40
*na vyžádání

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN20

TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

1.18
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Umyvadlo Classic
chrom
10010000
speciální povrchy* 10010XXX

447,00
*na vyžádání

chrom
10018000
speciální povrchy* 10018XXX

447,00
*na vyžádání

CLASSIC, PÁKOVÁ BATERIE 60
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 60
⁄ výtok 76 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10015000
speciální povrchy* 10015XXX

417,20
*na vyžádání

CLASSIC, PÁKOVÁ BATERIE 220
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 220
⁄ výtok 106 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10020000
speciální povrchy* 10020XXX

684,20
*na vyžádání

chrom
10028000
speciální povrchy* 10028XXX

684,00
*na vyžádání

chrom
10133000
speciální povrchy* 10133XXX

663,30
*na vyžádání

CLASSIC, PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
70 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 106 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ Classic, páková umyvadlová baterie
bez táhla

520

77

alternativní produkty:
⁄ Classic, páková baterie bez táhla
pro umyvadlové mísy

CLASSIC, TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ
ARMATURA S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 144 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ možné je volné uspořádání výtoku
a ovládací jednotky
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

38959000
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102,80

1.19

AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck
Objedn. čís.

EUR

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

38959000

102,80

CLASSIC, PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10200000
speciální povrchy* 10200XXX

447,00
*na vyžádání

CLASSIC, PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, přepínač

chrom
10415000
speciální povrchy* 10415XXX

286,50
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14961000
kartáčovaný nikl
14961820
speciální povrchy* 14961XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

CLASSIC, PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
10615000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10615XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: mísicí jednotku, rukojeť, objímku,
kovovou rozetu

253,10
*na vyžádání

Povrchová úprava

24
37

25

Ø 12
M8x0,75

M10x1
M10x1

Bidet Classic

Vana Classic

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

Sprcha Classic

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

1.20
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01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Povrchová úprava

VÉ
NO

21

EUR

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

80

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

Objedn. čís.

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck

AXOR Starck X
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

Umyvadlo
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 80
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 112 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10070000
speciální povrchy* 10070XXX

628,50
*na vyžádání

chrom
10077000
speciální povrchy* 10077XXX

628,50
*na vyžádání

chrom
10071000
speciální povrchy* 10071XXX

754,20
*na vyžádání

chrom
10205000
speciální povrchy* 10205XXX

628,50
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem černého chromu.
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 100
bez táhla
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného černého chromu.

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 190
BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 190
⁄ výtok 112 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem vzhledu nerezové oceli.

Bidet
PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ otočný široký přívalový proud
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Věnujte, prosím, pozornost to těmto produktům: # 1007000, # 10071000, # 10077000
a # 10205000.
Tyto baterie jsou vybaveny laminárním proudem, který podtrhuje
přirozenou stránku vody jako životodárného prvku. Protože u tohoto
laminárního proudu není přimísen žádný vzduch, doporučujeme
použít proti rozstřikování vody hodně hluboká umyvadla.

1.22
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Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Vana
PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 144 - 148 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

chrom
10402000
speciální povrchy* 10402XXX

1 174,90
*na vyžádání

chrom
10406000
speciální povrchy* 10406XXX

2 346,40
*na vyžádání

10452180

446,10

97686000
96441000

225,50
116,80

10452180

446,10

96441000

116,80

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)

846 - 926

10°
10°

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 170 mm
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ vhodné pro vany s maximální šířkou
okraje 65 mm
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení trubky stojánku
⁄ těsnění

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck X

AXOR Starck X
Objedn. čís.

EUR

97686000

225,50

10456000
10456XXX
10458000
10458XXX
10406000
10406XXX

1 468,10
*na vyžádání
1 496,70
*na vyžádání
2 346,40
*na vyžádání

chrom
10445000
speciální povrchy* 10445XXX

419,00
*na vyžádání

chrom
10447000
speciální povrchy* 10447XXX

544,70
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14967000
speciální povrchy* 14967XXX
13587000
93171000

62,80
*na vyžádání
46,30
32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
10426000
speciální povrchy* 10426XXX

419,00
*na vyžádání

Povrchová úprava
PRODLOUŽENÍ TRUBKY STOJÁNKU
⁄ prodlužovací délka: 60 mm
vhodné doplňky:
⁄ páková vanová baterie volně stojící na
podlaze
⁄ vanová baterie se dvěma kohouty volně
stojící na podlaze
⁄ páková vanová baterie volně stojící na
podlaze

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, mísicí jednotku, přepínač,
kovovou rozetu, objímku
alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 165 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: široký přívalový proud

1.24
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Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Sprcha
PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
10645000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10645XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
kovovou rozetu

377,30
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14965000
speciální povrchy* 14965XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
10717000
59 L/MIN POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10717XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, mísicí jednotku, kovovou
rozetu, objímku, termostatickou kartuši
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

720,70
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor,
červená, modrá
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

Termostatické baterie, ventily, přepínače

alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie 43 l/min
pod omítku

chrom
10716000
speciální povrchy* 10716XXX

620,40
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14964000
speciální povrchy* 14964XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck X

AXOR Starck X
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
10706000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 10706XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, mísicí jednotku, objímku,
kovovou rozetu, termostatickou kartuši,
uzavírací ventil
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

EUR
754,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14970000
speciální povrchy* 14970XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
10726000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 10726XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: mísicí jednotku, rukojeť, objímku,
kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

854,70
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
šipka
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného červeného zlata.
k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14969000
speciální povrchy* 14969XXX
13587000
93171000

62,80
*na vyžádání
46,30
32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
0-1-2
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:
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Povrchová úprava
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

Objedn. čís.

EUR

chrom
10974000
speciální povrchy* 10974XXX

174,90
*na vyžádání

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

chrom
10934000
speciální povrchy* 10934XXX

242,00
*na vyžádání

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16982180

166,70

92990000

44,60

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

TRIO/ QUATTRO UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

10 4
76
60

28

G ¾

G ¾

G ¾

96
27

Ø59

96

min.
max.

54
27

27
54

VÉ
NO

27
82

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Starck

AXOR Starck X

AXOR Starck X
Povrchová úprava

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

Objedn. čís.

EUR

16930180

262,80

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Sprchy

Sprchy Axor Starck i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky Axor Starck i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.
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AXOR Starck

Umyvadlo

2.2

Bidet

2.4

Vana

2.4

Armatury na okraj vany a vanový sokl

2.6

Sprcha

2.9

Termostatické baterie, ventily, přepínače

2.10

AXOR
Starck Organic

A XOR STARCK ORGANIC

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Umyvadlo
69
44
25

13 2

4 5°

41

83

max. 40

280

34

47

116
50

398

Ø 32

69
44
25

365

13 2

4 5°

16 8

°
±5
max. 40

465,30
*na vyžádání

chrom
12011000
speciální povrchy* 12011XXX

465,30
*na vyžádání

BATERIE SE DVĚMA OVLÁDACÍMI PRVKY
170 BEZ TÁHLA PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 116 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ WELL WA10552-20130906

chrom
12012000
speciální povrchy* 12012XXX

587,70
*na vyžádání

BATERIE SE DVĚMA OVLÁDACÍMI PRVKY
240 BEZ TÁHLA PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 240
⁄ výtok 124 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ WELL WA10552-20130906

chrom
12013000
speciální povrchy* 12013XXX

710,20
*na vyžádání

alternativní produkty:
⁄ umyvadlová baterie se dvěma kohouty 80
bez táhla
WELL WA10552-20130906

G 3/8

34

chrom
12010000
speciální povrchy* 12010XXX

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
OVLÁDACÍMI PRVKY 80
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 116 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ WELL WA10552-20130906

116
50

642

Ø 32

G 3/8

69
44
13 9

45

25

°
°
±5

2 41

435

26

max. 40

12 4

50

542

Ø 32

G 3/8

2.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic

69
44
12 5

25

39

°
45
10 9

°
±5

50

438

Ø 32

G 3/8

50

max. 40
42

240

34

EUR

Objedn. čís.

BATERIE SE DVĚMA OVLÁDACÍMI PRVKY 50 chrom
12014000
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
speciální povrchy* 12014XXX
PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 109 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ WELL WA10552-20130906

447,30
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
OVLÁDACÍMI PRVKY POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 187 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ WELL WA10553-20130906

623,60
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Starck Organic na stěnu

ZÁKLADNÍ TĚLESO

chrom
12015000
speciální povrchy* 12015XXX

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

10902180
96660000

364,90
11,80

12918000

99,40

10902180

364,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
k instalaci nutné:
⁄ těsnění
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Urquiola na stěnu
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Starck Organic na stěnu

PRODLOUŽENÍ 28 MM
PRO UMYVADLOVOU BATERII AXOR
STARCK ORGANIC NA STĚNU
⁄ prodloužení pro základní těleso

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

viz informace iClub – str. 0.0
96660000

11,80

10980000
11980000

227,30
143,00

12918000

99,40

12918000

99,40
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2.3

AXOR
Starck Organic

Povrchová úprava

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava
TĚSNĚNÍ

Objedn. čís.

EUR

96660000

11,80

chrom
12110000
speciální povrchy* 12110XXX

362,20
*na vyžádání

BIDETOVÁ BATERIE SE DVĚMA OVLÁDACÍMI chrom
12210000
PRVKY S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
speciální povrchy* 12210XXX
S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše pro regulaci teploty,
keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

465,30
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
chrom
12410000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 12410XXX
⁄ výtok 218 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ obsahuje: kovové rozety
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: etážky

918,40
*na vyžádání

STOJÁNKOVÝ VENTIL
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 109 mm
⁄ sprchový proud
⁄ průtok: 3,5 l/min
⁄ funkce Booster pro průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramický ventil pro regulaci průtoku
⁄ pro přívod studené vody
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ bez odtokové soupravy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Bidet
70
44
14 3

25

± 10 °

17 3
max. 40
45

40

95

46

51

503

Ø 32

G 3/8

Vana

vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

2.4
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chrom
28282000
speciální povrchy* 28282XXX

49,00
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic
Objedn. čís.

EUR

chrom
12415000
speciální povrchy* 12415XXX

355,00
*na vyžádání

chrom
12416000
speciální povrchy* 12416XXX

477,50
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14968000
speciální povrchy* 14968XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
12417000
speciální povrchy* 12417XXX

281,60
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
kovovou rozetu, přepínač
alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
červená modrá
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 160 mm
⁄ průtok: 25 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: normální proud

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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2.5

AXOR
Starck Organic

Povrchová úprava

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava
223
65

48°
38

895 - 975

175

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 175 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ druh proudu: laminární proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

Objedn. čís.

EUR

chrom
12016000
speciální povrchy* 12016XXX

2 024,70
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000
97686000

116,80
225,50

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
12422000
speciální povrchy* 12422XXX

220,30
*na vyžádání

15486180

519,90

640 - 720

822 - 902

Ø 42

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze

124 /124

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení trubky stojánku

Ø 101
Ø 94

min.

35

133

80

max.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat
pro montáž na okraj vany

2.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic

519,90

vhodné doplňky:
⁄ Secuﬂex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

418,30
*na vyžádání

SECUFLEX, SADA NA OKRAJ VANY
chrom
19418000
S RUČNÍ SPRCHOU
speciální povrchy* 19418XXX
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ vhodná pro montáž na okraj vany nebo
vanový sokl (montážní deska se nedodává)
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
212
16 4
12 3

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

Ø 68

100

Ø 50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

200

G½
550

418,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

15 - 80
15 8
215

50°

Ø 70

EUR

15486180

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: uzavírací a přepínací ventil,
termostatickou kartuši
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

Objedn. čís.

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
12425000
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA OKRAJ
speciální povrchy* 12425XXX
VANY
⁄ výtok 190 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ obsahuje: rukojeti, termostatickou kartuši,
uzavírací ventil, vanový výtok with přepínač
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

918,40
*na vyžádání

250

402

700

8

Ø4

90

35

215

310

123

Ø

158

20

70

110

70

110

70

110

190

98

10

Ø 52

82 - 89

63

Ø 55
70

63

Ø7

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové termostatické

15482180

1 095,30

armatuře na okraj vany

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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2.7

AXOR
Starck Organic

Povrchová úprava

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, termostatickou
kartuši
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

8

Ø4

90

35

215

310

123

Ø

158

20

70
110

70
110

98

10

Ø 52

82 - 89

63

Ø 55

70

63

Ø7

70
110

190

Objedn. čís.
15482180

EUR
1 095,30

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
12426000
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA VANOVÝ speciální povrchy* 12426XXX
SOKL
⁄ výtok 190 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ obsahuje: rukojeti, termostatickou kartuši,
uzavírací ventil, vanový výtok with přepínač
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

1 101,90
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové termostatické

15483180

1 639,60

15483180

1 639,60

armatuře na vanový sokl

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA VANOVÝ
SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, termostatickou
kartuši, montážní desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

2.8
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98806000

3,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
12602000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 12602XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

783,60
*na vyžádání

chrom
28282000
speciální povrchy* 28282XXX

49,00
*na vyžádání

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
12605000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 12605XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

306,30
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14965000
speciální povrchy* 14965XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor,
červená, modrá
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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2.9

AXOR
Starck Organic

Sprcha

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava

411,40
JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12232000
ORGANIC
speciální povrchy* 12232XXX *na vyžádání
⁄ obsahuje: kovové rozety, tyčovou ruční
sprchu 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se musí použít základní těleso
viz informace iClub – str. 0.0
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

78
Ø24

14 2

21

G 1/2

12 0 / 12 0

60

53

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

1, 2 5 m

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

13 9

21

12 0 / 12 0
G 1/2

137,60

28486180

411,40
JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12626000
⁄ obsahuje: kovové rozety, tyčovou ruční
speciální povrchy* 12626XXX *na vyžádání
sprchu 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
# 28486180
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

78
Ø 24

60

EUR

Objedn. čís.

53

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

1, 2 5 m

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

28486180

137,60

chrom
12717000
speciální povrchy* 12717XXX

1 111,80
*na vyžádání

Termostatický modul
120
41
32

60

60

80

360

80

80

42

60

67

44

21

55

72-109

VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO
MODULU 360/120 POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ provozní tlak:
min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeti, objímku, kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
360/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

2.10
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MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

10750180

chrom
12790000
speciální povrchy* 12790XXX
92990000

941,20

143,30
*na vyžádání
44,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 360/120 POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče lze použít současně
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ ventily s vřeteny
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 360/120 pod omítku

EUR

Objedn. čís.

941,20

10750180

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10751000
10751XXX
12717000
12717XXX

1 111,80
*na vyžádání
1 111,80
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
12711000
59 L/MIN POD OMÍTKU
speciální povrchy* 12711XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
termostatickou kartuši, mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

538,70
*na vyžádání

Termostatické baterie, ventily, přepínače

alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie 43 l/min pod omítku

chrom
12710000
speciální povrchy* 12710XXX

477,50
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14966000
speciální povrchy* 14966XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
12715000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 12715XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
termostatickou kartuši, uzavírací ventil, mísicí
jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

599,90
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor,
šipka
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
šipka
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14970000
speciální povrchy* 14970XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90
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2.11

AXOR
Starck Organic

Povrchová úprava

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava

170

21

170

74

59

Ø 48

170 / 170

32

Ø 30

56 - 84

75 - 103

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
12716000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 12716XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
termostatickou kartuši, uzavírací a přepínací
ventil, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

EUR
661,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14969000
speciální povrchy* 14969XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
0-1-2
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

642,80
TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
12712000
120/120 POD OMÍTKU
*na vyžádání
speciální povrchy* 12712XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, termostatickou kartuši
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení

2.12
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10754180

362,20

chrom
12790000
speciální povrchy* 12790XXX

143,30
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic

PRODLOUŽENÍ
⁄ prodloužení pro základní těleso
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

135
108
80
G 1/2

G 1/2

23

68

45

48
95

G3/4

G3/4

22

45

Ø 88
min.

102
90
G3/4

80
48

max.

G3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:
⁄ termostatická baterie Highﬂow 120/120
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 pod omítku

UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU 12 X 12
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil 120/120
pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN20

EUR

Objedn. čís.

chrom
12790000
speciální povrchy* 12790XXX

143,30
*na vyžádání

10754180

362,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

12712000
12712XXX
10755000
10755XXX
36702000
36702XXX

chrom
12771000
speciální povrchy* 12771XXX

642,80
*na vyžádání
719,10
*na vyžádání
448,90
*na vyžádání

180,10
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 55 l/min
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

10971180

150,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

92990000
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44,60

2.13

AXOR
Starck Organic

Povrchová úprava

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
VŘETENO DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

EUR

Objedn. čís.
16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil
pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

TRIO/ QUATTRO UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil 120/120 pod omítku
⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil pod omítku

chrom
12731000
speciální povrchy* 12731XXX

218,70
*na vyžádání

36770180

267,90

16930180

262,80

16982180

166,70

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

10 4
76
60

28

G ¾

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
54

VÉ
NO

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

2.14
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR
AXOR
Starck Organic

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Sprchy

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Starck Organic i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

2.15

Umyvadlo

3.2

Bidet

3.8

Vana

3.8

Armatury na okraj vany a vanový sokl

3.12

Sprcha

3.17

Termostatické baterie, ventily, přepínače

3.19

AXOR Citterio

AXOR CITTERIO

AXOR Citterio
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Umyvadlo
chrom
39010000
speciální povrchy* 39010XXX

589,20
*na vyžádání

chrom
39018000
speciální povrchy* 39018XXX

589,20
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 80 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 104 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39015000
speciální povrchy* 39015XXX

488,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 160
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 160
⁄ výtok 141 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39031000
speciální povrchy* 39031XXX

588,90
*na vyžádání

chrom
39032000
speciální povrchy* 39032XXX

588,90
*na vyžádání

chrom
39035000
speciální povrchy* 39035XXX

488,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 110
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 110
⁄ výtok 104 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 110 bez táhla

alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 160 bez táhla

PÁKOVÁ BATERIE 90 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 110 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

3.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
EUR

PÁKOVÁ BATERIE 270 S ODTOKOVOU
chrom
39020000
SOUPRAVOU S TÁHLEM PRO UMYVADLOVÉ speciální povrchy* 39020XXX
MÍSY
⁄ ComfortZone 270
⁄ výtok 201 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

892,50
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 190
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 190
⁄ výtok 160 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

649,70
*na vyžádání

chrom
39034000
speciální povrchy* 39034XXX

AXOR Citterio

Objedn. čís.

Povrchová úprava

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 190 bez táhla

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S VÝTOKEM 165 MM A DESKOU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 160 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní velikosti:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a deskou, montáž na
stěnu
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 165 mm a rozetami, montáž na
stěnu
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na
stěnu

chrom

39037000

649,70

chrom
39112000
speciální povrchy* 39112XXX

746,40
*na vyžádání

chrom
39115000
speciální povrchy* 39115XXX

770,90
*na vyžádání

chrom
39113000
speciální povrchy* 39113XXX

600,70
*na vyžádání

chrom
39116000
speciální povrchy* 39116XXX

641,10
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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3.3

AXOR Citterio
Povrchová úprava
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 165 MM
A ROZETAMI, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 160 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní velikosti:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na
stěnu

Objedn. čís.

EUR

chrom
39113000
speciální povrchy* 39113XXX

600,70
*na vyžádání

chrom
39116000
speciální povrchy* 39116XXX

641,10
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

13623180

220,10

13586000

103,50

chrom
39134000
speciální povrchy* 39134XXX

829,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO PÁKOVOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: proplachovací ventil
⁄ volitelné umístění systému baterie, může být
vpravo nebo vlevo od výtoku
⁄ rozměr přívodů: DN15

25

VÉ
NO
15
37
15 5
94

vhodné doplňky:

min.
max.

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

43.5

520

32

3.4

Ceník 2017/2018

77

270/60

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
170 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A VÝTOKEM 140 MM,
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE A DESKOU
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 140 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ použití pouze na rovném hladkém povrchu
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
Povrchová úprava

520

chrom
39133000
speciální povrchy* 39133XXX

675,40
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ tříotvorová umyvadlová armatura
chrom
39153000
s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem speciální povrchy* 39153XXX
205 mm, s kohouty ve tvaru kříže a rozetami

756,20
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
170 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A VÝTOKEM 140 MM,
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE A ROZETAMI
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 140 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

270/60

520

77

32

520

77

32

38959000

102,80

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
170 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A VÝTOKEM 140 MM,
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A DESKOU
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 140 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ použití pouze na rovném hladkém povrchu
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39136000
speciální povrchy* 39136XXX

829,20
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
170 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A VÝTOKEM 140 MM,
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 140 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39135000
speciální povrchy* 39135XXX

675,40
*na vyžádání

38959000

102,80

38959000

102,80

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm
24
37

25

Ø 12
M8x0,75

EUR

AXOR Citterio

77

32

Objedn. čís.

M10x1
M10x1

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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3.5

AXOR Citterio
Povrchová úprava
100

100

10

Ø 10

16

79

Ø 38

35 18

262

226

70

62

60

28

226
240

Ceník 2017/2018

EUR

chrom
39144000
speciální povrchy* 39144XXX

745,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

chrom
39313000
speciální povrchy* 39313XXX

543,80
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ tříotvorová umyvadlová armatura pod omítku chrom
39143000
s výtokem 222 mm, kohouty ve tvaru kříže
speciální povrchy* 39143XXX
a rozetami, montáž na stěnu

589,20
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 226 MM,
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE A DESKOU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 226 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 162 MM,
KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE A ROZETAMI,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 162 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

3.6

Objedn. čís.

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
Povrchová úprava
100

18

262

79

10

Ø 38

51

Ø 10

226

60

62

60

28

226
240

chrom
39148000
speciální povrchy* 39148XXX

745,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

chrom
39315000
speciální povrchy* 39315XXX

543,80
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ tříotvorová umyvadlová armatura pod omítku chrom
39147000
s výtokem 222 mm, s ovládáním páčkami
speciální povrchy* 39147XXX
a rozetami, montáž na stěnu

589,20
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 226 MM,
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 226 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 162 MM,
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 162 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

54

15
min. 70

100

Ø 41

max. 95

100

EUR

AXOR Citterio

100

Objedn. čís.

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

10303180

228,20

96383000
96259000

29,20
50,90

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
UMYVADLOVOU ARMATURU POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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3.7

AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39200000
speciální povrchy* 39200XXX

589,20
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39210000
speciální povrchy* 39210XXX

588,90
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 255 mm
⁄ způsob připojení: G ½
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ normální proud
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ součástí není držák sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39400000
speciální povrchy* 39400XXX

1 007,70
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 200 mm
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 17 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
39451000
speciální povrchy* 39451XXX

2 066,50
*na vyžádání

10452180

446,10

97686000
96441000

225,50
116,80

Povrchová úprava

Bidet

Vana

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení trubky stojánku
⁄ těsnění

3.8

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15

Ø 101
Ø 94

min.

vhodné doplňky:
⁄ těsnění

35

133

80

max.

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
přepínač, mísicí jednotku
alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717

Objedn. čís.

EUR

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
39455000
speciální povrchy* 39455XXX

419,00
*na vyžádání

chrom
39457000
speciální povrchy* 39457XXX

543,80
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14967000
speciální povrchy* 14967XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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3.9

AXOR Citterio

Povrchová úprava

AXOR Citterio
Povrchová úprava

100

100

100

60

70

131
362

246
61
222
236

Ø 128

100

100

60

70

131

61

246

362

78
110
222
236

3.10

1 136,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

chrom
39442000
speciální povrchy* 39442XXX

1 136,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,25 m
(# 28622000)

78
110

100

EUR

chrom
39441000
speciální povrchy* 39441XXX

TŘÍOTVOROVÁ VANOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
A DESKOU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 222 mm
⁄ s deskou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

Ø 128

Objedn. čís.

Ceník 2017/2018

TŘÍOTVOROVÁ VANOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
A DESKOU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 222 mm
⁄ s deskou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,25 m
(# 28622000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

chrom
39447000
speciální povrchy* 39447XXX

973,60
*na vyžádání

128

100

100

100

70

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60
360

61

246

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,25 m
(# 28622000)

78
110
222
236

128

100

100

100

55

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60

61

246

360

78
110
222
236

TŘÍOTVOROVÁ VANOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
A ROZETAMI, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 222 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

AXOR Citterio

Povrchová úprava

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

chrom
39448000
speciální povrchy* 39448XXX

973,60
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ VANOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
A ROZETAMI, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 222 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,25 m
(# 28622000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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3.11

AXOR Citterio
Povrchová úprava

54

15
min. 70

100

Ø 41

max. 95

100

Objedn. čís.

EUR

10303180

228,20

96383000
96259000

29,20
50,90

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 165 mm
⁄ průtok: 25 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: normální proud

chrom
39410000
speciální povrchy* 39410XXX

248,50
*na vyžádání

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
⁄ 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

chrom
39480000
speciální povrchy* 39480XXX

357,10
*na vyžádání

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat

15486180

519,90

58308000

109,60

chrom
28382000
speciální povrchy* 28382XXX
13089000

351,90
*na vyžádání
51,10

pro montáž na okraj vany

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ ohebná přívodní trubka 800 mm
NOVÉ ⁄ sada Secuﬂex na okraj vany
NOVÉ ⁄ sada přívodních hadic pro dvouotvorový
termostat na okraj vany

3.12
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

chrom
39482000
speciální povrchy* 39482XXX

357,10
*na vyžádání

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

AXOR Citterio

Povrchová úprava

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat

15486180

519,90

58308000

109,60

chrom
28382000
speciální povrchy* 28382XXX
13089000

351,90
*na vyžádání
51,10

pro montáž na okraj vany

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ ohebná přívodní trubka 800 mm
NOVÉ ⁄ sada Secuﬂex na okraj vany
NOVÉ ⁄ sada přívodních hadic pro dvouotvorový
termostat na okraj vany

15486180

519,90

vhodné doplňky:
⁄ Secuﬂex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

418,30
*na vyžádání

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: uzavírací a přepínací ventil,
termostatickou kartuši
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

50°

Ø 70

15 - 80
158
215

212
16 4
12 3

Ø 68

402

250

550

G½

200

100

Ø 50

700

SECUFLEX, SADA NA OKRAJ VANY
S RUČNÍ SPRCHOU
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ vhodná pro montáž na okraj vany nebo
vanový sokl (montážní deska se nedodává)
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m

chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX

418,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.
obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

98806000
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3,70

3.13

AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

chrom
39436000
speciální povrchy* 39436XXX

934,20
*na vyžádání

Povrchová úprava
VRCHNÍ SADA KE TŘÍOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
⁄ výtok 190 mm
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro tříotvorovou armaturu

15484180

188,40

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
ARMATURU NA OKRAJ VANY
⁄ musí být zajištěn servisní otvor
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°

15484180

188,40

na okraj vany

96

10 6

15 8

171

215

VÉ
NO

Ø 70

Ø 70
110

Ø 70
110

110

212

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY S KOHOUTY
VE TVARU KŘÍŽE A ROZETAMI
⁄ výtok 190 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

chrom
39445000
speciální povrchy* 39445XXX

1 334,00
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

836,40

na okraj vany

12 3
16 4
19 0
204

3.14
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3,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
EUR

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
39446000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
speciální povrchy* 39446XXX
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI
⁄ výtok 190 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 334,00
*na vyžádání

96

215

10 6

15 8

171

55

Ø 70

Ø 70
110

Ø 70
110

212

110

AXOR Citterio

Objedn. čís.

Povrchová úprava

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

836,40

na okraj vany

12 3
16 4
19 0
204

VÉ
NO

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

MONTÁŽNÍ DESKA
⁄ je bezpodmínečně zapotřebí pro armatury
na okraj vany s deskou
⁄ materiál: kov

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

15480180

3,70

836,40

98806000

3,70

39449000

35,90

Ceník 2017/2018

3.15

AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
39453000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 39453XXX
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE A ROZETAMI
⁄ výtok 190 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 629,30
*na vyžádání

96

112

15 8

176

215

Povrchová úprava

Ø 70

Ø 70
110

Ø 70
110

110

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

212

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

215

12 3
16 4
19 0
204

96

112

15 8

176

55

Ø 70

Ø 70
110

Ø 70
110

110

212

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
39454000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 39454XXX
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI
⁄ výtok 190 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 629,30
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

12 3
16 4
19 0
204

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Ø 52

Ø 35

Ø 35
110

110

145

Ø 52

VÉ
NO

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní
desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

15481180

98806000

3,70

1 436,80

3,70

700

3.16
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
39600000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 39600XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15

791,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
39655000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 39655XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

388,20
*na vyžádání

Povrchová úprava

AXOR Citterio

Sprcha

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14965000
speciální povrchy* 14965XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor,
červená, modrá
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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3.17

AXOR Citterio
Povrchová úprava

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12626000
⁄ obsahuje: kovové rozety, tyčovou ruční
speciální povrchy* 12626XXX
sprchu 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

78
Ø 24

13 9

21

G 1/2

12 0 / 12 0

60

Objedn. čís.

53

EUR
411,40
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

1, 2 5 m

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

28486180

137,60

chrom
39525000
speciální povrchy* 39525XXX

94,00
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
39620000
A HORNÍ SPRCHOU 180 1JET
speciální povrchy* 39620XXX
⁄ horní sprcha AXOR Citterio
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 420 mm
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty

1 568,90
*na vyžádání

SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovový
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

Showerpipe

442

Ø 22

845

Ø60

52

292

262

40

G½

Ø 128

220

44

70
70

150 ±16

29

G½
132

3.18
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Ø 180

obsahuje:
⁄ horní sprchu 180 1jet
(# 28489000)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
(# 28626000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
EUR

SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
39670000
A HORNÍ SPRCHOU 180 1JET
speciální povrchy* 39670XXX
⁄ horní sprcha AXOR Citterio
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 444 mm
⁄ termostat AXOR Citterio
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ výstupy ovládané otáčením rukojeti
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ nástěnný držák ruční sprchy

1 629,40
*na vyžádání

Ø 128

AXOR Citterio

Objedn. čís.

Povrchová úprava

obsahuje:
⁄ horní sprchu 180 1jet
(# 28489000)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
(# 28626000)

Termostatické baterie, ventily, přepínače
TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
39365000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 39365XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15

446,40
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ BATERIE 59 L/MIN
chrom
39716000
HIGHFLOW POD OMÍTKU S RUKOJETÍ VE
speciální povrchy* 39716XXX
TVARU KŘÍŽE
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

717,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14964000
speciální povrchy* 14964XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90
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3.19

AXOR Citterio
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE 59 L/MIN
chrom
39711000
HIGHFLOW POD OMÍTKU
speciální povrchy* 39711XXX
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

EUR
717,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

01700180

130,80

chrom
14964000
speciální povrchy* 14964XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
39705000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 39705XXX
A RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

745,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
šipka
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

01700180

130,80

chrom
14970000
speciální povrchy* 14970XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
39700000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 39700XXX
A PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

745,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
šipka
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

3.20
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01700180

130,80

chrom
14970000
speciální povrchy* 14970XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio
EUR

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
39725000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 39725XXX
A RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

853,90
*na vyžádání

AXOR Citterio

Objedn. čís.

Povrchová úprava

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
0-1-2
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

01700180

130,80

chrom
14969000
speciální povrchy* 14969XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
39720000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 39720XXX
A PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ 2 spotřebiče
⁄ uzavírací ventil, termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

853,90
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14969000
speciální povrchy* 14969XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
0-1-2
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio
Objedn. čís.

EUR

chrom
39965000
speciální povrchy* 39965XXX

123,60
*na vyžádání

Povrchová úprava
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
S RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

chrom
39960000
speciální povrchy* 39960XXX

123,60
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku
k instalaci nutné:

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ chrom
39925000
VENTIL POD OMÍTKU S RUKOJETÍ VE TVARU speciální povrchy* 39925XXX
KŘÍŽE
⁄ obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku

193,80
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

3.22
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Objedn. čís.

EUR

chrom
39920000
speciální povrchy* 39920XXX

193,80
*na vyžádání

Povrchová úprava
TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU S PÁČKOVOU
RUKOJETÍ
⁄ obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku
k instalaci nutné:

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
A RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ přípojka hadice DN15/DN20
⁄ se zpětným ventilem

chrom
39883000
speciální povrchy* 39883XXX

217,80
*na vyžádání

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
A PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ přípojka hadice DN15/DN20
⁄ se zpětným ventilem

chrom
39882000
speciální povrchy* 39882XXX

217,80
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

G¾

G¾

Ø 59

96

min.
max.

54

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio

AXOR Citterio

AXOR Citterio
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Sprchy

Sprchy AXOR Citterio a další vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Citterio / AXOR Citterio M i další vhodné produkty doplňků najdete
v kapitole AXOR, doplňky.

3.24
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio

Umyvadlo

4.2

Bidet

4.6

Vana

4.7

Armatury na okraj vany a vanový sokl

4.8

Sprcha

4.11

Termostatické baterie, ventily, přepínače

4.11

AXOR Citterio E

AXOR CITTERIO E

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Umyvadlo

236

20

°

126

151

143
38
21
60/60

max. 35

Ø 32

470

chrom
36100000
speciální povrchy* 36100XXX

399,30
*na vyžádání

chrom
36101000
speciální povrchy* 36101XXX

399,30
*na vyžádání

chrom
36110000
speciální povrchy* 36110XXX

359,40
*na vyžádání

alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 125 s páčkovou chrom
36111000
rukojetí bez táhla
speciální povrchy* 36111XXX

359,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 125
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 125
⁄ výtok 143 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

172

alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 125,
bez táhla
G 3/8

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 125
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 125
⁄ výtok 143 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

242
209

172

20°

38

126

151

143
21

60

490
max. 35

Ø 32

G 3/8

200

164

20

90

115

135
38
60/60

°

max. 35

380

Ø 32

PÁKOVÁ BATERIE 90 BEZ TÁHLA
PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 135 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36102000
speciální povrchy* 36102XXX

384,00
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 90 S PÁČKOVOU
RUKOJETÍ BEZ TÁHLA PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 135 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36112000
speciální povrchy* 36112XXX

359,40
*na vyžádání

G 3/8

206
173
115

175

20°

max. 35

Ø 32
375

90

135
38
60

G 3/8

4.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

20

214

°

189

38
60/60

PÁKOVÁ BATERIE 190 BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 190
⁄ výtok 143 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36103000
speciální povrchy* 36103XXX

503,20
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 250 BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 250
⁄ výtok 163 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36104000
speciální povrchy* 36104XXX

579,10
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 250 S PÁČKOVOU
RUKOJETÍ BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 250
⁄ výtok 163 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36113000
speciální povrchy* 36113XXX

521,10
*na vyžádání

STOJÁNKOVÝ VENTIL
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 135 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ pro přívod studené vody
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36105000
speciální povrchy* 36105XXX

303,60
*na vyžádání

430

max. 35

Ø 32

EUR

AXOR Citterio E

299

143
172

Objedn. čís.

G 3/8

20

362

°

252

277

163
191

38
60/60

670

max. 35

Ø 32

G 3/8

163

335

20°
252

277

368

203

38

60

665
max. 35

Ø 32

G 3/8

200

164

20

°

380

max. 35

Ø 32

90

115

135
38
60/60

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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4.3

AXOR Citterio E

42

68/68

Povrchová úprava

10°

8
221
232

221

97 - 125

168

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S ROZETAMI,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 220 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: rozety, výtok, rukojeť, objímku
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

Objedn. čís.

EUR

chrom
36106000
speciální povrchy* 36106XXX

511,20
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

chrom
36114000
speciální povrchy* 36114XXX

603,30
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

13623180

220,10

13586000

103,50

chrom
36116000
speciální povrchy* 36116XXX

702,00
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

42

70

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

10°

8
221
232

221

97 - 125

170

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S DESKOU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 220 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: výtok, rukojeť, objímku, montážní
desku
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

25

VÉ
NO
15
37
15 5
94

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO PÁKOVOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: proplachovací ventil
⁄ volitelné umístění systému baterie, může být
vpravo nebo vlevo od výtoku
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:

min.
max.

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

43.5

22

70

27

7

15 °

17 0
224

16 5
270/60

77

Ø 28

G 3/8

520

Ø32

G 1/2

G 3/8
200

4.4

Ceník 2017/2018

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
170 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A DESKOU
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 165 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ použití pouze na rovném hladkém povrchu
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E

22

60/60

15°

27

7

70

170

224

165

77

Ø 28

520

G 3/8

Ø32

G 1/2

G 3/8
200

Ø 12
M8x0,75

Objedn. čís.

EUR

chrom
36108000
speciální povrchy* 36108XXX

584,90
*na vyžádání

38959000

102,80

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

38959000

102,80

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S ROZETAMI,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 220 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36107000
speciální povrchy* 36107XXX

467,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
170 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A ROZETAMI
⁄ ComfortZone 170
⁄ výtok 165 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

37

25

24

M10x1
M10x1

100
60

36 17

60

74
7

Ø38

30

53

42

60

220

Ø13

14

100
60

10°

220
231

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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4.5

AXOR Citterio E

Povrchová úprava

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

17

7

100

36

74

Ø38
Ø13

42

60

220

53

14

30

EUR

chrom
36115000
speciální povrchy* 36115XXX

588,70
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

10303180

228,20

96383000
96259000

29,20
50,90

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S DESKOU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 220 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

270
100

Objedn. čís.

10°

220
231

54

15
min. 70

100

max. 95

100

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU ARMATURU
POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

Ø 41

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

Bidet

0°

±2

38
60

525
max. 35

Ø 32

101

163

114

21

98

196

144

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36121000
speciální povrchy* 36121XXX

359,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
36120000
speciální povrchy* 36120XXX

399,30
*na vyžádání

G 3/8

38

°

105

21
114
60/60

max. 35

540

Ø 32

20

115

190

133

G 3/8

4.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

151

20

°

126

5

236

Ø2

143
38

53
25

60/60

470

max. 35

Ø 32

G 3/8

BIDETTE, SADA 1JET, RUČNÍ SPRCHA/ AXOR chrom
36130000
CITTERIO E, PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE speciální povrchy* 36130XXX
⁄ druh proudu Bidette: sprchový proud
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava Push-Open G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

EUR
460,80
*na vyžádání

AXOR Citterio E

172

116

Objedn. čís.

obsahuje:
⁄ ruční sprchu Bidette 1jet/sprchový držák Porter’S,
sada s tlakovou sprchovou hadicí 1,60 m
(# 32128000)
⁄ pákovou umyvadlovou baterii 125, bez
táhla
(# 36101000)

1,6 m

Vana

G 3/4

68/68

32 - 34

181

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 180 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ rozměr přívodů: G ¾
⁄ druh proudu: laminární proud

chrom
36425000
speciální povrchy* 36425XXX

225,10
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 225 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ nelze provozovat dva spotřebiče současně
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ druh proudu: laminární proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ jednoduchá záměna výtoků pohodlnou
rukojetí

chrom
36416000
speciální povrchy* 36416XXX

1 799,80
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000
97686000

116,80
225,50

10452180

446,10

96441000

116,80

2 0°

194

284
192

129

224

190

673 - 753

Ø42

746 - 826
784 - 864
912 - 992

47

°
15

44

min. 80

max. 160

124/124

G½
Ø148

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,25 m
(# 28622000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení trubky stojánku

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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4.7

AXOR Citterio E
Objedn. čís.

EUR

chrom
36455000
speciální povrchy* 36455XXX

328,10
*na vyžádání

chrom
36457000
speciální povrchy* 36457XXX

456,30
*na vyžádání

Povrchová úprava
PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
přepínač, mísicí jednotku
58-86
88-116

alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717
k instalaci nutné:

01700180

130,80

chrom
14972000
speciální povrchy* 14972XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
36412000
speciální povrchy* 36412XXX

223,30
*na vyžádání

15486180

519,90

58308000

109,60

chrom
28382000
speciální povrchy* 28382XXX
13089000

351,90
*na vyžádání
51,10

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ 2 spotřebiče
⁄ nelze provozovat dva spotřebiče současně
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat
pro montáž na okraj vany

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ ohebná přívodní trubka 800 mm
NOVÉ ⁄ sada Secuﬂex na okraj vany
NOVÉ ⁄ sada přívodních hadic pro dvouotvorový
termostat na okraj vany

4.8
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E

519,90

vhodné doplňky:
⁄ Secuﬂex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

418,30
*na vyžádání

SECUFLEX, SADA NA OKRAJ VANY
chrom
19418000
S RUČNÍ SPRCHOU
speciální povrchy* 19418XXX
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ vhodná pro montáž na okraj vany nebo
vanový sokl (montážní deska se nedodává)
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
212
16 4
12 3

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

Ø 68

100

Ø 50

550

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

200

G½

418,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

15 - 80
15 8
215

50°

Ø 70

EUR

15486180

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: uzavírací a přepínací ventil,
termostatickou kartuši
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

Objedn. čís.

98806000

3,70

250

402

700

210

15 °

Ø 54
60

60

190

70 /70

70 /70
110

110

Ø 46

70 /70

70 /70
110

150

Ø 54

112

152

212

120

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
36411000
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA OKRAJ
speciální povrchy* 36411XXX
VANY
⁄ výtok 190 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ nelze provozovat dva spotřebiče současně
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: laminární proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ obsahuje: rukojeti, termostatickou kartuši,
uzavírací ventil, vanový výtok s přepínačem
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ jednoduchá záměna výtoků pohodlnou
rukojetí

1 063,00
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové termostatické

15482180

1 095,30

armatuře na okraj vany

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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4.9

AXOR Citterio E

Povrchová úprava

AXOR Citterio E
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, termostatickou
kartuši
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

210

15 °

Ø 54
60

60

190

70 /70

70 /70
110

110

Ø 46

70 /70

70 /70
110

150

Ø 54

112

152

212

120

Objedn. čís.
15482180

EUR
1 095,30

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
36410000
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA VANOVÝ speciální povrchy* 36410XXX
SOKL
⁄ výtok 190 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ nelze provozovat dva spotřebiče současně
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: laminární proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ obsahuje: rukojeti, termostatickou kartuši,
uzavírací ventil, vanový výtok s přepínačem
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ jednoduchá záměna výtoků pohodlnou
rukojetí

1 339,30
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové termostatické

15483180

1 639,60

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
TERMOSTATICKÉ ARMATUŘE NA VANOVÝ
SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, termostatickou
kartuši, montážní desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

15483180

1 639,60

armatuře na vanový sokl

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

4.10
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98806000

3,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E
Objedn. čís.

EUR

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
36655000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36655XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

271,30
*na vyžádání

Povrchová úprava

Ø49

17 0 / 17 0

14

58-86
8 8 - 116

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14971000
speciální povrchy* 14971XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
36160000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 36160XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15

378,00
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.

min.

max.

59

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

Termostatické baterie, ventily, přepínače

Ø 38

294
150 ±12

66

75

78

15 - 23

G1/2

26

Ø 68

103

25

G1/2
80

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio E

Sprcha

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

Ø 38

294
150 ±12

75

66

78

25

20
°

G1/2

26

16

188

Ø 68

15 - 23

G1/2
80
177

120

Ø 38
35

60

12

60

Ø 49

130

380

Ø 38
70

130

76

132
108
80
100
65
48

60

Ø 88

70

130
153

max.

min.

362
350

Ø 41

max.

217
G3/4

min.

70

Ø 59

G 3/4

G3/4

G 1/2

G 3/4

48
80
95

EUR

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
chrom
36140000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 36140XXX
⁄ výtok 185 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ nelze provozovat dva spotřebiče současně
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ obsahuje: rozety
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: etážky

464,30
*na vyžádání

725,90
TERMOSTATICKÝ MODUL 380/120
chrom
36703000
PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36703XXX *na vyžádání
⁄ kombinace Highﬂow termostatu s uzavíracím
ventilem a přepínacím ventilem Duo pro
ovládání 2 spotřebičů
⁄ 2 spotřebiče
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
380/120 pro 2 spotřebiče pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 380/120 PRO 2 SPOTŘEBIČE
POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 380/120 pro
2 spotřebiče, pod omítku

36701180

634,50

36701180

634,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
36703000
speciální povrchy* 36703XXX

725,90
*na vyžádání

G 1/2

4.12
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E

12

120

Ø 38
35

60

120

60

120

Ø 49

130

380
120

Ø 38
70

130

76

752,60
TERMOSTATICKÝ MODUL 380/120
chrom
36704000
PRO 3 SPOTŘEBIČE S ROZETAMI
speciální povrchy* 36704XXX *na vyžádání
POD OMÍTKU
⁄ kombinace Highﬂow termostatu s uzavíracím
ventilem a přepínacím ventilem Duo pro
ovládání 2 spotřebičů
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ rozměr přívodů: DN20
viz informace iClub – str. 0.0
obsahuje:
⁄ termostatický modul 120/120 pod omítku
(# 36702000)
⁄ uzavírací ventil 120/120 pod omítku
(# 36771000)
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku
(# 36772000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
380/120 pro 3 spotřebiče pod omítku

100
65
48

G 1/2

G3/4
60
130
153
48
80
95

G 3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 380/120 PRO 3 SPOTŘEBIČE
POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 380/120 pro
3 spotřebiče s rozetami pod omítku

Ø 88

70

max.

min.

362
350

Ø 41

max.

217

min.

G3/4

70

Ø 59

G 3/4

G3/4

132
108
80

EUR

Objedn. čís.

36708180

634,50

36708180

634,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
36704000
speciální povrchy* 36704XXX

752,60
*na vyžádání

G 1/2

Ø48

120/120
Ø49

12

57-85

448,90
TERMOSTATICKÝ MODUL 120/120
chrom
36702000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36702XXX *na vyžádání
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro termostatický modul pod
omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10754180

362,20

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX

104,40
*na vyžádání
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AXOR Citterio E

Povrchová úprava

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

135
108
80
G 1/2

48
95

G3/4

G3/4

22

45

23

68

45

max.
min.

102
90
G3/4

80
48

Ø 88

G3/4

G 1/2

70

120/120
Ø 38

12

76

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:
⁄ termostatická baterie Highﬂow 120/120
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120
pod omítku

EUR

Objedn. čís.

362,20

10754180

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

12712000
12712XXX
10755000
10755XXX
36702000
36702XXX

642,80
*na vyžádání
719,10
*na vyžádání
448,90
*na vyžádání

143,50
UZAVÍRACÍ VENTIL 120/120
chrom
36771000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36771XXX *na vyžádání
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 36703000 nebo
# 36704000, musí být použito základní
těleso # 10971180
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
viz informace iClub – str. 0.0
10 mm) s položkami # 36702000 a
# 36772000 musí být použita vrchní sada
termostatického modulu pro 3 spotřebiče se
3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní
těleso # 36708180
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil
120/120
pod omítku
⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN20

10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 55 l/min
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

10971180

150,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

4.14
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92990000

44,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

alternativní produkty:
⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

NOVÉ
NOVÉ

84,50

16973180

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

160,40
TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ chrom
36772000
VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36772XXX *na vyžádání
⁄ 3 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s položkami
# 36702000 a # 36771000 použijte,
prosím, vrchní sadu termostatického
modulu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami
12x12 # 36704000 a základní těleso
# 36708180
⁄ 3 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
základní těleso # 15930180
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s # 36702000
musí být použito základní těleso
# 36770180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
základní těleso # 15981180
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ rozměr přívodů: DN15

35

120/120
Ø 38

12

76

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil 120/120 pod omítku
⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil pod omítku

NOVÉ
NOVÉ

132
108
80
G 1/2

G3/4
90

40

18
25
87
G3/4

Ø 59
min.

141
130
11
G1/2

100
65
48

max.

G 3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ A
PŘEPÍNACÍ VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ 1 vstup/ 2 výstupy
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 Square pod omítku
⁄ Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku

36770180

267,90

16930180

262,80

16982180

166,70

36770180

267,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

36772000
36772XXX
10932000
10932XXX
12731000
12731XXX

160,40
*na vyžádání
281,50
*na vyžádání
218,70
*na vyžádání

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio E

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

EUR

Objedn. čís.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

VÉ
NO
60

28

90

G¾

27

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

166,70

16982180

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

G¾

EUR

Objedn. čís.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

92990000

44,60

16930180

262,80

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

44,60

92990000

Sprchy

26

120

4°

120

4°
G1/2

80

29

318,90
SPRCHOVÝ MODUL 120/120 SOFTCUBE
chrom
36822000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36822XXX *na vyžádání
⁄ boční sprcha o velikosti 120 mm
⁄ úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
⁄ použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha
nebo boční sprcha
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ průtok pro normální proud (při 0,3 MPa):
5,3 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
viz informace iClub – str. 0.0
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
⁄ při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
⁄ montážní pomůcka

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO SPRCHOVÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže,
napojení zprava nebo zleva
⁄ montáž s protihlukovou izolací
k instalaci nutné:
⁄ sprchový modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ sprchový modul 120/120 Softcube
pod omítku

4.16
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28486180

137,60

28470180

282,40

28486180

137,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28491000
28491XXX
36822000
36822XXX

422,50
*na vyžádání
318,90
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

AXOR CITTERIO E SPRCHOVÁ SADA
S RUČNÍ SPRCHOU 120 3JET
⁄ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ velikost sprchové hlavice: 125 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ maximum průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ průměr tyče: 30 mm
⁄ rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
⁄ podložky pod nástěnnou tyč
⁄ materiál: masivní mosaz
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

316
15

80
4
15

15

1009
915

50
15

30

128

27

vhodné doplňky:
⁄ krytka lišty

15

210°

80

30

15

1009
915

50
15
27

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
36735000
speciální povrchy* 36735XXX

439,80
*na vyžádání

chrom
36736000
speciální povrchy* 36736XXX

367,70
*na vyžádání

chrom
42871000
speciální povrchy* 42871XXX

54,90
*na vyžádání

chrom
36736000
speciální povrchy* 36736XXX

367,70
*na vyžádání

chrom
42871000
speciální povrchy* 42871XXX

54,90
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ sprchový jezdec AXOR Citterio E
(# 92726000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)
alternativní produkty:
⁄ AXOR Citterio E nástěnná tyč 0,90 m

4

282,40

28470180

AXOR CITTERIO E nástěnná tyč 0,90 M
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ pohyb jezdce nahoru a dolů a otáčení
⁄ průměr tyče: 30 mm
⁄ kompletně chromovaný kovový jezdec
sprchy
⁄ plynule nastavitelný úhel sklonu jezdce
⁄ tiché nastavování úhlu sklonu
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu
obsahuje:

NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
15

(# 28626000)

vhodné doplňky:
⁄ krytka lišty

210°

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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4.17

AXOR Citterio E

MONTÁŽNÍ POMŮCKA
⁄ montážní pomůcka k přesnému dodržení
měr montáže horní sprchy v podobě
propojení více modulů
⁄ obsahuje: montážní šroub
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15

EUR

Objedn. čís.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

54,90
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
36735000
36735XXX
36736000
36736XXX

185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
439,80
*na vyžádání
367,70
*na vyžádání

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
36724000
SOFTCUBE
speciální povrchy* 36724XXX
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí
⁄ pro hadice s kónickou matkou

146,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ lišta / madlo 300 mm
30

⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ AXOR Citterio E sprchová sada s ruční
sprchou 120 3jet
⁄ AXOR Citterio E nástěnná tyč 0,90 m

120
30

G1/2

60

47

120

79
12

G1/2
42

60

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

G1/2

120

Ø 24

12

120

4.18
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EUR

chrom
42871000
speciální povrchy* 42871XXX

KRYTKA LIŠTY
⁄ materiál: kov
⁄ zapotřebí jen pro nerovné stěny či povrchy
(krytky nahrazují zadní tyčku)
42

Objedn. čís.

DESTIČKA NA STĚNU 120/120 SOFTCUBE
⁄ montáž na stěnu
⁄ materiál: kov
vhodné doplňky:
⁄ sprchové rameno 389 mm Classic

28486180

137,60

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

chrom
36725000
speciální povrchy* 36725XXX

84,40
*na vyžádání

chrom
27348000
speciální povrchy* 27348XXX

107,20
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio E
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR, sprchy

AXOR Citterio E

Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Universal i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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4.19

Umyvadlo

5.2

Bidet

5.6

Vana

5.6

Armatury na okraj vany a vanový sokl

5.8

Sprcha

5.10

Termostatické baterie, ventily, přepínače

5.11

AXOR Citterio M

AXOR CITTERIO M

AXOR Citterio M
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Umyvadlo
chrom
34010000
speciální povrchy* 34010XXX

356,60
*na vyžádání

chrom
34017000
speciální povrchy* 34017XXX

356,60
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 70 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 104 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
34016000
speciální povrchy* 34016XXX

335,10
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 250 BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 250
⁄ výtok 170 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
34127000
speciální povrchy* 34127XXX

570,50
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 100
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 100
⁄ výtok 128 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 100 bez táhla

5.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio M

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S VÝTOKEM 167 MM A DESKOU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 167 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní velikosti:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 227 mm a deskou, montáž na
stěnu
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 167 mm a rozetami, montáž na
stěnu
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 227 mm a rozetami, montáž na
stěnu

Objedn. čís.

EUR

chrom
34112000
speciální povrchy* 34112XXX

599,00
*na vyžádání

chrom
34115000
speciální povrchy* 34115XXX

641,70
*na vyžádání

chrom
34113000
speciální povrchy* 34113XXX

513,60
*na vyžádání

chrom
34116000
speciální povrchy* 34116XXX

556,30
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

chrom
34113000
speciální povrchy* 34113XXX

513,60
*na vyžádání

chrom
34116000
speciální povrchy* 34116XXX

556,30
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

13623180

220,10

13586000

103,50

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 167 MM
A ROZETAMI, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 167 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní velikosti:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 227 mm a rozetami, montáž na
stěnu
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

25

VÉ
NO
15
37
15 5

min.
max.

94

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO PÁKOVOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: proplachovací ventil
⁄ volitelné umístění systému baterie, může být
vpravo nebo vlevo od výtoku
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

43.5

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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5.3

AXOR Citterio M

Povrchová úprava

AXOR Citterio M
Povrchová úprava

549,80
*na vyžádání

38959000

102,80

chrom
34133000
speciální povrchy* 34133XXX

570,50
*na vyžádání

38959000

102,80

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

38959000

102,80

DVOUOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
160 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 160
⁄ výtok 135 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ možné je volné uspořádání výtoku
a ovládací jednotky
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
34132000
speciální povrchy* 34132XXX

515,50
*na vyžádání

38960000

48,30

75
520

75

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
160 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM, S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
A ROZETAMI
⁄ ComfortZone 160
⁄ výtok 135 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

520

EUR

chrom
34135000
speciální povrchy* 34135XXX

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
160 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM, S HVĚZDICOVÝMI RUKOJEŤMI
A ROZETAMI
⁄ ComfortZone 160
⁄ výtok 135 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

Ø 12
M8x0,75

Objedn. čís.

37

25

24

M10x1
M10x1

min. 100

270

135

82

70

Ø60

G 3/8

500

max. 35

Ø29

G 3/8

5.4

G 3/8

Ceník 2017/2018

25 °

156

111
Ø60

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic
pro dvouotvorové umyvadlové armatury

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Objedn. čís.

EUR

38960000

48,30

chrom
34215000
speciální povrchy* 34215XXX

412,20
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ tříotvorová umyvadlová armatura pod
omítku s výtokem 226 mm, s hvězdicovými
rukojeťmi a rozetami, montáž na stěnu

chrom
34217000
speciální povrchy* 34217XXX

466,80
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

chrom
34313000
speciální povrchy* 34313XXX

427,80
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ tříotvorová umyvadlová armatura pod omítku chrom
34315000
s výtokem 226 mm, s ovládáním páčkami
speciální povrchy* 34315XXX
a rozetami, montáž na stěnu

485,10
*na vyžádání

Povrchová úprava
SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC
PRO DVOUOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ
ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojeti
⁄ délka hadic 700 mm

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 166 MM,
S HVĚZDICOVÝMI RUKOJEŤMI
A ROZETAMI, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 166 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 166 MM,
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 166 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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5.5

AXOR Citterio M

AXOR Citterio M

AXOR Citterio M
Povrchová úprava

54

15
min. 70

100

Ø 41

max. 95

100

Objedn. čís.

EUR

10303180

228,20

96383000
96259000

29,20
50,90

STOJÁNKOVÝ VENTIL
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 90
⁄ výtok 103 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramický ventil 180°
⁄ pro přívod studené vody
⁄ bez odtokové soupravy
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
34130000
speciální povrchy* 34130XXX

251,90
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
34210000
speciální povrchy* 34210XXX

356,60
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 200 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ normální proud
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ součástí není držák sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rozety

chrom
34420000
speciální povrchy* 34420XXX

606,10
*na vyžádání

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU ARMATURU
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

Bidet

Vana

5.6

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Objedn. čís.

EUR

chrom
34425000
speciální povrchy* 34425XXX

328,10
*na vyžádání

chrom
34427000
speciální povrchy* 34427XXX

456,30
*na vyžádání

Povrchová úprava
PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
přepínač, mísicí jednotku
alternativní produkty:
⁄ páková vanová baterie pod omítku se
zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717
k instalaci nutné:

01700180

130,80

chrom
14972000
speciální povrchy* 14972XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
34410000
speciální povrchy* 34410XXX

213,90
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 182 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: normální proud

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio M

AXOR Citterio M

AXOR Citterio M
Objedn. čís.

EUR

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
34446000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
speciální povrchy* 34446XXX
S HVĚZDICOVÝMI RUKOJEŤMI A ROZETAMI
⁄ výtok 135 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 070,80
*na vyžádání

Povrchová úprava

15 8
215

212

70 / 70

110

110

110

12 3
16 4

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:
836,40

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
34444000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
speciální povrchy* 34444XXX
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI
⁄ výtok 135 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 112,40
*na vyžádání

215

na okraj vany

110

110

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

110

212

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

836,40

215

16 2

15 8

na okraj vany

3,70

12 3
16 4

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

5.8
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15480180

98806000

836,40

3,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Objedn. čís.

EUR

39449000

35,90

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
34456000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 34456XXX
S HVĚZDICOVÝMI RUKOJEŤMI A ROZETAMI
⁄ výtok 190 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 304,20
*na vyžádání

Povrchová úprava
MONTÁŽNÍ DESKA
⁄ je bezpodmínečně zapotřebí pro armatury
na okraj vany s deskou
⁄ materiál: kov

202

342

212

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

16 6

15 8
215

19 0

k instalaci nutné:

70 / 70

110

110

110

12 3

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

16 4

15481180

1 436,80

na vanový sokl

215

342

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

110

110

110

12 3
16 4
19 0

215

16 6

15 8

212
202

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
34454000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 34454XXX
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A ROZETAMI
⁄ výtok 190 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety,
vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

1 354,80
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

98806000
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3,70
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AXOR Citterio M

AXOR Citterio M

AXOR Citterio M
Povrchová úprava
Ø 52

Ø 35

145

Ø 52

VÉ
NO

Ø 35
110

110

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní
desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Objedn. čís.
15481180

EUR
1 436,80

98806000

3,70

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
34620000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 34620XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rozety

506,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
34625000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 34625XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

271,30
*na vyžádání

700

Sprcha

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14971000
speciální povrchy* 14971XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

5.10
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio M
Povrchová úprava

Objedn. čís.

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER SOFTCUBE chrom
11626000
⁄ se zpětným ventilem
speciální povrchy* 11626XXX
⁄ pro hadice s kónickou matkou

EUR
183,60
*na vyžádání

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
36724000
SOFTCUBE
speciální povrchy* 36724XXX
⁄ zabudovaná funkce držáku
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí
⁄ pro hadice s kónickou matkou

146,20
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

120
30

G1/2

60

47

120

79
12

G1/2
42

60

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28486180

137,60

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

chrom
39525000
speciální povrchy* 39525XXX

94,00
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
chrom
34435000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
kartáčovaný nikl
34435820
⁄ výtok 185 mm
speciální povrchy* 34435XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ obsahuje: rozety
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: etážky

485,10
764,10
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovový

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

Termostatické baterie, ventily, přepínače
79

79

12

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio M

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

AXOR Citterio M
Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
34635000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
kartáčovaný nikl
34635820
⁄ 1 spotřebič
speciální povrchy* 34635XXX
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15

413,70
651,60
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ BATERIE 59 L/MIN
chrom
34716000
HIGHFLOW POD OMÍTKU
speciální povrchy* 34716XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

556,30
*na vyžádání

Povrchová úprava

79

79

12

alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie pod omítku

chrom
34715000
speciální povrchy* 34715XXX

499,10
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14971000
speciální povrchy* 14971XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
34705000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 34705XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

627,60
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory, šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

5.12
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01700180

130,80

chrom
14974000
speciální povrchy* 14974XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio M
Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
34725000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 34725XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

698,90
*na vyžádání

Povrchová úprava

01700180

130,80

chrom
14973000
speciální povrchy* 14973XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory 0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
S HVĚZDICOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil
120/120 pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

chrom
34980000
speciální povrchy* 34980XXX

102,50
*na vyžádání

10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Citterio M

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Citterio M
Objedn. čís.

EUR

chrom
34960000
speciální povrchy* 34960XXX

107,10
*na vyžádání

Povrchová úprava
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku

chrom
34920000
speciální povrchy* 34920XXX

121,40
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

5.14
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Citterio M
Povrchová úprava

10 4
76
60

28

G ¾

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

G ¾

27
54

VÉ
NO

27
82

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

Objedn. čís.

EUR

16982180

166,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

AXOR Citterio M

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Sprchy

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Citterio / AXOR Citterio M i další vhodné produkty doplňků najdete
v kapitole AXOR, doplňky.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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5.15

Umyvadlo

6.2

Umyvadlové mísy a umyvadla

6.5

Bidet

6.6

Vana

6.6

Armatury na okraj vany a vanový sokl

6.8

Sprcha

6.10

Termostatické baterie, ventily, přepínače

6.12
AXOR Urquiola

AXOR URQUIOLA

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Umyvadlo
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 130
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 130
⁄ výtok 139 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
11020000
speciální povrchy* 11020XXX

600,10
*na vyžádání

chrom
11021000
speciální povrchy* 11021XXX

600,10
*na vyžádání

chrom
11035000
speciální povrchy* 11035XXX

742,70
*na vyžádání

chrom
11025000
speciální povrchy* 11025XXX

600,10
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie bez táhla

700

280

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

G 3/8

PÁKOVÁ BATERIE 280 BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 280
⁄ výtok 198 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

PÁKOVÁ BATERIE 110 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 110
⁄ výtok 114 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

410

10 5

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

G 3/8

6.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE POD
OMÍTKU S VÝTOKEM 200 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 200 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Objedn. čís.

EUR

chrom
11026000
speciální povrchy* 11026XXX

720,00
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso

364,90

11980000

143,00

ZÁKLADNÍ TĚLESO

10902180

364,90

k instalaci nutné:
⁄ těsnění

96660000

11,80

10980000
11980000

227,30
143,00

12918000

99,40

11980000

143,00

chrom
11026000
speciální povrchy* 11026XXX

720,00
*na vyžádání

chrom
11024000
speciální povrchy* 11024XXX

677,70
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Urquiola na stěnu
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Starck Organic na stěnu

PRODLOUŽENÍ 28 MM PRO
UMYVADLOVOU BATERII AXOR URQUIOLA
NA STĚNU
k instalaci nutné:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 200 mm, montáž na stěnu

AXOR Urquiola

10902180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
AXOR Urquiola na stěnu

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

12 0

14 5

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 120 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 120
⁄ výtok 139 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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6.3

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

314

77

45
520

34

790,80
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA chrom
11041000
50 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
speciální povrchy* 11041XXX
S TÁHLEM A ROZETAMI
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 180 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: přívodní hadice
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálními povrchy
leštěného a kartáčovaného černého chromu.

720,00
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

G 3/8
200

30

EUR

chrom
11040000
speciální povrchy* 11040XXX

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
50 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A DESKOU
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 180 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ použití pouze na rovném hladkém povrchu
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: přívodní hadice
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

44

Objedn. čís.

30

314

520

77

45
60

70

G 3/8

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

200

30

34

30

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

102,80

38959000

102,80

24
37

25

Ø 12
M8x0,75

38959000

M10x1
M10x1

chrom
11042000
speciální povrchy* 11042XXX

741,40
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ tříotvorová umyvadlová armatura pod omítku chrom
11043000
s výtokem 228 mm, montáž na stěnu
speciální povrchy* 11043XXX

797,80
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 168 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 168 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálními povrchy
leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Tento produkt není k dispozici se speciálními povrchy
leštěného a kartáčovaného černého chromu.
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

6.4
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10303180

228,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola

54

15
min. 70

100

Ø 41

EUR

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

TĚSNĚNÍ

96383000

29,20

PRODLOUŽENÍ ZÁKLADNÍHO TĚLESA
PRO TŘÍOTVOROVOU UMYVADLOVOU
ARMATURU POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

96259000

50,90

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU ARMATURU
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
max. 95

100

Objedn. čís.

Umyvadlové mísy a umyvadla
UMYVADLOVÁ MÍSA 625 X 408 MM
⁄ umyvadlová mísa na pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ CE

11300000

1 341,20

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

bílá

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

UMYVADLOVÁ MÍSA 511 MM
⁄ umyvadlová mísa na pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ CE

11301000

1 200,00

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

bílá

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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6.5

AXOR Urquiola

Povrchová úprava

AXOR Urquiola

UMYVADLO 625 X 399 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ montáž na stěnu
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ CE

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

bílá

11302000

1 482,30

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

DALŠÍ VHODNÉ UMYVADLOVÉ MÍSY A UMYVADLA
NAJDETE V KAPITOLE AXOR, UMYVADLA A KOUPACÍ VANY.

Bidet
PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ kulový kloub
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
11220000
speciální povrchy* 11220XXX

600,10
*na vyžádání

chrom
11420000
speciální povrchy* 11420XXX

1 058,80
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

Vana
PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 198 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

6.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
chrom
11422000
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
speciální povrchy* 11422XXX
⁄ výtok 204 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ zpětný ventil
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

EUR
2 399,90
*na vyžádání

AXOR Urquiola

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,25 m
(# 28622000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení trubky stojánku

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
přepínač, mísicí jednotku

10452180

446,10

96441000
97686000

116,80
225,50

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
11425000
speciální povrchy* 11425XXX

466,00
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14972000
speciální povrchy* 14972XXX

62,80
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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6.7

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

VÉ
NO

21

EUR

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
11430000
speciální povrchy* 11430XXX

395,30
*na vyžádání

chrom
11436000
speciální povrchy* 11436XXX

1 058,80
*na vyžádání

80

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

Objedn. čís.

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 171 mm
⁄ průtok: 21 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: normální proud
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

VRCHNÍ SADA KE TŘÍOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ výtok 198 mm
⁄ s deskou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 25 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ součástí není držák sprchy
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:
⁄ montážní deska
NOVÉ ⁄ základní těleso pro tříotvorovou armaturu
na okraj vany

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
ARMATURU NA OKRAJ VANY
⁄ musí být zajištěn servisní otvor
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°

VÉ
NO

6.8
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39449000
15484180

35,90
188,40

15484180

188,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
11443000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
speciální povrchy* 11443XXX
⁄ výtok 198 mm
⁄ s deskou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok

196

146

147

EUR
1 411,80
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:
⁄ montážní deska
NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře
na okraj vany

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

39449000
15480180

35,90
836,40

15480180

836,40

98806000

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
11445000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 11445XXX
⁄ výtok 198 mm
⁄ s deskou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok

196

146

147

3,70

1 693,90
*na vyžádání

146

202

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Urquiola

146

202

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava
Ø 52

Ø 35

Ø 35
110

110

145

Ø 52

VÉ
NO

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní
desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Objedn. čís.
15481180

98806000

EUR
1 436,80

3,70

700

Koupací vana
11440000

7 764,40

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
11620000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
speciální povrchy* 11620XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15

917,70
*na vyžádání

KOUPACÍ VANA 1 800 MM
bílá
⁄ volně stojící vana
⁄ výška náplně: cca 340 mm
⁄ množství náplně: cca 180 l (1 osoba 70 kg)
⁄ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg):
cca 440 kg
⁄ hmotnost bez vody: 187 kg
⁄ včetně předem smontované odtokové
a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open
⁄ materiál: minerální kompozit s povrchem
gelcoat
⁄ CE

Sprcha

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
11625000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 11625XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: mísicí jednotku, rukojeť, kovovou
rozetu, objímku

EUR
395,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
01700180

130,80

chrom
14971000
speciální povrchy* 14971XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER SOFTCUBE chrom
11626000
⁄ se zpětným ventilem
speciální povrchy* 11626XXX
⁄ pro hadice s kónickou matkou

183,60
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

Ceník 2017/2018

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

6.11

AXOR Urquiola

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Termostatické baterie, ventily, přepínače
62 - 90

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
11731000
59 L/MIN POD OMÍTKU
speciální povrchy* 11731XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

691,60
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie 43 l/min
pod omítku

chrom
11730000
speciální povrchy* 11730XXX

607,20
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14971000
speciální povrchy* 14971XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE
chrom
11732000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 11732XXX
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

706,00
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

67 - 95

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory, šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

6.12
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01700180

130,80

chrom
14974000
speciální povrchy* 14974XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
11733000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 11733XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

67 - 95

EUR
790,80
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
01700180

130,80

chrom
14973000
speciální povrchy* 14973XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
11960000
speciální povrchy* 11960XXX

183,60
*na vyžádání

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta, dva otvory 0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Urquiola

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Urquiola
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN
PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU, VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

Objedn. čís.

EUR

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

chrom
11925000
speciální povrchy* 11925XXX

204,80
*na vyžádání

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ rozměr přívodů: DN20
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

6.14
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Urquiola
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

AXOR Urquiola

Sprchy

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Urquiola i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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6.15

Umyvadlo

7.2

Umyvadlové mísy a umyvadla

7.4

Bidet

7.4

Vana

7.5

Armatury na okraj vany a vanový sokl

7.6

Sprcha

7.9

Termostatické baterie, ventily, přepínače

7.9

AXOR Massaud

AXOR MASSAUD

AXOR Massaud
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

520

77

Umyvadlo
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 110
BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 110
⁄ výtok 100 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 4 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
18010000
speciální povrchy* 18010XXX

829,50
*na vyžádání

PÁKOVÁ BATERIE 220 BEZ TÁHLA
PRO UMYVADLOVÉ MÍSY
⁄ ComfortZone 220
⁄ výtok 200 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 4 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
18020000
speciální povrchy* 18020XXX

1 248,40
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 100 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 4 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
18013000
speciální povrchy* 18013XXX

1 014,00
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

102,80

38959000

102,80

24
37

25

Ø 12
M8x0,75

38959000

M10x1
M10x1

7.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Massaud
Objedn. čís.

EUR

chrom
18112000
speciální povrchy* 18112XXX

1 106,40
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

18113180

231,80

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 170 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 170 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 4 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

29,20
50,90

chrom
18115000
speciální povrchy* 18115XXX

1 106,40
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

18113180

231,80

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
POD OMÍTKU S VÝTOKEM 262 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 262 mm
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 4 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU ARMATURU
POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

18113180

96383000
96259000
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29,20
50,90

231,80

29,20
50,90
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AXOR Massaud

Povrchová úprava

AXOR Massaud
EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

bílá

42310000

788,10

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

18010000
18010XXX
51301000
51301XXX

829,50
*na vyžádání
45,30
*na vyžádání

bílá

42300000

1 005,70

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

18020000
18020XXX
51301000
51301XXX

1 248,40
*na vyžádání
45,30
*na vyžádání

bílá

42305000

838,10

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

18020000
18020XXX
51301000
51301XXX

1 248,40
*na vyžádání
45,30
*na vyžádání

chrom
18210000
speciální povrchy* 18210XXX

829,50
*na vyžádání

Umyvadla a umyvadlové mísy
UMYVADLO PRO ZABUDOVÁNÍ
S 1 VRTANOU DÍROU
⁄ vestavné umyvadlo
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
⁄ CE
vhodné doplňky:
⁄ páková umyvadlová baterie 110 bez táhla

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

UMYVADLOVÁ MÍSA 800 MM
⁄ umyvadlová mísa pro pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
⁄ CE
vhodné doplňky:
⁄ páková umyvadlová baterie 220 bez táhla
pro umyvadlové mísy
NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

UMYVADLOVÁ MÍSA 600 MM
⁄ umyvadlová mísa pro pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
⁄ CE
vhodné doplňky:
⁄ páková umyvadlová baterie 220 bez táhla
pro umyvadlové mísy
NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

Bidet
PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
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AXOR Massaud
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Vana
PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 248 mm
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
18450000
speciální povrchy* 18450XXX

3 226,40
*na vyžádání

10452180

446,10

97686000
96441000

225,50
116,80

10452180

446,10

96441000

116,80

chrom
18455000
speciální povrchy* 18455XXX

553,30
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14967000
speciální povrchy* 14967XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze

AXOR Massaud

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení trubky stojánku
⁄ těsnění

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ těsnění

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
přepínač, mísicí jednotku
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

7.5

AXOR Massaud
Povrchová úprava

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
18472000
speciální povrchy* 18472XXX

737,40
*na vyžádání

80

21

EUR

01700180

VÉ
NO

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

Objedn. čís.

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

60
36

108

12

vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 170 mm
⁄ průtok: 18 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: široký přívalový proud
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanový výtok

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVÝ VÝTOK
⁄ vhodné pro vanový výtok
⁄ rozměr přívodů: DN20

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ materiál: kov
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

18471180

91,10

18471180

91,10

chrom
18480000
speciální povrchy* 18480XXX

371,70
*na vyžádání

15486180

519,90

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat
pro montáž na okraj vany
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AXOR Massaud
Povrchová úprava

519,90

vhodné doplňky:
⁄ Secuﬂex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

418,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

15 - 80
158
215

50°

Ø 70

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

Ø 68

100

Ø 50

550

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

200

G½

418,30
*na vyžádání

AXOR Massaud

SECUFLEX, SADA NA OKRAJ VANY
chrom
19418000
S RUČNÍ SPRCHOU
speciální povrchy* 19418XXX
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ vhodná pro montáž na okraj vany nebo
vanový sokl (montážní deska se nedodává)
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
212
16 4
123

EUR

15486180

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: uzavírací a přepínací ventil,
termostatickou kartuši
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

Objedn. čís.

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
18440000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
speciální povrchy* 18440XXX
⁄ výtok 206 mm
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 18 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rozetu Ø 70 mm, rukojeti, vanový
výtok s přepínačem

1 843,80
*na vyžádání

250

402

215

700

110

110

110

164
90

158

215

123

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici Secuﬂex ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany/vanový sokl
(# 94148000)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

836,40

na okraj vany

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

215

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

110

110

110

Objedn. čís.
15480180

EUR
836,40

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
18453000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
speciální povrchy* 18453XXX
⁄ výtok 206 mm
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ široký přívalový proud
⁄ průtok: 18 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rozetu Ø 70 mm, rukojeti, vanový
výtok s přepínačem

2 212,40
*na vyžádání

164

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici Secuﬂex ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany/vanový sokl
(# 94148000)

90

158

215

123

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

15481180

1 436,80

na vanový sokl

Ø 52

Ø 35

Ø 35
110

110

145

Ø 52

VÉ
NO

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní
desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

18950000

11 184,90

700

Koupací vana
KOUPACÍ VANA 1 900 MM
bílá
⁄ volně stojící vana
⁄ výška náplně: cca 380 mm
⁄ množství náplně: cca 397 l (1 osoba 70 kg)
⁄ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg):
cca 470 kg
⁄ hmotnost bez vody: 70 kg
⁄ včetně předem smontované odtokové
a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open
⁄ materiál: vrstvený materiál s polyesterovým
povrchem gelcoat
⁄ CE

7.8

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Massaud
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Sprcha
PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
18655000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18655XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: escutcheon, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

511,30
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14965000
speciální povrchy* 14965XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
18741000
59 L/MIN POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18741XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

930,10
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor,
červená, modrá
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

Termostatické baterie, ventily, přepínače

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14964000
speciální povrchy* 14964XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30
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k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Massaud
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
18745000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 18745XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

EUR
939,00
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14970000
speciální povrchy* 14970XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
18750000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 18750XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ uzavírací ventil, termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

1 106,40
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
šipka
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14969000
speciální povrchy* 14969XXX
13587000

62,80
*na vyžádání
46,30

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Square, dva otvory,
0-1-2
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

7.10
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Massaud
Povrchová úprava
UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku

Objedn. čís.

EUR

chrom
18770000
speciální povrchy* 18770XXX

176,30
*na vyžádání

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

chrom
18730000
speciální povrchy* 18730XXX

259,80
*na vyžádání

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16982180

166,70

92990000

44,60

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN
PRO UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

G ¾

G ¾

27
54

96
27

Ø59

96

min.
max.

54
27

27
82

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Massaud

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

AXOR Massaud
Povrchová úprava

VÉ
NO
28

90

Ø 59

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

Objedn. čís.

EUR

16930180

262,80

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Sprchy

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Massaud i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Massaud

AXOR UNO

8.2

Bidet

8.11

Vana

8.12

Sprcha

8.18

Termostatické baterie, ventily, přepínače

8.20

AXOR Uno

Umyvadlo

AXOR Uno
EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 70
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ, BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 111 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38021000
38021820
38021930
38021XXX

288,20
454,00
454,00
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 80
S RUKOJETÍ ZERO, BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 108 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45005000
45005820
45005930
45005XXX

288,20
454,00
454,00
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SELECT 80
BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 108 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ kartuše Select s ovládáním teploty
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45015000
45015820
45015930
45015XXX

345,90
544,80
544,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 100
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ,
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 100
⁄ výtok 127 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38023000
38023820
38023930
38023XXX

298,70
470,50
470,50
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38026000
38026820
38026930
38026XXX

298,70
470,50
470,50
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45001000
45001820
45001930
45001XXX

298,70
470,50
470,50
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45002000
45002820
45002930
45002XXX

298,70
470,50
470,50
*na vyžádání

Umyvadlo
123
92

VÉ
NO

Ø30

197
191

Ø37

72

111
Ø46

28°

385
max. 40

Ø32

G 3/8

46

123

VÉ
NO

Ø37

108

28°

Ø46

79

192
191

Ø30

385
max. 40

Ø32

G 3/8

123

VÉ
NO
192

Ø37

Ø30

28°

Ø46

79

108

385

max. 40

Ø32

G 3/8

138
92

VÉ
NO

127
Ø37

98

227
221

Ø30

28°

Ø46

490
max. 40

Ø32

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ páková umyvadlová baterie
100 s třmenovou rukojetí bez táhla

G 3/8

46

138

VÉ
NO

123
Ø37
Ø46

490
max. 40

Ø32

28°

109

222
221

Ø30

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 110
S RUKOJETÍ ZERO
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 110
⁄ výtok 123 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí
Zero bez táhla
G 3/8

8.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

Ø37
223

Ø30

109

123

28°
Ø46

max. 40

Ø32

505

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45010000
45010820
45010930
45010XXX

356,40
561,40
561,40
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45012000
45012820
45012930
45012XXX

356,40
561,40
561,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 190
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ, BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 190
⁄ výtok 201 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38032000
38032820
38032930
38032XXX

393,00
619,00
619,00
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 200
S RUKOJETÍ ZERO, BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 200
⁄ výtok 198 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45003000
45003820
45003930
45003XXX

393,00
619,00
619,00
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SELECT 200
BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 200
⁄ výtok 198 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ kartuše Select s ovládáním teploty
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45013000
45013820
45013930
45013XXX

450,70
709,90
709,90
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SELECT 110
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 110
⁄ výtok 123 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ kartuše Select s ovládáním teploty
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

138

VÉ
NO

EUR

Povrchová úprava

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ Umyvadlová baterie Select 110 bez táhla

G 3/8

213

VÉ
NO

92

317

Ø30

311

201

28°
189

Ø37

Ø46

405
max. 40

AXOR Uno

Ø32

G 3/8

VÉ
NO

46

213

Ø30

312
311

198

199

28°

Ø37
Ø46

405
max. 40

Ø32

G 3/8

213

VÉ
NO
Ø30

313

198

Ø37

Ø46

199

28°

max. 40

415

Ø32

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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8.3

AXOR Uno

213
92

VÉ
NO

Ø30

377

201

249

371

28°

Ø37

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 250
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ, BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 250
⁄ výtok 201 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38034000
38034820
38034930
38034XXX

466,40
734,60
734,60
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 260
S RUKOJETÍ ZERO, BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 260
⁄ výtok 198 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45004000
45004820
45004930
45004XXX

466,40
734,60
734,60
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SELECT 260
BEZ TÁHLA
⁄ ComfortZone 260
⁄ výtok 198 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ kartuše Select s ovládáním teploty
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45014000
45014820
45014930
45014XXX

524,00
825,30
825,30
*na vyžádání

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 240
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 240
⁄ výtok 174 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 115°
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38036000
38036820
38036930
38036XXX

419,20
660,30
660,30
*na vyžádání

Ø46

653
max. 40

Ø32

G 3/8

46

213

VÉ
NO

Ø30

198

259

372
371

28°

Ø37

Ø46

653
max. 40

Ø32

G 3/8

213

VÉ
NO
Ø30

198

259

373

28°

Ø37
Ø46

655

max. 40

Ø32

G 3/8

VÉ
NO

184

Ø21

345

174
93

°
10

29

101
70

238

65

138

Ø37

Ø46

557

max. 40

Ø32

G3/8

8.4

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

VÉ
NO
200

°
12

263

219

Ø 37

63

Ø 37

249

Ø 29

Ø 46
16 0
410
max. 40

Ø 32

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

UMYVADLOVÁ BATERIE SELECT 220
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 220
⁄ výtok 160 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ ventil Select
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 110°
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45016000
45016820
45016930
45016XXX

513,60
809,00
809,00
*na vyžádání

STOJÁNKOVÝ VENTIL
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 100 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramický ventil 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ pro přívod studené vody
⁄ bez odtokové soupravy
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38130000
38130820
38130930
38130XXX

218,20
343,70
343,70
*na vyžádání

STOJÁNKOVÝ VENTIL SELECT
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 80
⁄ výtok 109 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ ventil Select
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ pro přívod studené vody
⁄ bez odtokové soupravy
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45130000
45130820
45130930
45130XXX

283,00
445,80
445,80
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
200 S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 200
⁄ výtok 173 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: základní těleso a vrchní sadu
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 110°
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38054000
38054820
38054930
38054XXX

545,00
858,40
858,40
*na vyžádání

38959000

102,80

118

14 9

29

75

VÉ
NO

Ø 47

415

max. 35

Ø 28
10 9

G3/8

100

100

VÉ
NO
268

Ø28

Ø28
83

8°

Ø47
Ø28

518

max. 30

Ø28

G 3/8

Ø30

Ø30-34

Ø30

157

173
90

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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8.5

AXOR Uno

G3/8

AXOR Uno

100

VÉ
NO

100

Ø28

183

201

83

Ø28

Ø47
Ø28

518

max. 30

Ø28

G 3/8

Ø30

228

28°
20

Ø30-34

Ø30

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
200 S RUKOJETÍ ZERO
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 200
⁄ výtok 183 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: základní těleso a vrchní sadu
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 110°
⁄ rozměr přívodů: DN15

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45133000
45133820
45133930
45133XXX

545,00
858,40
858,40
*na vyžádání

38959000

102,80

38959000

102,80

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

Ø 12
M8x0,75

EUR

Povrchová úprava

37

25

24

M10x1

69

8

94

VÉ
NO

Ø 68

M10x1

45-73
75 - 10 3
16 5
175
16 8
10 0

75

75

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S TŘMENOVOU RUKOJETÍ,
MONTÁŽ NA STĚNU 165
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 165 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38121000
38121820
38121930
38121XXX

352,00
554,40
554,40
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38122000
38122820
38122930
38122XXX

367,00
578,10
578,10
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

alternativní velikosti:

NOVÉ ⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s třmenovou rukojetí, montáž na stěnu 225

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

8.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

202

VÉ
NO

45 - 73
8
22

Ø 68

Ø 29

Ø 37
158
168
100

5°

UMYVADLOVÁ BATERIE SELECT
POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU 165
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 165 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ ventil Select
⁄ samostatná regulace teploty a průtoku
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45112000
45112820
45112930
45112XXX

450,70
709,90
709,90
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45113000
45113820
45113930
45113XXX

471,60
742,80
742,80
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38112000
38112820
38112930
38112XXX

552,60
870,40
870,40
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38115000
38115820
38115930
38115XXX

568,40
895,30
895,30
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38113000
38113820
38113930
38113XXX
38116000
38116820
38116930
38116XXX

363,30
572,20
572,20
*na vyžádání
378,70
596,50
596,50
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

alternativní velikosti:

NOVÉ ⁄ umyvadlová baterie Select pod omítku,
montáž na stěnu 220

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
S VÝTOKEM 165 MM A DESKOU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 165 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní velikosti:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a deskou, montáž na
stěnu
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 165 mm a rozetami, montáž na
stěnu
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na
stěnu
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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8.7

AXOR Uno

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

AXOR Uno

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
S VÝTOKEM 165 MM
A ROZETAMI, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ výtok 165 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní velikosti:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na
stěnu
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 225 mm a deskou, montáž na
stěnu
⁄ páková umyvadlová baterie pod omítku
s výtokem 165 mm a deskou, montáž na
stěnu

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38113000
38113820
38113930
38113XXX

363,30
572,20
572,20
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38116000
38116820
38116930
38116XXX

378,70
596,50
596,50
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38115000
38115820
38115930
38115XXX
38112000
38112820
38112930
38112XXX

568,40
895,30
895,30
*na vyžádání
552,60
870,40
870,40
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

13623180

220,10

13586000

103,50

38037000
38037820
38037930
38037XXX

1 362,40
2 145,80
2 145,80
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

25

VÉ
NO
15
37
15 5
94

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO PÁKOVOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: proplachovací ventil
⁄ volitelné umístění systému baterie, může být
vpravo nebo vlevo od výtoku
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:

min.
max.

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

43.5

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ BEZ ODTOKOVÉ
SOUPRAVY
⁄ výtok 266 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

279
94

VÉ
NO

28°

1033 - 1113
1160 - 1240
1167 - 1247

266

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze

Ø 44

10452180

446,10

96441000

116,80

min. 80

max. 160

vhodné doplňky:
⁄ těsnění

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

Ø 124

G 1/2
Ø 148

8.8

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE VOLNĚ
STOJÍCÍ NA PODLAZE S RUKOJETÍ ZERO,
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ výtok 260 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

275

VÉ
NO

1160 - 1240
1162 - 1242

28°

1044 - 1124

260

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
min. 80

max. 160

Ø 44

Ø 124

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45037000
45037820
45037930
45037XXX

1 362,40
2 145,80
2 145,80
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000

116,80

10452180

446,10

vhodné doplňky:
⁄ těsnění

96441000

116,80

TĚSNĚNÍ

96441000

116,80

vhodné doplňky:
⁄ těsnění

G 1/2

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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8.9

AXOR Uno

Ø 148

AXOR Uno
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

Elektronické umyvadlové baterie
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU 160
⁄ výtok 225 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox, transformátor 6 V/ 6 watt

VÉ
NO

84

181

84

9
25
161

Ø 167

81

NOVÉ

15

viz informace iClub – str. 0.0

882,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

PRODLOUŽENÍ PRO ZÁKLADNÍ TĚLESO
ELEKTRONICKÉ UMYVADLOVÉ BATERIE
AXOR POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ prodloužení pro základní těleso
⁄ vhodné pro všechny elektronické baterie pro
montáž na stěnu
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

Ceník 2017/2018

869,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
45111000
montáž na stěnu 220
speciální povrchy* 45111XXX

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ELEKTRONICKOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: základní těleso výtoku ze stěny,
instalační trubku EN20 pro kabel čidla
a síťový přívod, těleso iBox universal
s uzavírací jednotkou
⁄ vhodné pro výtok ze stěny s infračervenou
technikou čidla
⁄ rozměr přívodů: DN20

8.10

chrom
45110000
speciální povrchy* 45110XXX

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

13594000

83,40

13594000

83,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno
Povrchová úprava

97

Ø 21
2 0°

Ø47

max. 45

Ø32

15

Ø 167

520

14 8

G 3/8

NOVÉ

935,40
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
chrom
38010000
⁄ výtok 147 mm
speciální povrchy* 38010XXX *na vyžádání
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ComfortZone 100
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ lze aktivovat hygienické splachování
(automatický tok vody po dobu 10 sekund
každých 24 hodin po poslední činnosti)
⁄ lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro
viz informace iClub – str. 0.0
tepelnou desinfekci)
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 3,5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo
zastíněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li
umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi
čidlem a okrajem umyvadla je větší než
75 mm, funkční omezení z důvodu příliš
velké vzdálenosti
⁄ obsahuje: výtok, přívodní kabel (7 m),
příchytky pro instalaci, krycí rozetu pro iBox,
mísicí jednotku, transformátor 6 V/ 6 watt
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii AXOR

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ELEKTRONICKOU
UMYVADLOVOU BATERII AXOR
⁄ obsahuje: instalační trubku EN20
pro napájení
⁄ rozměr přívodů: DN20

VÉ
NO

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ elektronická umyvadlová baterie

16182180

253,10

16182180

253,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
38010000
speciální povrchy* 38010XXX

935,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE S TŘMENOVOU
RUKOJETÍ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38211000
38211820
38211930
38211XXX

366,80
577,80
577,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE S RUKOJETÍ
ZERO S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45200000
45200820
45200930
45200XXX

366,80
577,80
577,80
*na vyžádání

Bidet
124
92

VÉ
NO

±2

0°

Ø37

93

197
191

Ø30

Ø46

383
max. 40

Ø32

G 3/8

46

VÉ
NO

124

±2
Ø46

383
max. 40

Ø32

93

Ø37

0°

192
191

Ø30

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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8.11

AXOR Uno

17 7

VÉ
NO

EUR

Objedn. čís.

AXOR Uno

124

VÉ
NO

Ø37

0°
±2

Ø46

93

192

Ø30

375

max. 40

Ø32

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

BIDETOVÁ BATERIE SELECT
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ kartuše Select s ovládáním teploty
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45210000
45210820
45210930
45210XXX

429,70
676,80
676,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální a sprchový proud
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38442000
38442820
38442930
38442XXX

1 676,80
2 641,00
2 641,00
*na vyžádání

G 3/8

Vana
53

VÉ
NO

271
94

110
28°

min. 80

m a x . 16 0

798 - 878
925 - 1005
932 - 1012

259

Ø 44

Ø 12 4

G½
Ø 14 8

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení trubky stojánku
⁄ těsnění

VÉ
NO

53

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE VOLNĚ STOJÍCÍ
NA PODLAZE S RUKOJETÍ ZERO
⁄ výtok 264 mm
⁄ s rozetou
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální a sprchový proud
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15

283

110

Ø 44

Ø 12 4

G½
Ø 14 8

min. 80

m a x . 16 0

802 - 882
925 - 1005
927 - 1007

264

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení trubky stojánku
⁄ těsnění

Ceník 2017/2018

446,10

97686000
96441000

225,50
116,80

45416000
45416820
45416930
45416XXX

1 676,80
2 641,00
2 641,00
*na vyžádání

10452180

446,10

97686000
96441000

225,50
116,80

obsahuje:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282XXX)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532XXX)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze

8.12

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

10452180

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno
Povrchová úprava

35

min.

10 5
80

40
Ø 42

VÉ
NO

56
± 16

15 0

27

Ø 59

77

G1/2

270

G1/2
74
203
215

56

VÉ
NO

84

Ø170
74
Ø49
Ø30

15

66-94
90-108

446,10

vhodné doplňky:
⁄ těsnění

96441000

116,80

TĚSNĚNÍ

96441000

116,80

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ výtok 203 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ součástí není držák sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38421000
38421820
38421930
38421XXX

461,20
726,40
726,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
přepínač, mísicí jednotku

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38426000
38426820
38426930
38426XXX

304,00
478,80
478,80
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38428000
38428820
38428930
38428XXX

408,80
643,90
643,90
*na vyžádání

AXOR Uno

133

80

max.

EUR

10452180

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15

Ø 101
Ø 94

Objedn. čís.

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ páková vanová baterie pod omítku

s třmenovou rukojetí se zabudovanou
bezpečnostní kombinací podle EN1717

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14961000
kartáčovaný nikl
14961820
speciální povrchy* 14961XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Ceník 2017/2018

8.13

AXOR Uno

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S RUKOJETÍ ZERO
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
přepínač, mísicí jednotku

56

VÉ
NO

Ø48

Ø170
74
Ø49
Ø30

15

66-94
71-99

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45405000
45405820
45405930
45405XXX

304,00
478,80
478,80
*na vyžádání

45407000
kartáčovaný nikl
45407820
leštěná mosaz
45407930
speciální povrchy* 45407XXX

408,80
643,90
643,90
*na vyžádání

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ páková vanová baterie pod omítku s rukojetí chrom
Zero se zabudovanou bezpečnostní
kombinací podle EN1717

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14961000
kartáčovaný nikl
14961820
speciální povrchy* 14961XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

VRCHNÍ SADA PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ 2 spotřebiče
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: základní těleso

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38480000
38480820
38480930
38480XXX

152,80
240,70
240,70
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro dvouotvorový termostat

15486180

519,90

pro montáž na okraj vany

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ ohebná přívodní trubka 800 mm
NOVÉ ⁄ sada Secuﬂex na okraj vany
NOVÉ ⁄ sada přívodních hadic pro dvouotvorový

58308000
chrom
28382000
speciální povrchy* 28382XXX
13089000

109,60
351,90
*na vyžádání
51,10

termostat na okraj vany

8.14

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno
Povrchová úprava

519,90

vhodné doplňky:
⁄ Secuﬂex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom
19418000
speciální povrchy* 19418XXX
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

418,30
*na vyžádání

SECUFLEX, SADA NA OKRAJ VANY
chrom
19418000
S RUČNÍ SPRCHOU
speciální povrchy* 19418XXX
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ vhodná pro montáž na okraj vany nebo
vanový sokl (montážní deska se nedodává)
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m

50°

Ø 70

15 - 80
15 8
215

212
16 4
12 3

Ø 68

200

100

Ø 50

550

G½

250

402

EUR

15486180

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO DVOUOTVOROVÝ
TERMOSTAT PRO MONTÁŽ NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: uzavírací a přepínací ventil,
termostatickou kartuši
⁄ vhodná pro daleko položený vanový výtok
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

Objedn. čís.

418,30
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěná mosaz.

700

AXOR Uno

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

VÉ
NO

158

215

Ø29

51

61

Ø48
85

10°

Ø70
123

110

110

270

212
175

VRCHNÍ SADA KE TŘÍOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ výtok 175 mm
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální a sprchový proud
⁄ průtok: 22 l/ min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
obsahuje: rukojeť, escutcheon, přepínač,
vanový výtok, keramická kartuše

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

98806000

3,70

38436000
38436820
38436930
38436XXX

890,80
1 403,10
1 403,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro tříotvorovou pákovou

15485180

685,30

15485180

685,30

vanovou baterii na okraj vany

VÉ
NO

110
Ø50
min. 80
10 0

110
Ø35

max.
40

Ø50
G1/2

72
250

402

200

550

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
PÁKOVOU VANOVOU BATERII NA OKRAJ
VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

702

17 3

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

98806000

Ceník 2017/2018

3,70

8.15

AXOR Uno

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
S RUKOJETÍ ZERO
⁄ výtok 152 mm
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální a sprchový proud
⁄ průtok: 22 l/ min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
obsahuje: rukojeti, rozety, přepínač, vanový
výtok

VÉ
NO

17 3

24

214

Ø

68

15 2

111

Ø48
61

87

14 7

5°

Ø28

Ø70

Ø70

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45444000
45444820
45444930
45444XXX

890,80
1 403,10
1 403,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet
(# 28532000)

Ø70

Ø70

107
110

110

Povrchová úprava

k instalaci nutné:

176

110

836,40

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

38445000
38445820
38445930
38445XXX

890,80
1 403,10
1 403,10
*na vyžádání

na okraj vany

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální a sprchový proud
⁄ průtok: 22 l/ min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, přepínač, vanový
výtok

VÉ
NO

18 9

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

175

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 120 3jet
(# 26050XXX)

Ø48

61

87

Ø28

Ø70

Ø70
110

1 0°

16 0

69

15 8
215

270

212

Ø70

Ø70
110

110

12 3
16 4

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

8.16
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836,40

na okraj vany

15480180

98806000

3,70

836,40

3,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

226

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38412000
38412820
38412930
38412XXX

1 027,10
1 617,70
1 617,70
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000

116,80

45412000
45412820
45412930
45412XXX

1 027,10
1 617,70
1 617,70
*na vyžádání

10452180

446,10

96441000

116,80

10452180

446,10

vhodné doplňky:
⁄ těsnění

96441000

116,80

TĚSNĚNÍ

96441000

116,80

8 4 8 -9 2 8

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze
vhodné doplňky:
⁄ těsnění
min. 80

m a x . 16 0

718 - 7 9 8

6°

Ø 35

Objedn. čís.

VANOVÝ VÝTOK VOLNĚ STOJÍCÍ NA
PODLAZE ZAKŘIVENÝ
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ výtok 226 mm
⁄ instalace volně k postavení
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ druh proudu: normální proud

243

VÉ
NO

EUR

Povrchová úprava

Ø 12 4

G 1/2
Ø 14 8

VANOVÝ VÝTOK VOLNĚ STOJÍCÍ NA
PODLAZE ROVNÝ
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ výtok 226 mm
⁄ instalace volně k postavení
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ druh proudu: normální proud

242

226
6°

718 - 7 9 8
75 8 - 8 3 8

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
min. 80

Ø 35
m a x . 16 0

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii volně
stojící na podlaze

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

AXOR Uno

VÉ
NO

Ø 12 4

G 1/2
Ø 14 8

Ø 101
Ø 94

35

133

80

max.

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady volně
stojících vanových a umyvadlových armatur,
s výjimkou AXOR Montreux
⁄ rozměr přívodů: DN15

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

8.17

AXOR Uno

VÉ
NO
Ø30

G 3/4

Ø 65

33-35

Objedn. čís.

VANOVÝ VÝTOK ZAKŘIVENÝ
⁄ s rozetou
⁄ výtok 178 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ druh proudu: normální proud

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38411000
38411820
38411930
38411XXX

199,20
313,80
313,80
*na vyžádání

VANOVÝ VÝTOK ROVNÝ
⁄ s rozetou
⁄ výtok 175 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ druh proudu: normální proud

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45410000
45410820
45410930
45410XXX

199,20
313,80
313,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU,
S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38621000
38621820
38621930
38621XXX

377,30
594,30
594,30
*na vyžádání

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU,
S RUKOJETÍ ZERO
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 16 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45600000
45600820
45600930
45600XXX

377,30
594,30
594,30
*na vyžádání

7

28°

178
191

VÉ
NO
33-35
Ø 65

Ø28

G 3/4

EUR

Povrchová úprava

7
175
193

Sprcha
10 5
80

40
Ø 42

VÉ
NO

53
± 16

270

40

Ø 59

46

21

15 0

G1/2
81
10 2
16 8

10 5
10 3

40
Ø 42

VÉ
NO

53
± 16

G1/2
81
10 2

8.18
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Ø 59

40

293

21

15 0

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S TŘMENOVOU RUKOJETÍ
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

84

Ø170
Ø49

VÉ
NO

15
66-94
90-108

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

38626000
38626820
38626930
38626XXX

262,00
412,70
412,70
*na vyžádání

01700180

130,80

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU S RUKOJETÍ ZERO
⁄ 1 spotřebič
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ materiál: kov
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku

Ø170
Ø49

VÉ
NO

15
66-94
71-99

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45605000
45605820
45605930
45605XXX

262,00
412,70
412,70
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000
93171000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30
32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

8.19

AXOR Uno

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Uno
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 185 mm
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ obsahuje: rozety
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: etážky

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

34435000
34435820
34435930
34435XXX

485,10
764,10
764,10
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

34635000
34635820
34635930
34635XXX

413,70
651,60
651,60
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
38715000
59 L/MIN POD OMÍTKU
speciální povrchy* 38715XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ s odhlučněním

563,30
*na vyžádání

Termostatické baterie, ventily, přepínače
79

79

12

79

79

12

alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie 43 l/min pod omítku

chrom
38375000
speciální povrchy* 38375XXX

513,90
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěný a kartáčovaný bronz.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

8.20

Ceník 2017/2018

01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno
Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
38700000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 38700XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním

624,70
*na vyžádání

Povrchová úprava

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěný a kartáčovaný bronz.

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

01700180

130,80

chrom
14963000
kartáčovaný nikl
14963820
speciální povrchy* 14963XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
38720000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
speciální povrchy* 38720XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním

716,90
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěný a kartáčovaný bronz.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14962000
kartáčovaný nikl
14962820
speciální povrchy* 14962XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Ceník 2017/2018
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AXOR Uno

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Uno
Povrchová úprava

VÉ
NO

21

EUR

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

80

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

Objedn. čís.

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

chrom
38976000
speciální povrchy* 38976XXX

103,50
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěný a kartáčovaný bronz.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

8.22
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno
Objedn. čís.

EUR

chrom
38933000
speciální povrchy* 38933XXX

140,90
*na vyžádání

Povrchová úprava
TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ
VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěný a kartáčovaný bronz.
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
NOVÉ ⁄ základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku

16930180

262,80

16982180

166,70

92990000

44,60

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

chrom
38882000
speciální povrchy* 38882XXX

176,00
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

AXOR Uno

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

G¾

G¾

Ø 59

96

min.
max.

54

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ se zpětným ventilem
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěný a kartáčovaný bronz.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018
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AXOR Uno
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie Axor ShowerSelect najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Sprchy

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Uno i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.

8.24
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Uno

Umyvadlo

9.2

Bidet

9.3

Vana

9.4

Armatury na okraj vany a vanový sokl

9.5

Termostatické baterie, ventily, přepínače

9.7

AXOR Carlton

A XOR C ARLTON

AXOR Carlton
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

550

107

Umyvadlo
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 70
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 70
⁄ výtok 115 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
17010000
chrom/vzhled zlata 17010090
speciální povrchy* 17010XXX

487,90
590,00
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 60
⁄ ComfortZone 60
⁄ výtok 118 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
17032000
speciální povrchy* 17032XXX

472,20
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 130 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM, OTOČNÝM
VÝTOKEM A MĚDĚNÝMI TRUBKAMI
⁄ ComfortZone 130
⁄ výtok 133 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
17030000
chrom/vzhled zlata 17030090
speciální povrchy* 17030XXX

461,20
586,90
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
50 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 136 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
17133000
chrom/vzhled zlata 17133090
speciální povrchy* 17133XXX

656,70
781,00
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

G 1/2

38959000

102,80

G 3/8

9.2
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Carlton

550

107

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
50 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 136 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

G 1/2

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

G 3/8

550

107

G 1/2

G 3/8

171

120

max. 40

130

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
120 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM, S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI A
VYSOKÝM VÝTOKEM
⁄ ComfortZone 120
⁄ výtok 128 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

chrom
17135000
chrom/vzhled zlata 17135090
speciální povrchy* 17135XXX

38959000

chrom
17134000
chrom/vzhled zlata 17134090
speciální povrchy* 17134XXX

EUR
656,70
781,00
*na vyžádání

102,80

656,70
781,00
*na vyžádání

38959000

102,80

38959000

102,80

24
37

25

Ø 12
M8x0,75

Objedn. čís.

M10x1
M10x1

Bidet
PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ normální proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
17210000
speciální povrchy* 17210XXX

Ceník 2017/2018

487,90
*na vyžádání

9.3

AXOR Carlton

Povrchová úprava

AXOR Carlton
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Vana
chrom
17410000
speciální povrchy* 17410XXX

603,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
chrom
17415000
POD OMÍTKU
chrom/vzhled zlata 17415090
⁄ způsob připojení: základní těleso
speciální povrchy* 17415XXX
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, přepínač,
mísicí jednotku

387,70
476,20
*na vyžádání

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 205 mm
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ normální proud
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rozety

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14961000
kartáčovaný nikl
14961820
speciální povrchy* 14961XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
11410000
chrom/vzhled zlata 11410090
speciální povrchy* 11410XXX

189,50
250,70
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - dva otvory

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 143 mm
⁄ průtok: 25 l/min
⁄ rozměr přívodu připojení DN20
⁄ druh proudu: normální proud

9.4
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Carlton
Povrchová úprava

Objedn. čís.

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
17444000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
chrom/vzhled zlata 17444090
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
speciální povrchy* 17444XXX
⁄ výtok 163 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

EUR
1 255,90
1 391,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:
836,40

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
17445000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
chrom/vzhled zlata 17445090
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
speciální povrchy* 17445XXX
⁄ výtok 163 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 255,90
1 391,10
*na vyžádání
AXOR Carlton

na okraj vany

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

836,40

na okraj vany

VÉ
NO

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

15480180

98806000

Ceník 2017/2018

3,70

836,40

3,70

9.5

AXOR Carlton
Povrchová úprava

Objedn. čís.

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
17451000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
chrom/vzhled zlata 17451090
S KOHOUTY VE TVARU KŘÍŽE
speciální povrchy* 17451XXX
⁄ výtok 235 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

EUR
1 510,60
1 646,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
17455000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
chrom/vzhled zlata 17455090
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
speciální povrchy* 17455XXX
⁄ výtok 235 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ automatické zpětné přepínání sprcha/vana
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok
s přepínačem, zpětný ventil

1 510,60
1 646,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Ø 52

Ø 35

Ø 35
110

110

145

Ø 52

VÉ
NO

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní
desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

15481180

98806000

3,70

1 436,80

3,70

700

9.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Carlton
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
chrom
17241000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
chrom/vzhled zlata 17241090
⁄ výtok 182 mm
speciální povrchy* 17241XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ obsahuje: rozety
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: etážky

521,00
625,10
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
17261000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
chrom/vzhled zlata 17261090
⁄ 1 spotřebič
speciální povrchy* 17261XXX
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15

410,30
492,70
*na vyžádání

TERMOSTATICKÁ BATERIE 59 L/MIN
chrom
17716000
HIGHFLOW POD OMÍTKU
chrom/vzhled zlata 17716090
S RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
speciální povrchy* 17716XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí
jednotku
⁄ s odhlučněním

694,60
797,30
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Ceník 2017/2018

9.7

AXOR Carlton

Termostatické baterie, ventily, přepínače

AXOR Carlton
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
17705000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
chrom/vzhled zlata 17705090
A RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
speciální povrchy* 17705XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí
jednotku
⁄ s odhlučněním

EUR
732,00
834,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14963000
kartáčovaný nikl
14963820
speciální povrchy* 14963XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
17725000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
chrom/vzhled zlata 17725090
A RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
speciální povrchy* 17725XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí
jednotku
⁄ s odhlučněním

839,70
941,80
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14962000
kartáčovaný nikl
14962820
speciální povrchy* 14962XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

9.8
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Carlton
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
A RUKOJETÍ VE TVARU KŘÍŽE
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ se zpětným ventilem

chrom
17883000
chrom/vzhled zlata 17883090
speciální povrchy* 17883XXX

203,40
243,60
*na vyžádání

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
A PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ se zpětným ventilem

chrom
17882000
chrom/vzhled zlata 17882090
speciální povrchy* 17882XXX

203,40
243,60
*na vyžádání

Sprchy

AXOR Carlton

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy.

Doplňky

Doplňky AXOR Carlton i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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9.9

Umyvadlo

10.2

Bidet

10.5

Vana

10.6

Armatury na okraj vany a vanový sokl

10.8

Sprcha

10.10

Termostatické baterie, ventily, přepínače

10.11

AXOR Montreux

AXOR MONTREUX

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

2 3°

Ø55

470
max.40

Ø3 2
14 2

98

259
228

Umyvadlo
PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 100
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 100
⁄ výtok 142 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 100 bez táhla
G 3/8

323

Ø 21

10

°

13 3
101

15 0
131
64

209

92

Ø52

175

alternativní produkty:
⁄ páková umyvadlová baterie 210 bez táhla

max.40

540

Ø32

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 210
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 210
⁄ výtok 175 mm
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15

G 3/8

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 210 S ODTOKOVOU
SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 210
⁄ výtok 175 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ umyvadlová baterie se dvěma kohouty
bez táhla

BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY 160
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM,
PRO UMÝVÁTKA
⁄ ComfortZone 160
⁄ výtok 117 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15

10.2

Ceník 2017/2018

chrom
16515000
kartáčovaný nikl
16515820
speciální povrchy* 16515XXX

432,70
681,60
*na vyžádání

chrom
16516000
kartáčovaný nikl
16516820
speciální povrchy* 16516XXX

432,70
681,60
*na vyžádání

chrom
16517000
kartáčovaný nikl
16517820
speciální povrchy* 16517XXX

486,70
766,60
*na vyžádání

chrom
16518000
kartáčovaný nikl
16518820
speciální povrchy* 16518XXX

486,70
766,60
*na vyžádání

chrom
16502000
kartáčovaný nikl
16502820
speciální povrchy* 16502XXX

568,40
895,30
*na vyžádání

chrom
16506000
kartáčovaný nikl
16506820
speciální povrchy* 16506XXX

568,40
895,30
*na vyžádání

chrom
16505000
kartáčovaný nikl
16505820
speciální povrchy* 16505XXX

568,40
895,30
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Povrchová úprava

175

336

Ø 21
175
224

91

73

Ø 46

Ø 50

Ø 28
max. 40
500

Ø 28

G 3/8

Objedn. čís.

EUR

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 220
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 220
⁄ výtok 175 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
16510000
kartáčovaný nikl
16510820
speciální povrchy* 16510XXX

939,60
1 479,90
*na vyžádání

UMYVADLOVÁ BATERIE SE DVĚMA
KOHOUTY 220
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
A OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ ComfortZone 220
⁄ výtok 175 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
16511000
kartáčovaný nikl
16511820
speciální povrchy* 16511XXX

919,70
1 448,60
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
180 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 180
⁄ výtok 175 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
16513000
kartáčovaný nikl
16513820
speciální povrchy* 16513XXX

704,80
1 110,10
*na vyžádání

550

107

vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

175

73

Ø 50
Ø 32

max. 40

Ø 28

430

G 1/2

200

123
178

Ø 50

291

Ø 21

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
180 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ ComfortZone 180
⁄ výtok 175 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ otočný výtok 120°
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

38959000

chrom
16514000
kartáčovaný nikl
16514820
speciální povrchy* 16514XXX

38959000

Ceník 2017/2018

102,80

689,60
1 086,20
*na vyžádání

102,80

10.3

AXOR Montreux

200

AXOR Montreux
Povrchová úprava
10 0

Ø5 0

Ø 51

°
23

Ø 28

30

12 3

12 3
max.40

10 0

Ø3 2

550

14 3

G 3/8
Ø30

Ø34

Ø30

Ø 51

°
23

Ø 28

30

Ø5 0

10 0

12 3
max.40

12 3

10 0

Ø3 2

550

14 3

G 3/8
Ø30

Ø34

Ø30

627,40
988,20
*na vyžádání

38959000

102,80

chrom
16535000
kartáčovaný nikl
16535820
speciální povrchy* 16535XXX

627,40
988,20
*na vyžádání

38959000

102,80

38959000

102,80

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA chrom
16532000
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
kartáčovaný nikl
16532820
⁄ normální proud
speciální povrchy* 16532XXX
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, výtok (nastavitelná
délka 165 – 225 mm)
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

595,30
937,60
*na vyžádání

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
30 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM A OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ ComfortZone 30
⁄ výtok 142 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

SADA PRODLUŽOVACÍCH HADIC PRO
TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ ARMATURY
⁄ pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
⁄ délka hadic 700 mm

24
37

25

Ø 12
M8x0,75

EUR

chrom
16536000
kartáčovaný nikl
16536820
speciální povrchy* 16536XXX

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA
30 S ODTOKOVOU SOUPRAVOU
S TÁHLEM
⁄ ComfortZone 30
⁄ výtok 142 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové
umyvadlové armatury

73

Objedn. čís.

M10x1
M10x1

10.4
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k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Ø60

200
Ø60

100

582,40
917,30
*na vyžádání

10303180

228,20

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu pod
omítku, montáž na stěnu

96383000
96259000

29,20
50,90

10303180

228,20

96383000
96259000

29,20
50,90

STOJÁNKOVÝ VENTIL
BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ ComfortZone 50
⁄ výtok 104 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramický ventil 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ pro přívod studené vody
⁄ bez odtokové soupravy
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
16530000
kartáčovaný nikl
16530820
speciální povrchy* 16530XXX

290,60
457,70
*na vyžádání

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
16526000
kartáčovaný nikl
16526820
speciální povrchy* 16526XXX

432,70
681,60
*na vyžádání

AXOR Montreux

Ø 41

EUR

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku, montáž
na stěnu

vhodné doplňky:
⁄ těsnění
⁄ prodloužení základního tělesa pro
tříotvorovou umyvadlovou armaturu
pod omítku, montáž na stěnu

max. 95

54

Ø60

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TŘÍOTVOROVOU
NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU ARMATURU
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové
armatury k montáži na stěnu
⁄ přívod je možný shora nebo zespodu
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
15
min. 70

100

TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ ARMATURA chrom
16534000
POD OMÍTKU S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
kartáčovaný nikl
16534820
⁄ normální proud
speciální povrchy* 16534XXX
⁄ průtok: 5 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ obsahuje: rukojeti, rozety, výtok (nastavitelná
délka 165 – 225 mm)
⁄ neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Ø 25

73

Objedn. čís.

14 0

259
228

±20°

Bidet

Ø55

470
max.40

Ø3 2
110

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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10.5

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

BIDETOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY
S ODTOKOVOU SOUPRAVOU S TÁHLEM
⁄ perlátor s kulovým kloubem
⁄ laminární proud
⁄ průtok: 7,2 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ odtoková souprava s táhlem G 1¼
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
16520000
kartáčovaný nikl
16520820
speciální povrchy* 16520XXX

568,40
895,30
*na vyžádání

VANOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 220 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 170 ± 44 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
16540000
kartáčovaný nikl
16540820
speciální povrchy* 16540XXX

1 107,90
1 745,00
*na vyžádání

chrom
16551000
kartáčovaný nikl
16551820
speciální povrchy* 16551XXX

1 084,20
1 707,70
*na vyžádání

Vana

91

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,25 m
(# 28112XXX)

58
170 ± 32
260

VANOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ výtok 220 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 170 ± 44 mm
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

91

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,25 m
(# 28112XXX)

73
170±32
260

G1/2

Ø 90

131

249

G1/2
77
160
224

10.6
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Povrchová úprava
VANOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
⁄ výtok 234 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Objedn. čís.

EUR

chrom
16547000
kartáčovaný nikl
16547820
speciální povrchy* 16547XXX

2 505,00
3 945,40
*na vyžádání

16549180

868,20

96441000

116,80

chrom
16553000
kartáčovaný nikl
16553820
speciální povrchy* 16553XXX

2 451,80
3 861,60
*na vyžádání

16549180

868,20

96441000

116,80

16549180

868,20

96441000

116,80

chrom
16541000
kartáčovaný nikl
16541820
speciální povrchy* 16541XXX

221,20
348,40
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,25 m
(# 28112XXX)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii
se dvěma kohouty volně stojící na podlaze
⁄ těsnění

257
234
172
131

91

G1/2

Ø 26

73

88
Ø 43

Ø 35

634 - 714

680 - 760

170
317

VANOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY
VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE,
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
⁄ výtok 234 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

Ø 120

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro vanovou baterii
se dvěma kohouty volně stojící na podlaze
⁄ těsnění

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO VANOVOU BATERII
SE DVĚMA KOHOUTY VOLNĚ STOJÍCÍ NA
PODLAZE
⁄ zapotřebí jsou dvě těsnicí manžety
⁄ pro montáž na hrubou podlahu
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ těsnění

VANOVÝ VÝTOK
⁄ výtok 166 - 220 mm
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ rozměr přívodů: G ½
⁄ druh proudu: normální proud

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

AXOR Montreux

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,25 m
(# 28112XXX)

Ceník 2017/2018
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AXOR Montreux
Objedn. čís.

EUR

chrom
28382000
speciální povrchy* 28382XXX

351,90
*na vyžádání

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
16546000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
kartáčovaný nikl
16546820
⁄ výtok 196 mm
speciální povrchy* 16546XXX
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok

1 331,10
2 096,50
*na vyžádání

Povrchová úprava

Ø 70
Ø 48

G1/2

72

250

400

200

max. 80
550

10 0

50

Ø 68

700

17 3

SADA SECUFLEX NA OKRAJ VANY
⁄ brzdičky pro Secuﬂex
⁄ hadicová souprava Secuﬂex
⁄ Secubox
⁄ hadicová brzdička Secuﬂex
⁄ průvlak pro hadici
⁄ závit přívodů G ½
⁄ vhodné pro vhodné pro installation on bath
rim
⁄ otvor na vaně: Ø 50 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
16550000
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
kartáčovaný nikl
16550820
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
speciální povrchy* 16550XXX
⁄ výtok 196 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok

1 302,70
2 051,80
*na vyžádání

836,40

na okraj vany

196

Ø 72

150

128

191

298

73

231

Ø 70

Ø 72
110

110

110

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15480180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000

836,40

na okraj vany

10.8
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3,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA OKRAJ VANY
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně
1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Objedn. čís.
15480180

EUR
836,40

98806000

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
16544000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
kartáčovaný nikl
16544820
⁄ výtok 196 mm
speciální povrchy* 16544XXX
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok

1 612,70
2 540,10
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

196

Ø 72

150

128

191

298

73

231

110

110

3,70

VRCHNÍ SADA KE ČTYŘOTVOROVÉ
chrom
16554000
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
kartáčovaný nikl
16554820
S OVLÁDÁNÍM PÁČKAMI
speciální povrchy* 16554XXX
⁄ výtok 196 mm
⁄ s rozetami
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ normální proud
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ keramické ventily teplá/studená 90°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: rukojeti, vanový výtok

1 578,50
2 486,20
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)

Ø 70

Ø 72

98806000

110

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso ke čtyřotvorové armatuře

15481180

1 436,80

na vanový sokl

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

Ø 52
Ø 35

110

110

145

Ø 52
Ø 35

110

510 - 700

max. 30

560

ZÁKLADNÍ TĚLESO KE ČTYŘOTVOROVÉ
ARMATUŘE NA VANOVÝ SOKL
⁄ obsahuje: základní těleso, hadicovou
soupravu Secuﬂex, Secubox, montážní
desku
⁄ délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení průvlaku Secuﬂex

98806000
15481180

98806000

3,70
1 436,80

3,70

700

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Montreux

na vanový sokl

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Sprcha
SPRCHOVÁ BATERIE SE DVĚMA KOHOUTY chrom
16560000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
kartáčovaný nikl
16560820
⁄ 1 spotřebič
speciální povrchy* 16560XXX
⁄ způsob připojení: etážky
⁄ rozteč středů: 170 ± 44 mm
⁄ průtok: 22 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ keramické ventily teplá/studená 180°
⁄ omezení teploty není nastavitelné
⁄ zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ obsahuje: kovové rozety

947,20
1 491,90
*na vyžádání

SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovový

chrom
16325000
kartáčovaný nikl
16325820
speciální povrchy* 16325XXX

94,90
149,50
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

28112000
28112820
28112XXX
28116000
28116820
28116XXX
28120000
28120820
28120XXX

67,00
105,60
*na vyžádání
75,60
119,10
*na vyžádání
83,70
131,90
*na vyžádání

FIXFIT PŘÍPOJKA HADICE CLASSIC SE
ZPĚTNÝM VENTILEM
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem

chrom
16884000
kartáčovaný nikl
16884820
speciální povrchy* 16884XXX

38,00
57,00
*na vyžádání

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ se zpětným ventilem

chrom
16882000
kartáčovaný nikl
16882820
speciální povrchy* 16882XXX

227,40
358,20
*na vyžádání

FIXFIT STOP PŘÍPOJKA HADICE
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
A PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ přípojka hadice DN15
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ se zpětným ventilem

chrom
16883000
kartáčovaný nikl
16883820
speciální povrchy* 16883XXX

222,20
350,00
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ kovová sprchová hadice 1,25 m
⁄ kovová sprchová hadice 1,60 m
⁄ kovová sprchová hadice 2,00 m

10.10
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Showerpipe
452
7

Ø 245

G1/2
Ø 90

170±32
260

63
152
179

80

°

°

80

1066

max. 309

1079

1239

Ø 22

SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
16572000
A HORNÍ SPRCHOU 240 1JET CLASSIC
kartáčovaný nikl
16572820
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
speciální povrchy* 16572XXX
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,25 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 430 mm
⁄ termostat AXOR Montreux
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ výstupy ovládané otáčením rukojeti
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½

2 109,00
3 321,70
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ horní sprchu 240 1jet Classic
(# 28474XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,60 m
(# 28116XXX)

Termostatické baterie, ventily, přepínače

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

410,30
646,30
*na vyžádání

AXOR Montreux

TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
chrom
16261000
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
kartáčovaný nikl
16261820
⁄ 1 spotřebič
speciální povrchy* 16261XXX
⁄ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 20 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15

10.11

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
16815000
59 L/MIN POD OMÍTKU
kartáčovaný nikl
16815820
⁄ termostatická kartuše
speciální povrchy* 16815XXX
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov
alternativní produkty:
⁄ termostatická baterie 43 l/min pod omítku

EUR
704,80
1 110,10
*na vyžádání

chrom
16810000
kartáčovaný nikl
16810820
speciální povrchy* 16810XXX

657,90
1 036,20
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE HIGHFLOW
chrom
16824000
59 L/MIN POD OMÍTKU
kartáčovaný nikl
16824820
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
speciální povrchy* 16824XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

689,60
1 086,20
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

73

Ø 176
Ø 48

17

88-116

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ termostatická baterie 43l/min pod omítku
s páčkovou rukojetí

chrom
16823000
kartáčovaný nikl
16823820
speciální povrchy* 16823XXX

643,60
1 013,70
*na vyžádání

01700180

130,80

chrom
14960000
kartáčovaný nikl
14960820
speciální povrchy* 14960XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round - jeden otvor

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Objedn. čís.

EUR

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
16800000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM
kartáčovaný nikl
16800820
⁄ 1 spotřebič
speciální povrchy* 16800XXX
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

751,80
1 184,10
*na vyžádání

Povrchová úprava

01700180

130,80

chrom
14963000
kartáčovaný nikl
14963820
speciální povrchy* 14963XXX
13587000
93171000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30
32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
16801000
S UZAVÍRACÍM VENTILEM S PÁČKOVOU
kartáčovaný nikl
16801820
RUKOJETÍ
speciální povrchy* 16801XXX
⁄ 1 spotřebič
⁄ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

735,70
1 158,80
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

74

73
87

Ø48

Ø 176

Ø30

8 3 - 111
18

8 8 - 116

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

chrom
14963000
kartáčovaný nikl
14963820
speciální povrchy* 14963XXX
13587000
93171000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30
32,90

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
16820000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
kartáčovaný nikl
16820820
⁄ 2 spotřebiče
speciální povrchy* 16820XXX
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

830,00
1 307,30
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
šipka

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
14962000
kartáčovaný nikl
14962820
speciální povrchy* 14962XXX
13587000
93171000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30
32,90

Ceník 2017/2018
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AXOR Montreux

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU
chrom
16821000
S UZAVÍRACÍM A PŘEPÍNACÍM VENTILEM
kartáčovaný nikl
16821820
A PÁČKOVOU RUKOJETÍ
speciální povrchy* 16821XXX
⁄ 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, uzavírací ventil
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku,
mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kov

EUR
812,50
1 279,70
*na vyžádání

k instalaci nutné:
01700180

130,80

chrom
14962000
kartáčovaný nikl
14962820
speciální povrchy* 14962XXX
13587000

51,40
81,00
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

chrom
16871000
kartáčovaný nikl
16871820
speciální povrchy* 16871XXX

149,20
235,00
*na vyžádání

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta Round, dva otvory,
0-1-2

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

VÉ
NO

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

UZAVÍRACÍ VENTIL
POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux
Povrchová úprava
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU
S PÁČKOVOU RUKOJETÍ
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

113

Objedn. čís.

EUR

chrom
16872000
kartáčovaný nikl
16872820
speciální povrchy* 16872XXX

145,60
229,40
*na vyžádání

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

16982180

166,70

92990000

44,60

16930180

262,80

92990000

44,60

Ø 60

k instalaci nutné:
73

NOVÉ ⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil

pod omítku, vřeteno, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno, DN20

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

27
82

G ¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ
A PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

VÉ
NO
28

90

G¾

G¾

Ø 59

96

min.
max.

54

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

60
G¾

AXOR Montreux

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL POD
OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR Montreux
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Sprchy

Sprchy AXOR Montreux i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR, sprchy

Doplňky

Doplňky AXOR Montreux i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole
AXOR, doplňky.
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Montreux

S P R C H Y.

AXOR, sprchy

AXOR, sprchy

11

AXOR, doplňky

12

AXOR, elektronické baterie

13

AXOR, umyvadla a koupací vany

14

AXOR, kuchyňské baterie

15

AXOR, základní tělesa, odtoky a přepady

16

AXOR, SPRCHY
Horní sprchy

11.8

Destičky na stěnu

11.22

Boční sprchy a sprchové moduly

11.23

Ruční sprchy

11.24

Sprchové sady

11.26

Sprchové držáky

11.31

Fixﬁ t, přípojky hadice

11.32

Jednotky s držáky Porter

11.32

Sprchové hadice

11.34

Termostatický modul Select

11.38

ShowerCollection

11.40

ShowerSelect

11.45

One

11.52

Termostatické vanové baterie na stěnu

11.54

na stěnu/pod omítku

11.55

Sprchové systémy

11.56

ShowerCollection, doplňky

11.59

AXOR, sprchy

Termostatické sprchové baterie

A XOR SHOWERHE AVEN
12 0 0 ⁄ 3 0 0 4 J E T

Luxus povýšený na novou úroveň. AXOR

Mechanická křidélka:

ShowerHeaven je mezi sprchami novým

⁄ Pohyblivé klapky otevírající se tlakem vody

archetypem. S maximem přitažlivosti
a působnosti. Tam, kde voda vstupuje
na scénu. A předpokládají se různé

⁄ Na tělo mířící proud lze nastavit do úhlu, který odpovídá
výšce a preferencím různých uživatelů
⁄ Pokud nejsou v činnosti, zavřou se a vytvoří rovný povrch,
který je ideální pro čištění

její formy: od osvěžujících vodních
paprsků až po konejšivý sprchový
déšť. A také jemný PowderRain –
poslední AXOR inovace v designu
vodních proudů. Přesně distribuované
kapky. Jemně zahalující. Elegantní
balet. Dítko dokonalé techniky.
Optimálně přizpůsobené uživateli.

Na tělo mířící proud PowderRain:
⁄ Samostatně ovladatelný
⁄ Smáčí tělo z bočních stran
⁄ Hlava zůstává suchá
⁄ S čisticí funkcí QuickClean
⁄ Zahaluje vodou celé tělo –
bez rozstřikování
⁄ Průtok: přibližně 15 l⁄min

Volitelně s osvětlením:
⁄ Energeticky úsporné nepřímé
osvětlení LED zdroji
Použití vody s ohledem na její zdroje:

⁄ Barevná teplota odpovídá
teple bílé (2700 K) nebo

Závěsná varianta:

všechny vodní trysky současně

neutrální bílé (3700 K)

/ Dojem volně se vznášejícího

⁄ Napájení vodou přes standardní

⁄ Pro atmosférické osvětlení

⁄ Průtok: max. 30 l/min, jsou-li aktivovány

ve sprše

/ Silně projasňuje design

AXOR, sprchy

přívod DN15

tělesa

Jednolitý proud Mono:

Dešťový proud Rain:

⁄ Koncentrovaný laminární proud

⁄ Velké sprchové pole o šířce 460 mm

⁄ Vytváří uvolněnou atmosféru lázní

⁄ Vydatný proud na celé tělo

a provádí masáž v oblasti šíje
⁄ Průtok: 15 l⁄min

⁄ Možnost měnit geometrii proudu a dokonale
se přizpůsobit tělu uživatele
⁄ S čisticí funkcí QuickClean
⁄ Průtok: 16 l⁄min

POWDERRAIN.
JEMNĚ ZAHALUJÍCÍ.
DOVEDENÉ K DOKONALOSTI .

Měkký déšť pod sprchou. Jemně zahalující S těmi nejjemnějšími silikonovými tryskami,
jako ochranný povlak. Konejšící duši.

které propůjčují vodě eleganci v podobě

Tichý a hebký, přesto silný. PowderRain

drobných kapiček. Přesně rozdělených –

je výsledkem intenzivního zkoumání.

jedinečný pocit. Dovedené k dokonalosti.

Výsledkem, který by byl dříve nemyslitelný.

AXOR, sprchy

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR, horní sprchy
VÉ
NO

12 0 2
10 2 0
560

210
2 61
302

420

12 0 2
94 4

5

56
58
67

800

NOVÉ
NOVÉ

11.8
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9 353,40
SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET
chrom
10628000
S OSVĚTLENÍM 2700 K
speciální povrchy* 10628XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, Mono, PowderRain
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 30 l/min
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
14 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
v kombinacích
⁄ změna druhu proudu: tlačítko Select na
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
termostatu
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ klapky rozšíření lze ručně otevřít a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 24 V
⁄ transformátor: napájení, 24 V, 60 W, EuP II
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 24 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 3700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro ShowerHeaven
1200/300 4jet

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
ShowerHeaven 1200/300 4jet

10629000
10629XXX
10637000
10637XXX

9 353,40
*na vyžádání
8 253,00
*na vyžádání

10922180

550,20

chrom
13603000
speciální povrchy* 13603XXX

979,40
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

9 353,40
SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET
chrom
10629000
S OSVĚTLENÍM 3700 K
speciální povrchy* 10629XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, Mono, PowderRain
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 30 l/min
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
v kombinacích
⁄ změna druhu proudu: tlačítko Select na
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
termostatu
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ klapky rozšíření lze ručně otevřít a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 24 V
⁄ transformátor: napájení, 24 V, 60 W, EuP II
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 24 V - DC
⁄ barevná teplota: 3700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody

VÉ
NO

12 0 2
10 2 0
560

210
2 61
302

420

12 0 2
94 4

5

56
58
67

800

NOVÉ
NOVÉ

alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 2700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro ShowerHeaven
1200/300 4jet

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
ShowerHeaven 1200/300 4jet

9 353,40
*na vyžádání
8 253,00
*na vyžádání

10922180

550,20

chrom
13603000
speciální povrchy* 13603XXX

979,40
*na vyžádání

10922180

550,20

AXOR, sprchy

NOVÉ

10628000
10628XXX
10637000
10637XXX

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO SHOWERHEAVEN
1200/300 4JET
⁄ instalace s odhlučněním
⁄ rozměr přívodů: G ½

VÉ
NO

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

Ø70
60

220

350

58

58
800

G1/2
80

G1/2

min. 50
max.
13 0

876

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.9

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

VÉ
NO

PRODLOUŽENÍ 230 MM
PŘÍVODU OD STROPU PRO
SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET
⁄ počet kusů v balení = 2 kusy
⁄ rozměr: 230 mm
248

233

Ø 54

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Ø 43

vhodné doplňky:
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 2700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
s osvětlením 3700 K
⁄ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení

EUR

Objedn. čís.

chrom
13603000
speciální povrchy* 13603XXX

979,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10628000
10628XXX
10629000
10629XXX
10637000
10637XXX

9 353,40
*na vyžádání
9 353,40
*na vyžádání
8 253,00
*na vyžádání

8 893,50
SHOWERHEAVEN 970/970 3JET
nerezová ocel
10623800
S OSVĚTLENÍM
⁄ velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
⁄ druhy proudu: RainAir, normální proud,
laminární proud
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20,6 l/min
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
33,3 l/min
⁄ průtok laminárního proudu 15,6 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
v kombinacích, řízení 3 oblastí vodních
viz informace iClub – str. 0.0
paprsků se musí provádět prostřednictvím
3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy
⁄ oblasti vodních paprsků: Bodyzone – vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AirPower,
laminární proud – s Ø 17 mm
⁄ povrch desky vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
⁄ rám: kartáčovaná nerezová ocel
⁄ způsob instalace: montáž do roviny se
stropem nebo ke stropu
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
18 W
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: C
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet,
horní sprcha bez osvětlení
vhodné doplňky:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku

11.10

Ceník 2017/2018

nerezová ocel

10621800

8 152,60

chrom
10751000
speciální povrchy* 10751XXX

1 111,80
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

alternativní produkty:
⁄ ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet, horní
sprcha bez osvětlení
vhodné doplňky:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku

16 0

586

91

27
37

VÉ
NO

10625800

6 670,30

chrom
10751000
speciální povrchy* 10751XXX

1 111,80
*na vyžádání

nerezová ocel

3 081,20
HORNÍ SPRCHA 250/580 3JET
chrom
35283000
⁄ velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm
speciální povrchy* 35283XXX *na vyžádání
⁄ druhy proudu: Rain, přívalový proud, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
20 l/min
⁄ průtok přívalového proudu (při 0,3 MPa):
17 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:

°

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

6

01700180

130,80

354

12 8

258

45

68

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR, sprchy

7 411,40
SHOWERHEAVEN 720/720 3JET
nerezová ocel
10627800
S OSVĚTLENÍM
⁄ velikost sprchové hlavice: 720 x 720 mm
⁄ druhy proudu: RainAir, normální proud,
laminární proud
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20,5 l/min
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
36,8 l/min
⁄ průtok laminárního proudu 15,9 l/min
⁄ aktivace je možná jednotlivě nebo
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
v kombinacích, řízení 3 oblastí vodních
viz informace iClub – str. 0.0
paprsků se musí provádět prostřednictvím
3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy
⁄ oblasti vodních paprsků: Bodyzone – vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AirPower,
laminární proud – s Ø 17 mm
⁄ povrch desky vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
⁄ rám: kartáčovaná nerezová ocel
⁄ způsob instalace: montáž do roviny se
stropem nebo ke stropu
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
18 W
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: C
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

590
4 61
12

62

°

32

91

EUR

2 641,00
HORNÍ SPRCHA 460/300 3JET
chrom
35282000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35282XXX *na vyžádání
A ROZETOU SQUARE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
18 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

15 6

Objedn. čís.

300

330
15 6

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

466

2 641,00
HORNÍ SPRCHA 460/300 3JET
chrom
35276000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35276XXX *na vyžádání
A ROZETOU SOFTCUBE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
18 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

590
4 61

32

91

°

62

15 6

12

300

330
15 6

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

15 6

VÉ
NO
12

Ø 43

466
15 6
17 2

12 8

300

11.12
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16 4

10

466

2 531,00
HORNÍ SPRCHA 460/300 3JET
chrom
35281000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 35281XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
22 l/min
⁄ průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
23 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu
s přívodem od stropu

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
horní sprchu 460/300

chrom

26434180

225,10

35288000

484,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

590
4 61
12

62

°

32

91

EUR

2 420,90
HORNÍ SPRCHA 460/300 2JET
chrom
35280000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35280XXX *na vyžádání
A ROZETOU SQUARE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

15 6

Objedn. čís.

300

k instalaci nutné:

330
15 6

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

466

2 420,90
HORNÍ SPRCHA 460/300 2JET
chrom
35275000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35275XXX *na vyžádání
A ROZETOU SOFTCUBE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

590
4 61

32

91

°

62

15 6

12

300

330
15 6

k instalaci nutné:
01700180

130,80
AXOR, sprchy

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

15 6

VÉ
NO
12

Ø 43

466
15 6
17 2

12 8

300

16 4

10

466

2 310,90
HORNÍ SPRCHA 460/300 2JET
chrom
35279000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 35279XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainStream
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l/min
⁄ průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
18 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ mosazný přívod od stropu
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu
s přívodem od stropu

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
horní sprchu 460/300

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom

26434180

225,10

35288000

484,20

Ceník 2017/2018

11.13

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

HORNÍ SPRCHA 460/300 1JET
chrom
35278000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 35278XXX
A ROZETOU SQUARE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

1 980,80
*na vyžádání

HORNÍ SPRCHA 460/300 1JET SE
chrom
35274000
SPRCHOVÝM RAMENEM A ROZETOU
speciální povrchy* 35274XXX
SOFTCUBE
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
⁄ délka sprchového ramena: 460 mm
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

1 980,80
*na vyžádání

Povrchová úprava

VÉ
NO

32

91

62

15 6

G1/2

5 91
462
12

°

270

30
15 6

466

VÉ
NO

32

91

62

15 6

G1/2

5 91
462
12

°

270

30
15 6

10

466

VÉ
NO
12

Ø 43

466
15 6

14 2

12 8

NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro
horní sprchu 460/300

90

NOVÉ

G1/2
12 0

NOVÉ
NOVÉ

vhodné doplňky:
⁄ horní sprcha 460/300 1jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 2jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 3jet s přívodem
od stropu

chrom

26434180

225,10

35288000

484,20

26434180

225,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
1 870,70
chrom
35277000
speciální povrchy* 35277XXX *na vyžádání
2 310,90
chrom
35279000
speciální povrchy* 35279XXX *na vyžádání
chrom
35281000
2 531,00
speciální povrchy* 35281XXX *na vyžádání

G1/2

G1/2
80

min. 50
m a x . 13 0

Ø 12 7

11.14

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu s přívodem
od stropu

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO HORNÍ SPRCHU
S PŘÍVODEM OD STROPU
29

29

1 870,70
HORNÍ SPRCHA 460/300 1JET
chrom
35277000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 35277XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

90

62

VÉ
NO

33

270

16 4

15 6

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy

PRODLOUŽENÍ 230 MM PŘÍVODU OD
STROPU PRO HORNÍ SPRCHU 460/300
⁄ počet kusů v balení = 1 kus
⁄ rozměr: 230 mm

Ø 54

248

233

VÉ
NO

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Ø 43

VÉ
NO

EUR

chrom

35288000

484,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

35277000
35277XXX
35279000
35279XXX
35281000
35281XXX

1 870,70
*na vyžádání
2 310,90
*na vyžádání
2 531,00
*na vyžádání

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

min.

max.

min.

max.

59

21

Objedn. čís.

01700180

80
31/41/51

vhodné doplňky:
⁄ horní sprcha 460/300 1jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 2jet s přívodem
od stropu
⁄ horní sprcha 460/300 3jet s přívodem
od stropu

Povrchová úprava

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

5 67
390

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

26034000
26034820
26034930
26034XXX

2 305,60
3 631,40
3 631,40
*na vyžádání

HORNÍ SPRCHA 350 1JET
S PŘÍVODEM OD STROPU
⁄ velikost sprchové hlavice: 350 mm
⁄ průtok proudu PowderRain (při 0,3 MPa):
26 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 100 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

26035000
26035820
26035930
26035XXX

2 200,80
3 466,30
3 466,30
*na vyžádání

Ø25

G 1/2

46

Ø 91

16

HORNÍ SPRCHA 350 1JET
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
⁄ velikost sprchové hlavice: 350 mm
⁄ délka sprchového ramena: 390 mm
⁄ druh proudu: PowderRain
⁄ průtok proudu PowderRain (při 0,3 MPa):
26 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ horní sprchu lze sejmout a vyčistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

AXOR, sprchy

VÉ
NO

20
5°

5°

Ø355

VÉ
NO
Ø 91

16

83

131

G1/2

Ø25

5°

5°

Ø355

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.15

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

240

240

Objedn. čís.

EUR

1 032,90
HORNÍ SPRCHA 240/240 1JET
chrom
10924000
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
speciální povrchy* 10924XXX *na vyžádání
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
⁄ průtok lze zvětšit na 25 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ způsob instalace: na strop - vystupující
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ není vhodná pro průtokové ohřívače vody

30 / 30

531 - 578
411 - 458

44,5

1 226,70
HORNÍ SPRCHA 240/240 1JET
chrom
10929000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 10929XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
⁄ průtok lze zvětšit na 25 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 103 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ není vhodná pro průtokové ohřívače vody

1 420,10
HORNÍ SPRCHA 240/240 1JET
chrom
10925000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 10925XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
⁄ délka sprchového ramena: kovové sprchové
rameno 411 - 458 mm
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok lze zvětšit na 25 l/min
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ není vhodné pro průtokové ohřívače vody
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro horní sprchu 240/240
1jet se sprchovým ramenem

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO HORNÍ SPRCHU
240/240 1JET SE SPRCHOVÝM RAMENEM
⁄ při instalaci s napojením na díly
# 40871000, # 40872000,
# 40873000, # 40874000
je nezbytná montážní deska # 10973180
⁄ instalace s odhlučněním

11.16
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10921180

245,30

10921180

245,30

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

707,70
VRCHNÍ SADA VÝTOKU PŘÍVALOVÉHO
chrom
10942000
PROUDU 240/120 POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10942XXX *na vyžádání
⁄ projection 180 mm
⁄ při použití výtoku v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10751000, # 10755000,
# 10972000, # 10651000, # 28491000,
# 40872000, # 40873000) se v přímém
propojení (odstup 10 mm) doporučuje
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
použití základního tělesa # 10941180
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ lze použít jako vanový výtok nebo
přívalovou sprchu
⁄ průtok: 24 l/min
⁄ rozměr přívodů připojení: DN20
⁄ druh proudu: široký přívalový proud

ZÁKLADNÍ TĚLESO VÝTOKU PŘÍVALOVÉHO
PROUDU 240/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ vrchní sada výtoku přívalového proudu
240/120 pod omítku

Ø 85
G1/2

265

62

2 75

10941180

245,30

10941180

245,30

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
10942000
speciální povrchy* 10942XXX

707,70
*na vyžádání

1 438,20
LAMPSHOWER 275 1JET
chrom
26032000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 26032XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 275 mm
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ oblasti vodních paprsků: speciální obrazec
rozstřiku ze sprchových trysek umístěných
na vnitřním průměru
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ mosazný přívod od stropu
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ délka přívodu od stropu: 265 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
12 W
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018
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AXOR, sprchy

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso výtoku přívalového proudu
240/120 pod omítku

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

30

1 750,80
LAMPSHOWER 275 1JET
chrom
26031000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 26031XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 275 mm
⁄ délka sprchového ramena: 380 mm
⁄ sprchové rameno otočné o 150°
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l/min
⁄ oblasti vodních paprsků: speciální obrazec
rozstřiku ze sprchových trysek umístěných
na vnitřním průměru
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ se zabudovaným osvětlením
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájení pod omítku 12 V,
12 W
⁄ vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
⁄ výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 2700 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
⁄ součásti dodávky: zahrnuje 7 metrů dlouhý
přívodní kabel a napájecí zdroj, ten musí být
instalován v souladu s DIN VDE 0100-701
vně oblastí 0, 1 a 2

113

229

G1/2
14 0
115

Ø 12 7

565
428
380

Objedn. čís.

Ø 2 75

max.

min.

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro LampShower 275 1jet
se sprchovým ramenem a horní sprchu
240 2jet se sprchovým ramenem

G 1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO LAMPSHOWER
275 1JET SE SPRCHOVÝM RAMENEM A
HORNÍ SPRCHU 240 2JET SE SPRCHOVÝM
RAMENEM
⁄ instalace s odhlučněním
⁄ přívod napájení instalační trubkou
⁄ základní těleso je vyžadováno v případě
nedostatečné kvality a stability materiálu
stěny
⁄ rozměr přívodů: G ½

26909180

405,50

26909180

405,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

625,30
HORNÍ SPRCHA 240 2JET
chrom
26022000
S PŘÍVODEM OD STROPU
speciální povrchy* 26022XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 279 mm
⁄ druhy proudu: Rain, RainAir
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
⁄ změna druhu proudu: tlačítkem Select na
horní sprše
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ mosazný přívod od stropu
⁄ délka přívodu od stropu: 280 mm
⁄ způsob instalace: na strop
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

11.18
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

595
455
400

G1/2

25

85

Ø 12 7

228

Ø 22

Ø 279

EUR

875,50
HORNÍ SPRCHA 240 2 JET
chrom
26021000
SE SPRCHOVÝM RAMENEM
speciální povrchy* 26021XXX *na vyžádání
⁄ velikost sprchové hlavice: 279 mm
⁄ délka sprchového ramena: 400 mm
⁄ sprchové rameno otočné o 150°
⁄ druhy proudu: Rain, RainAir
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
15 l/min
⁄ změna druhu proudu: tlačítkem Select na
horní sprše
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro LampShower 275 1jet
se sprchovým ramenem a horní sprchu
240 2jet se sprchovým ramenem

Ø 180

Objedn. čís.

26909180

405,50

TALÍŘOVÁ HORNÍ SPRCHA 180 1JET
chrom
28484000
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
kartáčovaný nikl
28484820
⁄ druh proudu: RainAir
speciální povrchy* 28484XXX
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ způsob instalace: na strop nebo na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

403,80
636,00
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ přívod od stropu 100 mm
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 300 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

26431000
26431820
26431XXX
26432000
26432820
26432XXX
26433000
26433820
26433XXX

Ceník 2017/2018

262,00
412,70
*na vyžádání
157,20
247,60
*na vyžádání
209,60
330,20
*na vyžádání

11.19

AXOR, sprchy

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchové rameno 390 mm

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

TALÍŘOVÁ HORNÍ SPRCHA 240 1JET
chrom
28494000
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
kartáčovaný nikl
28494820
⁄ druh proudu: RainAir
speciální povrchy* 28494XXX
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ způsob instalace: na strop nebo na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

562,20
885,50
*na vyžádání

Povrchová úprava

vhodné doplňky:
26431000
26431820
26431XXX
26432000
26432820
26432XXX
26433000
26433820
26433XXX

262,00
412,70
*na vyžádání
157,20
247,60
*na vyžádání
209,60
330,20
*na vyžádání

HORNÍ SPRCHA 180 1JET
chrom
28489000
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
kartáčovaný nikl
28489820
⁄ druh proudu: Rain
speciální povrchy* 28489XXX
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 24 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ způsob instalace: na strop nebo na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

543,80
856,50
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ sprchové rameno 390 mm
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 100 mm
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 300 mm

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchové rameno 390 mm
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 100 mm
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 300 mm

11.20
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chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

26431000
26431820
26431XXX
26432000
26432820
26432XXX
26433000
26433820
26433XXX

262,00
412,70
*na vyžádání
157,20
247,60
*na vyžádání
209,60
330,20
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

HORNÍ SPRCHA 180 1JET CLASSIC
chrom
28487000
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
kartáčovaný nikl
28487820
⁄ druh proudu: RainAir
speciální povrchy* 28487XXX
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ způsob instalace: na strop nebo na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

453,30
714,00
*na vyžádání

Povrchová úprava

vhodné doplňky:
27348000
27348820
27348XXX
26432000
26432820
26432XXX
26433000
26433820
26433XXX

107,20
168,90
*na vyžádání
157,20
247,60
*na vyžádání
209,60
330,20
*na vyžádání

HORNÍ SPRCHA 240 1JET CLASSIC
chrom
28474000
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
kartáčovaný nikl
28474820
⁄ druh proudu: RainAir
speciální povrchy* 28474XXX
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ materiál disku vodních paprsků: kov
⁄ způsob instalace: na strop nebo na stěnu
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

671,20
1 057,20
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ sprchové rameno 389 mm Classic
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 100 mm
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 300 mm

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchové rameno 389 mm Classic
NOVÉ ⁄ přívod od stropu 100 mm

27348000
27348820
27348XXX
26432000
26432820
26432XXX
26433000
26433820
26433XXX

107,20
168,90
*na vyžádání
157,20
247,60
*na vyžádání
209,60
330,20
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

26432000
26432820
26432930
26432XXX

157,20
247,60
247,60
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28484000
28484XXX
28494000
28494XXX
28489000
28489XXX
28487000
28487XXX
28474000
28474XXX

403,80
*na vyžádání
562,20
*na vyžádání
543,80
*na vyžádání
453,30
*na vyžádání
671,20
*na vyžádání

AXOR, sprchy

NOVÉ ⁄ přívod od stropu 300 mm

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

Ø 91
G1/2

10 0

VÉ
NO

PŘÍVOD OD STROPU 100 MM
⁄ délka 100 mm
⁄ materiál: mosaz
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů DN15
vhodné doplňky:
⁄ talířová horní sprcha 180 1jet
⁄ talířová horní sprcha 240 1jet

G1/2

⁄ horní sprcha 180 1jet
⁄ horní sprcha 180 1jet Classic
⁄ horní sprcha 240 1jet Classic

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.21

AXOR, sprchy

PŘÍVOD OD STROPU 300 MM
⁄ délka 300 mm
⁄ materiál: mosaz
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů DN15

Ø 91
G1/2

vhodné doplňky:
⁄ talířová horní sprcha 180 1jet

300

VÉ
NO

⁄ talířová horní sprcha 240 1jet
⁄ horní sprcha 180 1jet

G1/2

⁄ horní sprcha 180 1jet Classic
⁄ horní sprcha 240 1jet Classic

SPRCHOVÉ RAMENO 390 MM
⁄ délka 390 mm
⁄ materiál: mosaz
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů DN15

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ talířová horní sprcha 180 1jet
⁄ talířová horní sprcha 240 1jet

20

G1/2

25

Ø 91

⁄ horní sprcha 180 1jet

Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

26433000
26433820
26433930
26433XXX

209,60
330,20
330,20
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28484000
28484XXX
28494000
28494XXX
28489000
28489XXX
28487000
28487XXX
28474000
28474XXX

403,80
*na vyžádání
562,20
*na vyžádání
543,80
*na vyžádání
453,30
*na vyžádání
671,20
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

26431000
26431820
26431930
26431XXX

262,00
412,70
412,70
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28484000
28484XXX
28494000
28494XXX
28489000
28489XXX

403,80
*na vyžádání
562,20
*na vyžádání
543,80
*na vyžádání

chrom
27348000
kartáčovaný nikl
27348820
speciální povrchy* 27348XXX

107,20
168,90
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28487000
28487XXX
28474000
28474XXX
36725000
36725XXX

453,30
*na vyžádání
671,20
*na vyžádání
84,40
*na vyžádání

chrom
36725000
speciální povrchy* 36725XXX

84,40
*na vyžádání

chrom
27348000
speciální povrchy* 27348XXX

107,20
*na vyžádání

G1/2
390

SPRCHOVÉ RAMENO 389 MM CLASSIC
⁄ rozeta, destička pro upevnění na stěnu
⁄ montáž na stěnu
⁄ verze: úhel 90°
⁄ závit přívodů G ½

VÉ
NO

vhodné doplňky:
⁄ horní sprcha 180 1jet Classic
20

G 1/2

53

Ø 80

⁄ horní sprcha 240 1jet Classic
G 1/2

⁄ destička na stěnu 120/120 Softcube

389

AXOR, destičky na stěnu

G1/2

120

Ø 24

12

120

11.22

Ceník 2017/2018

DESTIČKA NA STĚNU 120/120 SOFTCUBE
⁄ montáž na stěnu
⁄ materiál: kov
vhodné doplňky:
⁄ sprchové rameno 389 mm Classic

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

80

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
⁄ montážní pomůcka

26

120

4°

120

4°
G1/2

80

29

28486180

137,60

28470180

282,40

318,90
SPRCHOVÝ MODUL 120/120 SOFTCUBE
chrom
36822000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36822XXX *na vyžádání
⁄ boční sprcha o velikosti 120 mm
⁄ úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
⁄ použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha
nebo boční sprcha
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
5,3 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
viz informace iClub – str. 0.0
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
⁄ při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
⁄ montážní pomůcka

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO SPRCHOVÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže,
napojení zprava nebo zleva
⁄ instalace s odhlučněním
k instalaci nutné:
⁄ sprchový modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ sprchový modul 120/120 Softcube
pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

28486180

137,60

28470180

282,40

28486180

137,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28491000
28491XXX
36822000
36822XXX

Ceník 2017/2018

422,50
*na vyžádání
318,90
*na vyžádání

11.23

AXOR, sprchy

422,50
SPRCHOVÝ MODUL 120/120 SQUARE
chrom
28491000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 28491XXX *na vyžádání
⁄ boční sprcha o velikosti 120 mm
⁄ úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti
poloh
⁄ použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha
nebo boční sprcha
⁄ druh proudu: normální proud
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
viz informace iClub – str. 0.0
5,3 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se doporučuje použití základního
tělesa # 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
⁄ při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
⁄ rozměr přívodů: DN15

4°

4°

AXOR, boční sprchy a sprchové moduly

Objedn. čís.

EUR

BOČNÍ SPRCHA 1JET ROUND
⁄ boční sprcha o velikosti 65 mm
⁄ boční sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ rozeta: kruhová
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
5 l/min
⁄ šedý disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
28464000
speciální povrchy* 28464XXX

107,80
*na vyžádání

BOČNÍ SPRCHA 1JET SQUARE
⁄ boční sprcha o velikosti 65 mm
⁄ boční sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ rozeta: hranatá
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ průtok normálního proudu (při 0,3 MPa):
5 l/min
⁄ šedý disk vodních paprsků
⁄ závit přívodů: G ½
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
28469000
speciální povrchy* 28469XXX

114,90
*na vyžádání

ONE, RUČNÍ SPRCHA 2JET
chrom
45720000
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
speciální povrchy* 45720XXX
⁄ druh proudu: normální proud, přívalový proud
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 12 l/min
⁄ nevhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ s vnitřním vedením vody
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15

157,20
*na vyžádání

TYČOVÁ RUČNÍ SPRCHA 2JET ORGANIC
⁄ volba druhu proudu otočením nástavce
⁄ druh proudu: normální proud, jemný proud
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 13 l/min
⁄ nevhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

167,40
*na vyžádání

195

AXOR, sprchy

G 1/2

vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

Povrchová úprava

AXOR, ruční sprchy
24

13 4

12 4

73

G 1/2

68

61

10

Ø 24

11.24

Ceník 2017/2018

10 5

VÉ
NO

chrom
12680000
speciální povrchy* 12680XXX

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

28282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

49,00
*na vyžádání
53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

chrom
28532000
speciální povrchy* 28532XXX

165,70
*na vyžádání

chrom
10531000
speciální povrchy* 10531XXX

102,40
*na vyžádání

Povrchová úprava
TYČOVÁ RUČNÍ SPRCHA 2JET
⁄ volba druhu proudu otočením nástavce
⁄ druhy proudu: normální proud, jemný proud
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ nevhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ tyčová ruční sprcha 1jet
vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

TYČOVÁ RUČNÍ SPRCHA 1JET
⁄ druh proudu: normální proud
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 8 l/min
⁄ nevhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
⁄ tyčová ruční sprcha 2jet
vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

28282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

49,00
*na vyžádání
53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

chrom
10531000
speciální povrchy* 10531XXX

102,40
*na vyžádání

chrom
28532000
speciální povrchy* 28532XXX

165,70
*na vyžádání

28282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

49,00
*na vyžádání
53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

chrom
26025000
speciální povrchy* 26025XXX

95,30
*na vyžádání

AXOR, sprchy

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

G 1/2

76

18 0

85

RUČNÍ SPRCHA 85 1JET
⁄ velikost sprchové hlavice: 85 mm
⁄ druh proudu: Eco proud
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 9 l/min
⁄ vhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ s vnitřním vedením vody
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

11.25

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

chrom
26050000
speciální povrchy* 26050XXX

98,50
*na vyžádání

chrom
26051000
speciální povrchy* 26051XXX

98,50
*na vyžádání

RUČNÍ SPRCHA 100 1JET CLASSIC
⁄ velikost sprchové hlavice: 100 mm
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ vhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ kov cover
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
16320000
kartáčovaný nikl
16320820
speciální povrchy* 16320XXX

189,60
298,70
*na vyžádání

ONE SPRCHOVÁ SADA 0,90 M
S ONE, RUČNÍ SPRCHOU 2JET
⁄ druh proudu: normální proud, přívalový
proud
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ otočné spoje zabraňují zapletení hadice
⁄ sprchová hadice s válcovými matkami na
obou stranách
⁄ nástěnná tyč AXOR Starck 0,90 m
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 12 l/min
⁄ chromované plastové opěrky na stěnu

chrom
45722000
speciální povrchy* 45722XXX

262,00
*na vyžádání

Povrchová úprava

72
°

2
G 1/
125
160

RUČNÍ SPRCHA 120 3JET
⁄ velikost sprchové hlavice: 125 mm
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ druhy proudu: RainAir, Rain, WhirlAir
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ vhodná pro armatury na okraj vany
a vanový sokl
⁄ s vnitřním vedením vody
⁄ vymývatelný ﬁltr nečistot
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
water saving EcoSmart verze:
⁄ Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min

AXOR, sprchové sady
VÉ
NO

145

obsahuje:

NOVÉ ⁄ One, ruční sprchu 2jet

(# 45720000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m
(# 28286000)
vhodné doplňky:
⁄ podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

7

m a x . 313

Ø 22

915

64

SPRCHOVÁ SADA 0,90 M
S RUČNÍ SPRCHOU 85 1JET
⁄ druh proudu: Eco proud
⁄ velikost sprchové hlavice: 85 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ nástěnná tyč 0,90 m
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 9 l/min
⁄ rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

chrom

96186000

8,00

chrom
26023000
speciální povrchy* 26023XXX

357,40
*na vyžádání

chrom
28626000
speciální povrchy* 28626XXX

31,40
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprcha 85 1jet
(# 26025000)
vhodné doplňky:
Ø 60

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m

11.26

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava
AXOR STARCK ORGANIC, SPRCHOVÁ
SADA 0,90 M S TYČOVOU RUČNÍ
SPRCHOU 2JET
⁄ druh proudu: Rain, jemný proud
⁄ volba druhu proudu otočením nástavce
⁄ velikost sprchové hlavice: 70 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ sprchová hadice s válcovými matkami na
obou stranách
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ chromované plastové opěrky na stěnu

215

Objedn. čís.

chrom
12231000
speciální povrchy* 12231XXX

EUR
482,80
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet Organic
(# 12680000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m
(# 28286000)
vhodné doplňky:
⁄ podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

96186000

8,00

chrom
27980000
speciální povrchy* 27980XXX

478,00
*na vyžádání

alternativní produkty:
⁄ AXOR Starck, sprchová sada 0,90 m
s tyčovou ruční sprchou 1jet

chrom
27983000
speciální povrchy* 27983XXX

319,80
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

chrom

AXOR STARCK, SPRCHOVÁ SADA 0,90 M
S TYČOVOU RUČNÍ SPRCHOU 2JET
⁄ druh proudu: Rain, jemný proud
⁄ volba druhu proudu otočením nástavce
⁄ velikost sprchové hlavice: 70 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ sprchová hadice s válcovými matkami na
obou stranách
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ chromované plastové opěrky na stěnu

chrom

AXOR STARCK, SPRCHOVÁ SADA 0,90 M
S TYČOVOU RUČNÍ SPRCHOU 1JET
⁄ druh proudu: Rain
⁄ velikost sprchové hlavice: 70 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ sprchová hadice s válcovými matkami na
obou stranách
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 8 l/min
⁄ chromované plastové opěrky na stěnu

96186000

8,00

chrom
27983000
speciální povrchy* 27983XXX

319,80
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 1jet
(# 10531000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m
(# 28286000)
vhodné doplňky:
⁄ podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom

96186000

Ceník 2017/2018

8,00

11.27

AXOR, sprchy

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m
(# 28286000)

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

chrom
27830000
speciální povrchy* 27830XXX

251,30
*na vyžádání

Povrchová úprava
AXOR STARCK, NÁSTĚNNÁ TYČ 0,90 M
⁄ typ nástěnné tyče: chromovaná mosazná
trubka
⁄ průměr tyče: 25 mm
⁄ kompletně chromovaný kovový jezdec
sprchy
⁄ plynule nastavitelný úhel sklonu jezdce
⁄ chromované opěrky na stěnu
obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m
(# 28286000)
vhodné doplňky:
⁄ podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

max. 383
152

883

915

8,00

chrom
27987000
speciální povrchy* 27987XXX

319,80
*na vyžádání

chrom
28693000
speciální povrchy* 28693XXX
světle šedá
96397000

32,80
*na vyžádání
8,60

chrom
27989000
speciální povrchy* 27989XXX

320,50
*na vyžádání

chrom
28693000
speciální povrchy* 28693XXX
světle šedá
96397000

32,80
*na vyžádání
8,60

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 120 3jet
(# 26050000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

53

1055

°

30

AXOR UNO, SPRCHOVÁ SADA 0,90 M
S RUČNÍ SPRCHOU 120 3JET
⁄ druhy proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ velikost sprchové hlavice: 120 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ nástěnná tyč 0,90 m
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ úhel sklonu nastavitelný o 30°
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

96186000

chrom

66
168

vhodné doplňky:
⁄ sada pro rohovou montáž
⁄ podložka pod nástěnnou tyč

AXOR UNO, NÁSTĚNNÁ TYČ 0,90 M
⁄ typ nástěnné tyče: chromovaná mosazná
trubka
⁄ průměr tyče: 22 mm
⁄ kompletně chromovaný kovový jezdec
sprchy
⁄ plynule nastavitelný úhel sklonu jezdce
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu
⁄ chromované opěrky na stěnu
obsahuje:

NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

vhodné doplňky:
⁄ sada pro rohovou montáž
⁄ podložka pod nástěnnou tyč

11.28
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

chrom
36735000
speciální povrchy* 36735XXX

439,80
*na vyžádání

chrom
36736000
speciální povrchy* 36736XXX

367,70
*na vyžádání

chrom
42871000
speciální povrchy* 42871XXX

54,90
*na vyžádání

AXOR CITTERIO E, NÁSTĚNNÁ TYČ 0,90 M chrom
36736000
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
speciální povrchy* 36736XXX
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ pohyb jezdce nahoru a dolů a otáčení
⁄ průměr tyče: 30 mm
⁄ kompletně chromovaný kovový jezdec
sprchy
⁄ plynule nastavitelný úhel sklonu jezdce
⁄ tiché nastavování úhlu sklonu
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

367,70
*na vyžádání

Povrchová úprava
AXOR CITTERIO E, SPRCHOVÁ SADA
S RUČNÍ SPRCHOU 120 3JET
⁄ druhy proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ velikost sprchové hlavice: 125 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ průměr tyče: 30 mm
⁄ rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
⁄ podložky pod nástěnnou tyč
⁄ materiál: masivní mosaz
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

316
15

80
4
15

1009
915

50
15

15

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 120 3jet
(# 26050000)
⁄ sprchový jezdec Axor Citterio E
(# 92726000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

30

128

alternativní produkty:
⁄ AXOR Citterio E, nástěnná tyč 0,90 m

27

vhodné doplňky:
⁄ krytka lišty

80
4

15

210°

30

15

1009
915

50
15
27

obsahuje:

NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
chrom
42871000
speciální povrchy* 42871XXX

54,90
*na vyžádání

chrom
27991000
speciální povrchy* 27991XXX

354,10
*na vyžádání

210°

max. 393
162

915

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 120 3jet
(# 26050000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

Ø 54

969

°
30

AXOR CITTERIO, SPRCHOVÁ SADA
S RUČNÍ SPRCHOU 120 3JET
⁄ druhy proudu: Rain, WhirlAir, RainAir
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ velikost sprchové hlavice: 120 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ nástěnná tyč 0,90 m
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ úhel sklonu nastavitelný o 30°
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

76
178

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.29

AXOR, sprchy

15

(# 28626000)

vhodné doplňky:
⁄ krytka lišty

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

AXOR CITTERIO, NÁSTĚNNÁ TYČ 0,90 M chrom
27831000
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
speciální povrchy* 27831XXX
⁄ typ nástěnné tyče: chromovaná mosazná
trubka
⁄ kompletně chromovaný kovový jezdec sprchy
⁄ jezdec se západkovým mechanizmem
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu
⁄ chromované opěrky na stěnu

EUR
285,40
*na vyžádání

obsahuje:

NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

Ø 65

max. 350

chrom
27947000
chrom/gold-optic 27947090
speciální povrchy* 27947XXX

534,00
652,70
*na vyžádání

chrom
27982000
kartáčovaný nikl
27982820
speciální povrchy* 27982XXX

568,40
895,30
*na vyžádání

chrom
42066000
kartáčovaný nikl
42066820
speciální povrchy* 42066XXX

173,70
273,60
*na vyžádání

879

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)
Ø 67

946

Ø 22

AXOR CARLTON, SPRCHOVÁ SADA
S RUČNÍ SPRCHOU 100 1JET CLASSIC
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ velikost sprchové hlavice: 100 mm
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ nástěnná tyč 0,90 m
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu

52

AXOR MONTREUX, SPRCHOVÁ SADA
⁄ druh proudu: RainAir
⁄ velikost sprchové hlavice: 100 mm
⁄ pro sprchové hadice s kónickou matkou
⁄ AXOR Montreux, nástěnná tyč 0,90 m
⁄ maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
⁄ rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
⁄ chromované kovové opěrky na stěnu
obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,60 m
(# 28116XXX)
vhodné doplňky:
⁄ košík na mýdlo

11.30
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR, sprchové držáky
SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s válcovou matkou
⁄ kovový

chrom
27515000
speciální povrchy* 27515XXX

vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

28282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

49,00
*na vyžádání
53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

chrom
39525000
speciální povrchy* 39525XXX

94,00
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

chrom
16325000
kartáčovaný nikl
16325820
speciální povrchy* 16325XXX

94,90
149,50
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

28112000
28112820
28112XXX
28116000
28116820
28116XXX
28120000
28120820
28120XXX

67,00
105,60
*na vyžádání
75,60
119,10
*na vyžádání
83,70
131,90
*na vyžádání

chrom
45721000
speciální povrchy* 45721XXX

66,50
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovový

39,90
*na vyžádání

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovový
vhodné doplňky:
⁄ kovová sprchová hadice 1,25 m
⁄ kovová sprchová hadice 1,60 m
⁄ kovová sprchová hadice 2,00 m

SPRCHOVÝ DRŽÁK
⁄ není nastavitelný, pevná poloha
⁄ pro hadice s válcovou matkou
⁄ kovový
60
35

vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

51

36

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

28282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

Ceník 2017/2018

49,00
*na vyžádání
53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

11.31

AXOR, sprchy

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR FixFit, přípojky hadice
VÉ
NO

FIXFIT, PŘÍPOJKA HADICE SOFTCUBE
⁄ plastové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem

chrom
36731000
speciální povrchy* 36731XXX

30,40
*na vyžádání

FIXFIT, PŘÍPOJKA HADICE SQUARE
⁄ plastové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem

chrom
36732000
speciální povrchy* 36732XXX

30,40
*na vyžádání

FIXFIT, PŘÍPOJKA HADICE ROUND
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem

chrom
27451000
speciální povrchy* 27451XXX

33,30
*na vyžádání

FIXFIT, PŘÍPOJKA HADICE CLASSIC SE
ZPĚTNÝM VENTILEM
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem

chrom
16884000
kartáčovaný nikl
16884820
speciální povrchy* 16884XXX

38,00
57,00
*na vyžádání

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER ROUND
⁄ zabudována funkce držáku
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovové těleso se zabudovaným výtokem
vody z plastu

chrom

36733000

94,40

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER SQUARE
⁄ zabudována funkce držáku
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem
⁄ pro hadice s kónickou matkou
⁄ kovové těleso se zabudovaným výtokem
vody z plastu

chrom

36734000

94,40

G ½

64

41

G ½

64

VÉ
NO

G ½

64

41

G ½

64

AXOR, jednotky s držáky Porter

8

Ø 95

Ø 95

49

G 1/2

VÉ
NO

70

G 1/2

34

40
78

90

8

G 1/2

70
40

90

49

90

G 1/2

VÉ
NO

34

78
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
36724000
SOFTCUBE
speciální povrchy* 36724XXX
⁄ zabudována funkce držáku
⁄ kovové připojovací koleno
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí
⁄ pro hadice s kónickou matkou

146,20
*na vyžádání

Povrchová úprava

120
30

G1/2

60

47

120

79
12

G1/2
42

60

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ sprchová hadice 2,00 m

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28486180

137,60

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER SOFTCUBE chrom
11626000
⁄ se zpětným ventilem
speciální povrchy* 11626XXX
⁄ pro hadice s kónickou matkou

183,60
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ Sprchová hadice 1,60 m
NOVÉ ⁄ Sprchová hadice 2,00 m

78
Ø24

14 2

21

G 1/2

12 0 / 12 0

60

53

1, 2 5 m

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

29,20
*na vyžádání
31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

411,40
JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12232000
ORGANIC
speciální povrchy* 12232XXX *na vyžádání
⁄ součásti dodávky: kov objímku, tyčová ruční
sprcha 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudována funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se musí použít základní těleso
viz informace iClub – str. 0.0
# 28486180
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí
obsahuje:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

28486180

Ceník 2017/2018

137,60

11.33

AXOR, sprchy

NOVÉ ⁄ Sprchová hadice 1,25 m

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

13 9

21

12 0 / 12 0
G 1/2

53

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

1, 2 5 m

G 1/2

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro sprchový modul
120/120 pod omítku

95

30

60

58

14

G 1/2

EUR

411,40
JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER 120/120
chrom
12626000
⁄ součásti dodávky: kov objímku, tyčová ruční speciální povrchy* 12626XXX *na vyžádání
sprcha 2jet, sprchová hadice s kovovým
efektem 1,25 m
⁄ zabudována funkce držáku
⁄ se zpětným ventilem
⁄ při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro
dokonalé ovládání doporučuje instalace
pouze v horizontální poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) se musí použít základní těleso
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
# 28486180
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ při instalaci s volným umístěním (odstup větší
než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

78
Ø 24

60

Objedn. čís.

42

ONE, JEDNOTKA S DRŽÁKEM PORTER
⁄ pro hadice s válcovou matkou
⁄ zabudována funkce držáku
⁄ kovová
⁄ se zpětným ventilem

28486180

137,60

chrom
45723000
speciální povrchy* 45723XXX

185,70
*na vyžádání

vhodné doplňky:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

28282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

49,00
*na vyžádání
53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

chrom
28622000
speciální povrchy* 28622XXX

29,20
*na vyžádání

AXOR, sprchové hadice

1250

VÉ
NO

SPRCHOVÁ HADICE 1,25 M
⁄ kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
⁄ plastový povlak pro snadné čištění
⁄ délka sprchové hadice: 1,25 m
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ odolná proti zlomení
alternativní velikosti:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*

11.34
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28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

31,40
*na vyžádání
33,60
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy

1250

VÉ
NO

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

28127000
28127820
28127930
28127XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

28128000
28128820
28128930
28128XXX

56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

SPRCHOVÁ HADICE S KOVOVÝM EFEKTEM chrom
28282000
1,25 M
speciální povrchy* 28282XXX
⁄ kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
⁄ plastový povlak pro snadné čištění
⁄ délka sprchové hadice: 1,25 m
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ odolná proti zlomení
⁄ válcové matky na obou koncích

49,00
*na vyžádání

SPRCHOVÁ HADICE 1,25 M S REGULACÍ
PRŮTOKU
⁄ kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
⁄ plastový povlak pro snadné čištění
⁄ délka sprchové hadice: 1,25 m
⁄ otočné spoje brání zapletení hadice
⁄ odolná proti zlomení
⁄ průtok nastavitelný v rozmezí 6 l/min
a 16 l/min
⁄ válcové matky na obou koncích

1250

alternativní velikosti:
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m

chrom
speciální povrchy*
⁄ sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom
speciální povrchy*
vhodné doplňky:
⁄ tyčová ruční sprcha 2jet
⁄ tyčová ruční sprcha 1jet
⁄ tyčová ruční sprcha 2jet Organic

KOVOVÁ SPRCHOVÁ HADICE 1,25 M
⁄ kovová sprchová hadice
⁄ bez plastového povlaku
⁄ délka sprchové hadice: 1,25 m
⁄ otočné spoje na obou koncích
⁄ odolná proti zlomení
alternativní velikosti:
⁄ kovová sprchová hadice 1,60 m
⁄ kovová sprchová hadice 2,00 m

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

53,90
*na vyžádání
58,50
*na vyžádání

28532000
28532XXX
10531000
10531XXX
12680000
12680XXX

165,70
*na vyžádání
102,40
*na vyžádání
167,40
*na vyžádání

chrom
28112000
kartáčovaný nikl
28112820
speciální povrchy* 28112XXX

67,00
105,60
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

75,60
119,10
*na vyžádání
83,70
131,90
*na vyžádání

28116000
28116820
28116XXX
28120000
28120820
28120XXX

Ceník 2017/2018

11.35

AXOR, sprchy

alternativní velikosti:

NOVÉ ⁄ Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

A XOR, TERMOSTATICKÉ MODULY
S TECHNIKOU SELEC T
ESTE TIK A A FU NKČNOST.
DOVEDENÉ K DOKONALOSTI .

Exkluzivní estetika. Působivá funkčnost.

S přesným nastavováním regulace na stálou teplotu.

Termostatické moduly AXOR vytvářejí ve sprše

Rozety vyrobené z vysoce kvalitního kovu.

moment dokonalosti. Pohodlné při používání.

S různorodým designem. Dokonale provedené.

S technikou Select. Na pouhé stisknutí tlačítka.

A XO R S H OW ERS EL E C T,
TERMOSTATICKÉ BATERIE
Modulární. Kombinovatelné. Intuitivní.
AXOR ShowerSelect, individuální termostatické baterie. Snadné ovládání
díky technice Select. Umožňuje řídit
několik výtoků – buď individuálně, nebo
všechny současně. Snadná instalace
na základním tělese iBox universal.

K dispozici se třemi různými tvary rozet. Jako čtverec
s ostrými rohy. Se zakulacenými rohy. S tvarem kruhu.

AXOR ONE

Plochý. S měkkými tvary. V jedné rovině. Monolitický
ovládací prvek a ruční sprcha ze sprchové sady AXOR
One. Vzájemné působení designu „par excellence“.
To vše díky zcela nové technice ShowerSelect. Na
ovládacím prvku se o sprchové proudy postarají dvě
velké klapky. Navzájem tak lze kombinovat jeden,
dva, či tři spotřebiče. Instaluje se pod omítku.

A XOR, TERMOSTATICK Ý MODUL
SELECT

Je technickým protějškem vodnímu prvku.

podle varianty. Přesné přepínání na stisknutí

Termostatický modul AXOR Select. Dokonalý svým

tlačítka. Čistě mechanické. Se zabudovaným

vzhledem, působivý ve výkonnosti. Nadčasový

termostatem a jednotkou s držákem Porter.

a elegantní. Dokonale zapadá do prostoru.
Intuitivní při používání díky svým velkým tlačítkům
Select. Pro tři až pět spotřebičů či druhů proudu,

Design: Phoenix Design

Kovový rám
a deska

Velká tlačítka

technika Select

Malá hloubka

Select o průměru

v minimalistickém

zabudování

Celková výška

42 mm

designu

o velikosti 16,5 mm

90 mm

Termostat se

Regulace průtoku s funkcí

Termostat se

zřetelným odečtem

vypínání a pouštění

zřetelným odečtem

teploty

regulovaného proudu

teploty

Úzký pás o délce mezi 457 mm
Zabudovaná kovová

(dva spotřebiče) a 670 mm (pět

jednotka FixFit s držákem

spotřebičů)

AXOR, sprchy

Zabudovaná

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

AXOR, termostatický modul Select
1 452,60
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 460/90 chrom
18355000
PRO 2 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18355XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítka Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil

45

87

70

456

90

10

VÉ
NO

51

213

14 2
355
84
58-86

NOVÉ

Ø44
90

57

16

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 2 spotřebiče

18310180

792,30

18310180

792,30

3

G 1/2
46

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 2 SPOTŘEBIČE
⁄ 2 spotřebiče
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

504
489
4 67
455

41

G 1/2

44

69
65

82

NOVÉ

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 460/90
pro 2 spotřebiče pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
18355000
speciální povrchy* 18355XXX

1 452,60
*na vyžádání

45

13 0

10 0

250

10

17 8

50

38

107

4 67

428

1 716,70
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 530/90 chrom
18356000
PRO 3 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18356XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ zapínání a vypínání tlačítky Select pro
3 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil

45

87

70

527

90

10

VÉ
NO

51

284

14 2
426
84
58-86

NOVÉ

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 3 spotřebiče

18311180

924,40

Ø44
90

57

16

46

11.38

3

G 1/2

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 3 SPOTŘEBIČE
⁄ 3 spotřebiče
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

5 75
560
538
525

NOVÉ

44

69
65

82

41

G1/2

G1/2

19 5

G3/4
17 8

71

71

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 530/90
pro 3 spotřebiče pod omítku

EUR

Objedn. čís.

924,40

18311180

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
18356000
speciální povrchy* 18356XXX

1 716,70
*na vyžádání

45

71

13 2

10 0

250

10

17 8

50

38

107

538

499

51

355

14 2
4 97
84
58-86

Ø44
90

57

16

46

3

G 1/2

NOVÉ

1 980,80
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 600/90 chrom
18357000
PRO 4 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18357XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 4 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ zapínání a vypínání tlačítky Select pro
4 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 4 functions

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 4 SPOTŘEBIČE
⁄ 4 spotřebiče
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

646
6 31
609
596

NOVÉ

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

71

71

G3/4
17 8

71

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 600/90
pro 4 spotřebiče pod omítku

18312180

1 056,40

18312180

1 056,40

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
18357000
speciální povrchy* 18357XXX

1 980,80
*na vyžádání

45

10

17 8

71

71

13 2

10 0

50

38

107

609

250

570

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

11.39

AXOR, sprchy

45

87

70

598

90

10

VÉ
NO

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

45

87

70

669

90

10

VÉ
NO

51

426

14 2
568

EUR

Objedn. čís.

2 244,90
TERMOSTATICKÝ MODUL SELECT 670/90 chrom
18358000
PRO 5 SPOTŘEBIČŮ POD OMÍTKU
speciální povrchy* 18358XXX *na vyžádání
⁄ v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
⁄ 5 spotřebičů
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ zapínání a vypínání tlačítky Select pro
5 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter,
zpětný ventil

84
58-86

NOVÉ

Ø44
90

57

16

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
Select pro 5 spotřebičů

18313180

1 188,50

18313180

1 188,50

46

3

G 1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL SELECT PRO 5 SPOTŘEBIČŮ
⁄ 5 spotřebičů
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
⁄ vodorovná instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

717
702
680
6 67

NOVÉ

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

71

71

71

G3/4
17 8

71

250

71

k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul Select 670/90 pro
5 spotřebičů pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
18358000
speciální povrchy* 18358XXX

2 244,90
*na vyžádání

45

10

17 8

71

71

13 2

10 0

50

38

107

680

6 41

AXOR ShowerCollection
1 111,80
TERMOSTATICKÝ MODUL 360/120
chrom
10751000
SQUARE POD OMÍTKU
*na vyžádání
speciální povrchy* 10751XXX
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
360/120 pod omítku

NOVÉ

11.40

Ceník 2017/2018

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro termostatický modul
pod omítku
⁄ prodloužení 25 mm

10750180

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX
92990000

941,20

104,40
*na vyžádání
44,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava
ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 360/120 POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče can be used simultaneously
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ spindle valves
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
⁄ termostatický modul 360/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 360/120 pod omítku

EUR

Objedn. čís.

941,20

10750180

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

10751000
10751XXX
12717000
12717XXX

1 111,80
*na vyžádání
1 111,80
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro termostatický modul
pod omítku

135
108
80
G 1/2

G 1/2

48
95

G3/4

G3/4

22

45

23

68

45

max.
min.

102
90
G3/4

80
48

Ø 88

G3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 59 l/min
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20
vhodné doplňky:
⁄ termostatická baterie Highﬂow 120/120
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 Square
pod omítku
⁄ termostatický modul 120/120 pod omítku

PRODLOUŽENÍ PRO TERMOSTATICKÝ
MODUL POD OMÍTKU
⁄ rozměr přívodů: DN20
⁄ prodloužení pro základní těleso
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

10754180

362,20

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX

104,40
*na vyžádání

10754180

362,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

12712000
12712XXX
10755000
10755XXX
36702000
36702XXX

642,80
*na vyžádání
719,10
*na vyžádání
448,90
*na vyžádání

chrom
10790000
speciální povrchy* 10790XXX

104,40
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

Ceník 2017/2018

11.41

AXOR, sprchy

719,10
TERMOSTATICKÝ MODUL 120/120
chrom
10755000
SQUARE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10755XXX *na vyžádání
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
⁄ rozměr přívodů: DN20

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

42

Ø 35

64

120

120

20

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

VRCHNÍ SADA UZAVÍRACÍHO VENTILU
120/120 SQUARE POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15/DN20
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 10755000,
# 10751000, # 10651000, # 28491000,
# 40871000, # 40872000,
# 40873000 nebo # 40874000 se
doporučuje použití základního tělesa
# 10971180
⁄ při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro uzavírací ventil
120/120 pod omítku
⁄ základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, vřeteno, DN15
⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno,, DN20

EUR

Objedn. čís.

chrom
10972000
speciální povrchy* 10972XXX

229,80
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

10971180

150,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

92990000

44,60

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO UZAVÍRACÍ VENTIL
120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 55 l/min
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

10971180

150,60

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

ZÁKLADNÍ TĚLESO 52 L/MIN PRO
UZAVÍRACÍ VENTIL POD OMÍTKU,
VŘETENO, DN15
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích
ventilů
⁄ průtok: 52 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

92990000

44,60

16973180

84,50

16974180

87,80

16970180

91,70

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil
pod omítku, keramika, DN15
NOVÉ ⁄ základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku, vřeteno,, DN20

11.42

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

281,50
TRIO/ QUATTRO, UZAVÍRACÍ A PŘEPÍNACÍ chrom
10932000
VENTIL 120/120 SQUARE POD OMÍTKU
speciální povrchy* 10932XXX *na vyžádání
⁄ 3 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
základní těleso # 15930180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s # 36702000
musí být použito základní těleso
# 36770180
⁄ 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním
(odstup větší než 10 mm) se musí použít
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
základní těleso # 15981180
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil 120/120 pod omítku
⁄ základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínací ventil pod omítku
⁄ základní těleso pro Trio uzavírací a
přepínací ventil pod omítku

NOVÉ
NOVÉ

132
108
80
G 1/2
100
65
48

40
G3/4
90

25
87
G3/4

267,90

16930180

262,80

16982180

166,70

36770180

267,90

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

11

min.

141
130

Ø 59

18

max.

G 3/4

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO, UZAVÍRACÍ A
PŘEPÍNACÍ VENTIL 120/120 POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ 1 vstup/ 2 výstupy
⁄ současné použití 2 spotřebičů
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN20

36770180

G1/2

k instalaci nutné:
⁄ Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku
⁄ Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil
120/120 Square pod omítku
⁄ Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil
120/120 pod omítku

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

36772000
36772XXX
10932000
10932XXX
12731000
12731XXX

160,40
*na vyžádání
281,50
*na vyžádání
218,70
*na vyžádání

92990000

44,60

16982180

166,70

VÉ
NO
10 4
76
60

28

G ¾

G ¾

G ¾

27
54

96
27

Ø59

96

min.
max.

54
27

27
82

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TRIO UZAVÍRACÍ A
PŘEPÍNACÍ VENTIL POD OMÍTKU
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

92990000

Ceník 2017/2018

44,60

11.43

AXOR, sprchy

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

VÉ
NO
60

28

90

G¾

27

Ø 59

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

G¾

96

min.
max.

54

G¾

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO QUATTRO,
ČTYŘCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL
POD OMÍTKU
⁄ vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
⁄ obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
⁄ průtok: 65 l/min
⁄ rozměr přívodů: DN20

EUR

Objedn. čís.

262,80

16930180

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

101
62

120
Ø 24

15

38

232

42

127

12

Ø 35

158

120

60

21

44,60

92990000

VRCHNÍ SADA MODULU RUČNÍ SPRCHY
120/120 SQUARE POD OMÍTKU
⁄ způsob připojení: DN15
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
tyčovou ruční sprchu 2jet, sprchová hadice
s kovovým efektem 1,25 m
⁄ se zpětným ventilem

chrom
10651000
speciální povrchy* 10651XXX

785,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

obsahuje:
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul ruční sprchy
120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO MODUL RUČNÍ
SPRCHY 120/120 POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 30 l/min
⁄ keramický ventil 180°
⁄ montáž ve svislé i vodorovné poloze
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ vrchní sada modulu ruční sprchy 120/120
Square pod omítku

11.44

Ceník 2017/2018

10650180

202,70

10650180

202,70

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
10651000
speciální povrchy* 10651XXX

785,40
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR ShowerSelect Soft
446,70
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36711000
HIGHFLOW SOFTCUBE POD OMÍTKU
*na vyžádání
speciální povrchy* 36711XXX
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
viz informace iClub – str. 0.0
mísicí jednotku
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:

20

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

170
Ø 49

Ø 48

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Softcube pro
3 spotřebiče pod omítku
⁄ prodlužovací rozeta

74 - 102

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

36773000
36773XXX
98860000
98860XXX
13587000

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

130,80
446,70
*na vyžádání
46,40
*na vyžádání
46,30
32,90

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
618,00
36706000
HIGHFLOW SOFTCUBE PRO 1 SPOTŘEBIČ
speciální povrchy* 36706XXX *na vyžádání
A DALŠÍ VÝTOK, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
34 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok horním výtokem: 59 l/min
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítko
⁄ materiál: kov

170
Ø 49

Ø 48

22

k instalaci nutné:
66 - 94
170

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

98860000
98860XXX
36773000
36773XXX
93171000

46,40
*na vyžádání
446,70
*na vyžádání
32,90

13587000

46,30

170

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta
⁄ ShowerSelect, ventil Softcube pro
3 spotřebiče pod omítku
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

Ceník 2017/2018

11.45

AXOR, sprchy

170

170

01700180

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

chrom
36773000
speciální povrchy* 36773XXX

446,70
*na vyžádání

Povrchová úprava
SHOWERSELECT, VENTIL SOFTCUBE PRO
3 SPOTŘEBIČE POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ ventil Select
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ obsahuje: kovové rozety, mísicí jednotku,
tlačítka
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

170

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
01700180

130,80

13587000

46,30

98860000
98860XXX
36711000
36711XXX
36706000
36706XXX

46,40
*na vyžádání
446,70
*na vyžádání
618,00
*na vyžádání

93171000
13587000

32,90
46,30

chrom
36705000
speciální povrchy* 36705XXX

618,00
*na vyžádání

170

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta

22

⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Softcube pod omítku
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Softcube pro 1 spotřebič a další
výtok, pod omítku
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ
BATERIE SOFTCUBE PRO 1 SPOTŘEBIČ,
POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov
Ø 44

119
51
Ø 44

170/170

22

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta

170

170

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ
BATERIE SOFTCUBE PRO 2 SPOTŘEBIČE,
POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

22

Ø 44

170 / 170
116
Ø 44

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
54-82

01700180
chrom
98860000
speciální povrchy* 98860XXX
13587000

130,80
46,40
*na vyžádání
46,30
32,90

93171000

chrom
36707000
speciální povrchy* 36707XXX

673,30
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

54

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

54-82

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta

170

170

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

11.46

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

Ceník 2017/2018

01700180
chrom
98860000
speciální povrchy* 98860XXX
13587000
93171000

130,80
46,40
*na vyžádání
46,30
32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

36721000
36721820
36721930
36721XXX

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání

VÉ
NO
80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

EUR

Objedn. čís.

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

vhodné doplňky:

AXOR ShowerSelect Round
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
HIGHFLOW ROUND POD OMÍTKU
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku
⁄ materiál: kov

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

viz informace iClub – str. 0.0
k instalaci nutné:
130,80
01700180
NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Round pro 3 spotřebiče chrom
36727000
446,70
pod omítku
kartáčovaný nikl
36727820
703,60
leštěná mosaz
36727930
703,60
speciální povrchy* 36727XXX *na vyžádání
93171000
32,90
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

20

Ø 48

Ø 170
Ø 49

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

74-102
Ø 170

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

36726000
36726820
36726930
36726XXX

618,00
973,40
973,40
*na vyžádání

Ø 48

Ø 170
110
60
Ø 49

20

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

66-94

Ø 170

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
HIGHFLOW ROUND PRO 1 SPOTŘEBIČ
A DALŠÍ VÝTOK, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
34 l/min
⁄ průtok horním výtokem: 59 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítko
⁄ materiál: kov

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Round pro 3 spotřebiče chrom
pod omítku
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

36727000
36727820
36727930
36727XXX
93171000

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání
32,90

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

11.47

AXOR, sprchy

Ø 48

AXOR, sprchy

SHOWERSELECT, VENTIL ROUND
PRO 3 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ obsahuje: kovové rozety, mísicí jednotku,
tlačítka
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Round pod omítku

Ø 170

20

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

36727000
36727820
36727930
36727XXX

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
130,80
01700180

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
ROUND PRO 1 SPOTŘEBIČ, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

61-89

36722000
36722820
36722930
36722XXX

446,70
703,60
703,60
*na vyžádání
618,00
973,40
973,40
*na vyžádání
46,30
32,90

618,00
973,40
973,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:
NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

Ø 48

Ø 170
51
119
Ø 49

Objedn. čís.

36721000
36721820
36721930
36721XXX
36726000
36726820
36726930
36726XXX
13587000

⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Round pro 1 spotřebič a další
výtok, pod omítku

20

Povrchová úprava

130,80

13587000

46,30

93171000

32,90

Ø 170

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

01700180

SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE
ROUND PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

36723000
36723820
36723930
36723XXX

673,30
1 060,50
1 060,50
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

54

Ø 48

Ø 170
116
Ø 49

20

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

01700180

130,80

vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

Ø 170

64-92

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

11.48

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

80

21

EUR

01700180

VÉ
NO

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

Objedn. čís.

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

AXOR ShowerSelect Square
446,70
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36718000
HIGHFLOW SQUARE, POD OMÍTKU
speciální povrchy* 36718XXX *na vyžádání
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 59 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
viz informace iClub – str. 0.0
mísicí jednotku
⁄ materiál: kov

20

k instalaci nutné:
Ø 48

170/170
Ø 49

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Square pro
3 spotřebiče, pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

74-102

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

130,80

chrom
36717000
speciální povrchy* 36717XXX
13587000

446,70
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

618,00
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36716000
HIGHFLOW SQUARE PRO 1 SPOTŘEBIČ
speciální povrchy* 36716XXX *na vyžádání
A DALŠÍ VÝTOK, POD OMÍTKU
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
34 l/min
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok horním výtokem: 59 l/min
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítko
⁄ materiál: kov

Ø 48

170/170
60
110
Ø 49

20

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

66-94

170

170

vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, ventil Square pro
3 spotřebiče, pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

01700180

130,80

chrom
36717000
speciální povrchy* 36717XXX
13587000

446,70
*na vyžádání
46,30

93171000

32,90

Ceník 2017/2018

11.49

AXOR, sprchy

170

170

01700180

AXOR, sprchy
Povrchová úprava
SHOWERSELECT, VENTIL SQUARE
PRO 3 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU
⁄ 3 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ průtok: 30 l/min
⁄ obsahuje: kovové rozety, mísicí jednotku,
tlačítka
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Square, pod omítku
⁄ ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow Square pro 1 spotřebič a další
výtok, pod omítku
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

170

170

20

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

chrom
36717000
speciální povrchy* 36717XXX

446,70
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

01700180

130,80

36718000
36718XXX
36716000
36716XXX

446,70
*na vyžádání
618,00
*na vyžádání

13587000

46,30

93171000

32,90

618,00
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36714000
SQUARE PRO 1 SPOTŘEBIČ, POD OMÍTKU speciální povrchy* 36714XXX *na vyžádání
⁄ 1 spotřebič
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov

20

k instalaci nutné:

Ø 48

170/170
51
119
Ø 49

EUR

Objedn. čís.

61-89

01700180

130,80

vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

170

170

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

673,30
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36715000
SQUARE PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU speciální povrchy* 36715XXX *na vyžádání
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok: 26 l/min
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
⁄ materiál: kov
Ø 48

k instalaci nutné:

54

170/170
116

Ø 49

20

64-92

01700180

130,80

vhodné doplňky:
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

170

170

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

11.50

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

54 -82
20

18 8

Tento produkt není k dispozici s kartáčovanými
speciálními povrchy.

167

15 5

15 5
46
Ø 44

EUR

824,40
SHOWERSELECT, TERMOSTATICKÁ BATERIE chrom
36712000
PRO 2 SPOTŘEBIČE S JEDNOTKOU FIXFIT
speciální povrchy* 36712XXX *na vyžádání
A DRŽÁKEM
POD OMÍTKU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ průtok: 26 l/min
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ zabudovaný sprchový držák
⁄ obsahuje: rukojeť, objímku, objímku, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit s držákem Porter

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso iBox universal

G 1/2
12

Objedn. čís.

77

94

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m

66

vhodné doplňky:
⁄ prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit
Porter
NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

13587000
93171000

46,30
32,90

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

min.

max.

min.

max.

59

chrom

29,20
*na vyžádání
104,20

80

21

chrom
28622000
speciální povrchy* 28622XXX

130,80

13601000

VÉ
NO
31/41/51

01700180

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

8/18/28

AXOR, sprchy

vhodné doplňky:

Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně
⁄ tlačítko zapnout/vypnout

černá

93579610

8,20

⁄ tlačítko pro ruční sprchu

černá

93573610

8,20

⁄ tlačítko proudu Rain, velký

černá

93571610

8,20

⁄ tlačítko proudu Rain, malý

černá

93572610

8,20

⁄ tlačítko pro přívalový proud

černá

93574610

8,20

⁄ tlačítko proudu Whirl

černá

93575610

8,20

⁄ tlačítko proudu Mono

černá

93576610

8,20

⁄ tlačítko výtoku do vany

černá

93577610

8,20

⁄ tlačítko pro boční sprchu

černá

93578610

8,20

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

11.51

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR One

238

12 0

25

67

10 3

13 5

708,70
ONE, VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO chrom
45711000
MODULU PRO 1 SPOTŘEBIČ, POD OMÍTKU speciální povrchy* 45711XXX
*na vyžádání
⁄ Eco funkce: regulace průtoku páčkou
u rukojeti
⁄ v závislosti na množství vody a instalaci
snížení průtoku o přibližně 50 %
⁄ 1 spotřebič a 1 další výtok
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ termostatická kartuše, ventil Select,
keramické ventily 90°
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
⁄ průtok výtokem: 24 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 0,5 MPa
⁄ obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

270

12 0

25

67

13 5

13 5

12 0

270

67

13 5

13 5

Ceník 2017/2018

45710180

327,50

1 157,50
ONE, VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO
chrom
45713000
MODULU PRO 3 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU speciální povrchy* 45712XXX *na vyžádání
⁄ Eco funkce: regulace průtoku páčkou
u rukojeti
⁄ v závislosti na množství vody a instalaci
snížení průtoku o přibližně 50 %
⁄ 3 spotřebiče a 1 další výtok
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ termostatická kartuše, ventil Select,
keramické ventily 90°
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
⁄ průtok výtokem: 24 l/min
⁄ průtok při současném použití všech spotřebičů:
30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 0,5 MPa
⁄ obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

11.52

327,50

885,90
ONE, VRCHNÍ SADA TERMOSTATICKÉHO
chrom
45712000
MODULU PRO 2 SPOTŘEBIČE, POD OMÍTKU speciální povrchy* 45712XXX *na vyžádání
⁄ Eco funkce: regulace průtoku páčkou
u rukojeti
⁄ v závislosti na množství vody a instalaci
snížení průtoku o přibližně 50 %
⁄ 2 spotřebiče a 1 další výtok
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ termostatická kartuše, ventil Select,
keramické ventily 90°
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ nastavitelné omezení teploty
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
⁄ průtok výtokem: 24 l/min
⁄ průtok při současném použití všech spotřebičů:
30 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 0,5 MPa
⁄ obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
⁄ zpětný ventil
⁄ materiál: kov
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

25

45710180

45710180

327,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

110
55 20
G1/2 G1/2

G1/2

86

max.

127
100
G1/2

118
108
80
14

k instalaci nutné:
⁄ One, termostatický modul pro 1 spotřebič,
pod omítku
⁄ One, termostatický modul pro 2 spotřebiče,
pod omítku
⁄ One, termostatický modul pro 3 spotřebiče,
pod omítku

G1/2

G1/2
40
174

min.

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ONE,
TERMOSTATICKÝ MODUL POD OMÍTKU
⁄ 2 vstupy / 4 výstupy
⁄ všechny výstupy se mohou používat současně
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ½
⁄ ihloubka instalace: od 80 mm do 108 mm
⁄ montáž s protihlukovou izolací

PRODLOUŽENÍ PRO ONE, ZÁKLADNÍ
TĚLESO TERMOSTATICKÉHO MODULU
POD OMÍTKU
⁄ prodloužení pro základní těleso
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

12 0

12 0

25

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro One, termostatický
modul pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

45711000
45711XXX
45712000
45712XXX
45713000
45713XXX

708,70
*na vyžádání
885,90
*na vyžádání
1 157,50
*na vyžádání

chrom
45790000
speciální povrchy* 45790XXX

227,20
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

45710180

327,50

chrom
45771000
speciální povrchy* 45771XXX

330,70
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom

45770180

222,30

ONE, ZÁKLADNÍ TĚLESO TERMOSTATICKÉHO chrom
MODULU POD OMÍTKU
⁄ průtok při volném výtoku: 30 l/min
⁄ napojení zleva i zprava
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod vody
a k přesnému dodržení měr montáže
⁄ rozměr přívodů: DN15

45770180

222,30

AXOR, sprchy

34

327,50

45710180

vhodné doplňky:
⁄ základní těleso pro termostatický modul
pod omítku

ONE, VRCHNÍ SADA UZAVÍRACÍHO
VENTILU, POD OMÍTKU
⁄ pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů
velkými klapkami Select
⁄ způsob připojení: základní těleso
⁄ 1 spotřebič
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ materiál: kov

EUR

Objedn. čís.

13 4
10 8
80
G1/2
13

65

11

Ø 28
20

G3/4

87

min.

13 0

Ø 41

max.

Ø 28

k instalaci nutné:
⁄ One, vrchní sada uzavíracího ventilu
pod omítku

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
45771000
speciální povrchy* 45771XXX

330,70
*na vyžádání

G1/2

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.53

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45421000
45421820
45421930
45421XXX

EUR

AXOR, termostatické vanové baterie na stěnu
VÉ
NO

75

920

12 0 0
±12

15 0

87 8
G1/2

175
19 3

70

48

735
1113

NOVÉ

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE 1200
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ ventil Select, termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
16 l/min
⁄ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
⁄ polička vyrobena z bezpečnostního skla
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ materiál: kovové rukojeti
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: G ½
alternativní velikosti:
⁄ termostatická vanová baterie 800
pro montáž na stěnu

1 925,70
3 033,00
3 033,00
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45420000
45420820
45420930
45420XXX

1 595,60
2 513,10
2 513,10
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

28127000
28127820
28127930
28127XXX
28128000
28128820
28128930
28128XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání
56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45420000
45420820
45420930
45420XXX

1 595,60
2 513,10
2 513,10
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE 800
PRO MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ termostatická kartuše, ventil Select
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
16 l/min
⁄ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
⁄ polička vyrobena z bezpečnostního skla
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ rozteč středů: 150 ± 12 mm
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ způsob připojení: G ½

VÉ
NO

75

520

800
±12

15 0

478
G1/2

175
19 3

70

48

335

NOVÉ

713

alternativní velikosti:
⁄ termostatická vanová baterie 1200 pro
montáž na stěnu

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45421000
45421820
45421930
45421XXX

1 925,70
3 033,00
3 033,00
*na vyžádání

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

28127000
28127820
28127930
28127XXX
28128000
28128820
28128930
28128XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání
56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

11.54

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

45440000
45440820
45440930
45440XXX

1 320,50
2 079,80
2 079,80
*na vyžádání

Termostatické sprchové baterie na stěnu/pod omítku
TERMOSTATICKÁ BATERIE 800
NA STĚNU /POD OMÍTKU
⁄ možné ovládání externí sprchy nebo vanového
výtoku podomítkovým vývodem G ½
⁄ 2 spotřebiče
⁄ současné použití několika spotřebičů
⁄ tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
⁄ ventil Select, termostatická kartuše
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty
⁄ průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa:
15 l/min
⁄ průtok horním výtokem: 22 l/min
⁄ polička vyrobena z bezpečnostního skla
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ zpětný ventil
⁄ s odhlučněním
⁄ materiál: kovové rukojeti
⁄ včetně ﬁltru nečistot
⁄ rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO

75

520

800
478

15 0
G1/2
10 5

70

48

713

NOVÉ

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro termostatickou baterii
800 na stěnu / pod omítku

45442180

105,70

28127000
28127820
28127930
28127XXX
28128000
28128820
28128930
28128XXX

54,50
85,90
85,90
*na vyžádání
56,60
89,20
89,20
*na vyžádání

45442180

105,70

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

220

VÉ
NO

75

66

75

66

Ø3 3

G1/2

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO TERMOSTATICKOU
BATERII 800 NA STĚNU / POD OMÍTKU
⁄ závit přívodů G ½
⁄ vhodné pro termostatickou baterii 800
na stěnu / pod omítku
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: G ½

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
AXOR, sprchy

NOVÉ ⁄ sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

G1/2
min.
46
m a x . 74

91

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.55

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
leštěná mosaz
speciální povrchy*

27984000
27984820
27984930
27984XXX

3 631,40
5 719,50
5 719,50
*na vyžádání

AXOR sprchové systémy
SHOWERPIPE 800 S TERMOSTATICKOU
BATERIÍ A HORNÍ SPRCHOU 350 1JET
⁄ jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
⁄ současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
⁄ horní sprcha AXOR horní sprcha 350 1jet
⁄ velikost sprchové hlavice: 350 mm
⁄ polička: polička vyrobena z bezpečnostního
skla
⁄ druh proudu: PowderRain
⁄ průtok proudu PowderRain (při 0,3 MPa):
22 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 400 mm
⁄ otočné sprchové rameno
⁄ termostat AXOR, termostatická baterie 800
⁄ povrchová úprava poličky: chrom
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů 150 ± 12 mm

VÉ
NO

±12

478

15 0

70

G1/2

713

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

obsahuje:

NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m s regulací průtoku
63

54

92

°

30

Ø 355

(# 28128XXX)
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)

639
398

10 0 3

8 81

10 5 9

Ø 25

75

450

520
800

10 5

227

°
90

7

Ø 279

Ø 60

Ø 21

97

626

Ø 25

920 - 1280

300 - 670

610
470

150 ±12
Ø 55
G1/2
77

252
310

135

80
°

°
80

Ø 50

G1/2

Ø 65

1 950,90
SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
26020000
A HORNÍ SPRCHOU 240 2JET
speciální povrchy* 26020XXX *na vyžádání
⁄ horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
⁄ velikost sprchové hlavice: 279 mm
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain, RainAir
⁄ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
⁄ individuálně nastavitelná výška sprchové
hlavice otočnou aretací se snadnou
obsluhou, rozsah 300 mm
⁄ průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
14 l/min
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 400 mm
⁄ otočné sprchové rameno
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ ovládání výtoků otočnou rukojetí
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů 150 ± 12 mm
⁄ výškově nastavitelný držák ruční sprchy
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
s výkonem 18 kW

obsahuje:
⁄ ruční sprchu AXOR 85 1jet
(# 26025000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

11.56

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Objedn. čís.

EUR

SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
39620000
A HORNÍ SPRCHOU 180 1JET
speciální povrchy* 39620XXX
⁄ horní sprcha AXOR Citterio
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 420 mm
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů 150 ± 16 mm
⁄ keramická kartuše
⁄ nastavitelné omezení teploty

1 568,90
*na vyžádání

Povrchová úprava
442

G½

Ø 128

44

70
70

150 ±16

220

29

G½
132

Ø 128

Ø 180

obsahuje:
⁄ horní sprchu 180 1jet
(# 28489000)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
⁄ ruční sprchu 120 3jet
(# 26050000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
39670000
A HORNÍ SPRCHOU 180 1JET
speciální povrchy* 39670XXX
⁄ horní sprcha AXOR Citterio
⁄ velikost sprchové hlavice: 180 mm
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 444 mm
⁄ termostat AXOR Citterio
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ ovládání výtoků otočnou rukojetí
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½
⁄ rozteč středů 150 ± 12 mm
⁄ nástěnný držák ruční sprchy

1 629,40
*na vyžádání

AXOR, sprchy

Ø 22

845

Ø60

52

292

262

40

obsahuje:
⁄ horní sprchu 180 1jet
(# 28489000)
⁄ sprchový držák
(# 39525000)
⁄ ruční sprchu 120 3jet
(# 26050000)
NOVÉ ⁄ sprchovou hadici 1,60 m
(# 28626000)

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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11.57

AXOR, sprchy
Povrchová úprava
452

VÉ
NO

7

Ø 245

G1/2
Ø 90

170±32
260

80

°

63
152
179

°

1066

max. 309

1079

1239

Ø 22

EUR

Objedn. čís.

SHOWERPIPE S TERMOSTATICKOU BATERIÍ chrom
16572000
A HORNÍ SPRCHOU 240 1JET CLASSIC
kartáčovaný nikl
16572820
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
speciální povrchy* 16572XXX
⁄ horní sprcha s nastavitelným úhlem
⁄ druh proudu: Rain
⁄ průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
⁄ provozní tlak: min. 0,25 MPa/max. 1,0 MPa
⁄ kompletně chromovaný disk vodních paprsků
⁄ délka sprchového ramena: 430 mm
⁄ termostat AXOR Montreux
⁄ bezpečnostní pojistka na 40° C
⁄ nastavitelné omezení teploty vody
⁄ ovládání výtoků otočnou rukojetí
⁄ způsob instalace: na stěnu
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ závit přívodů G ½

2 109,00
3 321,70
*na vyžádání

obsahuje:
⁄ ruční sprchu 100 1jet Classic
(# 16320XXX)
⁄ horní sprchu 240 1jet Classic
(# 28474XXX)
⁄ kovovou sprchovou hadici 1,60 m
(# 28116XXX)

80

SPRCHOVÝ SLOUP S TERMOSTATICKOU
BATERIÍ A DESKOU HORNÍ SPRCHA 240
1JET
⁄ velikost sprchové hlavice: 240 mm
⁄ horní sprcha AXOR Starck
⁄ průtok horní sprcha: 13.6 l/min
⁄ termostatická kartuše
⁄ ovládání výtoků otočnou rukojetí
⁄ ochrana proti opaření na 40° C
⁄ omezení horké vody
⁄ průtok ruční sprchou: 13,4 l/ min
⁄ minimální tlak: 0,15 MPa
⁄ pro vhodná pro průtokové ohřívače vody
⁄ rozměr přívodů: DN15

chrom
10912000
speciální povrchy* 10912XXX

3 992,40
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

obsahuje:
⁄ tyčovou ruční sprchu 2jet
(# 28532000)
⁄ sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso

10902180

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
⁄ těsnění
⁄ miska na mýdlo

11.58

Ceník 2017/2018

10980000
96660000
chrom
10915000
speciální povrchy* 10915XXX

364,90
227,30
11,80
90,30
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

AXOR ShowerCollection, doplňky
637,50
MODUL OSVĚTLENÍ 120/120
chrom
40871000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 40871XXX *na vyžádání
⁄ obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor,
přívodní kabel (7 m)
⁄ vhodné pro sprchu
⁄ materiál: kombinace vroubkovaného plastu
a kovu
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájecí zdroj pod omítku
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
12 V, 12 W
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 3175 - 3800 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul osvětlení a modul
reproduktoru 120/120 pod omítku

164,00

40876180

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul osvětlení a modul
reproduktoru 120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO MODUL OSVĚTLENÍ
A MODUL REPRODUKTORU120/120
POD OMÍTKU
⁄ vhodné pro zabudování ve svislé
i vodorovné poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením nebo při
montáži s přesným dodržením měr je nutná
montážní deska # 10973180
k instalaci nutné:
⁄ modul reproduktoru 120/120 pod omítku
⁄ modul osvětlení 120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ montážní deska

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

40876180

164,00

40876180

164,00

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

40874000
40874XXX
40871000
40871XXX
10973180

Ceník 2017/2018

607,80
*na vyžádání
637,50
*na vyžádání
195,50

11.59

AXOR, sprchy

607,80
MODUL REPRODUKTORU 120/120
chrom
40874000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 40874XXX *na vyžádání
⁄ vhodné pro sprchu
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ vysoce kvalitní reproduktor vhodný
pro sprchovací oblast
⁄ pro připojení k běžným zvukovým zařízením
⁄ použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní
(35 W) reproduktor
⁄ hliníková membrána v kombinaci
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
s pryžovými žlábky
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ výstupní napětí zesilovače < 25 V AC,
s bezpečným malým napětím (SELV)

AXOR, sprchy

24

72

24

Povrchová úprava

24

72

24

Objedn. čís.

EUR

442,40
POLIČKA 120/120
chrom
40872000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 40872XXX *na vyžádání
⁄ při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000, # 10651000,
# 28491000) v přímém propojení (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se doporučuje použití základního
viz informace iClub – str. 0.0
tělesa # 40877180
⁄ vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 nebo i bez něj
⁄ montáž při svislé i vodorovné poloze
základního tělesa
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO / TĚLESO VEDENÍ VODY
PRO POLIČKU 120/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže;
v kombinaci s: # 40872000

40877180

193,20

40877180

193,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

533,70
POLIČKA 240/120
chrom
40873000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 40873XXX *na vyžádání
⁄ při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000, # 10651000,
# 28491000) v přímém propojení (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se doporučuje použití základního
viz informace iClub – str. 0.0
tělesa # 40878180
⁄ vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 nebo i bez něj
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 240/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO / TĚLESO VEDENÍ VODY
PRO POLIČKU 240/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže;
v kombinaci s: # 40873000

40878180

239,10

40878180

239,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

MONTÁŽNÍ DESKA
⁄ montážní a rozměrová šablona pro snadnou
montáž základního tělesa modulu osvětlení
a modulu reproduktoru
⁄ montážní desku lze prodloužit použitím
dalšího kusu

10973180

195,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

11.60

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, sprchy

AXOR, DOPLŇKY

12.2

AXOR ShowerCollection

12.12

AXOR Starck

12.15

AXOR Starck Organic

12.18

AXOR Citterio, Citterio M

12.21

AXOR Urquiola

12.25

AXOR Massaud

12.28

AXOR Uno

12.32

AXOR Carlton

12.36

AXOR Montreux

12.40

AXOR, doplňky

AXOR Universal

AXOR UNIVERSAL,
DOPLŇKY

AXOR UNIVERSAL
DOPLŇKY
MODU L ARITA . DOKONALE PROVEDENÁ .

Nový úhel pohledu. Jedinečné aspekty

individuálních mistrovských kousků.

všednodenního života. S doplňky AXOR

Zkombinovány za použití inteligentní

Universal jsou otevřené všechny možnosti. konstrukce. Přísně lineární.
Dvanáct prvků, které jsou něčím víc, než
jen pouhými přívěsky – jedinečný systém

Design: Antonio Citterio

Nádobka na ústní hygienu
c
Polička 300 mm
b

AXOR, doplňky

Přizpůsobovací sada

Lišta
a

Přizpůsobovací sada

Potřebné produkty:
a. lišta
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 přizpůsobovací sada
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada

AXOR UNIVERSAL, DOPLŇKY

1
Snímatelný skleněný kryt pro snadné
plnění i čištění

Proti škrábancům odolné bíle
zbarvené sklo je odolné při

Díky svému nadčasovému designu zapa-

mytí v myčce nádobí a je proto

Rozměrná

dají doplňky AXOR Universal elegantně

výjimečně hygienické.

plocha poličky

do jakéhokoli stylu koupelny.

Objem 180 ml pro

Kovový rám

tekuté mýdlo nebo
pro mycí prostředek.

Dávkovač tekutého mýdla d

Rukojeť s obsluhou

Doplňky je možné instalovat jako samo-

jednou rukou

statná řešení nebo v kombinaci s lištou

# 4281900

– s přizpůsobovací sadou.
# 42870000

Přizpůsobovací sada # 42870000
je rovněž nutná.

2

3

a
a

c

b

b

Asymetrické umístění poličky 300 mm na liště. Zapotřebí je

Elegantní kombinace lišty a poličky 300 mm (instalovaná

1 přizpůsobovací sada.

asymetricky), držák toaletního papíru. Zapotřebí jsou
2 přizpůsobovací sady.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada

Potřebné produkty:

b. lišta

a. # 42838000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada
c. lišta

4

5
a

b

a
c
b
b
Velká odkládací plocha s poličkou 300 mm a dávkovač tekutého
mýdla na liště. Zapotřebí jsou 3 přizpůsobovací sady.

Trojitá funkce: polička 300 mm se dvěma držáky toaletního
papíru. Zapotřebí jsou 2 přizpůsobovací sady. Jeden
z držáků je instalován zrcadlově.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 přizpůsobovací sada

Potřebné produkty:

b. # 42819000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada

a. # 42838000 + 2 x # 42870000 přizpůsobovací sada

c. lišta

b. # 42836000

6

7
a
c
b

a
d
b

lišty a poličky 300 mm, nádobky na ústní hygienu a misky na
mýdlo/poličky 150 mm. Zapotřebí jsou 4 přizpůsobovací sady.

Držák toaletního papíru s miskou na mýdlo/poličkou 150 mm
– prostorově úsporná kombinace pro hotelové WC. Zapotřebí
je 1 přizpůsobovací sada.

Potřebné produkty:

Potřebné produkty:

a. # 42838000 + 2 x # 42870000 přizpůsobovací sada

a. # 42803000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada

b. # 42836000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada

b. # 42836000

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sada
d. lišta

AXOR, doplňky

Všechno je tu po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

chrom
42834000
speciální povrchy* 42834XXX

157,60
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42870000
42870XXX
42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
42890000
42890XXX

45,70
*na vyžádání
185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
15,90
*na vyžádání

chrom
42803000
speciální povrchy* 42803XXX

135,00
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42870000
42870XXX
42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
42836000
42836XXX
42890000
42890XXX

45,70
*na vyžádání
185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
146,20
*na vyžádání
15,90
*na vyžádání

chrom
42819000
speciální povrchy* 42819XXX

202,50
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

45,70
*na vyžádání
185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
15,90
*na vyžádání

Povrchová úprava

AXOR Universal, doplňky, design: Antonio Citterio
150
108

21

110

21

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ obsahuje: kalíšek
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 108 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ při instalaci na lištu je nutné použít
přizpůsobovací sadu # 42870000

10

130

60

vhodné doplňky:
⁄ přizpůsobovací sada
⁄ lišta / madlo 300 mm

25

⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm

5

24

105
93

76

25

10

12

110

⁄ krytka 150 mm

150
108

MISKA NA MÝDLO / POLIČKA
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 108 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ při instalaci na lištu je nutné použít
přizpůsobovací sadu # 42870000
⁄ lze kombinovat s držákem na toaletní
papír # 42836000 (přizpůsobovací sada
# 42870000 je nezbytná)

21

110

21

12

7

24

31
19

110

vhodné doplňky:
⁄ přizpůsobovací sada
⁄ lišta / madlo 300 mm
⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ držák na toaletní papír
⁄ krytka 150 mm

99

150

44

62

44

24

50

26

110

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
S POLIČKOU
⁄ vhodný do sprchy
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ množství náplně 180 ml
⁄ dávkování 0,5 ml
⁄ rozteč vrtaných otvorů 108 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ při instalaci na lištu je nutné použít
přizpůsobovací sadu # 42870000
⁄ může se použít zároveň jako polička

49
12

vhodné doplňky:
⁄ přizpůsobovací sada
19
58
17 46

⁄ lišta / madlo 300 mm
47

⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ krytka 150 mm

12.6
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42870000
42870XXX
42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
42890000
42890XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Objedn. čís.

EUR

POLIČKA 300 MM
chrom
42838000
⁄ vhodná do sprchy
speciální povrchy* 42838XXX
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ délka 300 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 258 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ při instalaci na lištu je nutné použít dvě přizpůsobovací sady # 42870000 (pro asymetrickou instalaci jen jednu přizpůsobovací sadu)
⁄ lze kombinovat s držákem na toaletní
papír # 42836000 (přizpůsobovací sada
# 42870000 je nezbytná)

191,30
*na vyžádání

Povrchová úprava

300
258

21

110

21

12

5

24

29
17

110

vhodné doplňky:
⁄ přizpůsobovací sada
⁄ lišta / madlo 300 mm
⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ držák na toaletní papír
⁄ krytka 300 mm

VÉ
NO

150
108

21

110

21

12

5

24

29
17

110

POLIČKA 150 MM
⁄ vhodná do sprchy
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ délka 150 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 108 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ při instalaci na lištu je nutné použít
přizpůsobovací sadu # 42870000
⁄ lze kombinovat s držákem na toaletní
papír # 42836000 (přizpůsobovací sada
# 42870000 je nezbytná)
vhodné doplňky:
⁄ přizpůsobovací sada
⁄ lišta / madlo 300 mm
⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ držák na toaletní papír
⁄ krytka 150 mm

150
108

21

111

21

153

12

46

vhodné doplňky:
⁄ přizpůsobovací sada

24

70
58

111

POLIČKA,
DO SPRCHY
⁄ vhodný do sprchy
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 108 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ při instalaci na lištu je nutné použít
přizpůsobovací sadu # 42870000
⁄ s drenážními otvory

⁄ lišta / madlo 300 mm

110

⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ krytka 150 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

42870000
42870XXX
42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
42836000
42836XXX
42891000
42891XXX

45,70
*na vyžádání
185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
146,20
*na vyžádání
20,30
*na vyžádání

chrom
42840000
speciální povrchy* 42840XXX

130,80
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42870000
42870XXX
42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
42836000
42836XXX
42890000
42890XXX

45,70
*na vyžádání
185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
146,20
*na vyžádání
15,90
*na vyžádání

chrom
42802000
speciální povrchy* 42802XXX

146,20
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

45,70
*na vyžádání
185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
15,90
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42870000
42870XXX
42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
42890000
42890XXX

Ceník 2017/2018

12.7

AXOR, doplňky

AXOR, doplňky

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

LIŠTA / MADLO 300 MM
chrom
42830000
⁄ obsahuje: podložky pod nástěnnou tyč
speciální povrchy* 42830XXX
⁄ materiál: kov
⁄ délka 374 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ montáž vodorovně nebo svisle
⁄ lze použít jako lištu pro doplňky nebo madlo

185,70
*na vyžádání

Povrchová úprava

77
47

4

280

80

50

47

vhodné doplňky:
⁄ sada pro oboustrannou montáž skla

31

374

42841000
42841XXX
42871000
42871XXX
92726000
92726XXX

25,90
*na vyžádání
54,90
*na vyžádání
180,10
*na vyžádání

LIŠTA / DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
chrom
42832000
⁄ obsahuje: podložky pod nástěnnou tyč
speciální povrchy* 42832XXX
⁄ materiál: kov
⁄ délka 694 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ lze použít jako lištu pro doplňky nebo držák
na osušku

219,40
*na vyžádání

⁄ krytky lišty
⁄ jezdec sprchy AXOR Citterio E

77
47

4

600

80

50

47

vhodné doplňky:
⁄ sada pro oboustrannou montáž skla

31

694

42841000
42841XXX
42871000
42871XXX
92726000
92726XXX

25,90
*na vyžádání
54,90
*na vyžádání
180,10
*na vyžádání

LIŠTA / DRŽÁK NA OSUŠKU 800 MM
chrom
42833000
⁄ obsahuje: podložky pod nástěnnou tyč
speciální povrchy* 42833XXX
⁄ materiál: kov
⁄ délka 894 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 800 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ lze použít jako lištu pro doplňky nebo držák
na osušku

253,10
*na vyžádání

⁄ krytky lišty
⁄ jezdec sprchy AXOR Citterio E

77
47

4

800

80

50

47

vhodné doplňky:
⁄ sada pro oboustrannou montáž skla

31

894

⁄ krytky lišty
⁄ jezdec sprchy AXOR Citterio E

RUKOJEŤ DVEŘÍ SPRCHY 444 MM
⁄ tloušťka skla: 6 - 12 mm
⁄ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
⁄ materiál: kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 350 mm
⁄ lze použít současně jako držák na osušku

8

Ø5

77

VÉ
NO

80

12.8

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42841000
42841XXX
42871000
42871XXX
92726000
92726XXX

25,90
*na vyžádání
54,90
*na vyžádání
180,10
*na vyžádání

chrom
42837000
speciální povrchy* 42837XXX

293,50
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

350

444

15

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

50

Ceník 2017/2018

30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

POLIČKA NA OSUŠKU
⁄ tloušťka skla: 6 mm
⁄ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
⁄ obsahuje: vrtací šablonu
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ délka 600 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ pro věšení koupacích plášťů

chrom
42842000
speciální povrchy* 42842XXX

283,00
*na vyžádání

DRŽÁK NA RUČNÍK DVOURAMENNÝ
⁄ materiál: kov
⁄ délka 409 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 80 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ nezávisle otočná ramena

chrom
42821000
speciální povrchy* 42821XXX

258,80
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 35 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42801000
speciální povrchy* 42801XXX

47,90
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
chrom
42836000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 42836XXX
⁄ rozteč vrtaných otvorů 35 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ možnost zrcadlově obrácené instalace
⁄ lze kombinovat s miskou na mýdlo /
poličkou # 42803000 a poličkou 300 mm
# 42838000 (přizpůsobovací sada
# 42870000 je nezbytná)

146,20
*na vyžádání

Povrchová úprava

VÉ
NO
15 7

600

25
400

21

15 9
101

6

2 51

88

17

30

409

26
372

17

37
84
49

120
80

20

30

24

20

14

25

50

70
35

10

80

20

26

21

7
135

16

vhodné doplňky:
⁄ miska na mýdlo / polička
⁄ polička 300 mm
⁄ přizpůsobovací sada

35
71

VÉ
NO

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 35 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42803000
42803XXX
42838000
42838XXX
42870000
42870XXX

135,00
*na vyžádání
191,30
*na vyžádání
45,70
*na vyžádání

chrom
42846000
speciální povrchy* 42846XXX

110,10
*na vyžádání

20

14 3

81

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.9

AXOR, doplňky

70
22 35

143

61

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

chrom
42835000
speciální povrchy* 42835XXX

173,30
*na vyžádání

Povrchová úprava

353

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: sklo, kov
⁄ rozteč vrtaných otvorů 108 mm
⁄ montáž na stěnu

465

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

21

150
108

40088000

16,20

chrom
42870000
speciální povrchy* 42870XXX

45,70
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX

185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání

chrom
42871000
speciální povrchy* 42871XXX

54,90
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX
36735000
36735XXX
36736000
36736XXX

185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání
439,80
*na vyžádání
367,70
*na vyžádání

chrom
42841000
speciální povrchy* 42841XXX

25,90
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

185,70
*na vyžádání
219,40
*na vyžádání
253,10
*na vyžádání

21

81
12

24
7

31

110

bílá

Ø 83

PŘIZPŮSOBOVACÍ SADA
⁄ pro montáž doplňků Axor Universal na lištu
⁄ pro kombinování misky na mýdlo / poličky
# 42803000 nebo poličky 300 mm
# 42838000 s držákem toaletního papíru
# 42836000
10 9

14 4

vhodné doplňky:
⁄ lišta / madlo 300 mm
⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm

KRYTKY LIŠTY
⁄ materiál: kov
⁄ zapotřebí jen pro nerovné stěny či povrchy
(krytky nahrazují zadní tyčku)
k instalaci nutné:
⁄ lišta / madlo 300 mm
30

42

⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm
⁄ sprchová sada AXOR Citterio E s ruční
sprchou Raindance Select S 120 3jet
⁄ AXOR Citterio E, nástěnná tyč 0,90 m

SADA PRO OBOUSTRANNOU MONTÁŽ
SKLA
⁄ tloušťka skla: 6 - 12 mm
⁄ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
⁄ obsahuje: montážní sadu pro instalaci
2 lišt na sklo (k instalaci nutné: 2 lišty Axor
Universal)
6 - 12

Ø 5,8

k instalaci nutné:
⁄ lišta / madlo 300 mm
⁄ lišta / držák na osušku 600 mm
⁄ lišta / držák na osušku 800 mm

12.10
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42830000
42830XXX
42832000
42832XXX
42833000
42833XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

KRYTKA 150 MM
chrom
42890000
⁄ pro zakrytí montážních otvorů u doplňků
speciální povrchy* 42890XXX
(nutné jen při kombinaci dvou lišt
instalovaných na sklo)
⁄ materiál: kov
⁄ nalepuje se
⁄ vhodná pro: doplňky Axor Universal o délce
150 mm

15,90
*na vyžádání

KRYTKA 300 MM
chrom
42891000
⁄ pro zakrytí montážních otvorů u doplňků
speciální povrchy* 42891XXX
(nutné jen při kombinaci dvou lišt
instalovaných na sklo)
⁄ materiál: kov
⁄ nalepuje se
⁄ vhodná pro: doplňky Axor Universal o délce
300 mm

20,30
*na vyžádání

24

Povrchová úprava

24

15 0

AXOR, doplňky

300

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.11

AXOR SHOWERCOLLECTION,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

AXOR ShowerCollection, doplňky, design: Philippe Starck
637,50
MODUL OSVĚTLENÍ 120/120
chrom
40871000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 40871XXX *na vyžádání
⁄ obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor,
přívodní kabel (7 m)
⁄ vhodné pro sprchu
⁄ materiál: kombinace vroubkovaného plastu
a kovu
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: LED
⁄ napájení: 12 V
⁄ transformátor: napájecí zdroj pod omítku
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
12 V, 12 W
viz informace iClub – str. 0.0
⁄ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
výstupní napětí: 12 V - DC
⁄ barevná teplota: 3175 - 3800 K
⁄ stmívatelné: ne
⁄ štítek energetické účinnosti: A+
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul osvětlení a modul
reproduktoru 120/120 pod omítku

164,00

40876180

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro modul osvětlení a modul
reproduktoru 120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO MODUL OSVĚTLENÍ
A MODUL REPRODUKTORU120/120
POD OMÍTKU
⁄ vhodné pro zabudování ve svislé
i vodorovné poloze
⁄ při instalaci s přímým propojením nebo při
montáži s přesným dodržením měr je nutná
montážní deska # 10973180
k instalaci nutné:
⁄ modul reproduktoru 120/120 pod omítku
⁄ modul osvětlení 120/120 pod omítku
vhodné doplňky:
⁄ montážní deska

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

40876180

164,00

40876180

164,00

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

40874000
40874XXX
40871000
40871XXX
10973180

Ceník 2017/2018

607,80
*na vyžádání
637,50
*na vyžádání
195,50

12.13

AXOR, doplňky

607,80
MODUL REPRODUKTORU 120/120
chrom
40874000
POD OMÍTKU
speciální povrchy* 40874XXX *na vyžádání
⁄ vhodné pro sprchu
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ vysoce kvalitní reproduktor vhodný
pro sprchovací oblast
⁄ pro připojení k běžným zvukovým zařízením
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
⁄ použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní
viz informace iClub – str. 0.0
(35 W) reproduktor
⁄ hliníková membrána v kombinaci
s pryžovými žlábky
⁄ výstupní napětí zesilovače < 25 V AC,
s bezpečným malým napětím (SELV)

AXOR, doplňky

24

72

24

Povrchová úprava

24

72

24

Objedn. čís.

EUR

442,40
POLIČKA 120/120
chrom
40872000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 40872XXX *na vyžádání
⁄ při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000, # 10651000,
# 28491000) v přímém propojení (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se doporučuje použití základního
viz informace iClub – str. 0.0
tělesa # 40877180
⁄ vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 nebo i bez něj
⁄ montáž při svislé i vodorovné poloze
základního tělesa
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 120/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO / TĚLESO VEDENÍ VODY
PRO POLIČKU 120/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže;
v kombinaci s: # 40872000

40877180

193,20

40877180

193,20

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

533,70
POLIČKA 240/120
chrom
40873000
⁄ materiál: kov
speciální povrchy* 40873XXX *na vyžádání
⁄ při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000, # 10651000,
# 28491000) v přímém propojení (odstup
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
10 mm) se doporučuje použití základního
viz informace iClub – str. 0.0
tělesa # 40878180
⁄ vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 nebo i bez něj
vhodné doplňky:
⁄ základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 240/120 pod omítku

ZÁKLADNÍ TĚLESO / TĚLESO VEDENÍ VODY
PRO POLIČKU 240/120 POD OMÍTKU
⁄ při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže;
v kombinaci s: # 40873000

MONTÁŽNÍ DESKA
⁄ montážní a rozměrová šablona pro snadnou
montáž základního tělesa modulu osvětlení
a modulu reproduktoru
⁄ montážní desku lze prodloužit použitím
dalšího kusu

12.14

Ceník 2017/2018

40878180

239,10

40878180

239,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

10973180

195,50

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky

A XOR STARCK ,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
40834000
speciální povrchy* 40834XXX

217,80
*na vyžádání

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
40833000
speciální povrchy* 40833XXX

217,80
*na vyžádání

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
⁄ materiál: kov, plastová lahvička
⁄ množství náplně 500 ml
⁄ montáž na stěnu

chrom
40819000
speciální povrchy* 40819XXX

280,80
*na vyžádání

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 430 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 300 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
40830000
speciální povrchy* 40830XXX

276,60
*na vyžádání

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 730 mm

chrom
40806000
speciální povrchy* 40806XXX

312,40
*na vyžádání

chrom
40808000
speciální povrchy* 40808XXX

324,50
*na vyžádání

chrom
40820000
speciální povrchy* 40820XXX

266,60
*na vyžádání

Povrchová úprava

Ø 20

AXOR Starck, doplňky

Ø 20

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

DRŽÁK NA RUČNÍK DVOURAMENNÝ
⁄ materiál: kov
⁄ délka 420 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 102 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ otočný

12.16
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

KRUH NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom

40821000

217,80

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
40837000
speciální povrchy* 40837XXX

111,60
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ pro 2 role papíru
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
40836000
speciální povrchy* 40836XXX

154,20
*na vyžádání

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ VOLNĚ STOJÍCÍ
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: kov
⁄ pro upevnění na podlahu

chrom
40840000
speciální povrchy* 40840XXX

376,30
*na vyžádání

černá

40068000

16,20

chrom
40835000
speciální povrchy* 40835XXX

390,60
*na vyžádání

AXOR, doplňky

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu
vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

černá

40068000

Ceník 2017/2018

16,20

12.17

A XOR STARCK ORGANIC ,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42734000
speciální povrchy* 42734XXX

116,30
*na vyžádání

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42733000
speciální povrchy* 42733XXX

116,30
*na vyžádání

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 410 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42730000
speciální povrchy* 42730XXX

196,00
*na vyžádání

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 732 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42706000
speciální povrchy* 42706XXX

220,30
*na vyžádání

chrom
42708000
speciální povrchy* 42708XXX

244,90
*na vyžádání

DRŽÁK NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ délka 420 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42720000
speciální povrchy* 42720XXX

147,10
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42737000
speciální povrchy* 42737XXX

55,20
*na vyžádání

Povrchová úprava

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.19

AXOR, doplňky

AXOR Starck Organic, doplňky

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ pro 2 role papíru
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42736000
speciální povrchy* 42736XXX

147,10
*na vyžádání

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42735000
speciální povrchy* 42735XXX

269,60
*na vyžádání

Povrchová úprava

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

12.20
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černá

40068000

16,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky

A XOR CIT TERIO, CIT TERIO M,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Citterio, Citterio M, doplňky
chrom
41556000
speciální povrchy* 41556XXX

309,30
*na vyžádání

chrom
41566000
speciální povrchy* 41566XXX

365,50
*na vyžádání

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41734000
speciální povrchy* 41734XXX

131,80
*na vyžádání

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41733000
speciální povrchy* 41733XXX

131,80
*na vyžádání

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ množství náplně 240 ml
⁄ dávkování 1,5 ml
⁄ montáž na stěnu

chrom
41719000
speciální povrchy* 41719XXX

180,40
*na vyžádání

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO JEDNODUCHÉ
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: halogenová žárovka
max. 25 W, E 14, 230 V
⁄ napájení: 230 V / 50 Hz
⁄ barevná teplota: 2800 K
⁄ stmívatelné: ano
⁄ štítek energetické účinnosti: D
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO DVOJITÉ
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: halogenová žárovka
max. 25 W, E 14, 230 V
⁄ napájení: 230 V / 50 Hz
⁄ barevná teplota: 2800 K
⁄ stmívatelné: ano
⁄ štítek energetické účinnosti: D
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

SKLENĚNÁ POLIČKA
⁄ materiál: sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41550000
speciální povrchy* 41550XXX

252,80
*na vyžádání

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 334 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
41730000
speciální povrchy* 41730XXX

156,10
*na vyžádání

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 654 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
41760000
speciální povrchy* 41760XXX

170,80
*na vyžádání

chrom
41780000
speciální povrchy* 41780XXX

204,70
*na vyžádání

DRŽÁK NA RUČNÍK DVOURAMENNÝ
⁄ materiál: kov
⁄ délka 420 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 102 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ otočný

chrom
40820000
speciální povrchy* 40820XXX

266,60
*na vyžádání

KRUH NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41721000
speciální povrchy* 41721XXX

131,80
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41537000
speciální povrchy* 41537XXX

22,80
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.23

AXOR, doplňky

Povrchová úprava

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41738000
speciální povrchy* 41738XXX

151,10
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ pro náhradní role
⁄ materiál: kov
⁄ délka 126 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
41528000
speciální povrchy* 41528XXX

80,70
*na vyžádání

chrom
41536000
speciální povrchy* 41536XXX

178,90
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ VOLNĚ STOJÍCÍ
⁄ obsahuje: kartáč, kalíšek
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ volně k postavení
vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč, kalíšek
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

12.24
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bílá

40088000

16,20

chrom
41735000
speciální povrchy* 41735XXX

180,40
*na vyžádání

bílá

40088000

16,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky

AXOR URQUIOLA,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: mosaz, opálové sklo
⁄ montáž na stěnu

chrom
42434000
speciální povrchy* 42434XXX

141,10
*na vyžádání

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: mosaz, opálové sklo
⁄ montáž na stěnu

chrom
42433000
speciální povrchy* 42433XXX

141,10
*na vyžádání

MADLO
⁄ materiál: mosaz
⁄ délka 320 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42430000
speciální povrchy* 42430XXX

324,60
*na vyžádání

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: mosaz
⁄ délka 640 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm

chrom
42460000
speciální povrchy* 42460XXX

367,30
*na vyžádání

chrom
42480000
speciální povrchy* 42480XXX

409,50
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: mosaz
⁄ montáž na stěnu

chrom
42401000
speciální povrchy* 42401XXX

63,80
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: mosaz
⁄ montáž na stěnu

chrom
42436000
speciální povrchy* 42436XXX

223,30
*na vyžádání

Povrchová úprava

AXOR Urquiola, doplňky

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

12.26
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

chrom
42435000
speciální povrchy* 42435XXX

268,10
*na vyžádání

Povrchová úprava
DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: opálové sklo, mosaz
⁄ montáž na stěnu

černá

40068000

16,20

AXOR, doplňky

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.27

A XOR MASSAUD,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

42234000

151,00

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: ručně foukané křišťálové sklo
⁄ volně k postavení

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: porcelán
⁄ volně k postavení

bílá

42233000

151,00

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 392 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42230000
speciální povrchy* 42230XXX

326,90
*na vyžádání

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 712 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42260000
speciální povrchy* 42260XXX

368,80
*na vyžádání

chrom
42280000
speciální povrchy* 42280XXX

402,20
*na vyžádání

chrom
42237000
speciální povrchy* 42237XXX

168,00
*na vyžádání

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

HÁČEK NA STĚNU
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR, doplňky

AXOR Massaud, doplňky

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

DRŽÁK NA RUČNÍK K POSTAVENÍ
NA PODLAHU
⁄ materiál: kov
⁄ volně k postavení

chrom
42270000
speciální povrchy* 42270XXX

2 011,40
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42236000
speciální povrchy* 42236XXX

218,10
*na vyžádání

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ VOLNĚ STOJÍCÍ
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: kov, porcelán
⁄ volně k postavení

chrom
42235000
speciální povrchy* 42235XXX

301,80
*na vyžádání

Povrchová úprava

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

12.30
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bílá

40088000

16,20

ZRCADLO
⁄ materiál: kov
⁄ volně k postavení

chrom

42240000

419,00

DÓZA
⁄ materiál: porcelán
⁄ volně k postavení

bílá

42272000

276,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Povrchová úprava
VÁZA
⁄ materiál: ručně foukané křišťálové sklo
⁄ volně k postavení

bílá

EUR

42274000

184,60

42271000

70,10

AXOR, doplňky

SVÍCEN
⁄ materiál: porcelán
⁄ volně k postavení

Objedn. čís.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.31

A XOR UNO,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Uno, doplňky
NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO JEDNODUCHÉ
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: halogenová žárovka
max. 25 W, E 14, 230 V
⁄ napájení: 230 V / 50 Hz
⁄ barevná teplota: 2800 K
⁄ stmívatelné: ano
⁄ štítek energetické účinnosti: D

chrom
41556000
speciální povrchy* 41556XXX

309,30
*na vyžádání

chrom
41566000
speciální povrchy* 41566XXX

365,50
*na vyžádání

chrom
41534000
speciální povrchy* 41534XXX

131,20
*na vyžádání

chrom
41533000
speciální povrchy* 41533XXX

131,20
*na vyžádání

chrom
41519000
speciální povrchy* 41519XXX

178,10
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO DVOJITÉ
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: halogenová žárovka
max. 25 W, E 14, 230 V
⁄ napájení: 230 V / 50 Hz
⁄ barevná teplota: 2800 K
⁄ stmívatelné: ano
⁄ štítek energetické účinnosti: D
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ množství náplně 250 ml
⁄ montáž na stěnu
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.33

AXOR, doplňky

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

SKLENĚNÁ POLIČKA
⁄ materiál: sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41550000
speciální povrchy* 41550XXX

252,80
*na vyžádání

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 418 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
41530000
speciální povrchy* 41530XXX

149,90
*na vyžádání

chrom
41560000
speciální povrchy* 41560XXX

168,90
*na vyžádání

chrom
41580000
speciální povrchy* 41580XXX

206,40
*na vyžádání

chrom
41520000
speciální povrchy* 41520XXX

135,80
*na vyžádání

chrom
40820000
speciální povrchy* 40820XXX

266,60
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 738 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.
alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

DRŽÁK NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ délka 426 mm
⁄ montáž na stěnu
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

DRŽÁK NA RUČNÍK DVOURAMENNÝ
⁄ materiál: kov
⁄ délka 420 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 102 mm
⁄ montáž na stěnu
⁄ otočný

12.34

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

chrom
41521000
speciální povrchy* 41521XXX

131,20
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41537000
speciální povrchy* 41537XXX

22,80
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41538000
speciální povrchy* 41538XXX

149,90
*na vyžádání

chrom
41528000
speciální povrchy* 41528XXX

80,70
*na vyžádání

chrom
41536000
speciální povrchy* 41536XXX

178,90
*na vyžádání

KRUH NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu
Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ pro náhradní role
⁄ materiál: kov
⁄ délka 126 mm
⁄ montáž na stěnu

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ VOLNĚ STOJÍCÍ
⁄ obsahuje: kartáč, kalíšek
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ volně k postavení
vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

40088000

16,20

chrom
41535000
speciální povrchy* 41535XXX

178,10
*na vyžádání

bílá

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.
vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

bílá

40088000

Ceník 2017/2018

16,20

12.35

AXOR, doplňky

Tento produkt není k dispozici se speciálními
povrchy leštěného a kartáčovaného bronzu.

A XOR C ARLTON ,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
⁄ bez žárovky
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: max. 25 W, E 14, 230 V
⁄ napájení: 230 V / 50 Hz
⁄ otočný
⁄ naklápěcí

chrom
41456000
chrom/vzhled zlata 41456090
speciální povrchy* 41456XXX

304,20
385,60
*na vyžádání

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41434000
chrom/vzhled zlata 41434090
speciální povrchy* 41434XXX

148,30
204,20
*na vyžádání

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41433000
chrom/vzhled zlata 41433090
speciální povrchy* 41433XXX

142,90
197,50
*na vyžádání

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
⁄ materiál: křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ množství náplně 200 ml
⁄ dávkování 2 ml
⁄ montáž na stěnu

chrom
41419000
chrom/vzhled zlata 41419090
speciální povrchy* 41419XXX

243,90
300,80
*na vyžádání

SKLENĚNÁ POLIČKA
⁄ materiál: sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ délka 700 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
40352000
chrom/vzhled zlata 40352090
speciální povrchy* 40352XXX

534,30
591,10
*na vyžádání

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 345 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
41430000
chrom/vzhled zlata 41430090
speciální povrchy* 41430XXX

208,80
279,60
*na vyžádání

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

12.37

AXOR, doplňky

AXOR Carlton, doplňky

AXOR, doplňky
Povrchová úprava

238,90
312,10
*na vyžádání

chrom
41408000
chrom/vzhled zlata 41408090

250,00
323,40

DRŽÁK NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ délka 428 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
41420000
chrom/vzhled zlata 41420090
speciální povrchy* 41420XXX

199,10
284,10
*na vyžádání

KRUH NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41421000
chrom/vzhled zlata 41421090
speciální povrchy* 41421XXX

148,00
204,20
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41337000
speciální povrchy* 41337XXX

24,50
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41438000
chrom/vzhled zlata 41438090
speciální povrchy* 41438XXX

199,10
267,00
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ pro náhradní role
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41428000
chrom/vzhled zlata 41428090

114,20
170,70

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

Ceník 2017/2018

EUR

chrom
41406000
chrom/vzhled zlata 41406090
speciální povrchy* 41406XXX

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 665 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu

12.38

Objedn. čís.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Povrchová úprava
DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč, kalíšek
⁄ materiál: kov, křišťálové sklo
⁄ materiál držáku: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
41435000
chrom/vzhled zlata 41435090
speciální povrchy* 41435XXX

bílá

40088000

EUR
170,70
238,90
*na vyžádání

16,20

AXOR, doplňky

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

Objedn. čís.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.39

AXOR MONTREUX,
DOPLŇKY

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
⁄ materiál: kovový držák, ručně foukané
křišťálové sklo
⁄ montáž na stěnu
⁄ světelný zdroj: max. 25 W, E 14, 230 V
⁄ napájení: 230 V / 50 Hz

chrom
42056000
kartáčovaný nikl
42056820
speciální povrchy* 42056XXX

331,50
522,20
*na vyžádání

NÁDOBKA NA ÚSTNÍ HYGIENU
⁄ materiál: kovový držák, porcelán
⁄ montáž na stěnu

chrom
42134000
kartáčovaný nikl
42134820
speciální povrchy* 42134XXX

142,10
223,90
*na vyžádání

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
⁄ materiál: kov, porcelán
⁄ množství náplně 300 ml
⁄ montáž na stěnu

chrom
42019000
kartáčovaný nikl
42019820
speciální povrchy* 42019XXX

189,60
298,70
*na vyžádání

MISKA NA MÝDLO
⁄ materiál: kovový držák, porcelán
⁄ montáž na stěnu

chrom
42033000
kartáčovaný nikl
42033820
speciální povrchy* 42033XXX

142,10
223,90
*na vyžádání

KOŠÍK NA MÝDLO
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42065000
kartáčovaný nikl
42065820
speciální povrchy* 42065XXX

173,70
273,60
*na vyžádání

KOŠÍK NA MÝDLO
⁄ materiál: kov
⁄ vhodný pro: montáž na nástěnnou tyč
Ø 22 mm

chrom
42066000
kartáčovaný nikl
42066820
speciální povrchy* 42066XXX

173,70
273,60
*na vyžádání

Povrchová úprava

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.41

AXOR, doplňky

AXOR Montreux, doplňky

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

MADLO
⁄ materiál: kov
⁄ délka 463 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 280 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42030000
kartáčovaný nikl
42030820
speciální povrchy* 42030XXX

189,60
298,70
*na vyžádání

DRŽÁK NA OSUŠKU 600 MM
⁄ materiál: kov
⁄ délka 783 mm
⁄ rozteč vrtaných otvorů 600 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42060000
kartáčovaný nikl
42060820
speciální povrchy* 42060XXX

205,40
323,60
*na vyžádání

chrom
42080000
kartáčovaný nikl
42080820
speciální povrchy* 42080XXX

221,20
348,40
*na vyžádání

DRŽÁK NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ délka 433 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42020000
kartáčovaný nikl
42020820
speciální povrchy* 42020XXX

149,90
236,10
*na vyžádání

KRUH NA RUČNÍK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42021000
kartáčovaný nikl
42021820
speciální povrchy* 42021XXX

149,90
236,10
*na vyžádání

JEDNODUCHÝ HÁČEK
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42137000
kartáčovaný nikl
42137820
speciální povrchy* 42137XXX

39,90
62,90
*na vyžádání

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ materiál: kov
⁄ montáž na stěnu

chrom
42036000
kartáčovaný nikl
42036820
speciální povrchy* 42036XXX

166,10
261,70
*na vyžádání

Povrchová úprava

alternativní velikosti:
⁄ držák na osušku 800 mm

12.42

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, doplňky
Objedn. čís.

EUR

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR
⁄ pro náhradní role
⁄ materiál: kov
⁄ délka 159 mm
⁄ montáž na stěnu

chrom
42028000
kartáčovaný nikl
42028820
speciální povrchy* 42028XXX

87,00
137,10
*na vyžádání

DRŽÁK PRO WC KARTÁČ NA STĚNU
⁄ obsahuje: kartáč
⁄ materiál: kov, porcelán
⁄ montáž na stěnu

chrom
42035000
kartáčovaný nikl
42035820
speciální povrchy* 42035XXX

189,60
298,70
*na vyžádání

Povrchová úprava

vhodné doplňky:
⁄ náhradní WC kartáč bez držátka

16,20

chrom
42090000
kartáčovaný nikl
42090820
speciální povrchy* 42090XXX

394,60
621,50
*na vyžádání

AXOR, doplňky

ZRCADLO NA HOLENÍ
⁄ materiál: kov
⁄ zvětšení: 1,7×
⁄ montáž na stěnu
⁄ otočný
⁄ naklápěcí

40088000

bílá

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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12.43

AXOR Starck

13.2

AXOR Starck Organic

13.3

AXOR Citterio

13.4

AXOR Uno

13.4

AXOR,
elektronické
baterie

A XOR, ELEK TRONICKÉ BATERIE

AXOR, elektronické baterie
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Starck
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
chrom
10101000
S REGULACÍ TEPLOTY,
speciální povrchy* 10101XXX
BATERIOVÝ PROVOZ
⁄ výtok 103 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ baterie napájení 6 V (lithiová baterie,
životnost přibližně 2 roky, baterie je součástí
dodávky)
⁄ teplota vody regulovatelná páčkou na boku
baterie
⁄ ComfortZone 90
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ lze aktivovat hygienické splachování
(automatický tok vody po dobu 10 sekund
každých 24 hodin po poslední činnosti)
⁄ lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý
tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro
tepelnou desinfekci)
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače
⁄ možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo
zastíněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li
umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi
čidlem a okrajem umyvadla je větší než
75 mm, funkční omezení z důvodu příliš
velké vzdálenosti
⁄ součást dodávky: dvě ﬁltrační jednotky
s jemnými ﬁltry pro ochranu před
naplavovanou nečistotou, montáž na
stávající rohové ventily, ﬁltrační prvek lze
vyjmout a vyčistit, zpětný ventil
⁄ rozměr přívodů: DN15
alternativní produkty:
⁄ elektronická umyvadlová baterie s předem
nastavenou teplotou, bateriový provoz
⁄ elektronická umyvadlová baterie s regulací
teploty, s připojením na síť 230 V
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného niklu.
⁄ elektronická umyvadlová baterie s předem
nastavenou teplotou, s připojením na síť
230 V

13.2
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782,80
*na vyžádání

10106000
10106XXX
10140000
10140XXX

711,60
*na vyžádání
861,20
*na vyžádání

chrom
10145000
speciální povrchy* 10145XXX

782,80
*na vyžádání

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, elektronické baterie
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Starck Organic

62

°
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10 5
56

°
±5

64
93

58
10 0

max. 40

242

117

65

480

350

Ø 32

54
60

G 3/8

ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
chrom
12171000
S REGULACÍ TEPLOTY,,
speciální povrchy* 12171XXX
BATERIOVÝ PROVOZ
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ baterie napájení 6 V (lithiová baterie,
životnost přibližně 2 roky, baterie je součástí
dodávky)
⁄ teplota vody regulovatelná páčkou na boku
baterie
⁄ s tepelně izolovaným vedením vody
⁄ ComfortZone 80
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ lze aktivovat hygienické splachování
(automatický tok vody po dobu 10 sekund
každých 24 hodin po poslední činnosti)
⁄ lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý
tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro
tepelnou desinfekci)
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ sprchový proud
⁄ nastavitelný tvarovač proudu
⁄ průtok 3.5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ není vhodná pro průtokové ohřívače
⁄ možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo
zastíněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li
umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi
čidlem a okrajem umyvadla je větší než
75 mm, funkční omezení z důvodu příliš
velké vzdálenosti
⁄ součást dodávky: dvě ﬁltrační jednotky
s jemnými ﬁltry pro ochranu před
naplavovanou nečistotou, montáž na
stávající rohové ventily, ﬁltrační prvek lze
vyjmout a vyčistit, zpětný ventil
⁄ rozměr přívodů: DN15
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

12173000
12173XXX
12172000
12172XXX
12174000
12174XXX

866,10
*na vyžádání
716,60
*na vyžádání
787,40
*na vyžádání

AXOR,
elektronické
baterie

alternativní produkty:
⁄ elektronická umyvadlová baterie s regulací
teploty,, s připojením na síť 230 V
⁄ elektronická umyvadlová baterie s předem
nastavenou teplotou,, bateriový provoz
⁄ elektronická umyvadlová baterie s předem
nastavenou teplotou,, s připojením na síť
230 V

787,40
*na vyžádání

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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13.3

AXOR, elektronické baterie
Povrchová úprava

EUR

Objedn. čís.

AXOR Citterio
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU, S VÝTOKEM 160 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 160 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox,
transformátor 6 V/ 6 W
⁄ WELL WA10487-20120823

chrom
39117000
speciální povrchy* 39117XXX

988,50
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
39118000
s výtokem 220 mm montáž na stěnu
speciální povrchy* 39118XXX
WELL WA10487-20120823

1 001,70
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

chrom
38119000
speciální povrchy* 38119XXX

897,40
*na vyžádání

AXOR Uno
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU, S VÝTOKEM 165 MM
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ výtok 165 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox,
transformátor 6 V/ 6 W
⁄ WELL WA10486-20120823

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
38120000
s výtokem 225 mm montáž na stěnu
speciální povrchy* 38120XXX
WELL WA10486-20120823

13.4

Ceník 2017/2018

910,40
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, elektronické baterie
Povrchová úprava
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU 160
⁄ výtok 225 mm
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
⁄ obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox,
transformátor 6 V/ 6 W

VÉ
NO

84

181

84

9
81

25
161

Ø 167

NOVÉ

15

EUR

Objedn. čís.

chrom
45110000
speciální povrchy* 45110XXX

869,60
*na vyžádání

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0

alternativní velikosti:
⁄ elektronická umyvadlová baterie pod omítku, chrom
45111000
montáž na stěnu 220
speciální povrchy* 45111XXX

882,10
*na vyžádání

k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii pod omítku,
montáž na stěnu

16180180

322,50

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

13594000

83,40

16180180

322,50

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ELEKTRONICKOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: základní těleso výtoku ze stěny,
instalační trubku EN20 pro kabel čidla
a síťový přívod, těleso iBox universal
s uzavírací jednotkou
⁄ vhodné pro výtok ze stěny s infračervenou
technikou čidla
⁄ rozměr přívodů: DN20

viz informace iClub – str. 0.0

13594000

83,40

13594000

83,40

AXOR,
elektronické
baterie

vhodné doplňky:
⁄ prodloužení pro základní těleso elektronické
umyvadlové baterie AXOR pod omítku,
montáž na stěnu

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA

PRODLOUŽENÍ PRO ZÁKLADNÍ TĚLESO
ELEKTRONICKÉ UMYVADLOVÉ BATERIE
AXOR POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ prodloužení pro základní těleso
⁄ vhodné pro všechny elektronické baterie pro
montáž na stěnu
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

Ceník 2017/2018

13.5

AXOR, elektronické baterie
Povrchová úprava

Ø 21

2 0°

Ø47

97

17 7

VÉ
NO

15
14 8

Ø 167

520

max. 45

Ø32

G 3/8

NOVÉ

NOVÉ

13.6

935,40
ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
chrom
38010000
⁄ výtok 147 mm
speciální povrchy* 38010XXX *na vyžádání
⁄ zařízení s čidlem infračerveného záření
⁄ připojení na síť 230 V / 50 Hz
⁄ teplota nastavitelná přes iBox
⁄ ComfortZone 100
⁄ ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
⁄ lze aktivovat hygienické splachování
(automatický tok vody po dobu 10 sekund
každých 24 hodin po poslední činnosti)
⁄ lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý
MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro
viz informace iClub – str. 0.0
tepelnou desinfekci)
⁄ perlátor odolný proti zlodějům
⁄ nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
⁄ automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
⁄ normální proud
⁄ průtok 3.5 l/min
⁄ ﬁltry nečistot v přívodních hadicích
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače
⁄ možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo
zastíněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li
umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi
čidlem a okrajem umyvadla je větší než
75 mm, funkční omezení z důvodu příliš
velké vzdálenosti
⁄ obsahuje: výtok, přívodní kabel (7 m),
příchytky pro instalaci, krycí rozetu pro iBox,
mísicí jednotku, transformátor 6 V/ 6 watt
⁄ rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
⁄ základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii AXOR

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO ELEKTRONICKOU
UMYVADLOVOU BATERII AXOR
⁄ obsahuje: instalační trubku EN20
pro napájení
⁄ rozměr přívodů: DN20

VÉ
NO

Ceník 2017/2018

EUR

Objedn. čís.

k instalaci nutné:
⁄ elektronická umyvadlová baterie

16182180

253,10

16182180

253,10

MONTÁŽ VÝROBKU ZDARMA
viz informace iClub – str. 0.0
chrom
38010000
speciální povrchy* 38010XXX

935,40
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR,
elektronické
baterie

Umyvadlové mísy a umyvadla

14.2

Koupací vany

14.3

AXOR, umyvadla
a koupací vany

A XOR, UMY VADL A A KOUPACÍ VANY

AXOR, umyvadla a koupací vany
EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

bílá

11300000

1 341,20

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

AXOR Urquiola, umyvadlové mísy a umyvadla
UMYVADLOVÁ MÍSA 625 X 408 MM
⁄ umyvadlová mísa na pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ CE
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

UMYVADLOVÁ MÍSA 511 MM
⁄ umyvadlová mísa na pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ CE

11301000

1 200,00

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

bílá

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

UMYVADLO 625 X 399 MM,
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ montáž na stěnu
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ CE

11302000

1 482,30

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

bílá

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

AXOR Massaud, umyvadla a umyvadlové mísy
UMYVADLO PRO ZABUDOVÁNÍ
S 1 VRTANOU DÍROU
⁄ vestavné umyvadlo
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
⁄ CE
vhodné doplňky:
⁄ páková umyvadlová baterie 110 bez táhla

NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

14.2

Ceník 2017/2018

bílá

42310000

788,10

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

18010000
18010XXX
51301000
51301XXX

829,50
*na vyžádání
45,30
*na vyžádání

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, umyvadla a koupací vany
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

bílá

42300000

1 005,70

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

18020000
18020XXX
51301000
51301XXX

1 248,40
*na vyžádání
45,30
*na vyžádání

bílá

42305000

838,10

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

18020000
18020XXX
51301000
51301XXX

1 248,40
*na vyžádání
45,30
*na vyžádání

KOUPACÍ VANA 1 800 MM
bílá
⁄ volně stojící vana
⁄ výška náplně: cca 340 mm
⁄ množství náplně: cca 180 l (1 osoba 70 kg)
⁄ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg):
cca 440 kg
⁄ hmotnost bez vody: 187 kg
⁄ včetně předem smontované odtokové
a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open
⁄ materiál: minerální kompozit s povrchem
gelcoat
⁄ CE

11440000

7 764,40

KOUPACÍ VANA 1 900 MM
bílá
⁄ volně stojící vana
⁄ výška náplně: cca 380 mm
⁄ množství náplně: cca 397 l (1 osoba 70 kg)
⁄ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg):
cca 470 kg
⁄ hmotnost bez vody: 70 kg
⁄ včetně předem smontované odtokové
a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open
⁄ materiál: vrstvený materiál s polyesterovým
povrchem gelcoat
⁄ CE

18950000

11 184,90

UMYVADLOVÁ MÍSA 800 MM
⁄ umyvadlová mísa pro pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
⁄ CE
vhodné doplňky:
⁄ páková umyvadlová baterie 220 bez táhla
pro umyvadlové mísy
NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

UMYVADLOVÁ MÍSA 600 MM
⁄ umyvadlová mísa pro pracovní desku
⁄ jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami
bez táhla
⁄ minerální kompozit s povrchem gelcoat
⁄ při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
⁄ CE
vhodné doplňky:
⁄ páková umyvadlová baterie 220 bez táhla
pro umyvadlové mísy
NOVÉ ⁄ neuzavíratelná odtoková sada pro
umyvadla

AXOR Urquiola, koupací vana

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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AXOR, umyvadla
a koupací vany

AXOR Massaud, koupací vana

14.3

A X O R S t a rc k , ku c h y ň s ké b a t e r i e

15.4

A X O R C i t t e r i o, ku c h y ň s ké b a t e r i e

15.5

A X O R C i t t e r i o M , ku c h y ň s ké b a t e r i e

15.6

A X O R U n o, ku c h y ň s ké b a t e r i e

15.7

A X O R M o n t re u x , ku c h y ň s ké b a t e r i e

15.8

A X O R , p ř í s l u š e n s t v í ku
kuchy
chy ň s k ý ch b a t e r i í

15.8

AXOR, kuchyňské
baterie

A XOR, KUCHYŇSKÉ BATERIE

Tlačítko Select pro pouštění a

Ergonomická rukojeť pro přesné

Výtok otočný v rozmezí

zastavování proudu vody

ovládání a současné nastavení

110° nebo 150°

teploty i intenzity proudu

Nastavitelný rozsah

ComfortZone – pro napouštění

otáčení výtoku

vysokých hrnců a nádob

baterie110°, 150°
nebo 360°

Ergonomická rukojeť pro
přesné ovládání a současné
nastavení teploty i intenzity
proudu

A XOR Citterio Select,

A XOR Citterio Select,

páková kuchyňská baterie

páková kuchyňská baterie

s otočným výtokem

s vytažitelným výtokem

Tlačítko Select pro pouštění
a zastavování proudu vody

Výtok je možné vytáhnou
až do délky 50 cm –
pro maximální ﬂexibilitu
a volnost pohybu

Magnetický držák MagFit
upevňuje hlavici se sprškou
k tělesu baterie

Mocný proud pro důkladné
očištění a k pohodlnému
zalévání květin

A XOR, KUCHYŇSKÉ BATERIE

Kuchyňské baterie značky AXOR. Avant-

Dokonalý příklad nejnovějšího tech-

gardní design pro kuchyni, kde kulinářský

nického pokroku. Vynikající kvalita

vývoj nabývá tvar té nejvyšší úrovně.

v kuchyni. Dokonale provedená.

Tam, kde vznikají nové smyslové a estetické dimenze. Kuchyně AXOR vznikla
za přispění těch nejlepších světových

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio,

designérů. Spolu s inovační silou značky

Phoenix Design

AXOR. Jako je ovládací technika Select.

AXOR, kuchyňské
baterie

PŘEDNÍ MEZI KUCHYŇSK ÝMI
ARMATUR AMI . DOKONALE
PROVEDENÉ.

AXOR, kuchyňské baterie
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Starck
PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí
110°, 150° nebo 360°
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
⁄ normální proud
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 11 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
10822000
vzhled nerezu
10822800
speciální povrchy* 10822XXX

468,80
738,40
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
S VYTAŽITELNOU SPRŠKOU
⁄ otočný výtok 110° / 150°
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ magnetický držák spršky MagFit
⁄ sprchová hadice s rychlospojkou
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
10821000
vzhled nerezu
10821800
speciální povrchy* 10821XXX

545,80
859,70
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného červeného zlata.

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE SEMI-PRO
⁄ otočný výtok 360°
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

10820000

705,00

chrom
10801000
speciální povrchy* 10801XXX

314,10
*na vyžádání

chrom

Tento produkt není k dispozici
se speciálními povrchy.

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok 360°
⁄ normální proud
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 11 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

15.4
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, kuchyňské baterie
Objedn. čís.

EUR

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí
110°, 150° nebo 360°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální proud
⁄ tlačítko Select pro pohodlné pouštění
a zavírání proudu vody
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 10 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
39860000
vzhled nerezu
39860800
speciální povrchy* 39860XXX

506,20
797,30
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
S VYTAŽITELNÝM VÝTOKEM
⁄ otočný výtok 150°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální proud
⁄ tlačítko Select pro pohodlné pouštění
a zavírání proudu vody
⁄ magnetický držák spršky MagFit
⁄ sprchová hadice s rychlospojkou
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 10 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
39861000
vzhled nerezu
39861800
speciální povrchy* 39861XXX

562,40
885,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí
110°, 150° nebo 360°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální proud
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 13 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
39850000
vzhled nerezu
39850800
speciální povrchy* 39850XXX

469,30
739,20
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
S VYTAŽITELNOU SPRŠKOU
⁄ otočný výtok 110° / 150°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ magnetický držák spršky MagFit
⁄ sprchová hadice s rychlospojkou
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
39835000
vzhled nerezu
39835800
speciální povrchy* 39835XXX

554,40
873,20
*na vyžádání

Povrchová úprava

AXOR Citterio Select
260
222

159
180

225

180
69

281

230

Ø 22
Ø 28
103

133
99

4°

141

max. 70

Ø 64

840

Ø 34

G 3/8

234
219

ca. 500

Ø 22
Ø 28
103

133
99

69

141

Ø 64

Ø 34

840

max. 70

159
180

180

225

230

342

4°

G 3/8

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

AXOR, kuchyňské
baterie

AXOR Citterio

Ceník 2017/2018

15.5

AXOR, kuchyňské baterie
Objedn. čís.

EUR

chrom
39840000
vzhled nerezu
39840800
speciální povrchy* 39840XXX

713,00
1 123,00
*na vyžádání

DVOUOTVOROVÁ PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ
BATERIE
⁄ otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí
110°, 150° nebo 360°
⁄ ﬂexibilní umístění ovládání baterie,
zapotřebí 2 otvory s Ø 35 mm
⁄ normální proud
⁄ sprchová hadice s rychlospojkou
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 13 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
34820000
vzhled nerezu
34820800
speciální povrchy* 34820XXX

425,60
670,40
*na vyžádání

DVOUOTVOROVÁ PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ
BATERIE S VYTAŽITELNOU SPRŠKOU
⁄ otočný výtok 110° / 150°
⁄ ﬂexibilní umístění ovládání baterie,
zapotřebí 2 otvory s Ø 35 mm
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ magnetický držák spršky MagFit
⁄ sprchová hadice s rychlospojkou
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
34822000
vzhled nerezu
34822800
speciální povrchy* 34822XXX

494,50
778,90
*na vyžádání

Povrchová úprava
PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE SEMI-PRO
⁄ otočný výtok 360°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
Tento produkt není k dispozici
se speciálními povrchy.

AXOR Citterio M

min. 90

15.6

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, kuchyňské baterie
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Uno
chrom
38815000
vzhled nerezu
38815800
speciální povrchy* 38815XXX

557,90
878,70
*na vyžádání

13623180

220,10

13586000

103,50

13623180

220,10

13586000

103,50

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok 360°
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální proud
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 12 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
38830000
vzhled nerezu
38830800
speciální povrchy* 38830XXX

590,00
929,30
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí
110°, 150° nebo 360°
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální proud
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 13 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
14850000
speciální povrchy* 14850XXX

368,30
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
POD OMÍTKU, MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ otočný výtok 110° / 150°
⁄ teleskopický výtok (330 - 500 mm)
⁄ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo,
podle instalace základního tělesa
⁄ normální proud
⁄ průtok 9 l/min
⁄ keramická kartuše typu Joystick
⁄ způsob připojení: nutné je základní těleso
nebo základní jednotka
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ základní těleso pro pákovou umyvadlovou
baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

25

VÉ
NO
15
37
15 5

min.
max.

94

ZÁKLADNÍ TĚLESO PRO PÁKOVOU
UMYVADLOVOU BATERII POD OMÍTKU
MONTÁŽ NA STĚNU
⁄ obsahuje: proplachovací ventil
⁄ volitelné umístění systému baterie, může být
vpravo nebo vlevo od výtoku
⁄ rozměr přívodů: DN15
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ prodloužení 25 mm

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.

AXOR, kuchyňské
baterie

43.5

Ceník 2017/2018

15.7

AXOR, kuchyňské baterie
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

AXOR Montreux
VÉ
NO
Ø28
396

7°

14 3
112

17 0

84

151

258

92

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
⁄ otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí
110°, 150° nebo 360°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ laminární proud
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 12 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
16580000
vzhled nerezu
16580800
speciální povrchy* 16580XXX

432,70
681,60
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
S VYTAŽITELNOU SPRŠKOU
⁄ otočný výtok 110° / 150°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ magnetický držák spršky MagFit
⁄ sprchová hadice s rychlospojkou
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
16581000
vzhled nerezu
16581800
speciální povrchy* 16581XXX

540,80
851,80
*na vyžádání

PÁKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE SEMI-PRO
⁄ otočný výtok 360°
⁄ svislá poloha rukojeti
⁄ normální a sprchový proud
⁄ aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět
stisknutím přepínače proudu
⁄ rozměr přívodů: DN15
⁄ průtok 9.5 l/min
⁄ keramická kartuše
⁄ způsob připojení: převlečné matice G ⅜
⁄ zabudovaný zpětný ventil
⁄ vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
16582000
vzhled nerezu
16582800
speciální povrchy* 16582XXX

649,00
1 022,20
*na vyžádání

UZAVÍRACÍ VENTIL PRO KUCHYŇSKÉ
SPOTŘEBIČE
⁄ způsob použití: pro pracovní desky
do tloušťky 47 mm
⁄ dřík: Ø 27 mm
⁄ zpětný ventil
⁄ rozměr přívodů DN15
⁄ přípoj spotřebiče DN20

chrom
10823000
vzhled nerezu
10823800
speciální povrchy* 10823XXX

136,70
191,20
*na vyžádání

Ø62

830
max.70

Ø34

204

G 3/8

234

VÉ
NO
396

Ø28

170

112

151

181

213

7°

143

92
60

852

Ø 62

VÉ
NO
292

622

270

Ø29

143

92
60

151

170

208

112

845
max. 70

Ø 62

Ø 34

G3/8

Doplňky

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného červeného zlata.

15.8

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, kuchyňské
baterie

A X O R , základní tělesa, odtok y a přepady
16.8

Vanové soupravy
pro napouštění, odtok a přepad

16.12

Vanové odtokové a přepadové soupravy

16.14

Odtokové soupravy pro sprchové vaničky

16.16

Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety

16.17

Sifony

16.17

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

iBox universal

AXOR, ZÁKL ADNÍ TĚLESA
A PŘÍSLUŠENST VÍ
DOKONAL Á TECHNIK A .

Dokonalost produktů AXOR pokračuje i ve stěně a také pod vanou
či umyvadlem. Všude, kde jsou nainstalované baterie a sprchy.
Spolu se základními tělesy AXOR, se sifony a odtokovými soupravami. Zakládají se na mnohaletých zkušenostech značky
AXOR. Vyráběny jsou v souladu s nejvyššími standardy kvality.

Základní tělesa

Základní těleso pro umyvadlové baterie

Základní těleso pro umyvadlové

Základní tělesa pro baterie na

pod omítku

a vanové baterie na podlahu

okraj vany a vanový sokl

iBox universal, základní tělesa pro baterie

Základní tělesa pro

Základní tělesa pro termostatické

'a termostatické baterie pod omítku

termostatické moduly

moduly AXOR ShowerCollection

Základní tělesa pro horní
sprchy

AXOR navíc nabízí příslušenství pro různé použití v koupelnách.

Odtokové a přepadové soupravy

Vanové soupravy pro napouštění,

Vanové odtokové a přepadové

odtok a přepad

soupravy

Odtokové soupravy

Odtokové soupravy do sprch

Sifony

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

pro umyvadla a bidety

IBOX UNIVERSAL

Design, funkčnost, technika schovaná ve stěně.
U značky AXOR se dokonalost šíří do všech směrů.
®

Nejlepším příkladem toho je těleso iBox universal.

⁄ Základní těleso pro více než 15 různých instalací
vrchních sad sprchových a vanových baterií či
termostatů pod omítku

Jediné základní těleso. Pro řadu řešení s instalací

⁄ Vhodné pro všechny baterie AXOR

pod omítku. Nekompromisně spolehlivé. Rozhodně

⁄ Znamená to, že po jeho instalaci si stále ještě můžete

snadné k instalaci. Technika. Dokonale provedená.

zvolit produkt AXOR

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotřebič

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok

AXOR ShowerSelect Soft,
ventil pro 3 spotřebiče

# 36705000

# 36707000

# 36711000

# 36706000

# 36773000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotřebič

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič a 1 další výtok

AXOR ShowerSelect Round,
ventil pro 3 spotřebiče

# 36722000

# 36723000

# 36721000

# 36726000

# 36727000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotřebič

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič a 1 další výtok

AXOR ShowerSelect Square,
ventil pro 3 spotřebiče

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče
s jednotkou FixFit a držáku

# 36714000

# 36715000

# 36718000

# 36716000

# 36717000

# 36712000

AXOR Starck,
vanová baterie

AXOR Starck,
sprchová baterie

# 10416000
# 10616000
# 10418000
# 10614000*
# 10414000, # 10427000*

AXOR Starck,
termostatická baterie

AXOR Starck,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Starck,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Starck, termostatická AXOR Starck Classic,
vanová baterie
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem

# 10710000

# 10715000

# 10700000

# 10720000

# 10415000

AXOR Starck Classic,
sprchová baterie

# 10615000

AXOR Starck X,
vanová baterie

AXOR Starck X,
sprchová baterie

AXOR Starck X,
termostatická baterie

AXOR Starck X,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Starck X,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Starck X, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem

# 10445000
# 10447000

# 10645000

# 10716000

# 10717000

# 10706000

# 10726000

AXOR Starck Organic,
vanová baterie

AXOR Starck Organic,
sprchová baterie

AXOR Starck Organic,
termostatická baterie

AXOR Starck Organic,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Starck Organic, AXOR Starck Organic,
termostatická baterie s uzavítermostatická baterie
s uzavíracím ventilem racím a přepínacím ventilem

# 12415000
# 12416000

# 12605000

# 12710000

# 12711000

# 12715000

# 12716000

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

*páčkové rukojeti bez obrázků

AXOR Citterio,
vanová baterie

AXOR Citterio,
sprchová baterie

AXOR Citterio,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Citterio,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Citterio, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem

# 39455000
# 39457000

# 39655000

# 39716000
# 39711000*

# 39705000
# 39700000*

# 39725000
# 39720000*

*páčkové rukojeti bez obrázků
AXOR Citterio E,
vanová baterie

AXOR Citterio E,
sprchová baterie

# 36455000
# 36457000

# 36655000

NOVÉ

NOVÉ

AXOR Citterio M,
vanová baterie

AXOR Citterio M,
sprchová baterie

AXOR Citterio M,
termostatická baterie

AXOR Citterio M,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Citterio M,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Citterio M, termostatická baterie s uzavíracím a přepínacím ventilem

# 34425000
# 34427000

# 34625000

# 34715000

# 34716000

# 34705000

# 34725000

AXOR Urquiola,
vanová baterie

AXOR Urquiola,
sprchová baterie

AXOR Urquiola,
termostatická baterie

AXOR Urquiola,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Urquiola,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Urquiola, termostatická baterie s uzavíracím a přepínacím ventilem

# 11425000

# 11625000

# 11730000

# 11731000

# 11732000

# 11733000

AXOR Massaud,
vanová baterie

AXOR Massaud,
sprchová baterie

AXOR Massaud,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Massaud,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Massaud, termostatická baterie s uzavíracím a přepínacím ventilem

# 18455000

# 18655000

# 18741000

# 18745000

# 18750000

AXOR Uno,
vanová baterie

AXOR Uno,
sprchová baterie

AXOR Uno,
sprchová baterie

# 38426000, -820, -930
# 38428000, -820, -930

# 45405000, -820, -930
# 45407000, -820, -930

# 38626000, -820, -930

NOVÉ

NOVÉ

AXOR Uno,
sprchová baterie

# 45605000, -820, -930

AXOR Uno,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Uno,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Uno, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem

# 38375000

# 38715000

# 38700000

# 38720000

AXOR Carlton,
vanová baterie

AXOR Carlton,
termostatická baterie
Highflow

AXOR Carlton,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

AXOR Carlton, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem

# 17415000, -090

# 17716000,- 090

# 17705000, -090

# 17725000, -090

AXOR Montreux,
termostatická baterie

AXOR Montreux,
termostatická baterie
Highflow

# 16810000, -820
# 16823000, -820*

# 16815000, -820
# 16824000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

# 16800000, -820
# 16801000, -820*

AXOR Montreux, termo- AXOR Montreux,
statická baterie s uzavíra- termostatická baterie
cím a přepínacím ventilem

# 16820000, -820
# 16821000, -820

# 16823000, -820

AXOR Montreux,
AXOR Montreux,
termostatická baterie termostatická baterie
Highflow
s uzavíracím ventilem

AXOR Montreux termostatická baterie s uzavíracím a přepínacím ventilem

# 16824000, -820

# 16821000, -820

# 16801000, -820

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

AXOR Uno,
termostatická baterie

iBox universal
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

iBox universal
VÉ
NO

01700180

130,80

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

01750180

178,10

NOVÉ ⁄ prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13587000

46,30

NOVÉ ⁄ sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

32,90

13587000

46,30

chrom
98860000
speciální povrchy* 98860XXX

46,40
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA ROUND,
chrom
14960000
JEDEN OTVOR
kartáčovaný nikl
14960820
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace speciální povrchy* 14960XXX
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

51,40
81,00
*na vyžádání

80

21

min.

max.
max.

59

min.

31/41/51

8/18/28

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
⁄ nastavitelný límec uchycení
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ rotačně symetrická instalace
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20
vhodné doplňky:

ZÁKLADNÍ TĚLESO IBOX UNIVERSAL
S UZAVÍRACÍ JEDNOTKOU
⁄ těsnění
⁄ závit přívodů G ¾
⁄ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových
a vanových baterií či termostatů pod omítku
⁄ montáž s protihlukovou izolací
⁄ rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

vhodné doplňky:

PRODLOUŽENÍ ZÁKLADNÍHO TĚLESA
25 MM PRO IBOX UNIVERSAL
⁄ prodloužení základního tělesa
⁄ prodlužovací délka: 25 mm

VÉ
NO

PRODLUŽOVACÍ ROZETA
⁄ pro instalaci mezi obklady a vrchní sadu
⁄ vhodná pro všechny podomítkové instalace
hranatých vrchních sad se zaoblenými rohy
⁄ rozměr: 172 x 172 mm
⁄ prodlužovací délka: 22 mm

33

16.8

Ø 17 0

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iBox universal
Povrchová úprava

33

EUR

PRODLUŽOVACÍ ROZETA ROUND,
chrom
14961000
DVA OTVORY
kartáčovaný nikl
14961820
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace speciální povrchy* 14961XXX
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

51,40
81,00
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA ROUND,
chrom
14962000
DVA OTVORY, 0-1-2
kartáčovaný nikl
14962820
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace speciální povrchy* 14962XXX
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

51,40
81,00
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA ROUND,
chrom
14963000
DVA OTVORY, ŠIPKA
kartáčovaný nikl
14963820
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace speciální povrchy* 14963XXX
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

51,40
81,00
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14964000
JEDEN OTVOR
speciální povrchy* 14964XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14965000
JEDEN OTVOR, ČERVENÁ, MODRÁ
speciální povrchy* 14965XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14966000
JEDEN OTVOR, ŠIPKA
speciální povrchy* 14966XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

Ø 17 0

33

Ø 17 0

Ø 17 0

17 0

33

17 0

17 0

33

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

17 0

17 0

33

33

Objedn. čís.

17 0

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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16.9

iBox universal

17 0

Povrchová úprava

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14968000
DVA OTVORY, ČERVENÁ, MODRÁ
speciální povrchy* 14968XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14969000
DVA OTVORY, 0-1-2
speciální povrchy* 14969XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14970000
DVA OTVORY, ŠIPKA
speciální povrchy* 14970XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA, JEDEN OTVOR
chrom
14971000
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace speciální povrchy* 14971XXX
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA, DVA OTVORY
chrom
14972000
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace speciální povrchy* 14972XXX
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

17 0

17 0

33

17 0

17 0

33

17 0

17 0

33

16.10

PRODLUŽOVACÍ ROZETA SQUARE,
chrom
14967000
DVA OTVORY
speciální povrchy* 14967XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

17 0

17 0

33

33

EUR

17 0

17 0

33

Objedn. čís.

17 0

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iBox universal

17 0

Povrchová úprava

33

PRODLUŽOVACÍ ROZETA
chrom
14973000
DVA OTVORY, 0-1-2
speciální povrchy* 14973XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

PRODLUŽOVACÍ ROZETA
chrom
14974000
DVA OTVORY, ŠIPKA
speciální povrchy* 14974XXX
⁄ pro situace s omezenou hloubkou instalace
pod omítku
⁄ průměr: 170 mm
⁄ rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta
⁄ prodlužovací délka: 33 mm
⁄ materiál: kovová rozeta

62,80
*na vyžádání

17 0

SADA MONTÁŽNÍCH LIŠT
PRO IBOX UNIVERSAL

93171000

32,90

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

VÉ
NO

EUR

17 0

17 0

33

Objedn. čís.

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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Odtokové a přepadové systémy
Objedn. čís.

EUR

EXAFILL, VRCHNÍ SADA VANOVÉHO
chrom
58300000
VÝTOKU
speciální povrchy* 58300XXX
⁄ obsahuje: krytku, bezpečnostní zátku
⁄ vhodné pro standardní i speciální vany
⁄ trojitý perlátor
⁄ tvarovač vodního proudu je stavitelný o 20°
⁄ průtok 38 l/min

214,90
*na vyžádání

Povrchová úprava

Vanové soupravy pro napouštění, odtok a přepad
VÉ
NO

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll, základní těleso vanového výtoku

s odtokovou a přepadovou soupravou pro
standardní vany
NOVÉ ⁄ Exaﬁll, základní těleso vanového výtoku
s odtokovou a přepadovou soupravou pro
speciální vany

EXAFILL, ZÁKLADNÍ TĚLESO VANOVÉHO
VÝTOKU S ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU
SOUPRAVOU PRO STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany
⁄ délka ohebného táhla 520 mm
⁄ napojení přívodní hadice vody vlevo
a vpravo DN20

VÉ
NO

58301180

123,30

58302180

173,00

58301180

123,30

obsahuje:

NOVÉ ⁄ vanový sifon

(# 60033000)

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll, vrchní sada vanového výtoku
NOVÉ ⁄ ohebná připojovací trubka 800 mm

EXAFILL, ZÁKLADNÍ TĚLESO VANOVÉHO
VÝTOKU S ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU
SOUPRAVOU PRO SPECIÁLNÍ VANY
⁄ vhodné pro speciální vany, s měchem pro
vany s šikmým okrajem
⁄ délka ohebného táhla 780 mm
⁄ napojení přívodní hadice vody vlevo
a vpravo DN20

VÉ
NO

chrom
58300000
speciální povrchy* 58300XXX
58308000

214,90
*na vyžádání
109,60

58302180

173,00

chrom
58300000
speciální povrchy* 58300XXX
58308000

214,90
*na vyžádání
109,60

chrom
58303000
speciální povrchy* 58303XXX

332,30
*na vyžádání

obsahuje:

NOVÉ ⁄ vanový sifon

(# 60033000)

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll, vrchní sada vanového výtoku
NOVÉ ⁄ ohebná připojovací trubka 800 mm

EXAFILL, ÚPLNÁ SADA VANOVÉHO
VÝTOKU S ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU
SOUPRAVOU PRO STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany
⁄ délka ohebného táhla 520 mm
⁄ napojení přívodní hadice vody vlevo
a vpravo DN20

VÉ
NO

obsahuje:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll, základní těleso vanového výtoku

s odtokovou a přepadovou soupravou pro
standardní vany
(# 58301180)
NOVÉ ⁄ Exaﬁll, vrchní sadu vanového výtoku
(# 58300000)
NOVÉ ⁄ vanový sifon
(# 60033000)

16.12
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Odtokové a přepadové systémy
Objedn. čís.

EUR

EXAFILL S, VRCHNÍ SADA VANOVÉHO
chrom
58304000
VÝTOKU
speciální povrchy* 58304XXX
⁄ obsahuje: krytku, bezpečnostní zátku
⁄ vhodné pro standardní i speciální vany
⁄ široký přívalový proud
⁄ tvarovač vodního proudu je stavitelný o 30°
⁄ průtok 30 l/min

197,30
*na vyžádání

Povrchová úprava

82

35

100

VÉ
NO

100
70

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku

s odtokovou a přepadovou soupravou pro
standardní vany
NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku
s odtokovou a přepadovou soupravou pro
speciální vany

VÉ
NO

EXAFILL S, ZÁKLADNÍ TĚLESO VANOVÉHO
VÝTOKU S ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU
SOUPRAVOU PRO STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany, s měchem pro
vany s šikmým okrajem
⁄ délka ohebného táhla 520 mm
⁄ napojení přívodní hadice vody vlevo DN20

58305180

113,30

58306180

158,90

58305180

113,30

58306180

158,90

chrom
58304000
speciální povrchy* 58304XXX

197,30
*na vyžádání

58306180

158,90

58305180

113,30

chrom
58304000
speciální povrchy* 58304XXX

197,30
*na vyžádání

obsahuje:

NOVÉ ⁄ vanový sifon

(# 60033000)

alternativní produkty:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku

s odtokovou a přepadovou soupravou pro
speciální vany

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, vrchní sada vanového výtoku

VÉ
NO

EXAFILL S, ZÁKLADNÍ TĚLESO VANOVÉHO
VÝTOKU S ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU
SOUPRAVOU PRO SPECIÁLNÍ VANY
⁄ vhodné pro speciální vany, s měchem pro
vany s šikmým okrajem
⁄ délka ohebného táhla 780 mm
⁄ napojení přívodní hadice vody vlevo DN20
obsahuje:

NOVÉ ⁄ vanový sifon

(# 60033000)

alternativní produkty:
NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku
s odtokovou a přepadovou soupravou pro
standardní vany
k instalaci nutné:

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, vrchní sada vanového výtoku

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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16.13

Odtokové a přepadové systémy
Objedn. čís.

EUR

EXAFILL S, ÚPLNÁ SADA VANOVÉHO
chrom
58307000
VÝTOKU S ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU speciální povrchy* 58307XXX
SOUPRAVOU PRO STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany, s měchem pro
vany s šikmým okrajem
⁄ délka ohebného táhla 520 mm
⁄ napojení přívodní hadice vody vlevo DN20

299,00
*na vyžádání

Povrchová úprava

VÉ
NO

obsahuje:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, vrchní sadu vanového výtoku
(# 58304000)

NOVÉ ⁄ Exaﬁll S, základní těleso vanového výtoku

s odtokovou a přepadovou soupravou pro
standardní vany
(# 58305180)
NOVÉ ⁄ vanový sifon
(# 60033000)

VÉ
NO

VÉ
NO

OHEBNÁ PŘIPOJOVACÍ TRUBKA 800 MM
⁄ délka 800 mm
⁄ verze: s kolenem 90°

58308000

109,60

EXAFILL, VRCHNÍ SADA VANOVÉHO
VÝTOKU
⁄ obsahuje: zpětný ventil
⁄ průtok 26 l/min
⁄ výška přepadu stavitelná v rozmezí 25 mm

chrom
58309000
speciální povrchy* 58309XXX

98,10
*na vyžádání

chrom
58310000
speciální povrchy* 58310XXX

69,60
*na vyžádání

60033000

13,00

chrom
58310000
speciální povrchy* 58310XXX

69,60
*na vyžádání

chrom
58309000
speciální povrchy* 58309XXX

98,10
*na vyžádání

60033000

13,00

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ odtoková souprava Push-Open pro vrchní
sadu vanového výtoku Exaﬁll

vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ vanový sifon
ODTOKOVÁ SOUPRAVA PUSH-OPEN PRO
VRCHNÍ SADU VANOVÉHO VÝTOKU
EXAFILL

VÉ
NO

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Exaﬁll, vrchní sada vanového výtoku
vhodné doplňky:

NOVÉ ⁄ vanový sifon

Vanové odtokové a přepadové soupravy
FLEXAPLUS, VRCHNÍ SADA
⁄ obsahuje: rukojeť, bezpečnostní zátku
⁄ vhodné pro standardní i speciální vany

VÉ
NO

chrom
58311000
speciální povrchy* 58311XXX

26,70
*na vyžádání

58313180

49,40

58314180

76,20

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Flexaplus, základní těleso odtokové

a přepadové soupravy pro standardní vany
NOVÉ ⁄ Flexaplus, základní těleso odtokové
a přepadové soupravy pro speciální vany

16.14
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Odtokové a přepadové systémy
Povrchová úprava

VÉ
NO

FLEXAPLUS S, VRCHNÍ SADA
⁄ obsahuje: rukojeť, bezpečnostní zátku
⁄ vhodné pro standardní i speciální vany

Objedn. čís.

EUR

chrom
58312000
speciální povrchy* 58312XXX

40,90
*na vyžádání

58313180

49,40

58314180

76,20

58313180

49,40

58311000
58311XXX
58312000
58312XXX

26,70
*na vyžádání
40,90
*na vyžádání

58314180

76,20

58311000
58311XXX
58312000
58312XXX

26,70
*na vyžádání
40,90
*na vyžádání

chrom
58315000
speciální povrchy* 58315XXX

70,30
*na vyžádání

k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Flexaplus, základní těleso odtokové

a přepadové soupravy pro standardní vany
NOVÉ ⁄ Flexaplus, základní těleso odtokové
a přepadové soupravy pro speciální vany

VÉ
NO

FLEXAPLUS, ZÁKLADNÍ TĚLESO ODTOKOVÉ
A PŘEPADOVÉ SOUPRAVY PRO
STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany
⁄ PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
⁄ ohebná přepadová hadice
⁄ délka ohebného táhla 520 mm
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Flexaplus, vrchní sada
NOVÉ ⁄ Flexaplus S, vrchní sada

VÉ
NO

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

FLEXAPLUS, ZÁKLADNÍ TĚLESO ODTOKOVÉ
A PŘEPADOVÉ SOUPRAVY PRO SPECIÁLNÍ
VANY
⁄ vhodné pro speciální vany
⁄ PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
⁄ ohebná přepadová hadice
⁄ délka ohebného táhla 780 mm
k instalaci nutné:

NOVÉ ⁄ Flexaplus, vrchní sada
NOVÉ ⁄ Flexaplus S, vrchní sada

VÉ
NO

FLEXAPLUS, ÚPLNÁ SADA S VRCHNÍ
SADOU A ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU
SOUPRAVOU PRO STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany
⁄ PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
⁄ ohebná přepadová hadice
⁄ délka ohebného táhla 520 mm

chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

obsahuje:

NOVÉ ⁄ Flexaplus, vrchní sadu
(# 58311000)

NOVÉ ⁄ Flexaplus, základní těleso odtokové

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

a přepadové soupravy pro standardní vany
(# 58313180)

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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16.15

Odtokové a přepadové systémy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

FLEXAPLUS S, ÚPLNÁ SADA S VANOVOU
chrom
58316000
ODTOKOVOU A PŘEPADOVOU SOUPRAVOU speciální povrchy* 58316XXX
A VRCHNÍ SADOU, PRO STANDARDNÍ VANY
⁄ vhodné pro standardní vany
⁄ PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
⁄ ohebná přepadová hadice
⁄ délka ohebného táhla 520 mm

VÉ
NO

EUR
82,70
*na vyžádání

obsahuje:

NOVÉ ⁄ Flexaplus S, vrchní sadu
(# 58312000)

NOVÉ ⁄ Flexaplus, základní těleso vanového výtoku
s odtokovou a přepadovou soupravou pro
standardní vany
(# 58313180)

Odtokové soupravy pro sprchové vaničky
VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

chrom
60031000
speciální povrchy* 60031XXX

71,40
*na vyžádání

STARO 90, ÚPLNÁ SADA
ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ pro sprchové vaničky s otvorem Ø 90 mm
⁄ odtokový výkon 29 l/min při výšce hladiny
15 mm
⁄ PE šroubové spojení 40/ 50 mm
⁄ odtoková trubka Ø 50 mm
⁄ vrchní sada z nerezové oceli
⁄ samočisticí

chrom
60032000
speciální povrchy* 60032XXX

58,40
*na vyžádání

STARO 52, ÚPLNÁ SADA
ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ pro sprchové vaničky s otvorem Ø 52 mm
⁄ odtokový výkon 33 l/min při výšce hladiny
120 mm
⁄ PE šroubové spojení 40/ 50 mm
⁄ odtoková trubka Ø 50 mm
⁄ vrchní sada z nerezové oceli
⁄ samočisticí

chrom
60030000
speciální povrchy* 60030XXX

32,90
*na vyžádání

60033000

13,00

VANOVÝ SIFON
⁄ PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm

VÉ
NO

16.16

RAINDRAIN 90 XXL, ÚPLNÁ SADA
ODTOKOVÉ SOUPRAVY
⁄ pro sprchové vaničky s otvorem Ø 90 mm
⁄ odtokový výkon 51 l/min při výšce hladiny
15 mm
⁄ odtoková trubka Ø 50 mm
⁄ svrchní sada z nerezové oceli
⁄ čistící otvor

Ceník 2017/2018

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Odtokové a přepadové systémy
Povrchová úprava

Objedn. čís.

EUR

Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety
VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

ODTOKOVÁ SOUPRAVA S TÁHLEM PRO
UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ BATERIE
⁄ ovládání táhlem
⁄ pro umyvadla s přepadovým otvorem
⁄ mosaz
⁄ mosazná výtoková zátka
⁄ závit připojení G 1¼

chrom
51302000
speciální povrchy* 51302XXX

76,40
*na vyžádání

ODTOKOVÁ SOUPRAVA PUSH-OPEN PRO
UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ BATERIE
⁄ ovládání zatlačením na zátku
⁄ pro umyvadla s přepadovým otvorem
⁄ mosaz
⁄ mosazná výtoková zátka
⁄ závit připojení G 1¼

chrom
51300000
speciální povrchy* 51300XXX

70,70
*na vyžádání

NEUZAVÍRATELNÝ ODTOKOVÝ VENTIL
PRO UMYVADLA

chrom
51301000
speciální povrchy* 51301XXX

45,30
*na vyžádání

FLOWSTAR, DESIGNOVÝ SIFON
⁄ obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou
trubku, rozetu Ø 70 mm, kryt odtokového
ventilu
⁄ rozsah nastavení 65 - 165 mm
⁄ vzdálenost od stěny 330 mm
⁄ rozměr připojení odtoku G 1¼

chrom
51303000
speciální povrchy* 51303XXX

164,50
*na vyžádání

FLOWSTAR, DESIGNOVÝ SIFON, SADA
⁄ obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou
trubku, rozetu Ø 70 mm, kryt odtokového
ventilu, 2 krytky s rohovými ventily
⁄ rozsah nastavení 65 - 165 mm
⁄ vzdálenost od stěny 330 mm
⁄ rozměr připojení odtoku G 1¼

chrom
51304000
speciální povrchy* 51304XXX

235,60
*na vyžádání

Sifony
VÉ
NO

VÉ
NO

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
obsahuje:

NOVÉ ⁄ Flowstar, designový sifon
(# 51303000)

NOVÉ ⁄ krytku

(# 51306000)

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
NOVÉ ⁄ rohový ventil s krytkou
(# 51307000)
Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného a kartáčovaného černého
chromu.
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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16.17

Odtokové a přepadové systémy
Povrchová úprava

VÉ
NO

VÉ
NO

Objedn. čís.

EUR

FLOWSTAR S, DESIGNOVÝ SIFON
⁄ obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou
trubku, rozetu Ø 72 mm
⁄ rozsah nastavení 60 - 165 mm
⁄ vzdálenost od stěny 330 mm
⁄ rozměr připojení odtoku G 1¼

chrom
51305000
speciální povrchy* 51305XXX

92,30
*na vyžádání

KRYTKA
⁄ pro rohový ventil
⁄ balení: 1 kus

chrom
51306000
speciální povrchy* 51306XXX

39,10
*na vyžádání

chrom
51307000
speciální povrchy* 51307XXX

63,50
*na vyžádání

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

ROHOVÝ VENTIL S KRYTKOU
⁄ obsahuje: 1 krytku # 13950XX0, čelisťové
šroubení Ø 10 mm
⁄ samotěsnicí závitové spojení
⁄ rozměr přívodu ze stěny G ½
⁄ balení: 1 kus

VÉ
NO

Tento produkt není k dispozici se speciálním
povrchem leštěného a kartáčovaného černého
chromu.

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

16.18
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ROHOVÝ VENTIL S MIKROFILTREM
⁄ obsahuje: rozetu Ø 54 mm, mikroﬁltr
s velikostí oka 100 µm
⁄ pro ochranu baterií proti vstupu nečistot,
např. pro elektronické umyvadlové baterie
⁄ ﬁltrační vložku lze vyjmout a vyčistit
⁄ rozměr přívodu ze stěny G ½
⁄ rozměr připojení vývodu G ⅜
⁄ balení: 1 kus

chrom

51308000

33,10

ROHOVÝ VENTIL E
⁄ obsahuje: rozetu Ø 54 mm, čelisťové
šroubení Ø 10 mm
⁄ samotěsnicí závitové spojení
⁄ rozměr přívodu ze stěny G ½
⁄ rozměr připojení odtoku G ⅜
⁄ materiál: mosaz
⁄ balení: 1 kus

chrom

51312000

16,80

ROHOVÝ VENTIL E
⁄ obsahuje: rozetu Ø 54 mm
⁄ rozměr přívodu ze stěny G ½
⁄ rozměr připojení odtoku G ½
⁄ balení: 1 kus
⁄ materiál: mosaz

chrom

51309000

17,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Odtokové a přepadové systémy

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

ROHOVÝ VENTIL S
⁄ obsahuje: rozetu Ø 54 mm, čelisťové
šroubení Ø 10 mm
⁄ samotěsnicí závitové spojení
⁄ rozměr přívodu ze stěny G ½
⁄ rozměr připojení odtoku G ⅜
⁄ materiál: mosaz
⁄ balení: 1 kus

chrom

51310000

19,50

TRUBKOVÝ SIFON, STANDARDNÍ MODEL
⁄ obsahuje: svislou trubku 85 mm, stěnovou
trubku, rozetu Ø 65 mm
⁄ rozsah nastavení 35 - 85 mm
⁄ vzdálenost od stěny 250 mm
⁄ rozměr připojení odtoku G 1¼

chrom

51320000

22,90

TRUBKOVÝ SIFON SE SNADNOU INSTALACÍ chrom
⁄ obsahuje: svislou trubku 120 mm, stěnovou
trubku, rozetu Ø 70 mm
⁄ rozsah nastavení 30 - 120 mm
⁄ vzdálenost od stěny 300 mm
⁄ rozměr připojení odtoku G 1¼

51321000

30,00

BIDETOVÝ TRUBKOVÝ SIFON,
STANDARDNÍ MODEL
⁄ obsahuje: svislou trubku 55 mm, stěnovou
trubku, rozetu Ø 70 mm
⁄ rozsah nastavení 30 - 55 mm
⁄ vzdálenost od stěny 275 mm
⁄ rozměr připojení odtoku G 1¼

chrom

51315000

30,40

ZAHNUTÁ TRUBKA 300 MM
⁄ délka 300 mm
⁄ s lemem
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozměr připojení G 1¼

chrom

51316000

22,30

PŘÍMÁ TRUBKA 500 MM
⁄ délka 500 mm
⁄ bez lemu
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozměr připojení G 1¼

chrom
51317000
speciální povrchy* 51317XXX

21,70
*na vyžádání

Příslušenství
VÉ
NO

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

VÉ
NO

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu "speciální povrchy"
a cenu s termínem si vyžádat na zákaznickém servisu.
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Odtokové a přepadové systémy
EUR

Povrchová úprava

Objedn. čís.

PŘÍMÁ TRUBKA 300 MM
⁄ délka 300 mm
⁄ s lemem
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozměr připojení G 1¼

chrom

51318000

12,20

VÉ
NO

ZAHNUTÁ TRUBKA 90°
⁄ bez lemu
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozměr připojení G 1¼

chrom

51313000

47,30

VÉ
NO

PRODLUŽOVACÍ TRUBKA 125 MM
⁄ délka 125 mm
⁄ materiál: mosaz
⁄ rozměr připojení G 1¼

chrom

51314000

20,70

VÉ
NO

16.20
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR, základní
tělesa, odtoky
a přepady

Ruční sprchy

17.2

Horní sprchy

17.2

Boční sprchy

17.6

Showerpipe, sprchové panely

17.6

AXOR,
průtokové
diagramy

A X O R , průtokové diagramy

Spotřeba vody byla měřena podle praxe v kombinaci s patřičným
příslušenstvím (termostaty, bateriemi, ventily pod omítku).

AXOR, průtokové diagramy

⁄ Ruční sprcha 120 3jet
# 26050000

0,60
0,55

0,50
0,45

5,0
4,5

0,50
0,45

0,40
0,35

4,0
3,5

0,40
0,35

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

6,0
5,5
2
3
1

5,0
4,5
4,0
3,5

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1. normální proud
2. jemný proud

⁄ Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min
# 26051000

⁄ Tyčová ruční sprcha 2jet Organic
# 12680000

⁄ Tyčová ruční sprcha 1jet
# 10531000

0,50

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

bar

1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

MPa

1. normální proud
2. široký přívalový proud

0,0
3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain
4. RainAir
5. WhirlAir
6. Rain

1. normální proud
2. jemný proud

⁄ Ruční sprcha 85 1jet
# 26025000

⁄ Ruční sprcha 100 1jet Classic
# 16320000, 16320820

⁄ ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
# 10623800

0,50

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

1+2

MPa

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

bar

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

⁄ Tyčová ruční sprcha 2jet
# 28532000

bar

6,0
5,5

MPa

0,60
0,55

bar

MPa

⁄ One, ruční sprcha 2jet
# 45720000

0,0
6

12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

1. normální proud
2. RainAir
3. laminární proud
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• od tohoto bodu je zajištěna spolehlivá funkce sprchy
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba vody byla měřena podle praxe v kombinaci s patřičným
příslušenstvím (termostaty, bateriemi, ventily pod omítku).

0,25

2,5

1+2

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

6

12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

0,50
0,45

5,0
4,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

⁄ Horní sprcha 250/580 3jet
# 35283000

⁄ Horní sprcha 460/300 3jet
s přívodem od stropu
# 35281000

⁄ Horní sprcha 460/300 2jet
se sprchovým ramenem a rozetou Square
# 35280000

0,50

5,0

4,5

0,45

4,5

0,40

4,0

0,40

4,0

0,35

3,5

0,35

3,5

0,30

3,0

0,30

3,0

0,25

2,5

0,25

2,5

0,20

2,0

0,20

2,0
1,5

MPa

5,0

0,45

bar

0,50

0,15

1,5

0,15

0,10

1,0

0,10

1,0

0,05

0,5

0,05

0,5

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

0,0
3

0,00

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

0,0
3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

MPa

1. Mono
2. Rain
3. RainStream

bar

1. Mono
2. Rain
3. RainStream

MPa

1. normální proud
2. RainAir
3. laminární proud

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

⁄ Horní sprcha 460/300 2jet
se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
# 35275000

⁄ Horní sprcha 460/300 2jet
s přívodem od stropu
# 35279000

⁄ Horní sprcha 460/300 1jet
se sprchovým ramenem a rozetou Square
# 35278000
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0,45

4,5

0,50
0,45
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4,5
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0,15

1,5
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Q = l/min 0
Q = l/sec 0
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0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1. Rain
2. RainStream

MPa

6,0
5,5

bar

0,60
0,55

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

0,0
3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

MPa

1. Rain
2. RainStream

bar

1. Mono
2. Rain
3. RainStream

MPa

1. Rain
2. Rainﬂow
3. Mono

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1. Rain
2. RainStream

• od tohoto bodu je zajištěna spolehlivá funkce sprchy
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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17.3

AXOR,
průtokové
diagramy

3,0

6,0
5,5

bar

0,30

0,60
0,55

bar

3,5

6,0
5,5

bar

4,0

0,35

0,60
0,55

MPa

0,40

⁄ Horní sprcha 460/300 3jet
se sprchovým ramenem a rozetou Square
# 35282000

bar

5,0
4,5

⁄ Horní sprcha 460/300 3jet
se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
# 35276000

MPa

0,50
0,45

bar

MPa

⁄ ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením
# 10627800

AXOR, průtokové diagramy

Spotřeba vody byla měřena podle praxe v kombinaci s patřičným
příslušenstvím (termostaty, bateriemi, ventily pod omítku).

AXOR, průtokové diagramy

⁄ Horní sprcha 240/240 1jet
# 10924000

6,0
5,5
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5,0
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4,5
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0,45
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4,5
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0,30
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Q = l/min 0
Q = l/sec 0
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1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

MPa

0,60
0,55

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

bar

⁄ Horní sprcha 460/300 1jet
s přívodem od stropu
# 35277000

bar

MPa

⁄ Horní sprcha 460/300 1jet
se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
# 35274000

0,0
3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1. s omezovačem průtoku (12 l/min)
2. s omezovačem průtoku (25 l/min)

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

6

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

MPa

6,0
5,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

6

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

⁄ Horní sprcha 240/240 1jet
s přívodem od stropu
# 10929000

bar

⁄ Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu
# 26035000, 26035820, 26035930

0,60
0,55

bar

MPa

⁄ Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem
# 26034000, 26034820, 26034930

1. s omezovačem průtoku (12 l/min)
2. s omezovačem průtoku (25 l/min)

⁄ LampShower 275 1jet
se sprchovým ramenem
# 26031000
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4,5

0,45

4,5
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4,0

0,40
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Q = l/min 0
Q = l/sec 0

0,0
3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
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0,4
0,5

MPa

5,0

0,45

bar

0,50

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

bar

⁄ LampShower 275 1jet
s přívodem od stropu
# 26032000

MPa

⁄ Horní sprcha 240/240 1jet
se sprchovým ramenem
# 10925000

0,0
3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1. s omezovačem průtoku (12 l/min)
2. s omezovačem průtoku (25 l/min)
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• od tohoto bodu je zajištěna spolehlivá funkce sprchy
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba vody byla měřena podle praxe v kombinaci s patřičným
příslušenstvím (termostaty, bateriemi, ventily pod omítku).

⁄ Horní sprcha 240 2jet
s přívodem od stropu
# 26022000

AXOR, průtokové diagramy

⁄ Talířová horní sprcha 240 1jet
# 28494000

⁄ Talířová horní sprcha 180 1jet
# 28484000

⁄ Horní sprcha 180 1jet
# 28489000

⁄ Horní sprcha 180 1jet Classic
# 28487000, 28487820
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0,45

4,5

0,40

4,0

0,40

4,0

0,35

3,5

0,35

3,5

0,30

3,0

0,30

3,0

0,25

2,5

0,25

2,5

MPa
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⁄ Horní sprcha 240 2 jet
se sprchovým ramenem
# 26021000
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Q = l/min 0
Q = l/sec 0

bar

1. Rain
2. RainAir
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1. Rain
2. RainAir

⁄ Sprchový modul 120/120 Softcube
pod omítku
# 36822000
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12 18 24 30 36 42 48
0,2
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1. 1 x boční sprcha
2. 2 x boční sprcha
3. 3 x boční sprcha
4. 4 x boční sprcha

• od tohoto bodu je zajištěna spolehlivá funkce sprchy
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

5. 6 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

0,0
6

12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8
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Všeobecné obchodní a dodací podmínky
Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hansgrohe CS s.r.o. pro rok 2018
I. Všeobecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí v plném rozsahu, pokud si
prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky jinak. Tyto
podmínky se vztahují na všechny nabídky, kupní smlouvy, objednávky či dodávky,
které Hansgrohe jako prodávající realizují s jinými osobami jako kupujícími. Tyto
podmínky platí rovněž pro budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím Hansgrohe
a kupujícím, a to i tehdy, pokud nebudou znovu výslovně sjednány, bude-li se jednat
o pokračující obchodní vztah mezi Hansgrohe a kupujícím. Odchylné Všeobecné
obchodní podmínky kupujícího nebudou akceptovány a to ani tehdy, když nebudou výslovně odmítnuty.
II. Uzavření smluvního vztahu
1. Mezi Hansgrohe jako prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah potvrzením
objednávky kupujícího ze strany Hansgrohe. Vedle toho může být mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná kupní smlouva, která má povahu rámcové
kupní smlouvy a která upravuje individuální obchodní podmínky smluvního vztahu.
2. Nabídky Hansgrohe zůstávají nezávazné, dokud nebude v jejich textu výslovně
uvedena závaznost nabídky. K uzavření smluvního vztahu dojde teprve tehdy, když
Hansgrohe kupujícímu výslovně potvrdí jeho objednávku.
3. Záruky přebírá Hansgrohe pouze v případě, pokud je to výslovně uvedeno v potvrzení objednávky nebo v rámci reklamního příslibu.
4. Podklady předané od Hansgrohe kupujícímu před uzavřením smlouvy, jako jsou
vyobrazení či nákresy, stejně jako technické údaje, jsou směrodatné.
III. Objem dodávky, doprava a přechod nebezpečí škody na zboží
1. Zásadně jsou dohodnuty dodávky v dodací paritě CPT dle Incoterms 2010. Riziko
ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží
do péče dopravce přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě.
Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené
s přepravou zboží do kupujícím jmenovaného místa určení.
2. V případě sjednání obchodních doložek platí INCOTERMS v aktuálním platném
znění. Objem dodávky je uveden v potvrzení objednávky.
3. Zakoupením výrobku od Hansgrohe včetně jeho obalu přešly na kupujícího
ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb. o odpadech následující
povinnosti:
a) povinnost zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z těchto obalů, uložená
§ 10 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb.
b) povinnost zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly
využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb., uložená § 12 zákona č. 477/2001 Sb.
IV. Dodací lhůta, vyšší moc a převzetí zboží
1. Dodací lhůty, které nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou nezávazné.
Dodací lhůta začíná běžet nejdříve po doručení veškerých podkladů, určených
smlouvou, pokud je kupující povinen zajistit jejich dodání, a po obdržení platby.
Dodací lhůta je dodržena, pokud bude zásilka doručena v průběhu dodací lhůty
nebo bude oznámena připravenost k dodávce.
2. Dodací lhůty se prodlužují, pokud nastanou takové okolnosti, které Hansgrohe nezaviní a které mají podstatný vliv na výrobu nebo dopravu zboží. Jedná se např.
stávky či jiné pracovní boje nebo o jiné skutečnosti, které ovlivní činnost Hansgrohe
nebo jeho subdodavatele (nezaviněná přerušení provozu), kdy o dobu přerušení
se prodlužuje dodací lhůta.
3. Okolnosti vylučující odpovědnost Hansgrohe jako prodávajícího představují obecně veškeré události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno požadovat,
nemůže odvrátit např. stávka, dále obchodní, měnová, politická, případně jiná
opatření státních úřadů, přírodní události a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího). V těchto případech, pokud nebude
možné dosáhnout odpovídající změny kupní smlouvy, je Hansgrohe jako prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž je kupujícímu povinen poskytnout náhradu
škody.
4. Pokud dojde v důsledku vyšší moci k prodloužení dodacích lhůt nebo k odstoupení
Hansgrohe od uzavřených smluv, není kupující oprávněn vznášet jakékoli nároky vůči Hansgrohe. Při nezaviněném přerušení provozu nemá Hansgrohe žádné
závazky vůči kupujícímu ani během přerušení. Hansgrohe je povinna informovat
kupujícího o vzniku okolností vyšší moci.
5. Hansgrohe je před vypršením dodací lhůty oprávněn k přiměřeným částečným
dodávkám i částečné fakturaci.
6. Dojde-li k prodlení s přepravou či doručením zboží dle pokynů kupujícího nebo
na základě okolností, které mají svůj původ na straně kupujícího, je kupující povinen
zaplatit Hansgrohe náklady za uskladnění zboží a současně náklady, související
s úročením vynaloženého kapitálu, odpovídajícího hodnotě zboží. Výše nákladů
za uskladnění činí 0,5 % z nezaplacené fakturované ceny uskladněného zboží
za každý měsíc skladování, který bude následování po uplynutí jednoho měsíce
od sdělení o připravenosti zboží k odeslání s tím, že není vyloučeno prokázání nižší
škody. Hansgrohe je v každém případě oprávněna po marném uplynutí stanovené
přiměřené lhůty nakládat s uloženým zbožím jiným způsobem a dodat kupujícímu
v přiměřeně prodloužené lhůtě náhradní zboží.
7. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem
stav zásilky - počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, v takovém případě je však povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně
o tom informovat zákaznický servis prodávajícího. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti
nebo zjevného poškození dodávky přepravou nemusí prodávající bez předložení
jiných zjevných důkazů brát zřetel.

V. Distribuce výrobků Hansgrohe
1. Základním předpokladem pro uzavírání kupních smluv na základě těchto obchodních podmínek je specializace kupujícího jako „obchodníka“ na prodej
koupelnových zařízení a jejich příslušenství, nebo alespoň existence příslušného
odborného oddělení v prostorách kupujícího, které je srovnatelné se specializovaným odborným maloobchodem. Kupující se současně zavazuje, že při dalším
prodeji výrobků Hansgrohe jiným osobám než konečnému spotřebiteli či odborné
instalatérské firmě přenese tyto smluvní podmínky i na svého zákazníka.
2. Kupující se zavazuje, že bude dostatečným způsobem prezentovat a propagovat
výrobky prodávajícího a že zajistí takovou úroveň prezentace těchto výrobků, která
odpovídá vysoké kvalitě výrobků prodávajícího a jejich dobrého jména.
3. Kupující je povinen ve svých propagačních materiálech, nabídkách, prospektech,
letácích apod. prezentovat aktuální výrobky prodávajícího, a to v dostatečné sortimentní šíři.
4. Kupující musí disponovat odborně vyškoleným personálem s dobrými znalostmi
výrobků prodávajícího, kteří musí být schopni podat konečným spotřebitelům odbornou konzultaci, případně spolupracovat s příslušně proškolenými externími
subjekty. Školení v této oblasti zajišťuje prodávající a účast příslušných pracovníků
na tomto školení je povinen zajistit kupující 2x ročně.
5. Kupující je povinen nabízet při prodeji výrobků prodávajícího konečným spotřebitelům komplexní servis, a to včetně dodání výrobků, jejich odbornou instalaci
a uvedení do provozu. Tento závazek je potom kupující povinen přenést při prodeji
výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.
6. Kupující je oprávněn nabízet výrobky prodávajícího konečným spotřebitelům taktéž
prostřednictvím sítě Internet. Je však výslovně zakázáno, a to zejména s ohledem
na dobré jméno výrobků prodávajícího, nabízet a prodávat nebo umožnit nabízení
a prodej výrobků prodávajícího prostřednictvím internetových stránek neautorizovaných třetích osob a prostřednictvím prodejních serverů, které nesplňují podmínky
uvedené v tomto článku této Smlouvy. Výrobky Hansgrohe může prostřednictvím
sítě internet nabízet pouze autorizovaný prodejce, na jehož internetových stránkách
musí být výrobky prodávajícího včetně jejich příslušenství jednoznačně vyobrazeny
a podrobně popsány tak, aby byly koncovému spotřebiteli poskytnuty veškeré potřebné informace o výrobku včetně jeho odborné instalace. Rovněž tento závazek
je kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje
na své zákazníky.
VI. Ceny
1. Dodávky se uskutečňují za kupní ceny, které vycházejí z platných ceníků, vyhlášených k datu kupujícím určeného termínu dodání. Všechny ceny jsou stanoveny
s dodací paritou CPT dle INCOTERMS 2010. Všechny ceny jsou stanoveny, pokud
není dohodnuto jinak, v Kč pro Českou republiku a v EURO pro Slovenskou republiku. Ke kupní ceně bude navíc připočítána zákonná daň z přidané hodnoty v platné
výši.
2. Hansgrohe si vyhrazuje právo přiměřeně navýšit ceny, pokud dojde po uzavření
smlouvy ke zvýšení nákladů, zejména na základě navýšení tržních pořizovacích
cen nebo zvýšení cen materiálů.
3. V případě, že kupující dodrží v kupní smlouvě samostatně sjednané platební podmínky, tj. zaplatí-li za odebrané zboží do určitého sjednaného počtu dní
od vystavení daňového dokladu a současně nebude vůči prodávajícímu v prodlení s žádným svým dalším závazkem, má kupující nárok na dohodnuté skonto.
Sjednaná cena zboží ani základ daně se uplatněním skonta nemění. Skonto si při
platbě odpočítá sám kupující.
VII. Placení a prodlení
1. Platby budou kupujícím prováděny bez jakýchkoli srážek (s výjimkou dohodnutého
skonta) neprodleně po doručení faktury. Hansgrohe si výslovně vyhrazuje přijímání
šeků. Šeky mohou být přijaty pouze jako platební instrument s tím, že faktura je
považována za zaplacenou až okamžikem proplacení šeku. Všechny platby musí
být osvobozeny od jakýchkoli poplatků. V případě platby šekem nese kupující
i bez výslovné dohody veškeré náklady, související s předložením či proplacením
šeku, stejně jako případné další bankovní náklady. Veškeré platby kupujícího budou
započítávány nejprve na náklady, potom na úroky a teprve následně na nejstarší
jistiny pohledávek.
2. V případě prodlení jsou sjednány úroky z prodlení v zákonné výši (viz § 1970
Občanského zákoníku), sjednána je však současně minimální smluvní sazba úroků
z prodlení ve výši 9 % z dlužné částky ročně, pokud bude zákonná sazba nižší.
Nároky Hansgrohe na zaplacení vzniklé škody zůstávají tímto nedotčeny.
3. Právo na započtení pohledávek nebo zadržovací právo vůči nárokům Hansgrohe
náleží kupujícímu pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky nesporné, splatné
a pravomocné.
4. Kupující je akceptací těchto podmínek výslovně srozuměn a souhlasí s tím, že dojde-li po uzavření smlouvy nebo po dodávce zboží k podstatnému zhoršení jeho
hospodářského stavu, (úpadek, exekuce apod.), v jehož důsledku je možno se
obávat ohrožení bonity kupujícího nebo pohledávky Hansgrohe, je Hansgrohe
oprávněna učinit svým jednostranným prohlášením splatnými i dosud nesplatné
pohledávky nebo šeky. V takovýchto případech, stejně tak jako v případech,
kdy kupující má přes zaslanou upomínku neuhrazeny své splatné závazky, je
Hansgrohe oprávněna požadovat pro budoucí dodávky zálohy na dodané zboží nebo poskytnutí finančních záruk nebo uskutečnit dodávku na dobírku. Pokud
kupující nebude s těmito instrumenty souhlasit, je Hansgrohe oprávněna odstoupit
od smlouvy nebo požadovat okamžité zaplacení zboží. V případě odstoupení
od smlouvy je kupující povinen nahradit Hansgrohe vzniklou škodu včetně ušlého
zisku.
5. V případě, že prodávající vystaví dobropis k již vystavené a kupujícím zaplacené
faktuře (např. z důvodů vrácení zboží kupujícím apod.), je prodávající oprávněn
vypořádat svůj závazek z tohoto dobropisu započtením proti jiným finančním závazkům kupujícího, pokud tyto existují. Prodávající je rovněž oprávněn jednostranně
vypořádat vůči kupujícímu i případné poskytnuté skonto z faktury, která byla následně dobropisována.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky
Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hansgrohe CS s.r.o. pro rok 2018
VIII. Výhrada vlastnictví
1. Hansgrohe náleží vlastnické právo k dodanému zboží až do zaplacení veškerých
závazků kupujícího, vzniklých k okamžiku uzavření smlouvy, a to včetně k tomuto
datu vzniklých závazků z dodatků, dodatečných objednávek nebo objednávek náhradních dílů. Pokud hodnota všech zajišťovacích práv, které náležejí Hansgrohe,
převýší hodnotu zajišťované pohledávky o více jak 20 %, uvolní Hansgrohe na žádost kupujícího odpovídající část zajišťovacích práv.
2. V případě chování kupujícího, které bude odporovat uzavřené smlouvě, zvláště
v případě prodlení kupujícího s platbami, je Hansgrohe oprávněna zrušit dodávku. Zrušení nebo zabavení dodávky ze strany Hansgrohe však není považováno
za odstoupení od smlouvy s výjimkou případu, kdy Hansgrohe výslovně písemně
uvede, že odstupuje od smlouvy. Hansgrohe je oprávněna ke zpeněžení či zužitkování zrušené či zabavené dodávky, v takovém případě bude získaný výnos
započten na závazky kupujícího po odečtení přiměřených nákladů za zpeněžení
či zužitkování. Kupující je povinen do úplného zaplacení kupní ceny zacházet s dodávkou s péčí řádného hospodáře.
3. Kupující není oprávněn do doby úplného zaplacení kupní ceny učinit dodávku
předmětem zástavního či zadržovacího práva nebo jiného zajišťovacího instrumentu. V případě exekuce nebo obdobného zásahu třetích osob je kupující povinen
o této skutečnosti neprodleně informovat Hansgrohe, aby Hansgrohe mohla podat
případnou vylučovací žalobu. Kupující je současně povinen poskytnout Hansgrohe
veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro její ochranu práv. Exekutoři,
soudní vykonavatelé, resp. veškeré třetí osoby musí být kupujícím upozorněny
na vlastnictví Hansgrohe. Pokud třetí osoba nebude schopná uhradit Hansgrohe
soudní i mimosoudní náklady za vylučovací žalobu, ručí kupující vůči Hansgrohe
za vzniklý nedoplatek s výhradou uplatnění dalších nároků za poškození, změnu
nebo zničení zboží.
4. Kupující je oprávněn prodávat či zpracovávat předmět dodávky dál v rámci řádného obchodního styku, a to i před úplným zaplacením kupní ceny. Kupující však
akceptací těchto obchodních podmínek uzavírá s Hansgrohe jako prodávajícím
smlouvu, kterou zřizuje ve smyslu § 1335 a násl. Občanského zákoníku České
republiky ve prospěch prodávajícího zástavní právo k pohledávkám včetně daně
z přidané hodnoty, které kupujícímu vzniknou z dalšího prodeje předmětu dodávky
vůči jeho odběratelům. Bude-li mezi kupujícím a jeho odběrateli dohodnut kontokorentní vztah, pak se postoupení vztahuje na příslušný zůstatek. K inkasu těchto
zastavených pohledávek vůči svým odběratelům nebo třetím osobám je kupující
oprávněn pouze v případě zaplacení svých závazků vůči Hansgrohe, přičemž
oprávnění Hansgrohe inkasovat zastavené pohledávky přímo zůstává tímto nedotčeno. Hansgrohe není oprávněna inkasovat zastavené pohledávky, pokud
bude mít kupující uhrazeny veškeré své splatné závazky vůči Hansgrohe, dále
pokud kupující nezastaví platby nebo pokud nebude na majetek kupujícího podán návrh podle příslušného insolvenčního či konkursního zákona (pro ČR zákon
č. 182/2006 Sb.)
5. Kupující se zavazuje předat Hansgrohe na její žádost úplný přehled svých pohledávek, zajišťujících pohledávky Hansgrohe s uvedením jména či obchodní firmy
dlužníka, výší jednotlivých pohledávek, fakturačními daty (zejména číslo a splatnost
faktury) a kdykoli umožnit přezkoumání těchto dat, rovněž se zavazuje učinit příslušné pokyny či oznámení, které jsou nutné ke zpeněžení postoupených pohledávek,
a to včetně zaslání oznámení svému dlužníkovi o postoupení pohledávek v rámci
zřízeného zástavního práva.
6. Kupující současně akceptací těchto obchodních podmínek výslovně uděluje svůj
souhlas s tím, aby osoby, zmocněné Hansgrohe k odvozu zboží s uplatněnou
výhradou vlastnictví ze strany Hansgrohe, vstoupily či vjely na pozemky, resp.
k budovám, ve kterých se zboží nachází, za účelem odvozu zboží.
7. Zpracování nebo úprava dodaného zboží kupujícím před zaplacením kupní ceny
je považováno za zpracování nebo úpravu pro Hansgrohe. Pokud bude dodané
nezaplacené zboží zpracováno s jinými věcmi, které nepatří Hansgrohe, stává se
Hansgrohe do zaplacení kupní ceny spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty
dodaného zboží k hodnotě ostatních zpracovaných věcí k datu zpracování. Pro
spoluvlastnictví Hansgrohe k nové věci, která vznikne zpracováním nezaplaceného zboží, platí v ostatním to samé, jako pro věci dodávané s výhradou. Dojde-li
ke zpracování, smíšení zmenšení takovým způsobem, že věci kupujícího budou
považovány za věc hlavní, je kupující povinen převést na Hansgrohe odpovídající
část spoluvlastnictví. Kupující je povinen opatrovat takto vzniklé výhradní vlastnictví
nebo spoluvlastnictví pro Hansgrohe.
IX. Nároky z vad zboží
1. Základní záruční doba, pokud není pro některé druhy výrobků stanoveno jinak,
činí dvacet čtyři měsíců a začíná běžet ode dne prodeje zboží ze strany kupujícího
koncovému zákazníkovi. Počátek běhu záruční lhůty, ovlivňující maximální délku
poskytované záruky, je omezen dobou 3 let ode dne splnění dodací parity pro
předání zboží ze strany Hansgrohe ve smyslu článku III. bodu 1 těchto podmínek.
Záruka poskytovaná Hansgrohe se tedy nevztahuje na vady takového zboží, od jehož předání k přepravě kupujícímu uplyne doba delší než 3 roky. Konkrétní délka
platné záruční doby se vždy řídí údaji, uvedenými v záručním listu.
2. Nároky kupujícího z vad zboží mohou být uplatněny pouze v případě, že kupující
řádně splní své reklamační povinnosti a umožní případnou prohlídku zboží.
3. Pokud bude mít dodané zboží vady, má kupující následující práva:
a) Hansgrohe je povinen uskutečnit náhradní plnění, a to dle vlastní volby buď
formou odstranění vad opravou, nebo formou dodání bezvadné věci.
b) Vady dodávky je kupující povinen neprodleně oznámit Hansgrohe. Nahrazené
původní díly jsou vlastnictvím Hansgrohe. Zákonné lhůty pro uplatnění práv
z vady díla dle § 2112 občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.
c) Nebude-li oprava úspěšná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo
požadovat slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je však vyloučeno, je-li
porušení smlouvy ze strany Hansgrohe nepodstatné.
d) K provedení veškerých nutných oprav a dodávek náhradních dílů musí kupující
poskytnout Hansgrohe na její žádost dostatečný čas a součinnost. V opačném
případě neodpovídá Hansgrohe za tímto způsobené následky. Pokud kupující

z vlastních provozních důvodů požaduje po Hansgrohe okamžitou přítomnost
technika nebo provedení prací mimo běžnou pracovní dobu, je povinen uhradit
tímto způsobené vícenáklady (např. přesčasové příplatky nebo prodlouženou
dobu příjezdu).
e) Hansgrohe neodpovídá za škody, způsobené přirozeným opotřebením, nevhodným nebo neodborným použitím, vadnou montáží nebo zprovozněním
kupujícím nebo třetí osobou, nevhodným nebo nedostatečným ošetřováním,
nadměrnou zátěží, použitím nevhodného prostředku, chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy, pokud tyto nejsou zaviněny Hansgrohe.
X. Vrácení
1. Zboží dodané kupujícímu se prodávajícímu Hansgrohe zásadně nevrací s výjimkou
případů existence prokazatelných vad nebo výslovné dohody Hansgrohe a kupujícího. I v případě uzavření dohody o vrácení zboží však musí být dodrženy tyto
podmínky:
a) musí se jednat pouze o tzv. aktivní zboží, tedy zboží, které je zahrnuto v aktuálním ceníku
b) není možné jednostranné vrácení zboží kupujícím bez souhlasu prodávajícího
c) zboží nesmí mít porušený obal
d) zboží nesmí být starší než 1 rok ode dne jeho fakturace kupujícímu - rozhodující
je datum vystavení příslušné faktury
2. Pokud Hansgrohe na základě předchozí písemné dohody vysloví souhlas s vrácením zboží, vznikne Hansgrohe nárok na zpracovatelský poplatek ve výši 30 %
z netto hodnoty zboží s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty v případě
vrácení zboží do 1 roku ode dne jeho fakturace kupujícímu.
3. Nebezpečí škody během přepravy a přepravní náklady za vrácení zboží nese
kupující.
XI. Odpovědnost za škodu
1. Hansgrohe odpovídá za škodu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.
2. Hansgrohe neodpovídá za nepřímou škodu v důsledku vadné dodávky jak např.
výpadek výroby, ušlý zisk nebo překročení spotřeby s výjimkou úmyslně způsobené
škody nebo při hrubé nedbalosti.
3. Nároky kupujícího na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplatnění nároků
na náhradu škody namísto plnění zůstávají nedotčeny.
XII. Zpětné zrušení smlouvy
1. V případné zpětného zrušení smlouvy (např. na základě odstoupení jedné ze
smluvních stran) je kupující povinen přednostně vydat Hansgrohe předmět dodávky,
a to nepoškozený a ve stavu odpovídajícímu běžnému odbavení ve smyslu dalších odstavců. Hansgrohe je oprávněna nechat předmět dodávky odvézt z prostor
kupujícího.
2. Hansgrohe je dále oprávněna požadovat po kupujícím přiměřenou náhradu
za zhoršení či zánik předmětu dodávky nebo v případě existence dalších důvodů,
které znemožní vydání předmětu dodávky a které budou na straně kupujícího.
3. Nad rámec výše uvedeného je Hansgrohe oprávněna požadovat přiměřenou
náhradu za užívání nebo opotřebení předmětu dodávky, pokud dojde ke snížení
hodnoty předmětu dodávky za dobu od jeho instalace do úplného zpětného nabytí
vlastnictví ze strany Hansgrohe. Toto snížení hodnoty zboží bude počítáno z rozdílu mezi celkovou kupní cenou dle smlouvy a časovou cenou, které bude dosaženo
následným prodejem, předmětného, pokud prodej nebude možný, bude časová
cena určena odborným znaleckým posudkem.
XIII. Postoupení
Postoupení práv nebo povinností kupujícího z této smlouvy není možné bez písemného souhlasu Hansgrohe.
XIV. Exportní ustanovení
Předmět dodávky může být předmětem vývozních omezení České republiky,
Evropské unie, USA nebo jiných států. V případě dalšího exportu předmětu dodávky do zahraničí odpovídá za dodržení příslušných zákonných ustanovení výhradně
kupující.
XV. Místo plnění, rozhodné právo a rozhodčí doložka
1. Pro dodávky a výkony je místem plnění místo, výslovně dohodnuté s kupujícím. Pro
ostatní povinnosti, vyplývající se smlouvy, je místem plnění Brno.
2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, stejně jako vztahy vzniklé
v souvislosti s nimi, podléhají právu České republiky, zejména ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku České republiky). Platnost obchodního
práva EU, stejně jako práva OSN je vyloučena.
3. Všechny spory, vznikající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím,
a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle
jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v místním sudišti Brno.
Prodávající a kupující se výslovně dohodli respektovat rozhodnutí rozhodčího
soudu.
XVI. Vedlejší ustanovení, částečná neplatnost
1. Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou
dohodu obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. Pokud se některé ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek stane částečně nebo
úplně neplatným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je tvořen souhrnem těchto dokumentů:
· všeobecné obchodní a dodací podmínky
· kupní smlouva
· objednávky kupujícího
· potvrzení objednávky prodávajícím

Poznámky

Poznámky

Poznámky

cs-CZ AX Ceník 2017/2018 – EUR · Tiskové změny vyhrazeny
Obj.č.: 52051460 · Vytištěno v České republice
Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

