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Nature Inspired Design
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V koupelně se obracíme zády ke všednosti. Užíváme si zde 
vzácné, velmi osobní chvilky. Jen zřídka jsme si sobě tak blíz-
ko – a přitom tak intenzivně spojeni s jedním z nejdůležitějších 
živlů – s vodou, s počátkem veškerého života.

Francouzský designér Jean-Marie Massaud zpětně sledo-
val stopy k našemu původu. A našel to podstatné. Inspirován 
přírodou, navrhl s pomocí své filosofie designéra fascinující 
koupelnovou kolekci. Středem je přitom vždy člověk, jeho 
cítění a potřeby.

Axor Massaud tvoří harmonické spojení mezi organickými a 
geometrickými tvary, mezi přirozenou estetikou a moderním 
designem. Tady jsou jemně prohnuté linie, skoro jako stébla 
trávy. Tam je přirozený proud vody. Mezitím čistá geometrie 
a rafinovaně skrytá technika.

Se snově se měnící lehkostí ukazuje Massaud symbiózu mezi 
člověkem, vodou, objektem a prostorem. Voda, tento základ-
ní prvek života, se v podobě Axor Massaud stává originálním 
poznatkem. Pro lidi, kteří milují původnost. A zvláštnost.
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Jemně zaoblené linie se u Axor Massaud spojují s geometrickými tvary do skulptury, 
která nám dodává vodu. Vodu v její nejpřirozenější podobě.
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Voda jako náš původní živel: nikdy ji člověk nezažil na vlastní kůži tak intenzivně, jako s linií Axor Massaud. 
Tento vzácný prvek prýští jako pramen – a prožitek vody získává zcela novou, emocionální kvalitu.
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Sprchování v nově esteticky pojaté koupelně jde u linie Axor Massaud až do detailu. Podomítkový termostat rafi novaně 
spojuje ucelenost kruhu s geometrií čtverce. Elegantní zrcadlení tomu všemu dodává zvláštní důraz.
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Design inspirovaný přírodou: tato fi losofi e se působivě odráží ve zcela zvláštním objektu: držáku na ručníky, 
který je volně umístěn v prostoru. Příroda přenesená do místnosti v podobě Axor Massaud.
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V koupelně světíme rituál očisty, relaxace a vyrovnání. Axor Massaud myslí i na nutné doplňky, jako jsou například stojací zrcadlo, 
skříňka na kosmetiku – krásné jako skvosty, s možností individuálního umístění.
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Sprcha

Bidet

Vana

Umyvadlo

Páková umyvadlová baterie
# 18010, -000
dtto. s měděnými trubičkami (bez obr.)
# 18014, -000

Páková baterie pro umyv. mísu
# 18020, -000

3-otvorová umyvadlová armatura
# 18013, -000

3-otvorová nástěnná podomítková 
umyv. armatura, výtok 160 mm
Vrchní sada # 18112, -000
Zákl. těleso # 18113180

3-otvorová nástěnná podomítková 
umyv. armatura, výtok 220 mm
Vrchní sada # 18115, -000
Zákl. těleso # 18113180

Páková bidetová baterie
# 18210, -000

3-otvorová bidetová armatura
# 18213, -000

4-otvorová armatura pro montáž 
na okraj vany
Vrchní sada # 18440, -000
Zákl. těleso # 13444180

4-otvorová armatura na vanový sokl
Vrchní sada # 18453, -000
Zákl. těleso # 14445180

Páková vanová baterie pod omítku
Vrchní sada # 18455, -000
Zákl. těleso ibox® universal
# 01800180

Vanový výtok
Délka výtoku 160 mm # 18472, -000
Zákl. těleso # 18471180

Vanový výtok
Délka výtoku 220 mm # 18473, -000
Zákl. těleso # 18471180

Páková vanová baterie volně stojící 
na podlaze, s ruční sprchou
Vrchní sada # 18450, -000
Zákl. těleso # 10452180

Páková sprchová baterie pod omítku
# 18655, -000
Zákl. těleso ibox® universal
# 01800180
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Termostaty/ventily

Sprchy/držáky

Podomítkový termostat
Vrchní sada # 18740, -000
Podomítkový termostat Highflow
Vrchní sada # 18741, -000

Podomítkový termostat s uzav. ventilem
Vrchní sada # 18745, -000

Podomítkový termostat s přepínacím 
a uzav. ventilem
Vrchní sada # 18750, -000

Zákl. těleso ibox® universal pro 
podomítkové termostaty
# 01800180

Podomítkový uzavírací ventil
Vrchní sada # 18770, -000
Zákl. těleso 
DN15, vřeteno # 15973180
DN15, keramika # 15974180
DN20, vřeteno # 15970180

Podomítkový přepínací ventil 
Trio/Quattro
DN20 Vrchní sada # 18730, -000
Zákl. těleso 
Trio # 15981180
Quattro # 15930180

Ruční sprcha Raindance AIR 150 S
# 28505, -000

Sprchová sada Raindance AIR 150 S,
nástěnná tyč 90 cm a hadice 160 cm
# 27986, -000

Sprchová tyč 90 cm s hadicí 160 cm
(bez obr.)
# 27989, -000

Boční sprcha Bodyvette
# 28466, -000

Přípojka hadice s uzávěrem
# 27451, -000

Držák sprchy
# 27521, 000

Horní talířová sprcha
ø 180 mm # 28484, -000
ø 240 mm # 28494, -000 (bez obr.)

Vyložení ramena sprchy
260 mm # 27409, -000
410 mm # 27413, -000 (bez obr.)

Horní talířová sprcha ø 240 mm
# 28494, -000

Stropní přípojka
# 27469, -000

Raindance Royale AIR
Horní talířová sprcha ø 350 mm
# 28420, -000

Rameno sprchy, vyložení 470 mm
# 27410, -000

Stropní přípojka (bez obr.)
# 27418, -000
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Doplňky

chrom
(-000)

Svícen
# 42271, -000

Jednoduchý háček
# 42237, -000

Pohárek na ústní hygienu
# 42234, -000

Květinová váza
# 42274, -000

Box, oválný
# 42272, -000

Mýdlenka
# 42233, -000

Stojánkové zrcadlo
# 42240, -000

Madlo
# 42230, -000

Držák na osušku 600 mm
# 42260, -000 

Držák na osušku 800 mm
# 42280, -000

Držák toaletního papíru
# 42236, -000

WC-kartáč
# 42235, -000

Držák na ručníky, volně stojící
# 42270, -000

Umyvadlová mísa 600 mm
# 42305, -000

Umyvadlová mísa 800 mm
# 42300, -000
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Hans Grohe CS s.r.o · Moravanská 85 · CZ–619 00 Brno · Tel. +420 547 212334
Fax +420 547 212521 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz
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