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Axor Cit terio E

Kouzlo Axor Citterio E spočívá v kombinaci starého ověřeného s novým prvky, vše v klasickém půvabu a moderní funkčností. 
Dokonalé tvary této kolekce jsou spojením nadčasové  kvality s jemnou elegancí. Každodenní používání vody se stane něčím 

výjimečným.

Tato nová kolekce vznikla ve spolupráci Axor s Antoniem  Citteriem, italským gentlemanem designu, a dále zušlechťuje všední 

den. a koupelnu. Kolekce pro umyvadlo, sprchu a vanu, které se skvěle hodí do klasického i moderního prostředí – do městského 

bytu i secesní vily.

02



Kouzlo Axor Citterio E spočívá v kombinaci starého ověřeného s novým prvky, vše v klasickém půvabu a moderní funkčností. 
Dokonalé tvary této kolekce jsou spojením nadčasové  kvality s jemnou elegancí. Každodenní používání vody se stane něčím 

výjimečným.

Tato nová kolekce vznikla ve spolupráci Axor s Antoniem  Citteriem, italským gentlemanem designu, a dále zušlechťuje všední 

den. a koupelnu. Kolekce pro umyvadlo, sprchu a vanu, které se skvěle hodí do klasického i moderního prostředí – do městského 

bytu i secesní vily.

03



Axor Cit terio E 04



05



Axor Cit terio E

 Jak lze u umyvadla ztělesnit bohatství vody? Přesně tvarovanými plochami a hranami, které společně s jem-
nými zaobleními vytváří měkký, harmonický dojem na omak. Klasickými tvary, jako jsou elegantní rukojeti ve 
tvaru kříže. Dají se baterie ovládat s ještě větším požitkem? 
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Axor Cit terio E

Elegance a komfort ovládání se snoubí v umyvadlové páková baterii. Přesné plochy 
a rohy kombinované s měkkými tvary a rozetami ve stylu Softcube, stejně jako štíhlá 
rukojeť typu joystick jsou výrazem vysoké kvality. K nim se hodí elegantní doplňky 
Axor  Universal Accessories.
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Axor Cit terio E

Pro 3 otvorovou umyvadlovou baterii jsou charakteristické půvabné klasické rukojeti ve 
tvaru kříže. Jsou ergonomické a s měkkým zaoblením, aby se příjemně držely v ruce 
a snadno se obsluhovaly.
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Axor Cit terio E

Rovněž i ve světlém prostředí, jako například v hotelové koupelně 
s bílým mramorem, tvoří pákové baterie u umyvadla elegantní figury. 
Obzvláště extravagantní je červená zlatá, ušlechtilá povrchová úprava, 
exkluzivně z výrobního závodu Axor.

Ve výrobním závodu Axor vzniká pomocí moderní a ekologicky šetrné 
technologie PVD dvanáct exkluzivních povrchových úprav, které 
jsou obzvláště ušlechtilé a vysoce kvalitní. Díky své odolnosti vůči 
poškrábání, vysoce trvanlivému lesku povrchové úpravy a odolnosti 
vůči mycím prostředkům a korozi jsou zušlechtěné výrobky obzvláště 
vhodné pro otevřené projekty, jako jsou například hotely.
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Axor Cit terio E

 Důmyslný design nám usnadňuje sprchování: Spotřebiče lze ovládat intuitivně pomocí 
rukojeti s jasnými symboly, množství vody lze pohodlně regulovat půvabnými klasickými 
rukojeťmi ve tvaru kříže. Teplota se reguluje pomocí rukojeti termostatu ve tvaru válce. 
U elegantní sprchové sady s dvojitou kolejnicí pomáhá s nastavením výšky sprchy ergono-
mický a snadno ovladatelný jezdec. 
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Axor Cit terio E

Individuální design nemá takřka žádné hranice: termostatický modul 38 x 12 lze instalovat 
vodorovně i svisle – s jednotlivými rozetami pro 3 spotřebiče nebo deskou pro 2 spotřebiče. Ve 
spojení se základním tělesem, které je založeno na principu systému Axor ShowerCollection, je 
instalace provedena rozměrově přesným způsobem v řadě s odsazením 10 mm. V duchu motta 

„Just mix it“ (začněte kombinovat) tento stavebnicový systém a mřížka 12 x 12 nabízejí možnosti 
pro ještě více individuality a kreativity při plánování sprchy, například přidáním sprchového 
modulu nebo jednotky držáku. Sprchu lze elegantně doplnit ladícími výrobky Axor Universal 
Accessories a dovést ji tak k dokonalosti.
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Axor Cit terio E



Díky technologii Select je sprchování snadnější a komfortnější. Obzvláště v hotelové koupelně, 
kde hosté chtějí baterie ovládat intuitivním způsobem. Spotřebiče se spouští zcela jednoduše 
stiskem tlačítka. Stejně tak snadno lze pomocí multifunkčního jezdce sprchové sady nastavit úhel 
proudu ruční sprchy do vyhovující výšky.
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Axor Cit terio E

 Nadčasový klasický design je svými přesnými hranami a měkkými tvary přítomen i u vany, 
příkladem jsou rukojeti ve tvaru kříže na termostatu stojícím na podlaze. Přepínání výtoku 
do vany umístěné na ruční sprše funguje samozřejmě pomocí tažného tlačítka – i s namyd-
lenýma rukama. 
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Axor Cit terio E

4 otvorový vanový termostat je elegantním 
výrobkem pro vanu. Rukojeti lze současně 
pohodlně a intuitivně obsluhovat: teplotu 
pomocí rukojeti ve tvaru válce, množství 
vody pomocí ergonomické rukojeti ve tvaru 
kříže.
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Axor Cit terio E

Vanový termostat stojící na podlaze je výrazným prostorovým 
prvkem. Prostá tyčová ruční sprcha nabízí dva typy proudů, ele-
gantní rukojeť ve tvaru kříže reguluje množství vody a pomocí 
termostatu lze bezpečným způsobem nastavit teplotu vody.
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Axor Cit terio E

Přehled výrobků &
Příklady plánování
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Přehled výrobků &
Příklady plánování
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Páková baterie 115  
pro umývátko, bez táhla
obj. č. 36102000

Umyvadlová páková baterie 150  
s odtokovou soupravou s táhlem
obj. č. 36100000
bez táhla (bez obrázku)
obj. č. 36101000

Páková baterie 215  
pro umyvadlovou mísu, bez táhla
obj. č. 36103000

Páková baterie 280  
pro umyvadlovou mísu, bez táhla
obj. č. 36104000

Stojánkový ventil bez táhla 
obj. č. 36105000

Umyvadlová páková baterie,  
výtok 220 mm, s rozetami, pro nástěnnou 
montáž, podomítková instalace
obj. č. 36106000 
Umyvadlová páková baterie,  
výtok 220 mm, s deskou, pro nástěnnou 
montáž, podomítková instalace 
(bez obrázku)
obj. č. 36114000 
Základní těleso 
obj. č. 13622180

3 otvorová umyvadlová baterie  
s deskou a odtokovou sadou s táhlem 
obj. č. 36116000*
3 otvorová umyvadlová baterie  
s rozetami a odtokovou sadou s táhlem 
(bez obrázku)
obj. č. 36108000**

3 otvorová umyvadlová baterie,  
výtok 220 mm, s deskou, pro nástěnnou 
montáž, podomítková instalace
obj. č. 36115000 
3 otvorová umyvadlová baterie,  
výtok 220 mm, s rozetami, pro nástěnnou 
montáž, podomítková instalace 
(bez obrázku)
obj. č. 36107000
Základní těleso 
obj. č. 10303180

Bidetová páková baterie  
s odtokovou soupravou s táhlem 
obj. č. 36120000

UMY VADLO

BIDET

Axor Cit terio E

Všechny umyvadlové baterie jsou vybaveny omezovačem průtoku (5 l/min). · * vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách. · ** K libovolnému umístění 

výtoku a rukojetí: Použijte 3 otvorovou prodlužovací sadu hadice (č. 38959000).
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Vanový výtok,  
vyložení 180 mm 
obj. č. 36425000

2 otvorová baterie s montáží na okraj vany 
s termostatem 
obj. č. 36412000
Základní těleso 
obj. č. 13550180

Vanový termostat, stojící na podlaze 
obj. č. 36416000
Základní těleso 
obj. č. 10452180

VANA

4 otvorová baterie s montáží na okraj vany 
s termostatem 
obj. č. 36411000
Základní těleso 
obj. č. 15460180
4 otvorová baterie s montáží na vanový sokl 
s termostatem (bez obrázku) 
obj. č. 36410000
Základní těleso 
obj. č. 15465180

TERMOSTAT Y A VENTILY

/ Přehled výrobků /

Sprchový termostat,  
s instalací na stěnu
obj. č. 36160000

Vanový termostat,  
s instalací na stěnu
obj. č. 36140000
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Axor Cit terio E

Ventil Axor ShowerSelect,  
pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36773000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

Termostat Axor ShowerSelect,  
pro 1 spotřebič, podomítková instalace
obj. č. 36705000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

Termostatický modul 38 x 12 s deskou,  
pro 2 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36703000
Základní těleso 
obj. č. 36701180

Termostatický modul 12 x 12,  
podomítková instalace
obj. č. 36702000
Základní těleso 
obj. č. 10754180

Uzavírací ventil 12 x 12,  
podomítková instalace 
obj. č. 36771000
Základní těleso pro instalaci  
v přímém spojení (odsazení 10 mm) 
obj. č. 10971180
pro volnou instalaci
Vřeteno DN15 obj. č. 15973180
Keramika DN15 obj. č. 15974180
Vřeteno DN20 obj. č. 15970180

Uzavírací a přepínací ventil  
Trio®/Quattro® 12 x 12,  
podomítková instalace
obj. č. 36772000
Základní těleso pro instalaci  
v přímém spojení (odsazení 10 mm) 
obj. č. 36770180
pro volnou instalaci
Základní těleso Trio® obj. č. 15981180
Základní těleso Quattro® obj. č. 15930180

Termostat Axor ShowerSelect,  
Highflow, podomítková instalace
obj. č. 36711000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

Termostat Axor ShowerSelect,  
Highflow, podomítková instalace, 
pro 1 spotřebič a 1 doplňkový výtok
obj. č. 36706000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

TERMOSTAT Y A VENTILY

A XOR SHOWERSELECT

Termostatický modul 38 x 12 s deskou,  
se 3 samostatnými rozetami, 
pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36704000
Základní těleso 
obj. č. 36708180
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/ Přehled výrobků /

Termostat Axor ShowerSelect,  
pro 2 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36707000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

Sprchový modul 12 x 12,  
podomítková instalace 
obj. č. 36822000
Základní těleso pro instalaci  
v přímém spojení (odsazení 10 mm) 
obj. č. 28486180

Jednotka držáku 12 x 12 
obj. č. 36724000
Základní těleso pro instalaci  
v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 28486180 

Horní sprcha 3jet Ø 120 mm
obj. č. 39740000
Nástěnná deska 12 x 12 pro horní sprchu
obj. č. 36725000
Rameno sprchy pro rozložení horní sprchy 
230 mm
obj. č. 27412000

Obsah sprchové sady: ruční sprcha 
Raindance Select S 120 3jet,  
nástěnná tyč (vnější rozměr: 1009 mm)  
a sprchová hadice 160 cm 
obj. č. 36735000

SPRCHA

Chromovaný povrch (-000) 
 
Další zvláštní povrchové úpravy, jako je 
například červená zlatá, jsou k dostání 
exkluzivně ve výrobním závodu Axor. 
 
Ladící doplňky Axor Universal Accessories 
navržené Antoniem Citteriem naleznete 
v samostatném prospektu. 
 
Více o Axor Citterio E a dalších vhodných 
výrobcích naleznete na internetu.
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Axor Cit terio E

INSTAL ACE S TERMOSTATICK ÝM MODULEM 38 X 12 , PRO 3 SPOTŘEBIČE

Termostatický modul 38 x 12  
s deskou, se 3 samostatnými rozetami, 
pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36704000
Základní těleso 
obj. č. 36708180

2 x Sprchový modul 12 x 12,  
podomítková instalace 
obj. č. 36822000

Jednotka držáku 12 x 12 
obj. č. 36724000
Základní těleso pro instalaci  
v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 28486180
Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet 
obj. č. 26530000
Sprchová hadice Isiflex 125 cm 
obj. č. 28272000

Horní sprcha Axor Starck 240 
obj. č. 28494000
Přívod od stropu pro horní sprchu 
obj. č. 27479000

Sprchová polička Axor Universal 
Accessories 
obj. č. 42802000

V YBAVENÍ:

Ergonomie: 
_ Díky vodorovnému a ergono-

mickému uspořádání ovládacích 
prvků, ruční sprchy a sprchové 
poličky jsou všechny funkce 
pohodlně na dosah

_ Páka 3 cestného přepínače 
ukazuje na zvolený spotřebič

_ Uzavíracím ventilem s rukojetí ve 
tvaru kříže lze regulovat množ-
ství vody, rukojetí termostatu ve 
tvaru válce lze předem nastavit 
teplotu

Sprchové moduly: 
_ K používání jako šíjové a tělové 

sprchy
_ Nastavení ve 3 krocích – vodní 

proudy lze nastavit podle veli-
kosti těla 

Princip 12 x 12: 
_ Komfortní sprchové řešení i do 

malé koupelny
_ V duchu motta „Just mix it“ 

(začněte kombinovat) tento 
stavebnicový systém a mřížka 
12 x 12 nabízejí možnosti  
pro ještě více individuality 
a krea tivity při plánování sprchy

Jednoduchá a rozměrově 
přesná montáž: 
_ Podomítkové těleso na základě 

Axor ShowerCollection 
s důmyslným kombinovatelným 
principem

_ Instalace je provedena rozmě-
rově přesným způsobem v řadě 
s odsazením 10 mm
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/ Příklady plánování /

INSTAL ACE POMOCÍ VRCHNÍCH SAD A XOR SHOWERSELECT PRO 3 SPOTŘEBIČE

Termostat Axor ShowerSelect,  
Highflow, podomítková instalace
obj. č. 36711000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

Ventil Axor ShowerSelect,  
pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36773000
Základní těleso iBox® universal 
obj. č. 01800180

Jednotka držáku 12 x 12
obj. č. 36724000
Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet 
obj. č. 26530000
Sprchová hadice Isiflex 125 cm 
obj. č. 28272000

4 x Sprchový modul 12 x 12,  
podomítková instalace
obj. č. 36822000

Horní sprcha Axor Citterio 3jet
obj. č. 39740000
Nástěnná deska 12 x 12  
pro horní sprchu
obj. č. 36725000
Rameno sprchy pro rozložení  
horní sprchy 230 mm
obj. č. 27412000

V YBAVENÍ:

Celkový zážitek z vody:
_ 3 proudová horní a ruční sprcha 

a 4 boční sprchy vytvářejí 
osobní lázně

 
Sprchové moduly: 
_ K používání jako šíjové a tělové 

sprchy
_ Nastavení ve 3 krocích – vodní 

proudy lze nastavit podle veli-
kosti těla

Jednotka držáku s ruční 
sprchou: 
_ Dostupná ze vstupního prostoru 

i ven, skvěle se hodí k čištění 
sprchy

Intuitivní ovládání: 
_ Díky technologii Select 

založené na iBox universal lze 
spotřebiče ovládat jednoduše 
stiskem tlačítka

_ Snadno srozumitelné velké 
symboly

_ Spotřebiče lze přepínat sou-
časně pro ještě větší příjemný 
zážitek ze sprchování

_ Centrální termostatický modul 
reguluje příslušnou požadova-
nou teplotu pro 3 spotřebiče

_ Funkční moduly lze používat i 
mimo mokrý prostor – vodu lze 
ještě před sprchováním nechat 
ohřát na požadovanou teplotu

max. 800
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