
 Axor Massaud 1

Axor Massaud



2 Axor Massaud



 Axor Massaud 3

Nature Inspired Design
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Łazienka bywa azylem. Rozkoszujemy się cennymi minutami; 
sam na sam – tylko z własnymi myślami. Nieczęsto zdarza się 
być tak blisko siebie i jednocześnie tak blisko Żywiołu. W due-
cie z Wodą – przyczyną wszelkiego życia. 

Francuski designer Jean-Marie Massaud sięgnął do korzeni. 
To co odnalazł stało się impulsem dla kolekcji Axor Massaud. 
Podążył za głosem Natury i zgodnie z własną filozofią 
zaprojektował fascynującą kolekcję łazienkową. Człowiek 
ze swoimi emocjami znajduje się w jej centrum.

Axor Massaud to harmonijna synteza form organicznych i 
geometrycznych. Inspirowana przyrodą estetyka przenika 
się z nowoczesnym designem. Z jednej strony linie miękkie 
i subtelne niczym źdźbło trawy. Tuż obok szeroki strumień 
wody spływający jak górska kaskada. A pomiędzy nimi 
czysta geometria i mistrzowsko zakamuflowana technika.  

Massaud buduje wirtuozerskie zależności pomiędzy 
Człowiekiem, Wodą, Przedmiotem a Przestrzenią. Woda 

– jeden z czterech żywiołów, w Axor Massaud gra pierwsze 
skrzypce. Daje wiele emocji i radości życia. Szczególnie 
tym, którzy kochają Naturę.
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Axor Massaud celebruje Naturę. Miękkie organiczne linie splatają się z czystą geometrią tworząc rzeźbiarską jedność. 
Źródło Wody. Wody, która pozwala celebrować codzienne czynności.
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Woda to nasz Prażywioł. Odwieczna prawda zakodowana jest w świadomości. Z Axor Massaud świadomość staje się namacalna. 
Woda wypływa szerokim strumieniem – podobnie jak ze źródła. Kąpiel zyskuje nowy, emocjonalny wymiar.
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Axor Massaud to nowa estetyka kąpieli. Kolekcja jest przemyślana w najdrobniejszym detalu. 
Termostat podtynkowy to połączenie organicznych krągłości z geometrią kwadratu.
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Design inspirowany Naturą. Idea odzwierciedlona w każdym z elementów. W tę estetykę wpisuje się nawet tak nietypowy 
przedmiot jak wolnostojący wieszak na ręczniki. Natura w przestrzeni łazienki. Przetransponowana w Axor Massaud.
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W łazience celebrujemy rytuał oczyszczenia i pełnego relaksu. Axor Massaud to dbałość o wszystkie detale. Kolekcję armatury 
dopełniają takie przedmioty jak podręczne lusterko czy zamykane naczynie na kosmetyki. 
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Prysznic

Bidet

Wanna

Umywalka

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 18010, -000
z rurami miedzianymi (bez fot.)
# 18014, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej
# 18020, -000

3-otworowa bateria umywalkowa
# 18013, -000

3-otworowa bateria umywalkowa
ścienna, natynkowa, 
z wylewką 160 mm
Element zewnętrzny # 18112, -000
Zestaw podstawowy # 18113180

3-otworowa bateria umywalkowa
ścienna, natynkowa, 
z wylewką 220 mm
Element zewnętrzny # 18115, -000
Zestaw podstawowy # 18113180

Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 18210, -000

3-otworowa bateria bidetowa
# 18213, -000

4-otworowa bateria wannowa do
montażu na brzegu wanny
Element zewnętrzny # 18440, -000
Zestaw podstawowy # 13444180

4-otworowa bateria wannowa
do montażu na cokole z płytek
Element zewnętrzny # 18453, -000
Zestaw podstawowy # 14445180

Jednouchwytowa bateria 
wannowa podtynkowa
Element zewnętrzny # 18455, -000
ibox universal # 01800180

Wylewka wannowa 160 mm
# 18472, -000
Zestaw podstawowy # 18471180

Wylewka wannowa 220 mm
# 18473, -000
Zestaw podstawowy # 18471180

Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z główką 
prysznicową
Element zewnętrzny # 18450, -000
Zestaw podstawowy # 10452180

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa podtynkowa
# 18655, -000
Zestaw podstawowy ibox universal
# 01800180
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Termostaty/Zawory

Prysznice/Uchwyty

Bateria termostatyczna podtynkowa
Element zewnętrzny # 18740, -000
j.w. o dużym przepływie
Element zewnętrzny # 18741, -000

Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym
Element zewnętrzny # 18745, -000

Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco –
przełączającym
Element zewnętrzny # 18750, -000

ibox® universal zestaw podstawowy
do wszystkich baterii termostatowych
podtynkowych
# 01800180

Zawór odcinający podtynkowy
Element zewnętrzny # 18770, -000
Zestaw podstawowy 
DN15, grzybkowy # 15973180
DN15, ceramiczny # 15974180
DN20, grzybkowy # 15970180

Zawór odcinający podtynkowy
Element zewnętrzny # 18730, -000
Zestaw podstawowy 
Trio # 15981180
Quattro # 15930180

Raindance AIR 150 S 
Główka prysznicowa
# 28505, -000

Zestaw prysznicowy Raindance 
AIR 150 S, drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm
# 27986, -000

Drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot.)
# 27989, -000

Dysza boczna
# 28466, -000

Przyłącze węża deLuxe 
z zaworem zwrotnym
# 27451, -000

Dysza boczna
# 27521, 000

Głowica talerzowa
ø 180 mm # 28484, -000
ø 240 mm # 28494, -000 (bez fot.)

Ramię głowicy
260 mm # 27409, -000
410 mm # 27413, -000 (bez fot.)

Głowica talerzowa ø 240 mm
# 28494, -000

Przyłącze sufitowe
# 27469, -000

Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm
# 28420, -000

Ramię głowicy 470 mm
# 27410, -000

Przyłącze sufitowe (bez fot.)
# 27418, -000
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Akcesoria

chrom
(-000)

Świecznik
# 42271, -000

Haczyk pojedynczy
# 42237, -000

Szklanka do mycia zębów
# 42234, -000

Wazon
# 42274, -000

Pojemnik owalny
# 42272, -000

Mydelniczka
# 42233, -000

Lustro wolnostojące
# 42240, -000

Uchwyt
# 42230, -000

Drążek na ręcznik kąpielowy, 600 mm
# 42260, -000 

Drążek na ręcznik kąpielowy, 800 mm
# 42280, -000

Uchwyt na papier toaletowy
# 42236, -000

Pojemnik ze szczotką WC
# 42235, -000

Wieszak wolnostojący
# 42270, -000

Misa umywalkowa, 600 mm
# 42305, -000

Misa umywalkowa, 800 mm
# 42300, -000
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Hansgrohe · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Tel. +48 61 8168600
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

PL
 - A

xo
r-M

as
sa

ud
 w

pr
ow

ad
za

ją
cy

 · 
Fo

rm
-N

r. 
84

 1
90

 1
46

 · 
05

/0
6/

5 
· P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· Z

as
trz

eg
a 

si
ę 

zm
ia

ny
 te

ch
ni

cz
ne

 p
ro

du
kt

ów
 

or
az

 o
dc

hy
le

ni
a 

ko
lo

ry
st

yc
zn

e 
z 

pr
zy

cz
yn

 te
ch

ni
cz

ny
ch

 d
ru

ku
 · 

W
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 p
ap

ie
rz

e 
ni

ec
hl

or
ow

an
ym

.
A

xo
r j

es
t z

as
trz

eż
on

ym
 z

na
ki

em
 to

w
ar

ow
ym

 fi 
rm

y 
H

an
sg

ro
he

 A
G

.


