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Три думи, които са променили начина, по който мислим, творим и 

произвеждаме: Формата следва функцията. Един принцип, пре-

дизвикал революция. Оттогава нито една форма не може да бъде 

разглеждана отделно от функцията. Но AXOR отива още по-далеч: 

ние развиваме един продукт, докато не сме сигурни, че нищо не 

може да се добави, нито да се премахне. Докато той не се превърне 

в нещо повече от една успешна комбинация на форма и функция. 

С тази визия ние разработваме, проектираме и произвеждаме наши-

те смесители, душове и аксесоари за банята и кухнята. Със сътруд-

ничеството на световно известни дизайнери вече повече от 20 години 

създаваме иновативни дизайнерски обекти – без никакви 

компромиси, на границата със съвършенството.

FORM FOLLOWS 

PERFECTION

axor-design.com

За фирмата – марката AXOR

Всеки смесител и всеки душ на марката AXOR се отличава с уни-

кален дизайн. AXOR е символ на съвършенството в процеса на 

производство и полагане на финиши, но всъщност „всичко започва 

от една идея“. А автентичното и последователно развитие на 

една гениална идея е това, което я превръща в революционен про-

дукт, изпреварващ времето си. И това е истинско предизвика-

телство за нашите екипи, които разработват нови продукти. В тясно 

сътрудничество с водещите имена на световната дизайнерска 

сцена AXOR изследва нови територии в общуването с водата – както 

по отношение на формата, така и по отношение на функционалността. 

AXOR и пионерите в дизайна

Philippe Starck Antonio Citterio

Jean-Marie Massaud Patricia Urquiola Barber & Osgerby

NendoPhoenix Design
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AXOR Starck Organic

AXOR Starck Organic 

Смесител за умивалник с две ръкохватки 
и pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 80 
- Проекция на чучура 116 mm
- Въртящ се аератор
- Душ струя
- Контрол на температурата и дебита от 
две различни места
- Керамична глава за контрол на 
температурата
- Керамичен вентил за контрол на дебита
- pop-up витло за сифон

Арт. № 12010000 хром
Цена по каталог: 1115,00 лв с ДДС
Промо цена: 764,00 лв с ДДС

AXOR Starck Organic 

Смесител за умивалник с две ръкохватки и 
витло за сифон 
- ComfortZone 240
- Проекция на чучура 124 mm
- Въртящ се аератор
- Душ струя
- Контрол на температурата и дебита от 
две различни места
- Керамична глава за контрол на 
температурата
- Керамичен вентил за контрол на дебита
- Витло за сифон постоянно отворено

Арт. № 12013000 хром
Цена по каталог: 1701,00 лв с ДДС
Промо цена: 1166,00 лв с ДДС
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AXOR Starck 

AXOR Starck  

Ръчен душ 1jet
- Цилиндрична душ глава
- 1 вид струя: Rain
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

Арт. № 10531000 хром
Цена по каталог: 245,00 лв с ДДС
Промо цена: 185,00 лв с ДДС
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AXOR Citterio E

Citterio E 

Смесител за умивалник с една 
ръкохватка и pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 130 
- Проекция на чучура 143 mm
- Ламинарна (плътна) струя
- Керамична глава 
- Ръкохватка тип тип джойстик
- pop-up витло за сифон

Арт. № 36100000 хром
Цена по каталог: 957,00 лв с ДДС
Промо цена: 656,00 лв с ДДС

Citterio E 

Смесител за умивалник с една 
ръкохватка и витло за сифон 
- ComfortZone 250 
- За умивалник тип купа
- Проекция на чучура 163 mm
- Ламинарна (плътна) струя
- Керамична глава 
- Ръкохватка тип джойстик
- Витло за сифон постоянно отворено

Арт. № 36104000 хром
Цена по каталог: 1387,00 лв с ДДС
Промо цена: 951,00 лв с ДДС
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AXOR Citterio M

Citterio М

Смесител за умивалник с една 
ръкохватка и pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 100 
- Проекция на чучура 128 mm
- Ламинарна (плътна) струя
- Керамична глава 
- Възможност за ограничаване на макс. 
температура 
- pop-up витло за сифон

Арт. № 34010000 хром
Цена по каталог: 854,00 лв с ДДС
Промо цена: 646,00 лв с ДДС

Citterio М

Смесител за умивалник с една 
ръкохватка и витло за сифон 
- ComfortZone 250 
- За умивалник тип купа
- Проекция на чучура 170 mm
- Ламинарна (плътна) струя
- Керамична глава 
- Витло за сифон постоянно отворено
- Възможност за ограничаване на макс. 
температура 

Арт. № 34127000 хром
Цена по каталог: 1367,00 лв с ДДС
Промо цена: 1033,00 лв с ДДС
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AXOR Kitchen

Специални предложения AXOR

AXOR Montreux

Kухненски смесител с въртящ се струйник 
- ComfortZone 260
- Обхватът на въртене на чучура може 
да се наглася на 110°, 150° или 360°
- Един тип струя – нормална  
- Дебит 11 l/min
- Тръбни връзки G 3/8
- Възможност за ограничаване на макс. 
температура

# 16580000 хром
Цена по каталог: 1037,00 лв с ДДС
Промо цена: 782,00 лв с ДДС
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Brushed black chrome Brushed red gold

Polished gold opticPolished black chrome Polished red gold

Brushed nickel Brushed brass

Stainless steelBrushed bronze

Brushed gold optic 

Специалните покрития FinishPlus на AXOR са нещо изключително. Брилянтни, издръжливи и 

дълготрайни. Те са десет пъти по-устойчиви на издраскване от традиционното хромирано 

покритие чрез галванизация. Създават се чрез иновативната технология PVD (physical vapour 

deposition), при която циркониеви молекули се изпаряват във вакуумна среда. Покритията 

се полагат в специални камери при съблюдаване на най-високи стандарти за качество и 

прецизност. Предлагат се финиши в 6 цвята мат и 3 цвята гланц, както и финиш “неръждаема 

стомана”. За перфектната индивидуална нотка във Вашата баня.

AXOR Finishplus

Черно 
скъкло

Метал Черен 
мрамор

Огледално
стъкло

Дърво Кожа Бял
мрамор

Истинският лукс – това е възможността да осъществите 

Вашите персонални мечти.

MyEdition е реализацията на една нова концепция при смесителите: 

метален корпус с покритие хром, неръждаема стомана или 

PVD-покритие в цвят от палитрата на AXOR FinishPlus, увенчан с 

декоративна плочка, ръчно изработена от някой от следните 

материали: огледално или черно стъкло, бял или черен мрамор, 

дърво, кожа или метал (също в цвят от палитрата на AXOR FinishPlus). 

Пред Вас се откриват безкрайни възможности за индивидуални 

комбинации. Блестящо излъчване и непознати усещания за Вашите 

сетива – едно ново измерение в индивидуалното оформление 

на банята.

AXOR MyEdition

AXOR FinishPlus / AXOR MyEdition064 065



Технологии / Струи 066 067

Управлявате водната струя 
с натискане на копче: пус-
кането/спирането на водата 
и превключването между 
различни източници/струи 
се превръща в детска игра.

Разпределя водата върху 
голямата площ на спрей-
диска. Така цялото Ви тяло 
е обгърнато от малки 
капчици чиста наслада.

Определя ефективната 
височина между плота 
и смесителя. За да наме-
рите това, което търсите – 
независимо колко високи 
са Вашите изисквания.

В средна позиция на ръ-
кохватката потича студена 
вода – използвате топ-
лата вода, само когато Ви 
е необходима.

Трасето на студената вода 
е конструирано така, че 
да охлажда корпуса на 
смесителя. За по-голяма 
безопасност при къпане.

Намалява дебита и така 
пестите вода и енергия. 
За максимално удоволствие, 
с грижа за околната среда.

Смесва водата с обилно 
количество въздух. За 
мека и непръскаща струя 
от плътни капки.

Лесно отстраняване на 
котления камък – само 
изтъркайте с пръст или 
кърпа меките силиконови 
дюзи.

Технологии

Уникално изживяване 
под душа благодарение 
на нежната прегръдка 
на фините водни капчици.

Интензивна струя от 
миниатюрни капчици – за 
по-голяма ефективност 
под душа.

Плътен дъжд – идеалната 
струя за отмиване на 
шампоана от косата Ви.

Огромно удоволствие 
под душа, на голяма площ.

Нежен водопад от обогате-
ни с въздух водни капки.

Мека водна струя, която 
докосва приятно тялото и 
Ви доставя наслада.

Силна масажираща струя, 
която действа съживяващо.

Плътна моно-струя за 
благотворни уелнес моменти

Мощна струя за обилно 
обливане с вода. 

Порой от нежни струи.

Хармонична комбинация 
от нежни капки и дина-
мична струя.

Концентрирана, приятно 
масажираща струя.

Зарежда Ви с енергия след 
тежкия и напрегнат ден.

Широка струя обгръща 
цялото Ви тяло с меки 
водни капки.

Интензивна водна струя, 
която Ви събужда и 
мотивира за новия ден.

Интензивен дъжд с 
освежаващ ефект.

Видове струи




