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Počátek	20.	století:	
Zatímco	Hans	Grohe	zakládá	v	Schiltachu	ve	Schwarzwaldu		

svoji	firmu,	dosahuje	v	Evropě	svého	vrcholu	období	 	
zvané	Belle	Époque.	Všude	vládne	pozdvižená	nálada,	lidé	slaví	 	

pokrok	a	chtějí	si	užívat	života.	Vedle	vědy	a	techniky	 	
zažívá	skutečně	vrcholnou	dobu	také	umění	a	kultura	–	připomeňme		

si	jména	jako	Proust,	Mahler	nebo	bratři	Lumièrové.	 	
Oblíbeným	cílem	umělců,	filozofů	a	horních	deseti	tisíc	je	město	 	

u	Ženevského	jezera	–	Montreux.

Dodnes	není	doba	založení	podniku	Hansgrohe		
zapomenuta.	Proto	se	autenticky	tradiční	design	výrobku		

Axor	Montreux	vztahuje	přímo	k	této	vzrušující	 	
epoše	mezi	monarchií	a	modernou,	mezi	romantickými	 	

lázněmi	a	průmyslovou	revolucí.	

Právě	dnes,	ve	světě,	v	němž	hrozí,	že	všednost	 	
vytlačí	zvláštnost,	je	dobře	se	rozpomenout	na	uplynulé	časy:	 	
žít	historií,	skutečnými	hodnotami	a	uměním.	Axor	Montreux		

je	výrazem	této	touhy	po	včerejšku	–	výrazem	znovunalezené	doby.	
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Cesta do minulosti. Až do detailu autenticky vytvořená kolekce  Axor Montreux zhodnocuje toto  
tradiční prostředí – a z každodenní cesty do koupelny udělá skutečnou cestu časem.
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Most k tradičnímu koupelnovému designu. Vedle můstkové armatury  
čeká na uživatele spousta dalších variant umyvadlových armatur.
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Láska k detailu. Nejen tvar umyvadlových baterií s láskou cituje počátky průmyslové výroby.  
Také mnoho dalších vzájemně sladěných doplňků se postará o autentické utváření koupelny.
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Koupání jako v období Belle Époque. Celková koupel byla na začátku 20. století skutečnou událostí.  
Prostřednictvím stylově čisté vanové armatury  Axor Montreux je možno tento luxus si znovu  

zopakovat a zažívat ho každý den.
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As time goes by. Kvůli sprše se tehdy musela většina lidí vydat do veřejných lázní. O kolik komfortnější je  
dnes sprchování s horní sprchou Axor Montreux, vše v jednom stylu včetně košíčku na mýdlo.
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Móda,	hudba,	architektura,	prostředí:
Mix	stylů	je	diktován.	Klasika	se	mísí	s	modernou,	baroko		

s	futurismem.	A	co	je	pokládáno	za	umění	a	kulturu,	 	
to	má	stále	větší	přístup	i	do	koupelny.	Ať	již	v	podobě		

pečlivě	umístěných	jednotlivých	kusů	nebo	jako		
kompletní	koupelnová	kolekce:	s	uchvacující	obratností	zapadá	

linie	Axor	Montreux	do	rozdílných	oblastí	stylů.	 	
Homogenní	nebo	plná	kontrastů,	věcná	nebo	výstřední:	bohatství	

fazet	dnešní	doby	nabízí	ideální	prostor	pro		
realizaci	individuálních	vizí	o	vybavení	koupelny	výrobky		

linie	Axor	Montreux.	
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Zpět do budoucnosti. Nepředstavitelný poznatek: co bylo moderní před sto lety, to může být moderní i dnes. 
Tak obohacuje celková kolekce Axor Montreux nevšedním způsobem dobovou směs stylů.
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State of the art. Při vší lásce k minulosti vyniká linie Axor Montreux tou nejmodernější  
technikou. Krásným příkladem je elegantní sprchový systém Showerpipe,  

který dopřeje uživateli sprchový zážitek na úrovni své doby.
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Umyvadlo

Bidet

Vana

Kuchyně

Dvojrukojeťová	umyvadlová	armatura		
# 16502, -000, -820, -830

Dvojrukojeťová	armatura		
pro	umývátko		
# 16505, -000, -820, -830

Dvojrukojeťová	můstková		
umyvadlová	armatura		
# 16510, -000, -820, -830

3-otvorová	umyvadlová	armatura	
# 16513, -000, -820, -830

3-otvorová	umyv.	armatura	 	
pro	instalaci	na	stěnu	
Vrchní	sada	# 16532, -000, -820, -830 
Základní	sada	# 10303180

Stojánkový	ventil	pro	umývátko		
(pouze	studená	voda)	
# 16530, -000, -820, -830

Dvourukojeťová	kuchyňská	armatura		
# 16802, -000, -820

Můstková	dvourukojeťová		
kuchyňská	armatura		
# 16803, -000, -820

Dvourukojeťová	bidetová	armatura		
# 16520, -000, -820, -830

3-otvorová	bidetová	armatura		
# 16523, -000, -820, -830

Dvourukojeťová	vanová	armatura,	
nástěnná	instalace	s	ruční	sprchou*	
# 16540, -000, -820, -830

Dvourukojeťová	armatura		
na	okraj	vany,	s	ruční	sprchou*	
# 16542, -000, -820, -830

*Ruční	sprcha	s	bílou	rukojetí

4 -otvorová	armatura	na	okraj	vany,		
s	ruční	sprchou*	
Vrchní	sada	# 16546, -000,    -820, -830 
Základní	sada # 13444180

4-otvorová	vanová	armatura	na	sokl,		
s	ruční	sprchou*	
Vrchní	sada	# 16544, -000,    -820, -830 
Základní	sada # 14445180

Vanový	výtok	
# 16541, -000, -820, -830

Dvourukojeťová	vanová	armatura	s	ruční	
sprchou,	volně	stojící	na	podlaze*	
Vrchní	sada	# 16547, -000, -820, -830 
Základní	sada # 16549180
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Termostaty a ventily

Sprcha

Dvorukojeťová	sprchová		
armatura	na	omítku	
# 16560, -000, -820, -830

Vanový	termostat	na	omítku	
# 16241, -000, -820, -830

Sprchový	termostat	na	omítku	
# 16261, -000, -820, -830

Sprchový	komplet	Showerpipe	
se	skládá	z	termostatu	na	omítku,	
talí řové	horní	sprchy	ø	240	mm,		
ruční	sprchy*,	hadice	a	držáku	
# 16570, -000, -820, -830

Podomítkový	termostat	
Vrchní	sada	# 16810, -000, -820, -830	
Termostat	Highflow	T42,	pod	omítku	
Vrchní	sada	# 16815, -000, -820, -830

Termostat	s	uzavíracím	ventilem,		
pod	omítku	
Vrchní	sada	# 16800, -000, -820, -830

Termostat	s	uzav.	a	přep.	ventilem,	
pod	omítku	
Vrchní	sada	# 16820, -000, -820, -830

ibox®	universal	pro	podomítkové		
termostaty	
Základní	sada	# 01800180

Uzavírací	ventil,	pod	omítku	
Vrchní	sada	# 16871, -000, -820, -830 
Základní	sada	
DN15,	vřeteno	# 15973180 
DN15,	keramika	# 15974180 
DN20,	vřeteno	# 15970180

Přepínací	ventil	Trio/Quattro,		
pod	omítku		
Vrchní	sada	# 16830, -000, -820, -830 
Základní	sada	
Trio	# 15981180	
Quattro	# 15930180

Fixfit	Stop	
# 16882, -000, -820, -830

*Ruční	sprcha	s	bílou	rukojetí

Ruční	sprcha*	
# 16320, -000, -820, -830

Sprchová	sada	s	ruční	sprchou*	
# 27982, -000, -820, -830

Připojení	sprchy	Fixfit	
# 16884, -000, -820, -830

Držák	sprchy	
# 16325, -000, -820, -830

Sprchy a držáky
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chrom	
(-000)

kartáčovaný	nikl	
(-820)

leštěný	nikl	
(-830)

Doplňky

Samostatná	lampa	
# 42056, -000, -820, -830

Samostatný	háček	
# 42137, -000, -820, -830

Sklenice	na	ústní	hygienu	
# 42134, -000, -820, -830

Sklenice	na	ústní	hygienu		
s	držákem	na	zubní	kartáčky	
# 42034, -000, -820, -830

Dávkovač	mýdla	
# 42019, -000, -820, -830

Miska	na	mýdlo	
# 42033, -000, -820, -830

Košíček	na	mýdlo,	montáž	na	stěnu	
# 42065, -000, -820, -830

Košíček	na	mýdlo	Unica®	
# 42066, -000, -820, -830

Madlo	
# 42030, -000, -820, -830

Držák	na	ručníky	800	mm	
# 42080, -000, -820, -830

Držák	na	ručníky	600	mm	
# 42060, -000, -820, -830

Jednoramenný	držák	na	ručníky	
# 42020, -000, -820, -830

Kruh	na	ručníky	
# 42021, -000, -820, -830

Kosmetické	zrcadlo,	vysunovací	
# 42090, -000, -820, -830

Držák	toaletního	papíru	
# 42036, -000, -820, -830

Držák	na	rezervní	toaletní	papír	
# 42028, -000, -820, -830

WC-kartáč,	nástěnná	verze	
# 42035, -000, -820, -830

Povrchové	úpravy	kar táčovaný	nikl	a	leštěný	nikl	
jsou	vyráběny	pomocí	PVD - technologie		
a	jsou	odolné	zejména	proti	oděru	a	poškrábání.



Speciální poděkování patří: fotografům	a	tvůrcům	designových	konceptů:	Christoph	Kicherer,	Paris,	France	–	www.christophkicherer.com	·		
Umyvadla:	Archiade	srl.,	Rome,	Italy	–	www.archiade.it	·	Keramik	Laufen	AG,	Laufen,	Switzerland	–	www.laufen.com	·	Vany:	Volevatch	SA,	
Paris,	France	–	www.volevatch.com	·	Victoria	&	Albert	Ltd.,	Telford,	United	Kingdom	–	www.vandabaths.com



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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