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Hledat ústraní, najít bezpečí – nechat za sebou jednotvárnost všedních 
dnů a načerpat novou energii. Jako místo setkání člověka se sebou samým 
je koupelna místem krásy a poznání. Stává se estetickým útočištěm osobní 
pohody s emocionálním prožitkem vody. 

Je to více než deset let, kdy začala revoluce v podobě první koupelny 
Starck. To, co předtím sledovalo pouhou hygienickou funkčnost, se stalo 
novým životním prostorem. Zrodila se koupelna jako obytný prostor – plná 
tepla a osobitosti. A tento vývoj stále pokračuje.

„Je na čase nově definovat sprchu“, říká Philippe Starck. V podobě sprchy 
se nyní designér věnuje centrální oblasti osobního dobrého pocitu v kou-
pelně. A opět ohromujícím způsobem dochází ke vzájemnému působení 
vzhledu, funkčnosti a prostoru. Sprcha se stává lázněmi, které jsou upra-
veny podle přání zákazníka. Tato výrazově silná kolekce nabízí díky své 
čistotě a důslednosti množství různých výtvarných řešení. Opět revoluce? 
Ne. Tentokrát zcela neskromně: je to haute couture pro sprchu.
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Armatury: Armatury okouzlí svou pre-
cizní propracovaností. Základ tvoří mo-
dul termostatu ve 12 dílné mřížce. Spo-
lečně s uzavíracími ventily tvoří termostat 
elegantní jednotku. Pro individuální rozší-
ření funkcí jsou k dispozici flexibilně kom-
binovatelné ovládací prvky. Vznešená 
kombinace: ruční sprcha s integrovaným 
uzávěrem. 

Doplňky: U Axor Starck ShowerCollec-
tion ladí každý detail. Díky poličkám 
ve dvou různých velikostech máte vždy 
všechno po ruce. Oblíbená hudba linou-
cí se z reproduktorů vytváří ze sprchování 
zvláštní zážitek. Rozptýlené vnější světlo 
vyvažuje stres a hektičnost a vytváří smys-
lově-emocionální prostředí.

Princip: 12 x 12 cm. Možnosti: téměř nekonečné. Výsledek: nesrovnatelná tvůrčí svoboda! Je jedno, zda se rozhodnete 
pro vycentrované horizontálně, vertikálně orientované nebo čistě asymetrické řešení. Je úplně jedno, zda se jedná o arma-
tury, sprchy, poličky, reproduktory nebo světlo. Vše je založeno na principu modulů s absolutní flexibilitou jejich uspořádání. 
Axor Starck ShowerCollection je individuální systém pro vytvoření celkového dobrého pocitu. V její podobě vznikne v koupel-
ně nový životní prostor charakterizovaný svou osobitostí obsaženou v kvadrátu.
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01 Termostatický modul
02 Uzavírací ventil
03 Přepínací ventil Trio/Quattro 
04 Modul ruční sprchy
05 Polička
06 Světelný modul
07 Modul reproduktoru
08 Sprchový modul
09 ShowerHeaven 720 x 720 mm
10 ShowerHeaven 970 x 970 mm

Sprchy: Při individuálním rozvržení do-
dává 12 x 12 cm velký sprchový modul 
vodu doslova v kvadrátu – ať již v po-
době horní sprchy nebo sprchy zamě-
řené na šíji či tělo – vše je přizpůsobe-
no osobním potřebám. Čistá geometrická 
řeč tvarů v leštěné ušlechtilé oceli vytváří 
z ShowerHeaven luxusní architektonický 
výtvarný prvek. Dvě různé velikosti a tři 
druhy proudů s volitelným světlem vytváří 
při sprchování ryzí opojení smyslů. 
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ShowerHeaven poskytuje v podobě tří druhů vodních proudů nefalšované opojení smyslů. Lze si jich 
užívat podle potřeby buď jednotlivě nebo v libovolné kombinaci.
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Kvadratická dokonalost v harmonii přesné na milimetry. Důsledné lineární uspořádání modulární kolekce působí vždy 
elegantně a ušlechtile – vždy sladěné až do posledního detailu.
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Čím jednodušší je základní myšlenka, tím rozličnější jsou možnosti! Je zcela jedno, zda jde o armaturu, poličku či modul reproduktoru 
nebo světla: uspořádání jednotlivých prvků je výlučně otázkou osobních potřeb a architektonického konceptu.
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Jednoduchým posunutím sprchových modulů lze změnit úhel proudu. Vodní proud tak může být komfortně 
přizpůsoben rozdílným tělesným velikostem a nasměrován na různé části těla.
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Pro individuální nároky a přání: je-li umístěn na stropě, slouží sprchový modul jako horní sprcha. 
V případě umístění na stěnu se používá jako sprcha směřující na šíji a tělo. 
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Flexibilní a jednotný zároveň: moduly Axor Starck ShowerCollection vytváří i při volném uspořádání vždy jednotný 
celkový obraz. Modul ruční sprchy zaujme svojí uspořádanou elegancí. 
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Polička dlouhá
120 x 240 mm
# 40873000

Polička krátká
120 x 120 mm
# 40872000

Světelný modul
120 x 120 mm
# 40871000

Modul reproduktoru
120 x 120 mm
# 40874000

Termostatický modul, pod omítku
120 x 360 mm
Vrchní sada # 10751000

Uzavírací ventil, 
pod omítku
120 x 120 mm
Vrchní sada # 10972000

Trio®/Quattro® Přepínací ventil, 
pod omítku 
120 x 120 mm
Vrchní sada # 10932000

Modul ruční sprchy, pod omítku
120 x 120 mm
Vrchní sada # 10651000

Armatury

Doplňky 
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ShowerHeaven 
970 x 970 mm se světlem
# 10623800
ShowerHeaven
970 x 970 mm bez světla
# 10621800 (obrázek nahoře)

ShowerHeaven 
720 x 720 mm se světlem
# 10627800
ShowerHeaven 
720 x 720 mm bez světla
# 10625800 (obrázek nahoře)

Výtah z Axor Starck ShowerCollection. 
Pro získání kompletních informací 
kontaktujte prosím svého odborného 
prodejce sanitární techniky. 

Dvojí využití vody je inte -
ligentním řešením. Informa-
ce k zařízení na recyklaci vody 
ze sprchy – PONTOS AquaCycle 
– najdete na internetu pod 
www.pontos-aquacycle.com

Sprchový modul
120 x 120 mm
Vrchní sada # 28491000

Sprchy
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Imprint: Concept/Graphic Arts: Werbung etc., 
Stuttgart; Bathroom Architecture: Rolf Heide, 
Hamburg and Peter Kräling, Hamburg; Photo-
graphy: Rudi Schmutz jr., Hamburg; Styling/Art 
Buying: Eva-Maria Kraiker-Stübing, Hamburg
Special thanks to: Studio Grashoff & Jank, 
Hamburg; Porro Industria Mobile s.n.c., Mon-
tesolaro (I); Cassina S.p.A., Meda (I); Flos, 
Bovezzo (I); FIAM Italia, Tavullia (I)
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