
Az új Axor Citterio -  
új fürdőszoba, új termékek, 
új inspirációk!

Az Axor Citterio kollekció termékei a 
legmagasabb szintű tervezési és gyár-
tási minőséggel tűnnek ki, és a víz iránti 
megbecsülést testesítik meg. Lágy, leke-
rekített formái az életet adó, becses ele-
met szimbolizálják. Meggyőző eközben 
a letisztult formanyelv is. Az Axor Citterio 
a tökéletes kapocs a szögletes és a ke-
rek, az időtlen és a modern között. Külö-
nösen lenyűgözőek a ragyogó felületek 
és a precíz, egyenes vonalvezetés. A 
karcsú szerelvények elegáns hatásúak, 
és rendkívül kényelmesen kezelhetőek. 

A csaptelepeken kívül fejzuhannyal is 
kiegészült az új kollekció, amely három 
különböző sugárformával luxusszintű 
zuhanykomfortot nyújt a legletisztultabb 
formában. A zuhany egyszerre kínál le-
nyűgöző esztétikát és átgondolt funkcio-
nalitást. Az egyszerűen kezelhető oldal-
karral választható a három sugárforma: 
normál, masszázs és lágy.

Luxus második pillantásra: időtlen dizájn, 
tökéletes funkció és forma.

A megújult 
www.hansgrohe.hu

Az új honlapon minden Hansgrohéval 
kapcsolatos információ elérhető. A ’Ke-
reső’ funkcióval szöveg vagy cikkszám 
alapján az összes termék megtalálható. 
A nyitóoldalról letölthető kereskedőink, 
illetve márkaszervizeink listája, valamint 
aktuális árlistáink és prospektusaink is. 
Akcióinkról és fontosabb megjelenése-
inkről pedig a „Hírek” menüpont alatt 
tájékozódhat.

Hansgrohe Kft. 
1139 Budapest, Forgách u. 11-13.

Telefon: +36 1 236-9090
Fax: +36 1 236-9098

info@hansgrohe.hu
www.hansgrohe.hu

A személyre szabott 
fürdőszobai kollekció: 
Axor Bouroullec

A kollekciót a Hansgrohe AG dizájn 
márkája, az Axor, illetve a francia test-
vérpár Ronan és Erwan Bouroullec dol-
gozta ki, keresve a helyes egyensúlyt a 
forma és a funkcionalitás tekintetében, 
valamint a kölcsönhatást a felhasználó 
és környezete között.
Az eddig főként a bútoripar területén 
jeleskedő dizájnerek már néhány éve 
együttműködnek az Axorral. Az “első 
lépést a fürdőszoba felé” a 2005-ös 
Axor WaterDream projektben való rész-
vételük jelentette.
Az Axor Bouroullec termékcsalád leg-
jellemzőbb vonása, hogy lehetőséget 
nyújt a felhasználónak arra, hogy meg-
találja a tökéletes megoldást saját, sze-
mélyre szabott fürdőszobáját illetően. 
A teljes kollekció 2010. június 17-én, 
Párizsban kerül bemutatásra. Következő 
hírlevelünkben részletes információkkal 
és fotókkal jelentkezünk erre vonatko-
zóan.
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