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Axor Starck Organic



Philippe Starck

▸  Født i Paris, Frankrig i 1949

▸  Anses som designverdenens 
enfant terrible

▸  Er stærkt tilknyttet til miljøvenlige 
produkter, så som mini-vindmøl-
ler der kan placeres i haven 
og soldrevne skibe, for blot at 
nævne et par eksempler.

Axor har samarbejdet med de-
signeren Philippe Starck i 20 år. 
I 1994 overraskede de sanitets-
branchen med armaturkollek-
tionen Axor Starck. Designet på 
det moderne badeværelset, som 
også skulle være et opholdsrum, 
blev en revolutionerende del af 
badeværelseshistorien.

Philippe Starck er en utrættelig fri 
sjæl og en af de bedste desig-
nere i vor tid. Gang på gang 
har han gjort indtryk på os – og 
fået os til at tænke. Visionen om 
en bedre verden præger hans 
kreationer.

QR koderne i denne brochure, giver dig adgang til film, interviews, apps 
og meget mere. Download en QR læser til din smartphone, scan koden 
og oplev Axor Starck Organic virtuelt.
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 ”En  
designers  
job  
er,  
at  
skabe  
mere  
glæde  
med  
mindre.”



Hvad kan du forvente af Axor? En radikal ny badeværelseskollektion. 
Og ikke bare det, men også en revolutionerende måde at 
bruge vand på.
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Tiden er inde til en ny dimension 
i badet. Og hvem andre end Philippe 
Starck passer perfekt til at revolu-
tionere måden vi bruger vand på, 
sammen med os. 
 
Med Axor Starck Organic, skaber 
han harmoni mellem design og 
teknologi, miljø og økonomi og hjerte 
og hjerne. Ifølge Philippe Starck er 
harmoni præcis hvad vi som men-
nesker ønsker allermest. 
 
Derfor blev en ny badeværelseskol-
lektion skabt, der appellerer til både 
hjerte og hjerne.

Follow
your
Head
and
your
Heart
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Det ligger i naturens natur,  
at klare sig med et minimum.

Philppe Starck har længe fokuseret på, hvordan produkter kan fungere med mindre. Natu-
ren og mennesker sætter standarden: minimalismens elegance er indlysende i form af en 
gren, et blad eller en krop – de er alle fulde af vitalitet, energi og effektivitet. 
 
I Axor Starck Organic, fokuserer Axor og Philippe Starck på at opnå mere med mindre. Et 
kraftfuldt design, intelligente funktioner og den effektive brug af ressourcer, sammenfattes 
i et ekstraordinært produkt og i en kollektion der sprudler af organisk energi og miljøven-
lige værdier.



På armaturet er alt overflødigt udeladt. Det essentielle  
er det organiske, minimalistiske design.

Axor Starck Organic designet er skulpturelt og karakteriseret af enkel skønhed.  
De to greb er harmonisk integreret i armaturkroppen.

▸  Unikt, organisk design: bløde former og flydende overgange

▸  Minimalistisk form: grebene og armaturkroppen smelter sammen

▸  Harmonisk design i alle grebspositioner

▸  Videreudvikling af det karakteristiske Axor Starck design

▸  Passer harmonisk ind i ethvert badeværelsesmiljø
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organisk
minimal



Hvor behagelig kan vand føles? Overraskende  
voluminøs med kun et lille vandforbrug.

Den bredeste stråle fra et håndvaskarmatur, giver os en 
sensuel oplevelse af vand. Ligesom i brusebadet, falder 
de bløde regndråber på huden og gør vores hænder 
våde. Denne nye stråle bruger dog mindre vand, end 
andre konventionelle håndvaskarmaturer.

▸  Ny perlator med 90 små stråledyser: blødere, mere 
voluminøs stråletype med en oplevelse der kan 
sammenlignes med Raindance håndbruseren fra 
 Hansgrohe.

▸  Bred stråle: Effektiv vask af hænder

▸  Gennemstrømningsbegrænser: normalstråle  
med forbrug på kun 3,5 l/min
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voluminøs
3,5 l/min



● On / Off

Den innovative betjening giver os mulighed for bevidst at opleve den 
bæredygtige brug af vand. Vandmængden og temperatur 
styres separat.

Det nydesignede to-grebs armatur fra Axor Starck Organic, er det næste skridt i udvik-
lingen af armatur betjening – væk fra det klassiske 1-grebs armatur hvor temperatur og 
vandmængde styres i ét. Armaturet sørger for miljøvenlig brug af vand på ergonomisk vis: 
Temperaturen indstilles øverst på armaturet, mens regulering af vandmængden, foregår på 
den nederste del af armaturet, på tuden.

Fordele ved separat betjening:

Temperaturkontrol

▸  Den personlige foretrukne temperatur eller miljø-
venlig kold temperatur kan forudindstilles.

▸  Harmonisk udseende i alle positioner.

▸  Hvis temperaturen er forindstillet, kommer der ikke 
dråber og skidt på armaturet – grebet skal næsten 
ikke røres.

▸  Nye, enkle varm/kold markeringer:  
koldt vand=grøn (energibesparende),  
varmt vand=orange

Vandmængde regulering

▸  Rengøringsvenlig og større komfort takket være 
direkte betjening på tuden.

▸  Normal position 3,5 l/min: Højeste niveau af 
funktionalitet med en sensation af høj vandvolumen 
mens der faktisk spares på vandet.

▸  Booster position der forøger vandgennemstrøm-
ningen til 5 l/min

▸  Gradvis kontrol af vandvolumen med positionerne 
3,5 l/min (Normal) og 5 l/min (Booster)

°C
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▸ Normal

3,5 l/min
▸ ▸ Booster

5 l/min
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Hvor mange miljøvenlige tanker er gået igennem dette armatur? 
Mere end bare en revolutionær vandoplevelse med et lavt 
vandforbrug på bare 3,5 l/min.

Indkapslet vandstrøm, forhindrer at vandet har 
direkte kontakt til armaturkroppen. Dermed får 
drikkevandet ikke kontakt med bly og nikkel fra 
armaturkroppen.

Minimalt brug af materiale til armaturkroppen. 
Ca. ⅓ mindre messing i forhold til konventionelle 
produkter.

For-indstillet temperatur på kold sikrer at vand ikke 
varmes unødigt op.

Gennemstrømningsbegrænsning til kun 3,5 l/min. 
Bedre funktion end konventionelle armaturer.

Axor Starck Organic minimerer ikke kun brugen af vand, men også energiforbruget eftersom 
den forindstillede temperatur gør at mindre varmt vand skal bruges. Ved produktionen af kol-
lektionen er der også lagt fokus på effektiv brug af ressourcer: Armaturkroppens enkle design 
kræver mindre materiale og derfor mindre energi.
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Det organiske, minimalistiske designsprog kommer  
harmonisk til udtryk i hele kollektionen.

Alle Axor Starck Organic produkter er inspireret af naturen. Det kraftfulde designsprog og 
elegante udseende karakteriserer hele kollektionen, som tilbyder produkter til alle områder 
af badeværelset.

▸  Håndvaskarmaturer i fire forskellige højder.

▸  Vægmonterede armaturer til håndvasken.

▸  Fokus på termostatteknologi til armaturer til indbygning eller frembygning, til brus  
eller badekar.

▸  Tilbehør i Axor Starck Organic design.

▸  Mere end 40 produkter til alle badeværelsesområder.

▸  Blandingen af organiske og geometriske elementer gør det muligt at blande  
produkterne med andre kollektioner.
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“We need more harmony.”◂ Philippe Starck
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Den perfekte symbiose i badet: organisk og minimalistisk.

Det kraftfulde, energiske Axor Starck Organic design smelter harmonisk sammen med det 
puristiske badeværelsesmiljø. I det viste badeværelse finder det organiske og minimalistiske 
armaturdesign sammen med de arkitektoniske elementer.
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◂ Axor Starck Organic passer 
perfekt med forskellige hånd-
vaske – både smalle og dybe 
håndvaske, vægmonterede eller 
indbyggede. F.eks. som vist her 
hvor de organiske former på 
armaturet passer perfekt sammen 
med håndvasken.

◂ Betagende kontraster: de 
flydende former på armaturet har-
monerer med den minimalistiske 
Starck 2 håndvask fra Duravit. ▾



◂ Produkterne til indbygning 
er baseret på Axor Shower-
Collection installationssystem. De 
kan kombineres perfekt med den 
store 24 x 24 hovedbruser, for et 
behageligt bredt brus.

Takket være kombinationen af organiske og geometriske former, tilby-
der produkterne fra Axor Starck Organic adskillige designmuligheder 
til badet.
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▴ Teknologien i termostatarmatu-
ret tilbyder komfortabel brusefor-
nøjelse.

◂ Alternativt er den indbyggede 
termostat også tilgængelig som 
iBox universal løsning. Porter 
bruserholderen har en integreret 
slangetilslutning.



▴ Det gulvstående termostatarmatur til badekar med 
integreret håndbruser komplementerer sortimentet 
til fritstående badekar. Takket være dets organiske, 
minimalistiske design, passer det perfekt til en lang 
række badekar.

Det markante, kraftfulde Axor Starck Organic design ses også i de 
ekstraordinære kararmaturer.
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▴ I tråd med kollektionens design, passer kararma-
turet med form som en gren, også ind i badekarsom-
rådet.
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”Et projekt er godt, hvis det hjæl-
per folk med at få et bedre liv.”◂ Philippe Starck
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per folk med at få et bedre liv.”◂ Philippe Starck



Det organiske, minimalistiske badeværelse:  
en kontrast af kraftfulde former og sensuelle materialer.

Inspiration og realisation: en mangfoldig kollektion,  
implementær atmosfærisk og sensuel.*

▴ Armaturplacering 
Takket være de organiske former, 
ser Axor Starck Organic arma-
turet flot ud i alle placeringer – 
både på venstre og højre side af 
håndvasken.

▴ Natur 
De kurvede, gulv-til - loft vinduer 
giver masser af dagslys og skaber 
interessant skyggespil.

▴ Ovenlys 
Ovenlyset over håndvasken og 
brusebadet skaber en raffineret, 
hjemlig atmosfære i badeværel-
set.

Velvære i badeværelset, har ikke noget med størrelse at gøre, men med velovervejet indretning. Mangfol-
digheden ved Axor Starck Organic er tydelig i både små og store rum, såvel som i den bredeste række af 
stilverdener. Det inkluderer individuel styling, passende lys og arkitektoniske løsninger, som gør badeværelset 
til et bedre sted at være.

*Alle badeværelsesindretninger er designet af ippolito fleitz group architectural practice i Stuttgart.
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◂ 16 m2

Det ideelle organiske, minimali-
stiske badeværelse, indrettet på 
16 m2: indenfor og udenfor, natur 
og arkitektur, badeværelse og 
soveværelse alt smelter sammen 
til ét. Det åbne bruseområde, gør 
rummet til et sensuelt spa. Toilet 
og bidét er praktisk separeret fra 
opholdsområdet.

▴ Petrol 
Den kraftige, intense farve på 
væg og loft går igen i badevæ-
relse og soveværelse og giver et 
moderne udtryk.

▴ Travertin 
Den monolistiske, arkitektoniske 
midte af badeværelset er designet 
af sensuel mat limsten.

▴ Eg 
Det børstede naturlige trægulv 
giver en stemning af energi og 
vitalitet, og får en skøn patina 
med tiden.



Det sensuelle badeværelse:  
Emotionelt og atmosfærisk

▴ Bløde materialer, indirekte lys og tapet med 
struktur og et blomstret mønsker, skaber en naturlig 
atmosfære. Den pladsbesparende, vægmonterede 
Starck 2 håndvask fra Duravit (øverst) eller en oval 
håndvask (nederst) integreres perfekt i rummet.

▴ 6 m2

Dette 6 m2 rum illustrerer hvordan du på få kva-
dratmeter stadig kan skabe et hyggeligt badevæ-
relsesmiljø: Det centrale punkt i badeværelset er 
håndvasken foran vinduet bagved toiletområdet. 
På trods af den sparsomme plads, er der også et 
bruseområde.
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Barok badeværelset:  
Ornamenter, usædvanlige materialer og blødt behageligt lys.

▴ Denne løsning giver et elegant udtryk med kraftige farver, skinnende 
materialer og barokmøbler. Med to minimalistiske håndvaske skabes en 
kontrast til barokstilen: Rund Starck 1 håndvask fra Duravit (øverst) eller 
vægmonteret i enkelt design (nederst).

▴ 12 m2

En højere livsglæde i badeværelset, kan opnås ved at 
opdele rummet i opholdsrum og funktionelt rum: toilet 
og bruseområde er adskilt med glasdøre, som gør det 
lille rum større. Brusearmaturerne er placeret sådan, at 
de kan betjenes uden at få våde hænder, og temperatu-
ren kan justeres inden man træder ind under bruseren.



▴ Den store mørke træ konsol og fliserne i læder-
look fremhæver badeværelsets naturlige karakter. 
Badeværelsets elementer er alle organiske, fra 
armatur til Axor Massaud håndvasken (øverst) eller 
Silk håndvask fra Keramag (nederst).

▴ 15 m2

Her giver vi dig et eksempel på, hvordan det er mu-
ligt at opfylde ønsket om eksklusivitet og respektfuld 
brug af vand i et rum på 15 m2: store vinduer bringer 
dig i kontakt med naturen. Toilettet er praktisk place-
ret i nærheden af håndvasken.

Det naturlige badeværelse:  
Organisk når det er bedst.
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▴ Minimalistisk. Der er ingen distraheringer og overflødigt pynt. Hvad 
der er tilbage er en slående karakter skabt af rene, højkvalitets mate-
rialer og former, som servantevasken (øverst) eller den enkle, smalle 
vægmonterede håndvask (nederst).

▴ 10,5 m2

Rummet virker åbent, selv om det er opdelt: denne 
effekt opnås ved den rene struktur i indretningen og 
opdelingen af toilet og bruseområde fra resten af rum-
met. I badeværelset er der også plads til et fritstående 
badekar og et håndvaskkonsol, som giver mulighed for 
opbevaring.

Det puristiske badeværelse:  
Fuld af kontraster og elegance.



▾ Armaturstråle
Den innovative perlator til håndvaskarmatur sætter nye miljøvenlige 
standarder. Den giver en kraftfuld vandstråle og optimal funktion.

▴ Perlator
Ved at flytte perlatoren 5° i hver retning, kan vandstrålen tilpasses 
formen på håndvasken. Perlatoren har QuickClean anti-kalk funkton der 
gør det let at fjerne eventuelle kalkrester.

▾ Normal + Booster
Vandmængden kan placeres ved normalstrålen 3,5 l/min eller forøges 
yderligere til boosterstrålen (5 l/min).

▴ Indstillelig udløbstud
Tuden er sat op til højrehåndede brugere, men kan ændres til venstre-
håndede brugere ved at dreje tuden 180°, ved hjælp af en nøgle

Oversigt: Intelligente funktioner sætter miljøvenlige og teknologiske 
standarder.

5°
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▾ Filter til stopventiler
Små filtre fanger skidt og snavs fra vandrørene og forlænger levetiden 
for dit armatur. Filteret bør renses regelmæssigt.

▴ Termostatteknologi
Med termostatteknologien får du sikker og behagelig teknologi ved 
badekarret og i bruseområdet: Den præcise termostat sikrer at tempera-
turen altid er konstant og beskytter dermed mod skoldning.

▾ Temperaturbegrænsning
Temperaturen kan indstilles individuelt. For at reducere energiomkost-
ninger og for at undgå skoldninger, kan max. temperaturen begrænses. 
Det er særlig velegnet til brug på offentlige toiletter, hoteller og til hjem 
med små børn.

▴ Indbygningsarmaturer til brus. Axor Starck Organic kan monteres med 
den klassiske iBox universal indbygningsdel eller Axor ShowerCollection 
indbygningssystem, alt efter ønske. Modulerne i 12 x 12 cm kan kom-
bineres med modulerne i Axor ShowerCollection såsom hovedbruser, 
brusermodul og tilbehør.
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Alle armaturer (1–6) har en gennemstrømningsbegrænser (3,5 og 5 l/min)

Axor Starck Organic håndvask

Håndvask

1  Håndvaskarmatur 280 med løft-op ventil 
Art. nr. 12010000 
Håndvaskarmatur 280 uden løft-op ventil  
(ikke vist) 
Art. nr. 12011000

2  Håndvaskarmatur 365 uden løft-op ventil,  
til servantevaske 
Art. nr. 12012000

3  Håndvaskarmatur 435 uden løft-op ventil,  
til servantevaske 
Art. nr. 12013000

4  Håndvaskarmatur 240 med løft-op ventil  
til små vaske 
Art. nr. 12014000

5  Håndvaskarmatur til vægmontering 
Art. nr. 12015000 
Indbygningsdel (ikke vist) 
Art. nr. 10902180 
Lækagesikringer G ½ 
Art. nr. 96362000

6  Koldt vands hane 
Art. nr. 12110000

Bidét

7  Bidétarmatur 
Art. nr. 12210000

1 2 3 4

765

Axor Starck Organic bidét
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Måltegninger og indretningsdata kan findes på vores hjemmeside for forhandlere pro.hansgrohe.dk

1 2 3

Axor Starck Organic kar

4

Kar

1  Termostatarmatur til kar 
Art. nr. 12410000

2  Kar-/brusearmatur til indbygning 
Art. nr. 12415000 
iBox® universal indbygningsdel 
Art. nr. 01810180

3  Kartud 
Art. nr. 12417000

4  4-huls kararmatur med termostat  
til montering på karkant 
Art. nr. 12425000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 15460180 
4-huls kararmatur med termostat  
til montering på flisekant (ikke vist) 
Art. nr. 12426000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 15465180

5  2-huls kararmatur med termostat  
til montering på karkant 
Art. nr. 12422000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 13550180

5
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Axor Starck Organic brus

Axor Starck Organic termostat/ventiler

Brus

1  Termostatarmatur til brus 
Art. nr. 12602000 

2  1-grebs brusearmatur til indbygning 
Art. nr. 12605000 
iBox® universal indbygningsdel 
Art. nr. 01810180

3  Porter bruserholder 
Art. nr. 12626000

Termostat/ventiler

4  Termostatarmatur til indbygning 
Art. nr. 12710000 
Highflow termostat til indbygning (ikke vist) 
Art. nr. 12711000 
iBox® universal indbygningsdel 
Art. nr. 01800180

5  Termostatarmatur med afspærring  
til indbygning 
Art. nr. 12715000 
iBox® universal indbygningsdel 
Art. nr. 01810180

6  Termostatarmatur med afspærring  
og omskifter til indbygning 
Art. nr. 12716000 
iBox® universal indbygningsdel 
Art. nr. 01810180

1 2 3

4 5 6
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Axor Starck Organic termostat/ventiler

Axor Starck Organic bruserholder

Termostat/ventiler

1  Highflow termostat til indbygning 12 x 12 
Art. nr. 12712000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 10754180

2  Afspærringsventil til indbygning 
Art. nr. 12771000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 10971180 
Til fri montering 
G ½, Spindel Art. nr. 15973180 
G ½, Keramik Art. nr. 15974180 
G ½, Spindel Art. nr. 15970180

3  Trio®/Quattro® afspærring og omskifter  
til indbygning 12 x 12 
Art. nr. 12731000 
Indbygningsdel Trio® 
Art. nr. 15981180 
Indbygningsdel Quattro® 
Art. nr. 15930180

Bruserholder

4  Axor Starck håndbruser 2jet 
Art. nr. 28532000 
Axor Starck håndbruser 1jet (ikke vist) 
Art. nr. 10531000

5  Brusersæt 2jet 
Art. nr. 27980000 
Brusersæt 1jet (ikke vist) 
Art. nr. 27983000 
Bruserstang (ikke vist) 
Art. nr. 27830000

6  Porter bruserholder 
Art. nr. 27515000

4 5

1 2 3

6

Måltegninger og indretningsdata kan findes på vores hjemmeside for forhandlere pro.hansgrohe.dk
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Axor Starck Organic brusere

Brusere

1  Hovedbruser 24 x 24 med bruserbøjning 
Art. nr. 10925000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 10921180

2  Hovedbruser 24 x 24 til montering direkte på loftet 
Art. nr. 10924000

3  Hovedbruser 24 x 24 med loftbefæstigelse 
Art. nr. 10929000

4  Brusermodul 12 x 12 
Art. nr. 28491000 
Indbygningsdel 
Art. nr. 28486180

5  Showerheaven 72 x 72 uden lys 
Art. nr. 10625800* 
Showerheaven 72 x 72 med lys (ikke vist) 
Art. nr. 10627800*

6  Showerheaven 97 x 97 med lys 
Art. nr. 10623800* 
Showerheaven 97 x 97 uden lys (ikke vist) 
Art. nr. 10621800*

54

1 2 3

6

*Overflade: poleret rustfrit stål (-800)
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Axor Starck Organic tilbehør

Tilbehør

1  Tandglas 
Art. nr. 42734000

2  Sæbeskål 
Art. nr. 42733000

3  Kargreb 
Art. nr. 42730000 
Håndklædeholder 600 mm 
Art. nr. 42706000 
Håndklædeholder 800 mm 
Art. nr. 42708000

4  Håndklædestang 
Art. nr. 42720000

5  Krog 
Art. nr. 42737000

6  Papirholder 
Art. nr. 42736000

7  WC-børste (vægmonteret) 
Art. nr. 42735000

1 2 3

4 5 6 7

Måltegninger og indretningsdata kan findes på vores hjemmeside for forhandlere pro.hansgrohe.dk



Alle fordele

For the Heart

▸  Kraftfuldt, unikt designsprog: organiske, 
minimalistiske former der sprudler af 

sensualitet og energi

▸  Harmonisk design i alle positioner

▸  Gennemgående design i hele kollektio-

nen, fra en enkel kilde

▸  Sensuel oplevelse af vandet takket 

være den nye perlator

▸  Bred stråle der gør hænderne  

fuldstændig våde

▸  Alsidig: Den perfekte kombination med 

mange håndvaske og badekar i forskel-

lige designs og stilarter.

▸  Kollektionen designet af Philippe Starck, 

designverdenens enfant terrible, og en 

af vor tids mest kreative hoveder.

For the Head

▸  Ny funktionel perlator der kun 

 bruger 3,5 l/min

▸  Nyt betjeningskoncept med et 2-grebs 

armatur: separat temperatur- og 

 vandmængderegulering

▸  Mere komfort og sikkerhed ved 

håndvasken takket være muligheden for 

at forindstille temperaturen.

▸  Vandvolumen kan indstilles i to klik-
positioner: 3,5 l/min (Normal) 

og 5 l/min (Booster) – samt alle 

 positioner der i mellem

▸  Ressource besparende brug af 

materialer, energi og råmateriale.

▸  Intelligente funktioner som 

 QuickClean anti-kalk funktioner 

 eller den indstillelige perlator.
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Axor Starck Organic badeværelsesmiljø  
er udstyret med følgende produker:

▸ Side 20/21 
Håndvask: Palomba fra Laufen

▸ Side 22 
Håndvask: Palomba fra Laufen

▸ Side 23 
Håndvask: Starck 2 fra Duravit

▸ Side 26 
badekar: Starck fra Duravit

▸ Side 27 
badekar: Starck fra Duravit

▸ Side 28/29 
Håndvask: Palomba fra Laufen, 
badekar: Axor Massaud

▸ Side 32 
Håndvask: Starck 2 fra Duravit, 
Badekar: Starck fra Duravit

▸ Side 34 
Håndvask: Starck 2 fra  
Duravit (øverst),  
Håndvask:K-2075 fra  
Kohler (nederst)

▸ Side 35 
Håndvask: Starck 1 fra  
Duravit (øverst),  
Håndvask: Memento fra  
Villeroy & Boch (nederst)

▸ Side 36 
Håndvask: Axor Massaud (øverst), 
Håndvask: Silk fra Keramag 
(nederst)

▸ Side 37 
Håndvask: LW 900 fra  
Toto (øverst),  
Håndvask: Elements fra  
Roca (nederst)

Alle viste armatur/håndvask kombinationer er designanbefalinger 
der også er blevet funktionsmæssigt testet i Hansgrohes testcenter. 
Se flere håndvaske der passer til Axor Starck Organic på:  
www.head-and-heart.com

Koncept og grafisk design bilekjaeger, Stuttgart 
Badeværelsesindretning Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart 
Fotograf Michael Schnabel, Stuttgart, Uli Maier, Stuttgart 
Set opbygning Peter Böck, Stuttgart 
Styling Sabine Heck, Stuttgart 
Post-production Eder, Ostfildern; recom, Ostfildern 
Tak til Casa dolce Casa/Florim, Duravit, Keramag, Kohler, Laufen, 
Ligne Roset, Roca, Toto, Villeroy & Boch

www.head-and-heart.com
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