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Funktionelt, anderledes og eksklusivt
Den nye vandhaneserie fra Damixa forener på forbilledlig 
vis brugerstyret design med visioner og udsøgt sans for 
æstetik. Med A-Pex fortsætter Damixa en epoke, hvor 
brugernes krav og ønsker er tænkt med helt fra starten.  
Kombineret med et moderne formsprog, sætter det både 
eksklusivitet og funktionalitet på landkortet.

Processen har omfattet grundige brugerundersøgelser 
fulgt op med fremtidsforskeren Liselotte Lyngsøs bud 
på, hvilke værdier morgendagen bringer – både inden 
for indretning, funktion og æstetik. Med dette som 
fundament – og med det klare mål at skabe et produkt 
helt i toppen af Damixas sortiment – blev den kendte 
danske designer Anders Hermansen bedt om at tage 
fat på designprocessen. Den har været spændende og 
udfordrende. Tanker og streger på papir har taget form 
og fremstår nu som en stilfuld vandhane i krom med en 
ligefrem og innovativ funktion. 

A-Pex har set dagens lys. Klar til at pryde din bolig og 
blive betjent af dig år efter år.

The twisted mind – Anders Hermansen
Designer Anders Hermansen er uddannet møbelarkitekt 
på Danmarks Designskole i 1982. Han har arbejdet med 
førende danske virksomheder blandt andre Paustian A/S 
og Louis Poulsen. Siden slut-firserne har han udviklet 
profil-produkter sammen med B&O – senest Beosound5 
og BeoPlay V1. 

Med den nye A-Pex fra Damixa føres den fornemme  
designtradition videre. Dansk. International. Anderledes. 
Men med en evne til at få epokegørende design til at hvile 
på et solidt æstetisk og brugerdefineret fundament.

Håndvaskarmatur i krom m. bundventil
Artikel nr. 73821.00
VVS nr. 701741604
Vejl. pris: 3.745,-

Håndvaskarmatur i krom u. bundventil
Artikel nr. 73021.00
VVS nr. 701044604
Vejl. pris: 3.525,-

”Det har været en 
spændende udfordring 
at forene brugerønsker, 
nytænkning og klassiske 

funktioner i et armatur, som 
skal kunne give liv og sætte 

et smukt og funktionelt
præg på mange 

forskelligartede rum”.
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produkt

Drejbart tudhoved og svingtud Unik betjening Nem rengøring

Køkkenarmatur i krom
Artikel nr. 73000.00
VVS nr. 705537604
Vejl. pris: 4.370,-

Køkkenarmatur i steel
Artikel nr. 73000.66
VVS nr. 705537616
Vejl. pris: 5.805,-

A-Pex fås i flere 
modeller i krom 
og steel, skabt 

til at kaste glans 
over både dit 

køkken og dit bad.

Håndvaskarmatur i krom m. bundventil
Artikel nr. 73821.00
VVS nr. 701741604
Vejl. pris: 3.745,-

Håndvaskarmatur i krom u. bundventil
Artikel nr. 73021.00
VVS nr. 701044604
Vejl. pris: 3.525,-

The brilliant design - A-Pex
Damixas designfilosofi, when design makes sense, 
hylder den perfekte balance mellem udformningen 
og relevansen for brugeren. A-Pex er den fornemste 
repræsentant for denne designfilosofi. Her er kræset for 
detaljen, men samtidig er formsproget minimalistisk, 
elegant og nytænkende funktionelt.

•  Det elegante drejbare tudhoved og svingtuden giver 
maksimal fleksibilitet i det daglige og når vasken skal 
rengøres.

•  De klassiske reguleringsfunktioner er genialt udformet 
og placeret på toppen af vandhanen – hvilket giver 
mindre vand på bord og vask ved betjening.

•  Vandhanen som helhed er rengøringsvenlig på grund 
af de bløde linjer og den glatte, blanke overflade.
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Præcis som produktet har sin tilblivelseshistorie, 
har navnet også sin historie. Ordet ”apeks” betyder 
højdepunkt, og vandhanens banebrydende funktionalitet, 
som regulerer temperatur og tilstrømning, er netop 
placeret i toppen. Samtidig har det været målet, at 
designe det ypperste inden for vandhaner. Derfor blev 
navnet på vores nye stolthed: A-Pex.

Damixa ApS
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf.: 63 10 22 10
Fax: 63 10 22 09
damixa@damixa.com
 
Find nærmeste  
forhandler på 
www.damixa.dk 
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