


process
Funktionell, annorlunda och exklusiv
Det nya sortimentet av blandare från Damixa förenar på 
ett föredömligt sätt konsumentstyrd design med visioner 
och utsökt känsla av estetik. Med A-Pex fortsätter Damixa 
en epok där konsumenternas krav och önskemål är med 
från början. Kombinerat med ett modernt formspråk, 
förmedlar den både exklusivitet och funktionalitet.

Processen har inkluderat omfattande konsument-
undersökningar följt av framtidsforskaren Liselotte 
Lyngsøs bild av vilka värden som morgondagen bär med 
sig - både inom konstruktion, funktion och estetik. Med 
detta som grund - och med det tydliga målet att skapa en 
produkt överst i Damixas sortiment - blev den välkända 
danske designern Anders Hermansen ombedd att leda 
designprocessen. Det har varit både spännande och 
utmanande. Tankar och linjer på pappret har tagit form 
och har nu blivit en vacker blandare i krom med en enkel 
och innovativ funktion.

A-Pex har sett dagens ljus. Redo att pryda ditt hem och
användas av dig år efter år.

The twisted mind – Anders Hermansen
Formgivaren Anders Hermansen är utbildad möbelde-
signer vid den danska Designskolan 1982. Han har ar-
betat med flera ledande danska företag såsom Paustian 
A/S och Louis Poulsen. Sedan slutet av åttiotalet har han 
utvecklat profilprodukter med B&O - senast Beosound5 
och BeoPlay V1.

Med den nya A-Pex från Damixa förs den stolta design-
traditionen vidare. Dansk. Internationell. Annorlunda.
Med avsikt att få en stilbildande design att vila på ett 
solit estetisk och användarvänligt fundament.

”Det har varit en
spännande utmaning att

förena konsumentens krav,
nytänkande och klassiska

funktioner i en armatur som
skall kunna ge liv åt, 

och sätta en vacker och 
funktionell prägel, i 

rummet.”.



produkt

Vridbart munstycke och 
svängbar pip

Unik reglering Enkel att rengöra

Köksblandare i krom
Artikel nr. 7300000

RSK nr. 8302517
Pris: 4.995,-

Köksblandare i borstad krom
Artikel nr. 7300066

RSK nr. 8302518
Pris: 6.645,-

A-Pex finns i flera
modeller och ytskikt. 
Dels i krom och dels 

borstad krom, skapad  
att sprida glans 

i  både ditt kök och 
badrum.

Tvättställsblandare 
inkl. Pop-up bottenventil

Artikel nr. 7382100
RSK nr. 8220174 

Pris: 4.195,-

Tvättställsblandare
Artikel nr. 7302100

RSK nr. 8220173
Pris: 3.995,-

The brilliant design - A-Pex
Damixas designfilosofi ”When design makes sense”, 
hyllar den perfekta balansen mellan design och funktion 
för användaren. A-Pex är den främsta representanten 
för denna designfilosofi. Här har vi tänkt på detaljerna, 
men samtidigt skapat en minimalist, elegant och 
nytänkande funktionell produkt.

•  Den eleganta svängbara pipen och dess vridbara 
munstycke ger maximal flexibilitet i det dagliga och när 
disklådan skall sköljas ur.

•  Regleringen av blandaren är sinnrikt konstruerad 
och placerad på toppen av blandaren, vilket gör det 
lättare att nå utan att sträcka sig - vilket i sin tur ger 
mindre vattenstänk på diskbänken när man använder 
produkten.

•  Blandaren som helhet är lätt att rengöra tack vare de 
mjuka linjerna och den släta, blanka ytan.
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Precis som produkten har sin historia, har också 
namnet sin historia. Uttrycket ”apex” betyder topp, och 
blandarens innovativa funktion temperaturreglering och 
flöde, är placerad överst på blandaren. Det har också 
varit målet att formge den ultimata blandaren. Därför är 
namnet på vår nya stolthet: A-Pex.

Damixa AB
Södra Långvägen 23
443 38 Lerum
Tel.: 031-273800 
Fax: 0302-13527
sverige@damixa.com
 
Hitta din närmaste 
återförsäljare på
www.damixa.se 

98069.4600


