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NÅR DESIGN GIVER MENING 

Hos Damixa tror vi på, at design ikke bare skal appellere 
til sanserne, men også give mening i praksis. 

Alle vores produkter er designet med brugerens udfordringer 
og behov som en essentiel del af produktet. 

Denne filosofi og overbevisning har det gjort det muligt 
for os at udvikle prisvindende produkter med brugervenlige 
funktioner, der gør dem smartere, sikrere, mere øko-venlige, 
fleksible og holdbare. 

Det er det, som vi kalder: When design makes sense
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DANSK DESIGN SIDEN 1932 

Hos Damixa er en vandhane ikke bare en vandhane. 
En vandhane er et instrument, der skal gøre hverdagen 
lettere, simplere og smukkere. 

Den danske designtradition er fundamentet for vores 
tilgang og ligger dybt integreret i den måde, vi tænker 
og udvikler produkter. En filosofi, der er kendetegnet 
ved ærlige og enkle materialer, fejlfrit håndværk, der er 
designet, så det følger objektets ergonomiske funktion. 

Den dag i dag designer og samler vi stadig vores 
produkter i Odense, Danmark.
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DANSK DESIGN SIDEN 1932
Damixa er hele 13 gange blevet tildelt den eftertragtede designpris Red Dot Design Award, som hører til 

blandt de allerstørste designpriser i verden. Ekspert-juryer uddeler priser i konkurrencen om fremragende 
designpræstationer, der sætter nye standarder i de relevante produktkategorier. Red Dot Design Award er 

blevet en af de mest værdsatte og globalt anerkendte designpriser.

Det er en stor ære at være blandt de prisbelønnede produkter, der vises frem for offentligheden i Red Dot 
design-museet. Damixa har vundet Red Dot Design Awards for Merkur, Arc, G-Type, Clover, A-Pex, Fern, 
Slate Pro, Tradition, A-Pex brusesystem, Pine brusesystem og en Honourable Mention for Clover Easy.
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DYGTIGE DESIGNERE TEGNER DAMIXA 

Damixa er kendt verden over for godt, dansk design. Det er 
samarbejdet med dygtige designere, der sikrer fremtidens 
vandhaner.

Damixa er kendt for sit gode design, og sådan skal det også 
være i fremtiden. Derfor arbejder virksomheden tæt sammen 
med trendsættende designere fra ind- og udland, som er 
med til at sikre, at Damixa er helt i front med vandhaner og 
termostater, der passer ind i fremtidens hjem.
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A-PEX
Fremtiden er her nu. Smukkere end nogensinde

A-Pex viser vejen for fremtidens armaturer. Designet af den danske topdesigner 
Anders Hermansen - udviklet på baggrund af fremtidsstudier og fokusgrupper 
med brugerne. Resultatet er en banebrydende armaturserie, hvor form og 
funktion spiller perfekt sammen.
A-Pex har vundet flere designpriser, og den unikke placering af grebene sikrer, at 
våde hænder ikke efterlader vand på køkkenbordet.
A-Pex er essensen af Damixas designfilosofi When design makes sense og har 
vundet hele fem internationale designpriser:

• Interior Innovation Award 2014
• Red Dot Design Award 2014
• German Design Award 2015
• Red Dot Design Award 2016

Sådan skabte vi A-Pex
Før vi skabte A-Pex, stillede vi os selv ét spørgsmål: Hvad ønsker brugerne sig af 
fremtidens armatur?
Vi fik designer Anders Hermansen med på ideen. Vi inviterede fremtidsforsker 
Liselotte Lyngsø til workshop. Vi tegnede, udviklede og testede. Og vi 
præsenterede vores ideer for “helt almindelige” mennesker i fokusgrupper.
De gav ris og ros, og vi gik tilbage til tegnebordet. Indtil vi sammen havde skabt 
lige netop dét, vi stræbte efter: A-Pex.

Unikke funktioner 
Rub Clean og 360°

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk

Danske Anders Hermansen er industriel designer 
med utallige succeser på CV’et. Han er manden bag 
en række kendte Bang & Olufsen-produkter, men 
har også designet en række unikke møbler, bl.a. for 
Paustian.
Anders Hermansen har vundet flere danske og 
internationale designpriser.

Mød designeren:
Anders Hermansen

Køkkenarmatur Håndvaskarmatur Brusesystem
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ARC
Innovation og elegance. Hele vejen rundt

Arc er et skoleeksempel på dansk design, når det er bedst. På innovation, når det giver mening.
Med den unikke 360 graders betjening kommer Arc hele vejen rundt i køkkenvasken. Markedets mest fleksible 
og alsidige køkkenarmatur fås med håndtag og tud i flere farver og har vundet både Red Dot Design Award og iF 
Design Award.

• Red Dot Design Award 2004
• iF Design Award 2004

Sådan skabte vi Arc
Arc er skabt ud fra vores ønske om at udvikle det mest fleksible Damixa-armatur nogensinde. Da den enestående 
360-graders bevægelighed var på plads, var opgaven for designer Jakob Jensen at fuldende innovationen:
“Udfordringen var at lade designet vise, hvad Arc kan, så brugeren intuitivt forstår det. Her kan man sige, at 
funktionalitet i høj grad var med til at diktere designet. For eksempel valgte  jeg at give tuden en anderledes, mere 
markant profil. 
Den vender på den anden led og giver på den måde et hint om, at den kan drejes 360 grader,” siger Jakob Jensen.

Unikke funktioner 
360°
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Håndvaskarmatur Kappe og greb

Jakob Jensen er in-house designingeniør hos Damixa 
og har tegnet stregerne til flere af vores mest populære 
armaturer. Altid med respekt for den danske og nordiske 
designtradition - og et ufravigeligt fokus på, at design skal 
understøtte funktion.
“For mig handler det ikke kun om at tegne noget smukt, 
hvad enten det er stramt og kantet eller blødt og buet. Der 
skal være en mening med designet, og det skal hænge 
sammen med det enkelte armaturs måde at fungere på. Jeg 
kan faktisk selv ikke udtrykke det bedre, end vi allerede gør 
med Damixas designfilosofi, When design makes sense,” 
fortæller Jakob Jensen.
Han har designet Damixa-serierne Arc, Bell og Clover 
Green, og sammen med Damixa har Jakob vundet adskillige 
internationale designpriser.

Mød designeren: 
Jakob Jensen

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk

Køkkenarmatur
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BELL
Blød og indbydende

Krom og stål kan også være indbydende, ja ligefrem hyggeligt. Se bare Bell med de smukke, buede former. En anderledes 
armaturserie, hvor kroppens bund nærmest svæver over bordpladen eller håndvasken. Smarte og grønne funktioner er 
indbygget.

Sådan skabte vi Bell
Hvordan skal fremtidens armatur se ud? Hvilke funktioner er der brug for? Det var nogle af de spørgsmål, vi stillede - 
både til os selv og til danske forbrugere. Tegnedag, konceptudvælgelse og præsentation i fokusgruppe gav os svarene. 
Designkonceptet kalder vi cosy chrome - hyggelig krom - og resultatet er Bell.

Vores egen designer, Jakob Jensen, fortæller:
“Ideen bag Bell var at tage noget koldt og skarpt og gøre det blødt og rundt. Gøre det naturligt og indbydende. Desuden er 
Bell designet med færre overgange og åbninger, så armaturet er ekstra nemt at gøre rent.”

• Red Dot Design Award 2017

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean, Koldstart og X-Change

Køkkenarmatur Håndvaskarmatur Brusesystem

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk
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Damixas dedikation for innovation og 
funktionalitet har resulteret i mange praktiske 
og unikke funktioner i vores armaturer - 
mange er ikke synlige for øjet, da de er en 
integreret del af produktdesignet.

Vores ikoner vil guide og hjælpe dig med at 
finde det perfekte armatur der matcher dine 
individuelle behov.
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ANTISKOLDNING
Smart funktion, der begrænser grebets bevægelse, så 
der ikke åbnes for det allervarmeste vand ved et uheld. 
Funktionen er valgfri under installation af armaturet.

ECO SAVE
Vælg selv, hvor meget vand, der løber gennem armaturet. 
En lille skrue inde i armaturet på kartuschen gør det nemt 
at finde lige netop det flow, der sparer på vandet, uden at 
gå ud over komforten.

ECO CLICK
Sparer på vandet ved at give lidt modstand, når man 
åbner for vandet. Fuld styrke på vandet fås ved at klikke 
forbi modstanden.

RUB CLEAN
Gør det nemt at fjerne kalk fra perlatoren eller brusehovedet 
- uden værktøj og kemikalier. Gnub med en finger på den 
fleksible gummioverflade for at fjerne kalkaflejringerne.

X-CHANGE TM

En unik base, som gør det muligt at skifte armatur på under 
mindre end 20 sekunder - uden brug af specialværktøj. 
Nemt, hurtigt og praktisk.

KOLDSTART
Giver kun koldt vand, når grebet er i midterposition. Det ned-
sætter unødigt forbrug af varmt vand og sparer på energien.

PULL OUT
En fleksibel slange, som gør det nemt at få vand hele vejen 
rundt i vasken. Pull Out gør, at du kan trække brusehovedet 
op til 40 cm ud. Efter brug glider slangen automatisk tilbage 
på plads. Tallet udgør antal bruseindstillinger 1 eller 2.

3600

Tuden kan drejes 360 grader for at give dig en optimal 
anvendelse. Det gør det f.eks. ret simpelt at drikke 
direkte fra hanen eller at rengøre vasken. 

BRUSEINDSTILLINGER
Viser om der er 1, 2, 3 eller 5 forskellige 
indstillingsmuligheder på hånd- eller hovedbruseren.
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CLOVER GREEN
Grøn og gennemtænkt

Clover Green er elegante og effektive armaturer med smarte, grønne funktioner indbygget. 
En elegant serie i stramme, enkle linjer, der passer til tidens moderne hjem. Serien har 
vundet Red Dot Design Award i 2011.

• Red Dot Design Award 2011

Sådan blev Clover Green til
Clover Green er tegnet af Jakob Jensen, designingeniør hos Damixa. Serien udspringer af 
et udviklingsprojekt, som ikke handlede om design, fortæller Jakob Jensen:
“Det begyndte med, at vi udviklede et nyt system til det indvendige i vores armaturer. Et 
system, som skulle kunne bruges igen, så vi ikke skulle opfinde den dybe tallerken hver 
gang. Clover var det første design til den nye “indmad”, tegnet med skarpe kanter og et 
stramt udtryk, som var tidens trend på det tidspunkt.”
Siden blev Clover opgraderet til Clover Green med flere smarte og energi-besparende 
funktioner.

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean, Koldstart og X-Change

Håndvaskarmatur Termostatarmatur

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk

KøkkenarmaturKøkkenarmatur
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CLOVER EASY
Brugervenlighed for alle 

Clover Easy sætter nye standarder for ergonomi og elegance. Udviklet til og designet i tæt samarbejde med brugerne. Med et greb for mennesker i alle aldre og størrelser, uanset 
fysik og fingerkræfter. Et armatur, der trods den gennemtænkte ergonomi ikke går på kompromis med designet.

Sådan skabte vi Clover Easy
Clover Easy er i familie med Clover Green, som er designet af Damixas designingeniør Jakob Jensen. Målet med Clover Easy var at kombinere kroppen fra Clover Green med et 
ekstremt brugervenligt greb i et elegant design. Derfor allierede vi os med det danske designstudie Design Concern, og vi inviterede brugere med særlige behov til at udvikle og 
designe sammen med os. Resultatet er det unikke greb Damixa Easy med ergonomisk fingerhul. Grebet kan betjenes med meget få kræfter - med fingre, knoer eller albuer. Og det 
gør det endnu mere fingernemt end nogensinde før at regulere vandets temperatur.
Hvis hænder kunne tale, ville de forlange et greb, som er designet med udgangspunkt i håndens ergonomi. Hvis øjnene skulle bestemme, ville de vælge et smukt design. Når både 
øjnene og hænderne bestemmer, vælger de Clover Easy.

• Red Dot Design Award 2012



OSIER
Klassisk minimalistisk

Moderne møder klassisk i Osier. En serie elegante armaturer i et stramt, minimalistisk look. Lige efter den danske og 
skandinaviske designtradition. Osier skiller sig ud fra mængden med overflade i krom eller stål - og med valget mellem en 
klassisk, buet tud eller en moderne L-form. Alle Osier-armaturer til køkken fås med pull-out tud. 

Sådan skabte vi Osier
Osier er tegnet af Claus Rosager Nielsen. Han er både designer og vice president, research & development, hos Damixa.
“Ideen med at give Osier både en buet og en L-formet tud var at kombinere det klassiske med det moderne. Generelt 
følger Osier de enkle og simple linjer, så udtrykket bliver stramt og minimalistisk. Men med den klassiske, buede tud som 
valgmulighed, får man et lidt andet udtryk i helheden. Så er det op til kunden at vælge,” siger Claus Rosager Nielsen.

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean, Koldstart, Pull-out og X-Change
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Hilina
Brusesystem

Køkkenarmatur Køkkenarmatur Håndvaskarmatur

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk
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ET BRUS AF VELVÆRE 

Damixa tilbyder et stort og bredt udvalg af brusesystemer og 
brusesæt, som er udviklet til at give dig den mest komfortable 
bruseoplevelse nogensinde.

Hver eneste komponent er fremstillet med et ufravigeligt fokus på 
smukt, skandinavisk design, smarte funktioner og suveræn kvalitet, 
der har været Damixas kendetegn i årtier.

Uanset hvilken designserie, du vælger til dit badeværelse, kan du ikke 
blot se forskellen. Du kan mærke den helt særlige fornemmelse af 
rendyrket Damixa-kvalitet, nu og i mange år fremover.



25

 PRISVINDENDE
DANSK DESIGN
 When design makes sense
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01. Fair Jet brusesæt  
02. Thermixa 100 termostatarmatur
03. Eliza brusesystem
04. Tradition håndbruser

03.

01.

04.
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DIT BADEVÆRELSE 
FORTJENER DET 
BEDSTE
Damixas brede udvalg af brusesystemer og 
brusesæt giver dig frihed til at vælge - uden at 
gå på kompromis. Har du brug for et komplet 
bruseystem med hoved- og håndbruser? 
Eller måske en mere enkel løsning blot med 
håndbruser? Uanset hvad du har brug for, er der 
en Damixa-løsning til dit badeværelse.

Smukt, dansk design og kvalitet i verdensklasse 
er altid standard.

02.
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PINE
En ny profil i klassen

Et armatur behøver ikke altid have helt runde former. Pine skiller sig ud fra mængden 
med sin helt unikke profil. Kantet og skarp møder blød og afrundet i Pine, der let kan 
blive en ny designklassiker. Smarte, besparende funktioner er indbygget.

Sådan tegnede vi Pine
Pine er resultatet af en designproces, der omfatter tegnedag, konceptudvælgelse og 
fokusgruppe med brugere. 
“Med Pine ønskede vi at udfordre ideen om, at en vandhane altid er rund. Vi tog 
inspiration fra Rounded Square-trenden og overførte den til et anderledes design med 
en profil, der på samme tid er både kantet og afrundet,” siger Damixa-designer Claus 
Rantzau, der står bag Pines unikke udseende.

• Red Dot Design Award 2017

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean og Koldstart
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Pine er en af vores mest omfattende serier, der tilgodeser 
alle ønsker til armaturer i dit køkken eller badeværelse. Køkkenarmatur Håndvaskarmatur Brusesæt

Claus Rantzau er designingeniør hos Damixa og manden 
bag serien Pine samt et-grebsudgaven af Tradition. 
Han fortæller, at designprocessen hos Damixa tager 
udgangspunkt i at gøre hverdagen nemmere og grønnere 
for brugerne:
“Når vi designer nye Damixa-produkter, tager arbejdet 
ofte udgangspunkt i en konkret udfordring. Vi får inputs 
fra kunder, sælgere og forhandlere om hverdagens små 
problemer som fx betjening eller rengøring. De udfordringer 
forsøger vi at løse med produkter, der er visuelt indbydende, 
gennemtænkte, af høj kvalitet og har smarte, brugervenlige 
funktioner.”

Mød designeren: 
Claus Rantzau

Brusesystem

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk
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SILHOUET
Slank, skandinavisk og indbydende

Enkel og indbydende. Det er Silhouet, som med sit slanke, rene udtryk passer flot ind i både 
dagens og morgendagens køkkener og badeværelser. Til håndvasken kommer Silhouet 
i tre forskellige højder, så du også kan bruge Silhouet ved en høj bowlevask monteret 
ovenpå bordpladen. I brusebadet skiller Silhouet sig ud med en hovedbruser, der med sit 
ultratynde design giver en næsten svævende fornemmelse. Silhouet er essensen af tidløst, 
skandinavisk design og kompromisløs Damixa-kvalitet.

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean og Koldstart

NY
SERIE

TILGÆNGELIG
I APRIL
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Køkkenarmatur HåndvaskarmaturHåndvaskarmatur

Silhouet by Damixa er designet af det prisvindende danske 
designfirma Halskov & Dalsgaard Design i tæt samarbejde 
med Damixa. Bag Halskov & Dalsgaard Design står duoen 
Christina Halskov og Hanne Dalsgaard, som siden 1990 har 
designet en lang række produkter for blandt andre Stelton, 
Holmegaard, IKEA og Sticks’n’Sushi.

“Vandhanen er både en funktionel brugsgenstand og 
et designelement i moderne hjem. Med Silhouet har vi 
forsøgt at skabe en moderne, enkel og indbydende serie 
af armaturer, som er en glæde at bruge i hverdagen. Ideen 
var at designe et gedigent “no-nonsense” produkt i et 
design og en kvalitet, som holder i mange, mange år”, siger 
Christina Halskov.

Hun tilføjer, at Damixa og Halskov & Dalsgaard Design er 
et rigtigt godt match, fordi begge virksomheder er dybt 
forankrede i den danske og skandinaviske designtradition: 
“Vi deler den opfattelse, at design og funktion skal hænge 
sammen og give mening for brugerne.”

Mød designerne:
Halskov & Dalsgaard

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk

Brusesystem
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SLATE
Stilren og helt sin egen

En ny retning i armaturdesign. Det er stilrene Slate, som med sit moderne og 
minimalistiske udtryk passer perfekt til tidens moderne indretning. Det matsorte 
greb til Slate er behageligt at røre ved og giver en flot kontrast til det blanke 
krom, der gør, at Slate er helt sin egen. Slate fås også med greb i krom og i 
en Pro-udgave med høj, sort og fleksibel tud, der bringer industri-looket ind i 
køkkenet og matcher trenden med det funktionelle rum.

Kurs Kurz Design fra Tyskland har tegnet Slate for Damixa, og Slate Pro har 
vundet den prestigefulde designpris Red Dot Design Award.

• Red Dot Design Award 2016

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean,
Koldstart og X-Change

Håndvaskarmatur Brusesystem

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk

Køkkenarmatur
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Slate Pro
Køkkenarmatur
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TRADITION
Nyt liv til et klassisk design

I adskillige årtier så vandhaner ud som Tradition. Lige indtil vi tog 
skridtet videre og udvidede serien med en ny variant: Tradition med et-
grebsbetjening og moderne Damixa-teknologi indeni. Så nu kan du vælge 
mellem klassisk og klassisk-opgraderet. Også i poleret messing eller 
poleret kobber. 

Historien bag opgraderingen af Tradition
Et-grebsudgaven af Tradition er designet af Claus Rantzau, in-house 
designingeniør hos Damixa. Han fortæller, at ideen opstod ud fra et ønske 
om at opgradere et klassisk design med nutidens funktionalitet:
“Den type vandhane repræsenterer et meget velkendt design, der har 
været populært i mange år. Stilen er romantisk, fransk landkøkken, så en 
opgradering til en et-grebsvariant skal foretages meget nænsomt.”
“Vi arbejdede meget med detaljerne for at bevare alle kendetegnene fra 
den gamle, klassiske vandhane. Materialer, former, ornamentering med 
porcelæn osv. passer til den oprindelige stil, mens vi indeni har tilføjet 
moderne teknologi og funktionalitet.”

• Red Dot Design Award 2016

Unikke funktioner 
Antiskoldning, Eco Save, Rub Clean og Koldstart
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KøkkenarmaturTilbehør Håndvaskarmatur Brusesystem

Se hele den komplette serie på www.damixa.dk
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VENUS
Smukt som en svane

Venus er beviset på, at selv moderne kan fornyes. De karakteristiske, store greb 
gør Venus til et ikonisk armatur, det er umuligt ikke at falde for. Uimodståeligt og 
smukt som en svane. Køkkenarmaturet fås også med overflade i stål.
 
Venus er tegnet for Damixa af den tyske designer Martin Merch.

Unikke funktioner 
Eco Klik og X-Change
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KøkkenarmaturSe hele den komplette serie på www.damixa.dk


