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HVERDAG

ATLANTIC / ARMATURER

Gustavsbergs nye armaturserie er et godt bevis på, 
at smart design er godt design.  

Atlantic er et gennemtænkt sortiment med 

armaturer til håndvask, bruser, badekar 

og køkkenvask. Alle modeller fås i en 

standardudgave. For at leve op til markedets 

strenge krav findes der også blyfri varianter 

med energiklassifikation, som er udstyret med 

smarte vand- og energisparefunktioner. Vi 

vil vove den påstand, at Atlantic altid er det 

rigtige valg – uanset om du prioriterer design, 

funktion, montering, miljø eller kvalitet.

ET ARMATUR TIL ETHVERT BADEVÆRELSE

Atlantic giver ordet ”standard” en helt ny 

betydning. Samtlige armaturer i serien holder 

den høje kvalitet fra Gustavsberg, hvor man 

har udviklet og produceret armaturer siden 

1920, og med et enkelt og stilrent design, som 

passer ind i tiden.

 Atlantic-serien er udviklet i tæt samarbejde 

med industridesignvirksomheden Propeller, 

men også indkøbere, leverandører og 

montører har været involveret i projektet. 

Resultatet er en løsning, der passer til alle i 

hele kæden.

 Formgiverne bag Atlantic har opnået en 

lethed i udtrykket, som tilfører en følelse af 

design og kvalitet på ethvert badeværelse 

– fra herregård til sommerhus og stilbevidst 

storbylejlighed. Atlantic-seriens køkkenarmatur 

har den samme effekt i ethvert køkken.

Atlantic gør det nemt at være prisbevidst, 

miljøbevidst og designbevidst på samme tid.
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ATLANTIC / ARMATURER

SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER

DESIGN, DER TALER TIL DIG  

”Varmt eller koldt?” Godt design taler 
altid sit eget tydelige sprog – ned til 
mindste detalje.

FREMRAGENDE FORM, 
FREMRAGENDE FUNKTION 

Bruser- og badekararmaturet i 
Atlantic-serien har en Safe Touch-
funktion, som forhindrer forsiden 
af armaturet i at blive for varm.

LÆKKER AT SE PÅ,LÆKKER AT RØRE VED 

Godt design skal ikke kun tilfredsstille øjet. 
Undersiden af det ergonomiske greb er let 
skålformet og får den høje kvalitet til at skinne 
igennem, hver gang du bruger armaturet.

SKØNT BRUS,  
SMART BRUS

Vand- og 
energibesparende 
brusersæt Atlantic med 
3-funktions håndbrus. 
Kan monteres med 
skruer eller lim.

SAFE TOUCH

SAMTLIGE TERMOSTATARMATURER FRA GUSTAVSBERG HAR 

EN SAFE TOUCH FUNKTION. DET BETYDER AT ARMATURERNE 

ER FREMSTILLET SÅ DET VARME VAND FØRES LANGS MED 

ARMATURETS BAGSIDE. DET MINIMERER VARMEN PÅ FORSIDEN AF 

ARMATURET OG RISIKOEN FOR AT BRÆNDE SIG.

BLYFRI

ARMATURET ER FREMSTILLET I ET MATERIALE, DER HAR 

MINDRE END 0,1% BLY AF TOTALVÆGTEN. MED ANDRE ORD ET 

MILJØSMART ARMATUR NÅR DET GÆLDER FOREKOMSTEN AF BLY. 

ARMATURET ER DISKRET MÆRKET PÅ BAGSIDEN MED LASER FOR 

SPORBARHED.

JÆVN TEMPERATUR

TERMOSTATARMATURET HAR EN INDBYGGET AUTOMATISK 

SKOLDNINGSSIKRING SAMT VARMTVANDSSPÆRRE OG 

TYPEGODKENDTE KONTRAVENTILER.DET BETYDER AT ARMATURET 

REAGERER HURTIGT PÅ DE TRYK- OG TEMPERATURFORANDRINGER 

DER KAN OPSTÅ I VANDGENNEMSTRØMNINGEN OG UDJÆVNER 

FORSKELLENE

COLD-START

INNOVATIV TEKNIK, SOM GØR, AT ARMATURET LEVERER 100 % 

KOLDT VAND FRA SIN NEUTRALE POSITION (LIGE FREM) – OG 

FORHINDRER UNØDIG BRUG AF VARMT VAND. DET SPARER ENERGI 

OG PENGE VED HVER BRUG.

ECO-FLOW 

ARMATURET HAR EN EFFEKTIV OG OPTIMERET 

VANDGENNEMSTRØMNING. DU FÅR DEN SAMME BEHAGELIGE OG 

FUNKTIONELLE OPLEVELSE, SOM DU ER VANT TIL, MEN BRUGER 

MINDRE VAND OG ENERGI. DET SKÅNER BÅDE MILJØET OG DIN 

ØKONOMI.

Det er ikke i alle lande, at postevand betragtes 

som en fødevare. Tænk på det, når du vælger 

armatur – især til køkkenet. Med vores svensk-

producerede armatur kan du have fuld tillid til 

materialevalg og kvalitet. Samtlige komponenter 

i Gustavsbergs armaturer er fremstillet i materia-

ler, som er godkendt til fødevarer samt opfylder 

Erhvervs- og Byggestyrelsens nye krav til materi-

aler til brug i forbindelse med drikkevand.

VAND ER LIV

MERE PLADS I BADET

Den svingbare udløbstud på 
badekarsarmaturet er et eksempel 
på en lille men smart detalje, der 
forbedre din badoplevelse.

SMART FORM, SMUK FORM  

Den hvælvede overflade på udløbstuden 
fører vandet videre og minimerer 
kalkaflejringer. Den kraftige fod med en 
smukt designet form sidder tæt ind til 
porcelænet og giver armaturet stabilitet.



Atlantic kompletterer vores øvrige armaturserier. Du kan se dem alle på www.gustavsberg.dk Atlantic kompletterer vores øvrige armaturserier. Du kan se dem alle på www.gustavsberg.dk
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Atlantic køkkenarmatur

Standard GB41205058 70 6052.104

Blyfri og energiklassificeret GB41205058 0 70 6052.504

Atlantic køkkenarmatur med stophane til opvaskemaskine  

Standard GB41205098

Blyfri og energiklassificeret GB41205098 0
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ATLANTIC KØKKENARMATUR

• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget  
skoldningssikring.

• Svingbar udløbstud 110° (blokering ved 0° og 60° inkluderet).
• Eco-flow, som sparer vand og energi.

• Cold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem.
• Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid.
• Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen.
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA].
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ART-nr VVS-nr

70G1/2

c-c

275

Atlantic termostatbrusesæt

150 c-c Blyfri og energiklassificeret GB41215087 0 72 2872.804

ATLANTIC BRUSESÆT

• Vand- og energibesparende håndbruser.
• PVC-fri bruseslange 1,75 m.
• Vægbeslag med justerbart c-c-mål.
• Håndbruser med tre funktioner.
• Brusesættet monteres med skruer eller lim.
• Indbygget automatisk varmtvandsspærre 

til skoldningssikring.

• Spærreknap på temperatursiden ved kom-
forttemperaturen 38 °C.

• Justerbar maksimumtemperatur, som giver 
øget skoldningssikring.

• Safe Touch-funktion minimerer varmen på 
forsiden af armaturet.

• Reagerer hurtigt på tryk- og temperatur-

ændringer i vandtilstrømningen, hvilket 
sikrer en jævn vandtemperatur.

• Keramisk lukning, som giver drypsikring og 
lang levetid.

• Typegodkendte kontraventiler i indløbene.
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 

1717 [EB].

ART-nr VVS-nr

70G1/2

c-c

275

Atlantic brusearmatur, termostat med nedadvendt brusetilslutning 

150 c-c GB41215004 72 2872.104

150 c-c Blyfri GB41215004 0 72 2872.504
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Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion GB41638760 72 8077.104

TERMOSTATARMATUR TIL BRUSER ATLANTIC

• Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
• Safe Touch, minimerer varmen på forsiden af armaturet.
• Spærreknap på temperatursiden ved komforttemperaturen 38 °C.
• Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandtilstrøm-

ningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.

• Keramisk lukning, som giver drypsikring og lang levetid.
• Typegodkendte kontraventiler i indløbene.
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [EB].
• Kan kombineres med badekartud.
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102 26 Atlantic håndvaskarmatur

Standard GB41215047 70 1623.104

Blyfri og energiklassificeret GB41215047 0 70 1623.504
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Atlantic håndvaskarmatur med sidebruser og vægbeslag

Standard GB41215147 70 3882.104

ATLANTIC HÅNDVASKARMARTUR

• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
• Eco-flow, som sparer vand og energi.
• Cold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem.

• Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid.
• Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen.
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA].
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Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S

Hvidsværmervej 165G · 2610 Rødovre

Telefon +45 36 70 80 55

www.gustavsberg.dk info@gustavsberg.dk

SUPPORT OG SERVICE

På vores webside finder du manualer, reservedele og 
instruktionsfilm, som hjælper dig med at anvende og pleje 
dine produkter fra Gustavsberg. Du kan kontakte vores 
kundeservice på info@gustavsberg.dk

INSPIRATION

På vores hjemmeside finder du også vores 
inspirationsmagasin InspiredBy og alle vores øvrige 
produkter til et smartere badeværelse.


