
Bæredygtige materialer og høj kvalitet – til gavn for miljøet. Tidløst design  
og smarte løsninger, så du kan nyde hjemmets vigtigste rum fuldt ud – til gavn for dig.

Lev livet på badeværelset med Gustavsberg!

GUSTAVSBERG/

BRUS
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DIT EGET 
BRUSEHJØRNE 
– LIGE SOM DU 
VIL HAVE DET
Livet på badeværelset skal være praktisk og appellere til alle 

sanser. Ikke mindst i hjemmets mest intime og behagelige 

krog – dit helt eget brusehjørne. Hos Gustavsberg finder du 

letmonterede, funktionelle og flotte bruseelementer til enhver 

smag og enhver type badeværelse.

 Høj kvalitet ned i mindste detalje, justerbare vægprofiler, sider 

i forskellige mål og smarte løftehængsler (som løfter døren lidt, 

når den åbnes) gør det nemt at finde den bedst mulige løsning 

til dit badeværelse. De fleste modeller er desuden vendbare og 

kan åbnes både udad og indad for at spare plads. Sidst, men ikke 

mindst: Hele Gustavsbergs brede brusesortiment i klassisk krom 

fås nu også i matsort.
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MINIMALT ELLER 
RUMMELIGT, SORT 
ELLER KROM?
Det kræver en del planlægning at installere en ny brusevæg. Brusehjørnet skal 

passe sammen med håndvask, toilet og badeværelsesmøbler, og det kræver 

smarte og fleksible løsninger, som nogle gange helst skal fylde så lidt som 

muligt. Så kan et brusehjørne med foldedøre være løsningen.

På et større badeværelse passer vores brusedøre med lidt større mål. Vælg 

mellem lige og rundede modeller. Vælg profiler i klassisk krom eller dristig sort.

SQUARE-BRUSEDØR 
KOMBINERET MED 

FAST VÆG

Kombiner frit brusedøre og 
brusevægge i de mål, der 

passer bedst. Her viser vi nogle 
varianter i krom. Hvis du vil give 
badeværelset et mere iøjnefal-

dende look, kan du vælge de 
tilsvarende modeller i matsort 

og matchende armatur og 
brusesæt.

SQUARE-BRUSEVÆG 
MONTERET I ET HJØRNE

SQUARE-BRUSEDØR TIL 
NICHEMONTERING
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ROUND-BRUSEDØRE
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GLAT INDERSIDE 
Den faste brusevæg 
har ægte sprosser 
udvendigt, hvilket giver 
et lækkert udseende.
Brusevæggen er helt 
glat indvendigt, hvilket 
gør den nem at holde 
ren.

DOBBELT BRUS
Square-brusevæg kan 
monteres op ad en 
eksisterende væg eller 
fritstående. I dette tilfælde 
har vi anvendt to ekstra lange 
vægstivere på 140 cm for 
at skabe rigtig god plads i 
brusehjørnet.

SQUARE BRUSEVÆG

SQUARE BRUSEVÆG
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SQUARE-BRUSEDØRE TIL 
HJØRNEMONTERING

Vores brusedøre og brusevægge kan 

kombineres og monteres på mange forskellige 

måder. På side 11 kan du se en oversigt over 

kombinationsmulighederne.  

Ud fra den kan du skræddersy din egen 

bruseløsning. Inspirationsbillederne på denne 

side viser nogle af kombinationerne.

SQUARE-BRUSEDØRE MONTERET I 
LIGE LINJE

DOBBELTFUNKTION
Afstivningen til 

den faste Square-
brusevæg kan bruges 

som stang til et 
bruseforhæng.
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SQUARE-FOLDEDØR I 
KOMBINATION MED FAST 
SQUARE-BRUSEVÆG
Foldedørene giver et væld af 
kombinationsmuligheder, og 
på side 11 kan du finde den 
kombination, der passer bedst 
til dit badeværelse.

SQUARE-FOLDEDØRE 
MONTERET I ET HJØRNE
En foldedør gør det muligt 
at placere brusehjørnet 
tæt på et andet møbel 
på badeværelset, uden 
at døren slår op i det, når 
den åbnes.
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HUL TIL RØR
Profilen giver plads til boring af 
huller og udvendig rørføring. 
Gælder for alle modeller 
undtagen den faste brusevæg 
med sprosser.

SPAR PLADS
Døre, som kan 
åbnes både indad 
og udad, sparer 
værdifuld plads på 
badeværelset.

SKRÅNENDE VÆGGE
Takket være den justerbare vægprofil 
bliver brusekabinen lige, selvom 
væggene skråner. Brusedørene kan 
suppleres med en profil, som giver øget 
justerbarhed.

HOLD STYR PÅ VANDET
Eftersom brusevæggene 
ikke har nogen gulvsokkel, 
er de desuden nemme 
at bruge og holde rene. 
De har en gulvliste, som 
forhindrer vandet i at 
løbe ud. Af æstetiske 
årsager er listen altid 
transparent, også på de 
sorte brusemodeller.

SQUARE-BADEKARDØR
En brusedør i glas monteret 
i bruseenden af badekarret 

skærmer for vandstænk, 
er nem at holde ren og får 

badeværelset til at se lyst og 
åbent ud.

SMARTE DETALJER, SOM GØR BRUSEOPLEVELSEN  
TIL EN FORNØJELSE

MED SANS FOR DETALJER
Små detaljer kan gøre en stor forskel.
Det kan fx være profiler og greb i samme 
farve. På de sorte bruseelementer er selv 
magnetlisten sort – flot!
Foldedørene er lavet uden greb, så 
de fylder så lidt som muligt, når de er 
foldet sammen.
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BRUSEDØRE OG 
BRUSEVÆGGE 
Med elementer i forskellige størrelser kan vi tilbyde den optimale bruseløsning til ethvert 

badeværelse. Valget bliver enkelt takket være detaljer som smarte løftehængsler, der løfter 

døren ved åbning, justerbare vægprofiler, så brusehjørnet altid er lige, døre med åbning indad 

og udad, så man sparer værdifuld plads på badeværelset, og ikke mindst materialer, der kan 

holde til at blive brugt år efter år. Stort set alle vores bruseelementer er desuden vendbare, 

så de kan højre- eller venstremonteres, hvilket gør valget endnu nemmere. Vælg mellem 

blankpolerede eller matsorte profiler. Begge har vægge i slidstærkt, hærdet sikkerhedsglas.

VÆRD AT TÆNKE PÅ
Det kræver forberedelser og planlægning at montere en ny brusevæg. På mange badeværelser skal brusehjørnet dele plads med 

håndvask, toilet og nogle gange også en vaskemaskine. Vær derfor omhyggelig med at måle brusearealet op, og husk at tænke på, 

hvor de øvrige badeværelsesprodukter er placeret, så brusedøren ikke slår op i et andet møbel, hver gang du åbner den. Hvis pladsen 

er trang, kan en foldedør være en løsning.

HØJRE ELLER VENSTRE?
IKKE-VENDBAR MODEL Vores foldedøre er de eneste bruseelementer, der ikke er vendbare, så de 

kan højre-/venstremonteres. De fås dog i forskellige mål til højre/venstre. Derfor er det vigtigt, at 

man holder tungen lige i munden, når man måler brusearealet op. Vælg målene set forfra, når du 

går ind i brusehjørnet. På næste side kan du se de kombinationsmuligheder, du kan vælge mellem. 

Den respektive dørs modelnummer finder du på sortimentsiderne længere fremme i brochuren.

SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER

LØFTEHÆNGSLER

Løftehængsler er en smart 
detalje, som får brusedøren til at 
løfte sig 5 mm, når du åbner den. 
På den måde minimeres slitagen 
på gulv og brusedøre. En praktisk 
funktion, som giver et robust og 
luksuriøst indtryk.

VENDBARE

Alle vores brusedøre er vendbare, 
så de kan højre- eller venstre-
hæn-ges, og de kan åbnes både 
indad og udad, så de fylder så lidt 
som muligt.

VENSTRE

100 cm

HØJRE

80 cm
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Square-foldedør med fast Square- 
brusevæg monteret i et hjørne

Mulige mål*)

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x80 cm

90x100 cm

100x100 cm

100x90 cm

100x80 cm

Square-foldedør med Square-brusedør

monteret i et hjørne

Mulige mål*)

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x80 cm

90x100 cm

100x100 cm

100x90 cm

100x80 cm

Square-brusevæg monteret i hjørne 
eller fri mod fast bagvæg

Mulige mål*)

80 cm  

120 cm  

90 cm

140 cm  

100 cm  

Square-foldedøre monteret i hjørne

Mulige mål*)

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x80 cm

90x100 cm

100x100 cm

100x90 cm

100x80 cm

Square-foldedør monteret i niche 

Mulige mål*)

80 cm 90 cm 100 cm

MONTAGEALTERNATIVER
Vores brusevægge og brusedøre kan let kombineres i forskellige mål, så de passer til hvert enkelt badeværelses specifikke behov.

*) Se de nøjagtige mm-mål og justerbarhed for hver dørmodel på sortimentssiderne.

Round-brusedøre monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*)

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x100 cm

100x100 cm

Square-brusedøre monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*) 

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x100 cm

100x100 cm

Square-brusevæg med

Square-brusedør monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*) 

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x100 cm

100x100 cm

Square-brusevæg monteret i et hjørne

Mulige mål*)

80 cm 90 cm 100 cm

Square-brusedør monteret i niche 

Mulige mål*)

80 cm 90 cm 100 cm

Square-badekardør

Mulige mål*)

70 cm 80 cm

To lige Square-brusedøre monteret på linje

Mulige mål*)

80 cm 90 cm 100 cm

Kombinera dessa tre dörrmått så som du 
önskar.



12

SQUARE BRUSEDØRE TIL HJØRNEMONTERING

• Vendbare til højre-/venstrehængsling
• Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler  

og dørgreb
• Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
• Vægprofil kan justeres 20 mm, så bruseren bliver lige, selvom 

væggene skråner
• Kan åbnes 180 grader
• Mulighed for at kombinere sider med forskellige mål
• 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
• Fravær af gulvprofiler gør brusedørene hygiejniske og nemme at rengøre
• Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens 

vægbeslag

BLANKPOLEREDE PROFILER

A x B breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr.

Square brusedøre, 80x80 790–810 x 790–810 mm GB51SRDR8080CR 67 4632 124
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Square brusedøre, 80x90 790–810 x 890–910 mm GB51SRDR8090CR 67 4632 134
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Square brusedøre, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51SRDR8010CR 67 4632 144
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Square brusedøre, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51SRDR9090CR 67 4632 154
Består af: Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Square brusedøre, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51SRDR9010CR 67 4632 164
Består af: Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Square brusedøre, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51SRDR1010CR 67 4632 174
Består af: Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.  
Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.

GB51ACCEXTP 67 4639 924

SORT PROFILER

Square brusedøre, 80x80 790–810 x 790–810 mm GB51SRDR8080BL 67 4632 151
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80BL 67 4635 331

Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80BL 67 4635 331

Square brusedøre, 80x90 790–810 x 890–910 mm GB51SRDR8090BL 67 4632 161
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80BL 67 4635 331

Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90BL 67 4635 151

Square brusedøre, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51SRDR8010BL 67 4632 171
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80BL 67 4635 331

Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10BL 67 4635 161

Square brusedøre, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51SRDR9090BL 67 4632 321
Består af: Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90BL 67 4635 151

Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90BL 67 4635 151

Square brusedøre, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51SRDR9010BL 67 4632 331
Består af: Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90BL 67 4635 151

Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10BL 67 4635 161

Square brusedøre, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51SRDR1010BL 67 4632 341
Består af: Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10BL 67 4635 161

Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10BL 67 4635 161

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.  
Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.

GB51ACCEXTPBL 67 4632 131

2000

A B

2000

20

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.
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SQUARE-FOLDEDØRE TIL HJØRNEMONTERING

• Foldbar dør, som fylder mindre
• Kan med fordel anvendes på steder med begrænset plads
• Ikke-vendbare døre, du skal vælge, hvilken dør der skal side hhv. 

til højre og til venstre
• Mål for hjørnekonfiguration baseret på Venstre x Højre set forfra, 

når man går ind i brusehjørnet
• Forhåndsmonterede dørprofiler gør montagen hurtig og enkel
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpolerede profiler med dørgreb integreret i glasset

• Løftehængsler løfter døren 5 mm, når den åbnes
• Vægprofil kan justeres 20 mm, så den står lige, selvom væggen 

skråner
• Kan åbnes 180 grader
• Muligt at kombinere forskellige mål for hver side
• Breddeprofil 20 mm som tilvalg
• Fravær af gulvprofiler gør brusehjørnet rengøringsvenligt og 

hygiejnisk, men kræver fald mod gulvafløb
• Plads til gennemføring af udvendige rør

BLANKPOLEREDE PROFILER

A x B breddmått/ställbarhet i mm ART-nr VVS-nr

Square-foldedøre, 80x80  790–810 x 790–810 mm GB51SRFD8080CR 67 4632 614
Består af: Square-foldedør, 80 med magnetliste GB51SRFD80LCR 67 4634 134

Square-foldedør, 80 med magnetliste GB51SRFD80RCR 67 4634 234

Square-foldedøre, 80x90 790–810 x 890–910 mm GB51SRFD8090CR 67 4632 624
Består af: Square-foldedør, 80 med magnetliste GB51SRFD80LCR 67 4634 134

Square-foldedør, 90 med magnetliste GB51SRFD90RCR 67 4634 254

Square-foldedøre, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51SRFD8010CR 67 4632 634
Består af: Square-foldedør, 80 med magnetliste GB51SRFD80LCR 67 4634 134

Square-foldedør, 100 med magnetliste GB51SRFD10RCR 67 4634 264

Square-foldedøre, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51SRFD9090CR 67 4632 654
Består af: Square-foldedør, 90 med magnetliste GB51SRFD90LCR 67 4634 154

Square-foldedør, 90 med magnetliste GB51SRFD90RCR 67 4634 254

Square-foldedøre, 90x80 890–910 x 790–810 mm GB51SRFD9080CR 67 4632 644
Består af: Square-foldedør, 90 med magnetliste GB51SRFD90LCR 67 4634 154

Square-foldedør, 80 med magnetliste GB51SRFD80RCR 67 4634 234

Square-foldedøre, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51SRFD9010CR 67 4632 664
Består af: Square-foldedør, 90 med magnetliste GB51SRFD90LCR 67 4634 154

Square-foldedør, 100 med magnetliste GB51SRFD10RCR 67 4634 264

Square-foldedøre, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51SRFD1010CR 67 4632 694
Består af: Square-foldedør, 100 med magnetliste GB51SRFD10LCR 67 4634 164

Square-foldedør, 100 med magnetliste GB51SRFD10RCR 67 4634 264

Square-foldedøre, 100x80 990–1010 x 790–810 mm GB51SRFD1080CR 67 4632 674
Består af: Square-foldedør, 100 med magnetliste GB51SRFD10LCR 67 4634 164

Square-foldedør, 80 med magnetliste GB51SRFD80RCR 67 4634 234

Square-foldedøre, 100x90 990–1010 x 890–910 mm GB51SRFD1090CR 67 4632 684
Består af: Square-foldedør, 100 med magnetliste GB51SRFD10LCR 67 4634 164 

Square-foldedør, 90 med magnetliste GB51SRFD90RCR 67 4634 254

SQUARE BADEKARDØR

• Vendbare til højre-/venstrehængsling
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpoleret profil
• Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning

• Vægprofil kan justeres 20 mm, så badekarvæggen bliver lige, 
selvom væggene skråner

• Kan åbnes 180 grader

BLANKPOLEREDE PROFILER
A = breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr. 

Square badekardør, 70 690–710 mm GB51SRBD70CR 67 4636 124

Square badekardør, 80 790–810 mm GB51SRBD80CR 67 4636 134

Detaljerede målskitser på hver enkelt størrelse findes på www.gustavsberg.dk

1400

A

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.
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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.

ROUND BRUSEDØRE TIL HJØRNEMONTERING

• Vendbare til højre-/venstrehængsling
• Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler  

og dørgreb
• Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
• Vægprofil kan justeres 20 mm, så bruseren bliver lige, selvom 

væggene skråner
• Kan åbnes 180 grader
• Mulighed for at kombinere sider med forskellige mål
• 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
• Fravær af gulvprofiler gør brusedørene hygiejniske og nemme at rengøre
• Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens 

vægbeslag

BLANKPOLEREDE PROFILER

A x B breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr.

Round brusedøre, 80x80 790–810 x 790–810 mm GB51SRDR8080CR 67 4632 124
Består af: Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Round brusedøre, 80x90 790–810 x 890–910 mm GB51SRDR8090CR 67 4632 134
Består af: Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Round brusedøre, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51SRDR8010CR 67 4632 144
Består af: Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Round brusedøre, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51SRDR9090CR 67 4632 154
Består af: Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Round brusedøre, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51SRDR9010CR 67 4632 164
Består af: Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Round brusedøre, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51SRDR1010CR 67 4632 174
Består af: Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.  
Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.

GB51ACCEXTP 67 4639 924

SORT PROFILER

Round brusedøre, 80x80 790–810 x 790–810 mm GB51RNDR8080BL 67 463 2351
Består af: Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR80BL 67 463 5331

Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR80BL 67 463 5331

Round brusedøre, 80x90 790–810 x 890–910 mm GB51RNDR8090BL 67 463 2361
Består af: Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR80BL 67 463 5331

Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR90BL 67 463 5351

Round brusedøre, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51RNDR8010BL 67 463 2171
Består af: Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR80BL 67 463 5331

Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR10BL 67 463 5361

Round brusedøre, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51RNDR9090BL 67 463 8131
Består af: Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR90BL 67 463 5351

Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR90BL 67 463 5351

Round brusedøre, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51RNDR9010BL 67 463 8151
Består af: Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR90BL 67 463 5351

Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR10BL 67 463 5361

Round brusedøre, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51RNDR1010BL 67 463 8161
Består af: Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR10BL 67 463 5361

Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51RNDR10BL 67 463 5361

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.  
Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.

GB51ACCEXTPBL 67 4632 131

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk

2000

20

2000

R550

A B
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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.

SQUARE BRUSEDØRE TIL NICHEMONTAGE

• Vendbare til højre-/venstrehængsling
• Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler  

og dørgreb
• Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning

• Vægprofil kan justeres 25 mm, så bruseren bliver lige, selvom 
væggene skråner

• Kan åbnes 180 grader
• 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
• Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag

BLANKPOLEREDE PROFILER

A = breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr. 

Square brusedør til niche, 80 796–826 mm GB51SRDR80NICR 67 4638 134
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80CR 67 4635 134

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Square brusedør til niche, 90 891–926 mm GB51SRDR90NICR 67 4638 154
Består af: Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90CR 67 4635 154

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Square brusedør til niche, 100 996–1026 mm GB51SRDR10NICR 67 4638 164
Består af: Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10CR 67 4635 164

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.  
Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.

GB51ACCEXTP 67 4639 924

SORT PROFILER

Square brusedør til niche, 80 796–826 mm GB51SRDR80NIBL 67 4638 131
Består af: Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR80BL 67 4635 131

Square nicheprofil GB51ACCPROFBL 67 4639 901

Square brusedør til niche, 90 891–926 mm GB51SRDR90NIBL 67 4638 151
Består af: Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR90BL 67 4635 151

Round nicheprofil GB51ACCPROFBL 67 4639 901

Square brusedør til niche, 100 996–1026 mm GB51SRDR10NIBL 67 4638 161
Består af: Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb GB51SRDR10BL 67 4635 161

Square nicheprofil GB51ACCPROFBL 67 4639 901

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.  
Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.

GB51ACCEXTPBL 67 4632 131

SQUARE-FOLDEDØRE TIL NICHEMONTAGE
• Foldbar dør, som fylder mindre
• Kan med fordel anvendes på steder med begrænset plads
• Ikke-vendbare døre, du skal vælge, hvilken dør der skal side 

hhv.til højre og til venstre
• Forhåndsmonterede dørprofiler gør montagen hurtig og enkel
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpolerede profiler med dørgreb integreret i glasset
• Løftehængsler løfter døren 5 mm, når den åbnes

• Vægprofil kan justeres 25 mm, så den står lige, selvom væggen 
skråner

• Kan åbnes 180 grader
• Muligt at kombinere forskellige mål for hver side
• Breddeprofil 20 mm som tilvalg
• Fravær af gulvprofiler gør brusehjørnet rengøringsvenligt og 

hygiejnisk, men kræver fald mod gulvafløb
• Plads til gennemføring af udvendige rør  

BLANKPOLEREDE PROFILER, VENSTREHÆNGSLET DØR

 A = breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr. 

Square foldedøre til niche, 80 802–827 mm GB51SRFD80NILCR 67 4634 434
Består af: Square foldedøre, 80 med magnetliste GB51SRFD80LCR 67 4634 134 

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Square foldedøre til niche, 90 902–927 mm GB51SRFD90NILCR 67 4634 454
Består af: Square foldedøre, 90 med magnetliste GB51SRFD90LCR 67 4634 154

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Square foldedøre til niche, 100 1002–1027 mm GB51SRFD10NILCR 67 4634 464
Består af: Square foldedøre, 100 med magnetliste GB51SRFD10LCR 67 4634 164

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.
Kan monteres til højre- eller venstre.

GB51ACCEXTP 67 4639 924

BLANKPOLEREDE PROFILER, HØJREHÆNGSLET DØR

Square foldedøre til niche, 80 802–827 mm GB51SRFD80NIRCR 67 4634 534
Består af: Square foldedøre, 80 med magnetliste GB51SRFD80RCR 67 4634 234

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Square foldedøre til niche, 90 902–927 mm GB51SRFD90NIRCR 67 4634 554
Består af: Square foldedøre, 90 med magnetliste GB51SRFD90RCR 67 4634 254

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Square foldedøre til niche, 100 1002–1027 mm GB51SRFD10NIRCR 67 4634 564
Består af: Square foldedøre, 100 med magnetliste GB51SRFD10RCR 67 4634 264

Square nicheprofil GB51ACCPROF 67 4639 904

Tilvalg: Udbygningsprofil Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm.
Kan monteres til højre- eller venstre.

GB51ACCEXTP 67 4639 924

2000

20

2000

A
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SQUARE BRUSEVÆG

• Fast væg, kan kombineres med Square-brusedør
• Vendbar til højre-/venstremontage
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Blankpolerede profiler og dørgreb

• Vægprofil kan justeres 20 mm, så brusevæggen bliver lige, 
selvom væggene skråner

• Afstivningen kan anvendes som bruseforhængsstang
• Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag

BLANKPOLEREDE PROFILER

A = breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr. 

2000

A

Max 1000

Square brusevæg, 80 792–812 mm GB51SRWL80CR 67 4637 134

Square brusevæg, 90 892–912 mm GB51SRWL90CR 67 4637 154

Square brusevæg, 100 992–1012 mm GB51SRWL10CR 67 4637 164

Tilvalg: 

Magneteliste Til kombination med 1 stk. Square-brusedør i valgfri størrelse GB51ACCWLMAG 67 4639 794

Ekstra lang stang, 1400 mm En længere stang for en større åbning GB51ACCWLB14CR 67 4639 624

SORT PROFILER

Square brusevæg, 80 792–812 mm GB51SRWL80BL 67 4637 131

Square brusevæg, 90 892–912 mm GB51SRWL90BL 67 4637 151

Square brusevæg, 100 992–1012 mm GB51SRWL10BL 67 4637 161

Tilvalg: 

Magneteliste Til kombination med 1 stk. Square-brusedør i valgfri størrelse GB51ACCWLMAG 67 4639 794

Ekstra lang stang, 1400 mm En længere stang for en større åbning GB51ACCWLB14HBL 67 4639 641

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk

SQUARE BRUSEVÆG MATSORT

• Vendbar til højre-/venstremontering
• Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
• Profiler og vægliste i matsort anodiseret aluminium
• Profiler monteret uden på glasset for at gøre rengøringen enklere 

• Vægprofil kan justeres 10 mm, så den står lige, selvom væggen 
skråner

• Listen kan anvendes til ophængning af bruseforhæng

SORT PROFILER
A x B breddemål/justerbarhed i mm Art. nr. VVS-nr. 

Square brusevæg, 80 780–790 mm GB51SRWL80HBL  67 4627 131

Square brusevæg, 90 880–890 mm GB51SRWL90HBL 67 4627 141

Square brusevæg, 100 980–990 mm GB51SRWL10HBL 67 4627 151

Square brusevæg, 120 1180–1190 mm GB51SRWL12HBL 67 4627 161

Square brusevæg, 140 1380–1390 mm GB51SRWL14HBL  67 4627 171

Tilvalg:

Ekstra stang, 1200 mm Nødvendig ved placering frit mod væg GB59SESP0020 67 4639 601

Ekstra lang stang, 1400 mm En længere stang for en større åbning GB51ACCWLB14HBL 67 4639 641

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk

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.
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ARMATURER  
OG  
BRUSESÆT 
Kombiner dine nye brusedøre og brusevægge med vores brede sortiment af armaturer, 

brusersæt og brusehoveder for at skabe en smuk og funktionel helhed på badeværelset. 

Uanset om du går efter smarte vand- og energibesparende funktioner, form eller høj 

kvalitet, gør Gustavsberg det nemt at være prisbevidst, miljøbevidst og designbevidst på 

én og samme tid.

BLYFRI

Armaturet er fremstillet i et mate-
riale, der har mindre end 0,1% bly 
af totalvægten. Med andre ord et 
miljøsmart armatur når det gæl-
der forekomsten af bly. Armaturet 
er diskret mærket på bagsiden 
med laser for sporbarhed.

SAFE TOUCH

Samtlige termostatarmaturer fra 
gustavsberg har en safe touch 
funktion. Det betyder, at armatu-
rerne er fremstillet, så det varme 
vand føres langs med armaturets 
bagside. Det minimerer varmen 
på forsiden af armaturet og risiko-
en for at brænde sig.

JÆVN TEMPERATUR 

Termostatarmaturet har en ind-
bygget automatisk skold- nings-
sikring samt varmtvandsspærre 
og typegodkendte kontraventiler. 
Det betyder, at armaturet re-
agerer hurtigt på de tryk- og 
temperaturforandringer, der kan 
opstå i vandgennemstrømningen 
og udjævner forskellene

SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER

ECO-FLOW 

Armaturet har en effektiv og op-
timeret 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.
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70G1/2

c-c

268

ART-nr. VVS-nr.

Estetic-brusearmatur med termostat og udløb ned

150 c-c

Krom GB41218304 72 2876 104
Mathvid GB41218304 41 72 2876 110
Matsort GB41218304 53 72 2876 111

c-c
70

38

G1/2

268

Estetic-brusearmatur med termostat og udløb op

150 c-c

Krom GB41218324 72 2877 104
Mathvid GB41218324 41 72 2877 110
Matsort GB41218324 53 72 2877 111

ESTETIC TERMOSTATARMATUR

• Organisk formsprog, som passer til alle typer badeværelser.
• Fås i krom, matsort og mathvid.
• Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
• Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i 

vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
• Spærreknap på temperatursiden ved komforttemperaturen 38 °C.

• Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
• Kan kombineres med Estetic-badekartud eller samtlige tudtyper 

til køkken, håndvask og badekar.
• Typegodkendte kontraventiler i indløbene.

ART-nr. VVS-nr.

Nautic termostat brusearmatur med udløb ned

150 c-c GB41215304 72 2864 104

RH-greb til Nautic termostatarmaturer

GB41637840 02

NAUTIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS

• Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
• Kan tilpasses med funktionsvenlige greb.
• Kan suppleres med badekarstud.
• Reagerer hurtigt på de tryk- og temperaturforandringer, der kan 

opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldningssikring og varmtvandsspærre.
• Spærreknap på volumensiden, som sikrer komfortflow (ca. 9 l/

min.).

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.
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ART-nr. VVS-nr.

70G1/2

c-c

275

Atlantic termostat brusearmatur med udløb ned

150 c-c GB41215004 72 2872 104

150 c-c Blyfri GB41215004 0 72 2872 504

     
Pb

0,1%<

ATLANTIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS

• 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 

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].
• Kan kombineres med badekarstud.

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.

ART-nr. VVS-nr.

70G1/2

c-c
Nordic³ termostat brusearmatur med udløb ned

150 c-c GB41215604 72 2886 104

c-c

70
38

G1/2

Nordic³ termostat brusearmatur med udløb op

150 c-c GB41215624 72 2887 104

NORDIC³ TERMOSTATARMATUR TIL BRUS

• Armaturer i skandinavisk design af Jon Eliasson.
• Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
• Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
• Spærreknap på temperatursiden ved komforttemperaturen 38°C.

• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
• Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i 

vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
• Kan kombineres med badekarstud.
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ESTETIC

267

770-1165

125

250

400
50-130

ART-nr. VVS-nr.

Estetic Round brusesæt med termostatarmatur 150 c-c   

Krom GB41208330 72 2877 844

Matsort GB41218330 53 72 2877 911

TILBEHØR 

Svingbar badekarstud, inkl. Omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

267

770-1165

125

250

400
50-130

Estetic Square brusersæt med termostatarmatur 150 c-c

Krom GB41218335 72 2877 854

Matsort GB41218335 53 72 2877 931

TILBEHØR 

Svingbar badekarstud, inkl. Omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

ATLANTIC
ART-nr. VVS-nr.

Atlantic Round brusesæt med termostatarmatur 150 c-c GB41215030 72 2873 804

TILBEHØR

Svingbar badekarskartud, inkl. omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

Sæbehylde GB41639513 

HOVEDBRUSER ROUND OG SQUARE MED TERMOSTATARMATUR 

• Supertynd hovedbruser Ø250 mm / 250x250 mm.
• Easy clean, brusemundstykkernes design gør det nemt at tørre 

kalkaflejringer af.
• Den faste hovedbruser og bruserrøret kan vrides og justeres hver 

for sig.
• 400 mm lang bruserrør giver god plads under bruseren.
• Teleskopjustering af højden 770-1165 mm. 
• Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm, som gør den nem at montere.
• Håndbruser med tre behagelige stråleindstillinger.
• Håndbruserens glidestang sikrer, at alle får en behagelig 

bruseoplevelse – uanset højde.

• Omskifter på grebet til mængderegulering.
• Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
• Spærreknap ved komforttemperatur 38°C. 
• Safe Touch funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
• Armaturet reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i 

vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [EB].
• Brusesættet kan monteres med skruer eller lim.
• Kan kombineres med Gustavsbergs badekartud.

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.
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NAUTIC

274

770-1165

125

250

400
50-130

ART-nr. VVS-nr.

Nautic Round brusersæt med termostatarmatur 150 c-c GB41215330 72 2863 844

TILBEHØR 
Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

770-1165

125

250

400
50-130

274

Nautic Square brusersæt med termostatarmatur 150 c-c GB41215335 72 2863 854

TILBEHØR 

Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

NORDIC3

266

770-1165

125

250

400
50-130

ART-nr. VVS-nr.

Nordic³ Round brusersæt med termostatarmatur 150 c-c GB41215630 72 2886 844

TILBEHØR 
Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

770-1165

125

250

400
50-130

266

Nordic³ Square brusersæt med termostatarmatur 150 c-c GB41215635 72 2886 854

TILBEHØR 
Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion  GB41638760 72 8077 104

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.
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HOVEDBRUSER ROUND OG SQUARE 

•  Supertynd hovedbruser Ø250 mm / 250x250 mm.
•  Easy clean, brusemundstykkernes design gør det nemt at tørre 

kalkaflejringer af.
•  Fast hovedbruser og bruserrør er drejelige.
•  400 mm lang bruserrør giver god plads under bruseren.
•  Teleskopjustering af højden 840-1240 mm.

•  Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm, som gør den nem at montere.
•  Håndbruser med tre behagelige stråleindstillinger.
•  Håndbruserens glidestang sikrer, at alle får en behagelig 

bruseoplevelse – uanset højde.
•  1,75 m forkromet slange, som skaber et ensartet designudtryk.
•  Brusesættet kan monteres med skruer eller lim.

840-1240

125

250

400
50-130

ART-nr. VVS-nr.

Round brusersæt uden termostatarmatur

Ø 250 mm hovedbruser og håndbruser med omskifter, krom.
Beregnet til kombination med termostatarmatur med afgang op GB41103230 73 7840 504

840-1240

125

250

400
50-130

Square brusersæt uden termostatarmatur

250x250 mm hovedbruser og håndbruser med omskifter, krom.
Beregnet til kombination med termostatarmatur med afgang op. GB41103235 73 7840 604

HÅNDBRUSESÆT ROUND OG SQUARE

• Brusesæt, som kombinerer moderne og stilren form med god 
funktion.

• Easy clean, designet på brusemundstykkerne gør, at 
kalkaflejringer effektivt kan tørres væk.

• PVC-fri bruseslange 1,75 m.
• Vægbeslag med justerbart c-c mål.

• 3-funktions håndbruser med trykknap og sæbeskål.
• Enkel og fleksibel montering.
• Fæstes med skruer eller lim.
• Kan kombineres med alle Gustavsbergs bruse- og 

badekarsarmaturer.

G1/2

max 605

22

120

263

ART-nr. VVS-nr.

Round brusesæt

Krom GB41103210 73 7844 394
Sort GB41103210 53 73 7844 391

G1/2

max 605

22

80

263

Square brusesæt GB41103215 73 7844 364

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.
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BLACK  
IS BACK
En matsort brusevæg med matchende brusearmatur har 

noget, som andre brusere ikke har – en stærk karakter. 

Til at matche Gustavsbergs nye brusere i matsort fås også 

en lang række andre matsorte badeværelsesprodukter som 

håndtag og greb til møbler samt badeværelsestilbehør.

ENDNU MERE SORT

Vil du gå all-in på sort, så tilføj 
badeværelsesmøbler i sort ask finér med 
matsort håndvask fra den nye Artic-serie, 
matsort armatur, matsort toilet og måske 
endda sort badekar, hvis du har plads.
Du finder alle sorte produkter på vores 
hjemmeside - velkommen!



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 kundeservice@gustavsberg.com

VELKOMMEN TIL   
GUSTAVSBERG.DK!

LAD DIG INSPIRERE
På vores hjemmeside finder du vores komplette sortiment til badeværelset, og under fanen Inspiration 

finder du Gustavsbergs eget onlinemagasin, InspiredBy. 

SK AB DIT NYE BADEVÆRELSE MED 
PLANL ÆGNINGSVÆRKTØJET
Er du blevet inspireret? Gustavsbergs planlægningsværktøj gør det nemt at prøve sig frem og indrette 

et komplet badeværelse. Du finder tegneprogrammet på forsiden af vores hjemmeside.

SUPPORT OG SERVICE
Find svarene på hyppigt stillede spørgsmål, eller kontakt vores kundeservice. På vores hjemmeside kan 

du også finde manualer, reservedele og instruktionsfilm.


