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EPIC & SQUARE



EPIC /

Epic fås som hånd-
vaskarmatur med tilhø-
rende bundventil i sam-
me materiale. Supplér 
gerne med en vandlås 
til væg- eller gulvtilslut-
ning for at skabe et kom-
plet look.
Køkkenarmaturet fås i to 
høje modeller – den ene 
med et brusemundstyk-
ke, som kan trækkes ud 
og gør det nemt at vaske 
store gryder og holde 
vasken ren og pæn.



Naturens egne kræfter er det bedste udtryk for Epic fra Gustavsberg. Et moderne 

armatur, som opfylder de strengeste krav fra forbrugerne, selv de mest trendbevidste. 

Epic-serien har et enkelt, skandinavisk design med elegante former. Den stolte arma-

turkrop med det slanke greb lader øjet hvile på noget nyt og spændende. Grebet er 

desuden udstyret med såkaldt "soft move", som giver en præcis og behagelig betje-

ning af armaturet.

Nogle armaturer skal være diskrete, andre skal være iøjnefaldende og toneangivende. 

Epic hører til i sidstnævnte kategori. Uanset om overfladen er i det blankeste krom, 

børstet messing eller matsort, er det et armatur, som gør indtryk – præcis som en 

episk naturoplevelse. Vi vil ikke bare leve op til dine forventninger – vi vil overgå dem. 

Først da kan vi tillade os at kalde det Epic. 

EPIC – EN STORSLÅET NYHED



SQUARE

DETALJERNE FULDENDER HELHEDSINDTRYKKET

For at skabe et komplet og matchende sortiment tilbyder vi også nyt og eksklusivt designet  

badeværelsestilbehør i serien Square. Detaljer, som med deres lige linjer og rundede hjørner 

passer til langt de fleste badeværelser. Hvis du ikke skal lave nyt badeværelse eller renovere det 

helt, kan tilbehør give et frisk pust og få badeværelset til at føles nyt og lækkert.



NYHED

DETALJERNE FULDENDER HELHEDSINDTRYKKET

Square fås i tre forskellige farver: Klassisk krom, vores unikke børstede messing, som bevarer 

sit flotte udseende over tid uden at få belægninger eller blive misfarvet, og en elegant matsort 

variant. Farver og materialer er de samme som i vores nye armaturserie Epic, men Square passer 

også perfekt til vores øvrige badeværelsesprodukter. Bland frit efter smag og behag.



VANDLÅS 

• Ekslusivt design
• Justerbar i højde og dybde
• Passer til de fleste badeværelsesserier

• Fremstillet i messing         
• Findes i flere farver

ART-nr. VVS-nr.

349

Ø65

G 1 1/4

141-238

Ø32

Ø48

Vandlås vægmodel
Krom GB41109938 75 0074 232
Matsort GB41109938 53 75 0074 221
Børstet messing GB41109938 24 75 0074 225

721-818

Ø89

Ø32

Ø48

298

G 1 1/4

141-238

Vandlås gulvmodel
Krom GB41109939 75 0075 232
Mat sort GB41109939 53 75 0075 221
Børstet messing GB41109939 24 75 0075 225

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.

ART-nr VVS-nr. 

Epic håndvaskarmatur

Krom GB41219951 70 1674 004
Mat sort GB41219951 53 70 1674 011
Børstet messing GB41219951 24 70 1674 085

TILBEHØR
Push-down ventil krom GB41636575 01 74 7057 010
Push-down ventil mat sort GB41636575 53 74 7057 021
Push-down ventil børstet messing GB41636575 24 74 7057 025

HÅNDVASKARMATURER EPIC

• Armaturer i modern design
• Eco-flow for vand- og energieffektivisering
• Soft move, teknologi til let og præcis håndtering

• Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning
• Typegodkendt fleksibel vandtilslutning til lettere installation
• Findes i flere farver

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. 

Epic køkkenarmatur

Krom GB41209956 70 6054 004

Mat sort GB41209956 53 70 6054 011

Børstet messing GB41209956 24 70 6054 085

Epic køkkenarmatur med udtræksbar håndbruser

Krom GB41209959 70 6055 004

Mat sort GB41209959 53 70 6055 011

Børstet messing GB41209959 24 70 6055 085

KØKKENARMATUR EPIC 

• Armaturer i modern design
• Eco-flow for vand- og energieffektivisering
• Soft move, teknologi til let og præcis håndtering
• Svingbar tud 110°

• Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning
• Typegodkendt fleksibel vandtilslutning til lettere installation
• Findes i flere farver

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.

485
25

68

Square håndklædestang 450 mm
Krom GB41103901 77 5533 144
Mat sort GB41103901 53 77 5533 151
Børstet messing GB41103901 24 77 5533 155

40

50

25

Square håndklædekrog
Krom GB41103904 77 5104 104
Mat sort GB41103904 53 77 5104 121
Børstet messing GB41103904 24 77 5104 125

189

33

68

Square toiletpapirholder
Krom GB41103907 77 6318 004
Mat sort GB41103907 53 77 6318 021
Børstet messing GB41103907 24 77 6318 025

114

368

94

Square toiletbørste med holder
Krom GB41103910 77 8507 104
Mat sort GB41103910 53 77 8507 121
Børstet messing GB41103910 24 77 8507 125

TILBEHØR

Ekstra børstehoved til toiletbørste GB41639746 01

Push-down ventil

Krom GB41636575 01 74 7057 010

Mat sort GB41636575 53 74 7057 021

Børstet messing GB41636575 24 74 7057 025

BADEVÆRELSESTILBEHØR SQUARE

• Design med lige linier og rette vinkler
• Forkromet finish

• Produceret i messing
• Ingen synlige monteringsskruer

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.



BLACK IS BACK

Gustavsbergs produkter har altid 
været lig med høj kvalitet med 
fokus på funktion og moderne 
design. Nu lancerer vi det sidste 
nye: matsort. En kærkommen 
tilføjelse til vores populære 
brusehovedserie Round & Square 
med Estetic brusearmatur i 
samme sorte farve. Vælg den 
form, der passer dig bedst – rund 
eller firkantet. Se flere produkter 
og mere tilbehør i en elegant sort 
finish til dit drømmebadeværelse 
på gustavsberg.dk. Velkommen!

DEN NYE TREND:  
SORTE BRUSERE

NYHED
BRUSEHOVEDER  

I  MATSORT.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

På gustavsberg.dk finder du alt til dit smarte badeværelse. Her kan du læse 
mere om vores komplette sortiment, finde information om vores produkter samt 
få tips og inspiration i vores magasin InspiredBy. Du finder også instruktionsfilm, 

manualer og reservedele. Velkommen!

Villeroy & Boch Danmark A/S

Hvidsværmervej 165G · 2610 Rødovre

Telefon +45 36 70 80 55

www.gustavsberg.dk kundeservice@gustavsberg.com


