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ENKLERE RENGØRING
MED SMARTERE SKYL

SMARTE BADEVÆRELSER
GØR FREMTIDEN LYSERE
I dette katalog fra Gustavsberg finde du masser af

moderne fabrik stå klar i Gustavsberg uden for Stockholm.

inspiration og alt, hvad du skal bruge for at møblere

I disse nye rammer vil vi i fremtiden få endnu bedre

hele dit badeværelse. Du finder også en lang række

muligheder for at miljøtilpasse vores virksomhed.

eksempler på bæredygtig udvikling.
På en måde har Gustavsberg arbejdet med bære-

Ved at vælge smarte produkter fra Gustavsberg kan
du også bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Smart

dygtighed, lige siden sanitetsporcelænsfabrikken blev

brug af vand og energibesparende teknik gør en enorm

grundlagt i 1939. Dér har vi skabt kvalitetsprodukter,

forskel – både for din økonomi og for miljøet.

patenterede løsninger og prisbelønnet design.
Siden 1960’erne har vi været verdensførende inden

På side 18 kan du læse om World Toilet Day og vores
samarbejde med organisationen WaterAid. I store dele

for vand- og energibesparende teknik. Vores armaturer

af verden er hygiejniske toiletforhold og rent vand en

med unik, prisbelønnet teknik produceres på vores egen

mangelvare. Også på det område er det en selvfølge for

fabrik i Vårgårda.

os at bidrage til en lysere fremtid.

Og der kommer hele tiden nye innovationer til.

Velkommen til Gustavsbergs smarte badeværelser.

Inden for den nærmeste fremtid vil en ny og mere

gustav

HER KØBER DU
GUSTAVSBERG
Du finder Gustavsbergs produkter i de fleste velas-

Hvis du har spørgsmål om forhandlere eller produkter,

sorterede badeværelsesbutikker, VVS-butikker og

er du velkommen til at sende en e-mail til

byggemarkeder.

kundeservice@gustavsberg.com eller ringe til
vores kundeservice på 36 70 80 55.
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Trykt på klimakompenseret papir for at modvirke drivhuseffekten

GÅ IND PÅ VORES WEBSIDE
WWW.GUSTAVSBERG.DK FOR
AT FÅ ENDNU MERE INSPIRATION!

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