MILJØSMARTE BADEVÆRELSER
INSPIRATION OG INNOVATION FRA GUSTAVSBERG 2013-2014

VELKOMMEN TIL
ET MILJØSMARTERE
BADEVÆRELSE
I dette katalog finder du hele Gustavsbergs miljøsmarte og

son, som har indrettet sin nye kunsthal med 47 gæstetoiletter fra

inspirerende sortiment – alt fra enkelte artikler til komplette

Gustavsberg. Hvis du går og overvejer at renovere, vil vores besøg

badeværelsesløsninger. En af årets nyheder er de smarte og ele-

hos familien Elmgren være interessant læsning for dig. Familiens

gante møbler i Artic-serien, som med deres blødt lukkende låger,

kitschede badeværelse fra 60’erne var udskiftningsmodent, og

smarte flytbare modulfag og gennemtænkte spejlskabe gør hver

familien valgte et badeværelse fra Gustavsberg.

en stund på badeværelset til en langt mere behagelig oplevelse.
Som du kan fornemme, indeholder årets badeværelseskatalog en
Ud over alle de flotte og smarte badeværelsesprodukter vil du

hel del godbidder. Det er værd at bide mærke i, at Gustavsbergs

også kunne stifte bekendtskab med nogle af os, der arbejder hos

priser er forholdsvis lave – især når man tænker på vores produk-

Gustavsberg. Du kan blandt andet læse, hvor stor en fordel Gus-

ters lange levetid, høje kvalitet og minimale miljøpåvirkning.

tavsbergs miljøarbejde kan blive for dig som kunde – også rent
økonomisk. Vi har mødt Baby Björns grundlægger Björn Jakob-

Velkommen til et miljøsmartere badeværelse.

INSPIRATION

PRODUKTSIDER

4 / VI MINIMERER DIT CO2-AFTRYK

67 / FINDES I VORES SORTIMENT

6 / GUSTAVSBERGS 6 MILJØTRIN

68 / TOILETTER

8 / HVORFOR VÆLGE GUSTAVSBERG?

86 / HÅNDVASKE

10 / FAMILIEN ELMGREN BYGGER OM

98 / BADEVÆRELSESMØBLER

14 / SMARTE SYMBOLER

116 / BADEKAR

16 / KUNSTEN AT VÆLGE TOILETTER

126 / BOBLEBADEKAR

18 / VORES FORSKELLIGE BADEVÆRELSER

134 / BRUSEKABINER

20 / LILLE OG LÆKKERT

142 / TILBEHØR

24 / LILLE OG LOGISK

148 / ARMATURER TIL BADEVÆRELSE

28 / MELLEM OG TRENDY

150 / ARMATURER TIL KØKKEN

34 / MELLEM OG MILJØSMART

170 / PRODUKTER FRA

38 / MELLEM OG MODERNE

VILLEROY & BOCH

42 / STORT OG GLAMOURØST
48 / SPA OG MASSAGE
50 / STORT OG RUMMELIGT
54 / VORES BADEVÆRELSESSERIER
60 / OFFENTLIGE TOILETTER
62 / INDEN DU GÅR I GANG
64 / GUSTAVSBERGS INNOVATIVE HISTORIE

17

3

VI MINIMERER DIT
CO2-AFTRYK.
”Vi benytter dagligt en model, Gustavsbergs 6 miljøtrin, som får

Jeg tror, det er de færreste, der er klar over, hvor meget vand og

os til at tænke miljøsmart hele vejen igennem alle projekter.

energi man sløser væk på badeværelset. Derfor mener jeg, at vi

Vores målsætning er at mindske vores CO2-aftryk til et absolut

som virksomhed nærmest har pligt til at fortælle, hvor meget man

minimum.

faktisk kan spare ved at benytte energibesparende armaturer og

Et godt eksempel på miljøsmarte produkter er vores armaturer.

ter, desto hurtigere nærmer vi os den dag, hvor vi kan lukke ned for

Hanerne har en indbygget sparefunktion, som bidrager til at

et atomkraftværk.”

lavtskyllende toiletter. Jo flere, der bruger Gustavsbergs produk-

mindske vandforbruget, men primært har til formål at mindske
den energi, der er nødvendig for at varme vandet op. Faktum

Katharina Klotz, markedschef

er, at hvis man udskifter alle armaturer i Sverige med et Gustavsberg-armatur med energisparefunktion, vil man kunne lukke et
atomkraftværk. En miljøsmart funktion, som også kan mærkes på
økonomien.
I forbindelse med porcelænsfremstillingen anvender vi restvarmen fra ovnen til at varme bygningen op med, og vi genbruger
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GUSTAVSBERGS 6 MIL JØTRIN,

også vores produktionsvand.

hjemme og mindsker behovet for rengøringsmidler.
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vi os for at indsvøbe produkterne i en enkel mikrofiberklud i stedet
genbruge. Mikrofiberkluden kan bruges til at gøre rent med der-
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produkter. Da vi udarbejdede vores nye armaturserie, besluttede
for at bruge emballagemateriale, som er vanskeligt at sortere og

GE
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har vi gjort en stor indsats for at skære ned på emballagen til vores
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I det hele taget står genbrug højt på dagsordenen hos os. Derfor
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VI PRALER ALDRIG. VI FORETRÆKKER AT FREMLÆGGE FAKTA.
Vores energibesparende håndvaskarmaturer

blot endnu en af de ting, der får Gustavs-

Nautic og Logic opnåede de bedst mulige

bergs armaturer til at skille sig ud fra konkur-

testresultater i de strenge effektivitetstest,

renternes. Men som sagt: Vi praler aldrig. Vi

der er udarbejdet af Swedish Standards

foretrækker at fremlægge fakta.

Institute, SIS TK 519, og det hollandske

BE DS T
I TE S T

kvalitetsorgan Kiwa. Hemmeligheden bag
vores succes er vores unikke varme- og gen-

ENERG IKL ASS E

nemstrømningsfunktioner, som får armaturet

A

til omgående at returnere til den energibesparende komfortindstilling, så snart man
slipper grebet. På den måde hjælper armaturet dig med at spare utrolig meget energi og
vand, og sågar penge, helt automatisk. Hvis
du vil have mere eller varmere vand, eller hvis
du vil fylde vand op hurtigere, skal du bare
føre grebet til yderpositionen. At Nautic og
Logic desuden kan tilpasses individuelt er
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GUSTAVSBERGS ENERGIBESPARENDE HÅNDVASKARMATURER NAUTIC OG LOGIC OPNÅEDE
DE BEDST MULIGE RESULTATER, DA SIS TK 519
OG KIwA TESTEDE FORSKELLIGE ARMATURERS
ENERGIEFFEKTIVITET.

K ATHARINA KLOT Z
M A RK EDSC HEF

” JEG TROR, DET ER DE FÆRRESTE, DER ER
KLAR OVER, HVOR MEGET VAND OG ENERGI
MAN SLØSER VÆK PÅ BADEVÆRELSET”

Scan koden til højre for at se det
filmede interview, eller gå ind på
www.gustavsberg.dk
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GUSTAVSBERGS
6 MILJØTRIN
PROJEK TS TAR T

PRODUK TION

PRODUK TER

Konstant målsætning om at
minimere vores påvirkning af
miljø og klima.

Genbruge energi på
fabrikkerne

Alle Gustavsbergs wc-modeller
er lavtskyllende

Anvende nærproduceret energi
fra biobrændsel

Flere armaturmodeller er
udstyret med Gustavsbergs
patenterede energisparefunktioner

Planlægge nye miljøsmarte
produkter
Planlægge miljøsmarte
produktionsprocesser
Vælge miljøvenlige materialer,
som kan genbruges
Finde langsigtede bæredygtige
løsninger

Genbruge rester af produktionsmateriale
Minimere brugen af kemikalier

Flere armaturmodeller er energiklassificerede

Minimere udledning i luft
og vand

Genbrugsmateriale anvendes
til nye produkter

Minimere affaldsmængder

Miljøsmarte
emballageløsninger
Lang produktlevetid
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SÅDAN ARBEJDER VI MED BÆREDYGTIGHED OG MILJØ
Gustavsberg har længe været en miljøcertificeret virksomhed, hvilket vi er stolte over og rigtig glade for. Men i stedet
for at hvile på laurbærrene arbejder vi i dag endnu hårdere
med vores målsætning om, at Gustavsberg skal påvirke
miljøet så lidt som muligt. Vores indsats i forhold til bære-

dygtighed gennemsyrer enhver del af vores arbejde – fra
den indledende projektstart til det færdige miljøsmarte
badeværelse, der bidrager til, at du som bruger sparer
både energi og penge. Og så er det samtidig skånsomt
over for miljøet.

Du kan finde mere information om vores bæredygtigheds- og miljøarbejde på www.gustavsberg.dk

LOGIS TIK

CER TIFICERINGER

En stor del af produktionen
foregår i Sverige, da Norden
er det største marked

Miljøcertificering, ISO-14001

Regelmæssig og streng kontrol
af eksterne leverandører

EMAS Award 2007 (miljø)

Aktiv indsats for at mindske
vores produkters størrelse og
vægt for at minimere transportvægten
Samarbejde med transportfirmaer om at mindske miljøbelastningen

MIL JØSMAR TE
BADE VÆREL SER

EMAS-certifikat (miljø)

ISO-9001
(kvalitetsstyringssystem)
IF Packaging Awards
(emballagedesign)
Vinder af Energimyndighetens
teknikkonkurrence
Energiklassificering
A SS 820000:2010
Bedst i test
Har indledt implementering
af ISO 26000
(bæredygtighed/CSR)
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HVORFOR SKAL DU
VÆLGE GUSTAVSBERG?
A

MILJØ

E

BREDT SORTIMENT

Hos Gustavsberg tager vi vores miljøarbejde meget alvorligt. Vi

Gustavsberg er noget så sjældent som en komplet badeværel-

har udarbejdet vores egen bæredygtighedsmodel, Gustavsbergs

sesleverandør. Vores brede sortiment byder på alt, hvad du skal

6 miljøtrin, og visionen er, at vi skal minimere vores eget og sågar

bruge til dit badeværelse – fra lavtskyllende toiletter til brusere,

vores brugeres CO2-aftryk.

badekar, boblebadekar, møbler, bidéter og smarte armaturer.
Udvælg de godbidder, du bedst kan lide, og skab dit helt person-

B

ØKONOMI

lige badeværelse.

Gustavsbergs produkter ligger i mellemprisklassen, men de er
frem for alt billige at eje. Takket være Gustavsbergs patenterede

F

FLEKSIBILITET

energispareteknik kan du tjene tusindvis af kroner hvert år, samti-

Uanset hvor stort eller lille dit badeværelse er, eller hvordan

dig med at du passer godt på miljøet. Vores innovative lavtskyllen-

planløsningen ser ud hjemme hos dig, vil du kunne finde masser af

de toiletter og patenterede energibesparende armaturer har vakt

spændende alternativer hos Gustavsberg. Vores toiletter fås både

international opmærksomhed og modtaget masser af udmærkel-

som gulvstående og væghængte modeller. Brusere, badekar og

ser og priser.

møbler fås i en række forskellige udformninger og modeller. Til
små og trange badeværelser har vi udarbejdet en særligt pladsbe-

C

KVALITET

sparende serie med mindre håndvaske og fleksible møbler. Vi har

Et godt badeværelse skal holde og fungere længe. Og eftersom

naturligvis også spændende løsninger til de kunder, der ønsker

et badeværelse består af mange forskellige komponenter, som

sig et stort og eksklusivt badeværelse. Alle er jo forskellige og bor

påvirker hinanden, er det vigtigt, at alle produkter har samme høje

forskelligt, så hos Gustavsberg gør vi vores bedste for at sikre, at

kvalitet hele vejen igennem.

du bliver tilfreds – uanset hvilke behov du har.

D

RESERVEDELE

G

SMART DESIGN

Hvis uheldet alligevel skulle være ude, og noget på badeværelset

Hos Gustavsberg er design mere end blot et smukt ydre. Design

går i stykker, er det en trøst for vores kunder at vide, at de kan kom-

handler lige så meget om at finde smarte løsninger på praktiske

me i kontakt med os, og at vi kan levere Gustavsberg-mærkede

problemer, fx at skabe smukke badeværelsesmiljøer. I årenes løb

reservedele og udskiftningsprodukter.

har vi haft fornøjelsen af at samarbejde med flere nyskabende
formgivere som Stig Lindberg, Carl-Arne Breger og senest
Jon Eliasson, der lige som os arbejder med formgivning ud fra
et bredere perspektiv. Et perfekt designet badeværelse skal være
en nydelse at opholde sig i, men samtidig være nemt at bruge.

HVORDAN KØBER
DU GUSTAVSBERG?
Gustavsbergs produkter findes i de fleste velassorterede bade-

Hvis der ikke findes nogen forhandler i dit nærområde, eller hvis

værelsesbutikker, VVS-butikker og byggemarkeder.

du ikke kan finde det produkt, du leder efter, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 36 70 80 55 eller

På vores website www.gustavsberg.dk kan du i øverste højre

kundeservice@gustavsberg.com, så hjælper vi dig gerne med

hjørne finde linket Forhandlere. Klik på linket, og indtast dit

at komme videre.

postnummer eller din by i det angivne felt – så vises din
nærmeste forhandler på et kort.
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DEN GEOGRAFISKE NÆRHED TIL STOCKHOLMS UNIKKE SKÆRGÅRD
TJENER SOM EN EVIG PÅMINDELSE OM NATURENS SKØNHED OG
SKRØBELIGHED. FOR AT FORVALTE VORES FÆLLES MILJØARV TIL
DE KOMMENDE GENERATIONER HAR ENHVER VIRKSOMHED PLIGT
TIL AT GØRE SIT YDERSTE FOR AT MINIMERE SIN MILJØPÅVIRKNING.
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FAMILIEN ELMGREN
BYGGER NYT
BADEVÆRELSE
Da familien Elmgren en dag opdagede en fugtskade på deres

Hvad var vigtigt at tænke på? Her kan du læse familiens egen

gamle badeværelse i 60’er-villaen, blev den længe planlagte reno-

historie om vejen til et nyt badeværelse.

vering pludselig akut. Men hvordan skulle de egentlig bære sig ad?
Lotta: ”Vi kontaktede tidligt i forløbet en arkitekt, som hjalp
os med at tænke over, hvordan vi ville flytte vægge og placere
indretningen,” fortæller Lotta. ”Derefter var der flere alternativer at vælge imellem.”
Linus: ”Vores erfaring fra en tidligere badeværelsesrenovering var, at det er en god idé at få hjælp til det. Man er trods alt
ikke professionel.”
Lotta: ”Vi startede med at tegne alt det ind, som vi ville have,
men så indså vi, at der var for lidt plads, og at vi ville få svært
ved at kombinere det hele. Så grublede vi lidt mere og kom
frem til en god løsning. I stedet for to håndvaske får vi nu et
stort badekar, men samtidig får vi gode afsætningsflader
rundt om håndvasken.
DESIGN FRA 60’ERNE HAR SIN CHARME, MEN DET ER IKKE ALTID LIGE

Vi synes, at det blev et godt kompromis.”

FUNKTIONELT.

Linus: ”Efter at have sonderet terrænet ude i butikkerne,
bestemte vi os for Gustavsberg, blandt andet fordi de tænker
på miljøet. Desuden kan vi også godt lide, at det er svensk –
det føles på en eller anden måde troværdigt. Man føler, at
det er noget, der holder. Jeg ved ikke, om det passer, men
det føles lidt sådan. Man har jo ikke lyst til at renovere
badeværelset oftere end højst nødvendigt. Man vil have
noget, der er tidløst, og som holder.”
Lotta: Da vi læste om produkterne, oplevede vi det energibesparende armatur som en vigtig detalje, og det samme
gælder ceramicplus-funktionen – den har også en miljøvenlig
side, som jeg godt kan lide. Og så skal det måske tilføjes, at
vi renoverede et badeværelse, da vi boede i lejlighed inde i
byen, og dengang undersøgte vi markedet omhyggeligt og
faldt for Gustavsberg. Derfor lå det lige for at vælge dem igen.
DET RUMMELIGE LOGIC BADEKAR FÅR EN CENTRAL PLACERING PÅ FAMILIENS
NYE BADEVÆRELSE.
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FØLG FAMILIEN ELMGRENS BADEVÆRELSESRENOVERING
PÅ www.GUSTAVSBERG.DK

FAMILIEN ELMGREN BOR LIGE UDEN FOR STOCKHOLM
OG BESTÅR AF JULIA PÅ 4 ÅR, VIkTOR PÅ 6 ÅR OG
DERES FORÆLDRE LOTTA OG LINUS.

” DET FØLTES SÅ
LIGETIL AT VÆLGE
GUSTAVSBERG”
Scan koden til højre for at se det
filmede interview, eller gå ind
på www.gustavsberg.dk
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FAMILIEN
ELMGRENS VALG.
Lotta: ”Det har været sjovt, men også lidt svært at vælge produkter.

mange valgmuligheder. Selvom arkitekten hjalp os i planlægningsfasen,

Gustavsbergs sortiment er kæmpestort, hvilket betyder, at der er

bliver det spændende snart at se det færdige resultat i virkeligheden.”

FØLG RENOVERINGEN AF FAMILIEN ELMGRENS BADEVÆRELSE
PÅ www.GUSTAVSBERG.DK

wC

LOGIC wC-SKÅL 5693 MED CERAMICPLUS 2.443,TRIOMONT XT wC-FIXTUR 2.485,- PNEUMATISKT
TOPBETJENT TRYKPLADE I BLANK KROM 580,-

HÅNDVASK OG ARMATUR
ARTIC HÅNDVASK 4651 TIL NEDFÆLDNING
MED CERAMICPLUS 2.508,- LOGIC HÅNDVASKARMATUR I CLASSY CHROME 1.638,FORKROMET VANDLÅS 1.339,-

MØBLER

NAUTIC SPEJLSKAB MED BELYSNING A369 90
5.285,- LOGIC VÆGSKAB 1810 I PERFECT
wHITE 1.604,-

BADEKAR OG ARMATUR

LOGIC HJØRNEBADEKAR I AKRYL MED SKANDIC
KANTMONTERET TERMOSTATARMATUR 14.221,-

BRUSER

LOGIC BRUSERARMATUR I CLASSY CHROME 2.040,G2 BRUSERSÆT MED FAST HOVEDBRUS 3.334,-

BADEVÆRELSESTILBEHØR

G1 TOILETPAPIRHOLDER 578,- G1 KROG 153,G1 HYLDE 1.155,- G1 TOILETBØRSTE 1.530,-

12

FAMILIEN
ELMGRENS PLAN.
Da familien skulle planlægge deres nye badeværelse, valgte de at få

Linus: ”Har man en god arkitekt og nogle gode produkter, kan det

hjælp af en arkitekt.

ikke gå galt.”

wc flyttet

brusesæt G2

WC 1
1,3 m²

mindre
hylde

DUSCH
1,9 m²

væg fjernet
dobbelt
håndklædetørrer
brusesæt G2

wc flyttet

eks. dør
fjernet
brusesæt G2

WC 1

mindre
hylde

WC 21,3 m²
1,1 m²

DUSCH
1,9 m²

væg fjernet
dobbelt
håndklædetørrer

2
hjørnebadekar, WC
Gustavsberg
1,1
m²
(1600x1050)

BAD
6,2 m²

hjørne
(1600

BAD
6,2 m²

hjørnebadekar, Gustavsberg
(1600x1050)

hylder under
bordplade

hylder under
bordplade

hjørnebadekar, Gustavsberg
(1600x1050)

spejlskab med
indbygget belysning

spejlskab med
indbygget belysning

brusesæt G2
eks. dør
fjernet

dør fjernet

brusesæt G2

brusesæt G2

håndklædeknage
wc flyttet
hylder under
bordplade

væg fjernet
hjørnebadekar

dobbelt
håndklædetørrer

hylder under
bordplade

hjørnebadekar, Gustavsberg
(1600x1050)

brusesæt G2

dør fjernet
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håndklædeknage

17 SMARTE SY MBOLER
For at du hurtigt og enkelt skal kunne sætte dig ind i alle de fordele, der er ved Gustavsbergs badeværelsesprodukter, har vi udarbejdet 17
symboler. Symbolerne vil dukke op rundt omkring i kataloget og fortælle lidt mere om produkternes bagvedliggende funktioner, som ikke
altid er synlige.
ECO-TAP/ ENERGIBESPARELSE

CLEAR GLASS

EN REVOLUTIONERENDE ENERGISPAREFUNKTION, SOM KAN REDUCERE DIT FORBRUG MED 50 %. DEN ENKLE LØSNING BESTÅR I, AT
GREBET AKTIVT SKAL FØRES HELT UD TIL VENSTRE, FØR VANDET
OPNÅR DEN MAKSIMALE TEMPERATUR. NÅR DU SLIPPER GREBET,
VENDER DET TILBAGE TIL DEN FORUDINDSTILLEDE KOMFORTTEMPERATUR PÅ CIRKA 38-40 GRADER. KOMFORTTEMPERATUREN KAN
JUSTERES, SÅ DEN KAN TILPASSES INDIVIDUELT.

ECO-TAP/ VANDBESPARELSE

ECO-START

ARMATURET HJÆLPER DIG MED IKKE AT BRUGE MERE VAND END
NØDVENDIGT. UDGANGSPOSITIONEN GIVER ET FORUDINDSTILLET
KOMFORTTRYK, SOM ER TILSTRÆKKELIGT TIL FX AT VASKE OP OG
VASKE HÆNDER. MAN OPNÅR FULDT VANDTRYK VED AT LØFTE
GREBET OP I DEN ØVERSTE POSITION. NÅR DU SLIPPER GREBET,
VENDER DET AUTOMATISK TILBAGE TIL KOMFORTTRYKKET. VANDTRYKKET ER FULDSTÆNDIG JUSTERBART, SÅ DET KAN TILPASSES
INDIVIDUELT.

BRUSEVÆGGE UDSÆTTES HELE TIDEN FOR VAND, SÆBE,
OLIER, SHAMPOO OG KALK. DERFOR ER ALLE GUSTAVSBERGS
BRUSEPRODUKTER UDSTYRET MED CLEAR GLASS, SOM ER EN
BESKYTTENDE OVERFLADEBEHANDLING, DER GØR RENGØRINGEN
NEMMERE OG MINDSKER BEHOVET FOR RENGØRINGSMIDLER.

VIP-IND
DEN NEDERSTE KANT PÅ BRUSEHJØRNER, HVOR DØREN STØDER
MOD GULVPROFILEN, ER SOM REGEL SVÆR AT HOLDE REN. MED
VIP-IND-FUNKTIONEN KAN DU NEMT LØSNE BRUSEDØRENE
FRA GULVPROFILEN, SÅ RENGØRINGEN BLIVER LETTERE OG
HYGIEJNEN BEDRE.

LØFTEHÆNGSLER

ET ENERGIBESPARENDE ARMATUR, DER STARTER PÅ EN TEMPERATUR PÅ 17 GRADER I UDGANGSPOSITIONEN (GREBET LIGE
FREM), SÅ DU SPARER BÅDE ENERGI OG PENGE.

SENSORSTYRET ARMATUR

LØFTEHÆNGSLERNE ER EN SMART DETALJE, SOM GØR, AT
BRUSEDØREN LØFTES OG SÆNKES 5 MM, HVER GANG DU
ÅBNER OG LUKKER DEN. DET MINIMERER SLITAGE PÅ GULV
OG BRUSEDØRE. EN PRAKTISK FUNKTION, SOM GIVER EN
FØLELSE AF ÆGTE LUKSUS.

GLAZEPLUS

DEN SMARTE SENSORTEKNIK HJÆLPER DIG MED AT SPARE PÅ
VANDET OG ENERGIEN – HELT AUTOMATISK. ARMATURET TÆNDER,
NÅR DINE HÆNDER BEFINDER SIG I DEN RIGTIGE POSITION, OG
SLUKKER, SÅ SNART DU FLYTTER DEM VÆK. VED RENGØRING
SKAL DU BLOT HOLDE EN FINGER FOR SENSORØJET – SÅ DEAKTIVERES ARMATURET MIDLERTIDIGT. DRIVES AF STANDARDBATTERI
ELLER TRANSFORMATOR.

JÆVN TEMPERATUR

VORES BADEKAR FÅS MED EN EKSTRA OVERFLADEBEHANDLING,
GLAZEPLUS, SOM ER EN KRYSTALKLAR POLYMERFILM, DER
BESKYTTER BADEKARRETS OVERFLADE MOD SNAVS OG
KALKAFLEJRINGER. DEN GØR RENGØRINGEN NEMMERE OG
MINDSKER BEHOVET FOR RENGØRINGSMIDLER.

SKRIDHÆMMENDE

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.

ANTIBAKTERIEL OVERFLADE

BADEKARRET FÅS MED EN SKRIDHÆMMENDE BEHANDLING, HVOR
DER ER BLEVET BRÆNDT KVARTSSAND IND I EMALJEN I ET ÆSTETISK NEUTRALT MØNSTER. OVERFLADEN MINDSKER RISIKOEN
FOR AT GLIDE, VED OP- OG NEDSTIGNING OG ER PLACERET I
FODENDEN AF BADEKARRET, SÅ BADEOPLEVELSEN IKKE BLIVER
PÅVIRKET.

STØTTEHÅNDTAG

ARMATURETS ANTIBAKTERIELLE OVERFLADEBEHANDLING PÅ
ALLE FARVELAKEREDE GREB OG OMSKIFTERE I LOGIC-SERIEN
MODVIRKER BLANDT ANDET SPREDNING AF BAKTERIER (FX
PNEUMOKOKKER OG MULTIRESISTENTE BAKTERIER), VIRUS OG
SVAMPE. OVERFLADEBEHANDLINGEN HAR EN LANGVARIG OG
DOKUMENTERET EFFEKT I MINDST FEM ÅR.

SELVHELENDE OVERFLADE

FOR AT FORENKLE OG ØGE SIKKERHEDEN VED NEDSTIGNING
I BADET, KAN BADEKARRET BESTILLES MED SÆRLIGE STØTTEHÅNDTAG PÅ BADEKARKANTEN.

CERAMICPLUS = C+

ARMATURETS UNIKKE SELVHELENDE EGENSKABER BETYDER,
AT MINDRE RIDSER, DER OPSTÅR PÅ FARVELAKEREDE GREB OG
OMSKIFTERE I LOGIC-SERIEN, FORSVINDER AF SIG SELV. DEN
LAKEREDE OVERFLADEBEHANDLING FORLÆNGER ARMATURETS
HOLDBARHED OG MINDSKER RISIKOEN FOR SPREDNING AF
BAKTERIER.

SOFT CLOSE-MØBLER

MANGE AF VORES PRODUKTER FÅS MED OVERFLADEBEHANDLINGEN C+. DET GIVER PORCELÆNET EN SMUDSAFVISENDE
OVERFLADE, SOM FORHINDRER, AT KALK OG SNAVS SÆTTER SIG
FAST. C+ ER OGSÅ GODT FOR MILJØET, FORDI DU KAN GØRE RENT
MED MINDRE OG MILDERE RENGØRINGSMIDLER.

qUICK RELEASE

PÅ ET BADEVÆRELSE KAN AKUSTIKKEN MEDFØRE, AT
PLUDSELIGE OG HØJE LYDE OPLEVES SOM SÆRLIGT
FORSTYRRENDE. MED SOFT CLOSE LUKKES SKABSDØRE
OG SKUFFER BLØDT OG LYDLØST.

MED qUICK RELEASE KAN DU MED ET ENKELT GREB OG HELT
UDEN VÆRKTØJ LØFTE wC-SÆDET AF TOILETTET. SÆDET OG
TOILETTET KAN HEREFTER RENGØRES HVER FOR SIG, HVILKET
BÅDE ER NEMMERE OG FORBEDRER HYGIEJNEN.

SOFT CLOSE
HÅRDE, GEDIGNE wC-SÆDER ER TIDLIGERE BLEVET FORBUNDET
MED ET HØJT LYDNIVEAU, NÅR DE LUKKES. SOFT CLOSE HAR LØST
PROBLEMET VED HJÆLP AF EN DÆMPER, SOM ER INDBYGGET
I SÆDET OG GØR LUKNINGEN BLØD OG LYDLØS. DÆMPEREN
HAR INGEN DIREKTE KONTAKT MED PORCELÆNET, HVILKET GØR
RENGØRINGEN LETTERE OG SÆDET MERE HYGIEJNISK.
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”FLERE ENERGIBESPARENDE FUNKTIONER I ÉT
OG SAMME ARMATUR GØR GUSTAVSBERG UNIKKE”
BERNDT LARSSON
PRODUKTUDVIKLER
Når du køber et armatur fra Gustavsberg, kan du være sikker på, at du
både får kvalitet og smartness med i posen. Vores udfordring består
i, at produkterne ikke skal opleves som tekniske – vi fokuserer i stedet
på brugervenlighed og det personlige behov. Gustavsberg har længe
været på forkant i forhold til miljø og energibesparende funktioner, og vi
har udviklet en række patenterede løsninger.
Et af vores vigtige udgangspunkter har hele tiden været, at besparelserne ikke må gå ud over komforten. Derfor har armaturerne funktioner,
som snarere fokuserer på at bidrage til en miljøvenlig og økonomisk adfærd, frem for at begrænse armaturets vandtryk eller temperatur. Takket
være vores vand- og energibesparende funktioner bliver driftsomkostningerne betydeligt lavere i forhold til mange af vores konkurrenters
produkter. Vi vælger altid miljøvenlige komponenter, og produkternes
lange levetid er garant for den mindst mulige miljøbelastning. Alle vores
armaturer – etgrebs, termostat og sensorstyrede – er udstyret med
energi- og vandsparefunktioner som standard.
Ved behov kan du inaktivere eller justere den forudindstillede gennemstrømning eller temperatur, hvilket gøres enkelt og uden brug af
specialværktøj. Du kan altså tilpasse vores armaturer helt efter dine
personlige behov.
Et andet eksempel på smarte løsninger finder du i vores seneste
Logic-serie, hvor vi ud over de energibesparende funktioner også har
udstyret armaturernes farvede detaljer med en selvhelende og antibakteriel overfladebehandling, som desuden er miljøvenlig.

VI VIL VÆRE SMARTERE – HELT NED I MINDSTE DETALJE
Den hårde konkurrence i dag giver sjældent

installatør udfører et bedre stykke arbejde,

eller aldrig en virksomhed en ny chance, hvis

hvilket du som kunde kan nyde godt af.

den ikke lever op til kundens høje krav og
forventninger. Hos Gustavsberg arbejder vi
konstant på at forbedre vores produkter på alle
niveauer og ned i mindste detalje. For eksempel er vores emballage udformet sådan, at den
både er enkel at have på lager og nemmere for
vores VVS-installatører at håndtere. Jo hurtigere og mere smertefrit installationsarbejdet
forløber, desto billigere bliver det i sidste ende
for dig som kunde. Derudover betyder udformningen, at installatøren har mindre risiko for
slidskader. Vi er overbeviste om, at en gladere

DE MILJØSMARTE EMBALLAGELØSNINGER I
GUSTAVSBERGS NAUTIC-SERIE BLEV I 2011
BELØNNET MED DEN PRESTIGE-FYLDTE
INTERNATIONALE PRIS ”IF PACKAGING AwARD”.
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ARTIPELAG MESTRER
KUNSTEN AT VÆLGE
TOILETTER.
Artipelag er det seneste skud på stammen blandt Sveriges større

som blev tegnet af arkitekten Johan Nyrén, er i to plan, har et

kunsthaller og ligger på Värmdö lige øst for Stockholm. Bygningen,

udstillingsareal på 5000 m2 og er forsynet med hele 47 toiletter.

”JEG HAR KUN GODE ERFARINGER MED
GUSTAVSBERGS PRODUKTER”
BJÖRN JAKOBSON
GRUNDLÆGGER AF ARTIPELAG
Da vi skabte Artipelag, drømte vi om, at folk ville sige:
”Nøj, hvor er her flot!” Og det er jo det, vi oplever i dag.
Vi får utrolig meget ros for det værk, som arkitekt Johan
Nyrén har tegnet. Her er eng, og her er skov med mange
forskellige løvtræer. Vi har en kilometerlang strand med en
strandpromenade, som også er tilgængelig for personer
med funktionsnedsættelser. Desuden er overfarten fra
Stockholm, hvor man kommer igennem Skurusundet og Lännerstaviken, meget smuk. Hvis man kører hertil, tager det kun
et kvarter fra byen – der er motorvej stort set hele vejen.
Johan Nyrén var også meget omhyggelig med at anlægge
mange toiletter på Artipelag – både til vores kunstbesøgende og til de kunstnere, der optræder her. Derfor har vi i dag
47 Gustavsberg-toiletter. Jeg synes, at det er utrolig vigtigt,
at man har toiletter, som er rene, pæne, velholdte og smukke.
Hvad angår Gustavsbergs toiletter, så er det jo en stor fordel,
at man sparer på vandet, når man skyller. Desuden synes jeg,
at det er nemt at forstå, hvordan Gustavsbergs vandhaner
skal bruges, hvilket ikke altid er tilfældet med armaturer i
dag. Jeg foretrækker sensorstyrede vandhaner, fordi de
slukker automatisk. Hvis man er høreskadet, som jeg er, kan
man ikke høre, at hanen løber.
Scan koden til højre for at se det
filmede interview, eller gå ind
på www.gustavsberg.dk

Jeg opfatter Gustavsberg som en seriøs virksomhed, der
tænker på miljøet og på, at det skal være nemt at bruge og
forstå de produkter, de sælger. Jeg har udelukkende gode
erfaringer med Gustavsbergs produkter. Vi er meget tilfred-
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BJÖRN JAKOBSON ER EN AF SVERIGES MEST KENDTE ENTREPRENØRER OG

se, og vi har ikke fået nogen klager over produkterne, så det

GRUNDLAGDE I 1960’ERNE VIRKSOMHEDEN BABY BJÖRN.

har fungeret fint.

ARTIPELAG HAR 47
TOILETTER, HVORAF FLERE
ER HANDICAPTILPASSEDE.
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FORETRÆKKER DU
SKØNHED FREM FOR
INTELLIGENS?
At vælge et nyt badeværelset er lidt som at vælge en ny partner.

indeholder alt, hvad du har brug for i alle de modeller og formater,

Skal du fokusere på overfladen eller fortabe dig i dybden? Med

som du kan forestille dig. Håndvaske, toiletter, skabe og hylder.

et badeværelse fra Gustavsberg slipper du for at tage stilling,

Armaturer, brusenicher, badekar og boblebade. You name it –

eftersom du både får skønhed og intelligens med i købet. Bag de

Gustavsberg’s got it. Alle produkterne passer naturligvis sammen

smukke former skjuler der sig nemlig masser af smart innovation,

med hinanden, hvilket giver dig optimale forudsætninger for at

som gør din hverdag bedre ... og frem for alt enklere. At Gustavs-

skabe dit helt eget personlige badeværelse. På de efterfølgende

bergs produkter desuden er billige i drift og skånsomme mod

sider kan du se inspirerende eksempler på, hvordan dit nye bade-

miljøet kan du jo se som en behagelig bonus. Kort sagt: Når du

værelse kan komme til at se ud – det er bare at bladre, fundere og

vælger Gustavsberg, får du et miljøsmart badeværelse, som også

suge til dig. Og husk, at med et badeværelse fra Gustavsberg får

er en nydelse at opholde sig på. Gustavsbergs store sortiment

du både intelligens og skønhed med i købet.

LILLE OG LÆKKERT
Selvom du har et lille badeværelse,
kan du sagtens få meget ud af det. De
elegante møbler i vores nye Artic-serie
skaber et luksuriøst hotellook, uden at
det koster det hvide ud af øjnene. Artics
finurlige modulskuffer og låger med
støjsvag lukning er blot to eksempler på,
hvor smart, fleksibelt og luksuriøst det
lille badeværelse kan blive. Møblerne fås
i flere forskellige modeller og farver.
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MELLEM OG TRENDY
Takket være Gustavsbergs brede sortiment kan du nemt sætte dit eget personlige præg på dit nye badeværelse.
Hvorfor lade sig begrænse af et enkelt
look, når du kan hente inspiration fra
flere flotte stilarter samtidig? Dette
”industri-landlige” eksempel er perfekt
til badeværelser i standardstørrelse. De
nye møbler, porcelænet og armaturerne
kommer fra Logic-serien.

MELLEM OG MILJØSMART
På dette smukke, funkis-inspirerede
badeværelse skjuler der sig masser af
miljøsmarte og funktionelle detaljer.
Tag for eksempel vores prisbelønnede
håndvaskarmatur Nautic, hvis indbyggede energisparefunktion hjælper dig
med at spare energi, vand og penge –
helt automatisk. Et flot, funktionelt og
miljøsmart alternativ til badeværelser i
standardstørrelse.

STORT OG GLAMOURØST
Nogle påstår, at badeværelset er gået hen
og blevet det nye statussymbol, og hos
Gustavsberg må vi efterhånden erklære os
enige. Den stigende efterspørgsel
efter større og mere luksuriøse løsninger
har givet os lejlighed til at dyrke vores
mere glamourøse og designstærke side.
I vores eksempel på store badeværelser
finder du eksklusive møbler, dobbelthåndvask, sensorstyret armatur, bruser og
badekar og naturligvis et væghængt toilet.

19

LILLE OG
LÆKKERT
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Mørke, elegante møbler fra vores
nye Artic-serie i kombination med
sobert og smukt porcelæn skaber et
eksklusivt hotellook. Spejlskabet har
et belysningspanel foroven samt skjult
belysning forneden, hvilket skaber en
mere intim atmosfære.
(Belysningen under håndvaskskabet
er en separat installation og er ikke en
del af produktet).

TOILETTET FINDES BÅDE SOM EN GULVSTÅENDE
OG EN VÆGHÆNGT MODEL OG FÅS MED HVIDT
ELLER SORT SÆDE.

ARTIC wC 4300 6.884,- ARTIC HÅNDVASKSKAB
48100 I BLACK OAK MED ARTIC HÅNDVASK
OG GREB F192 I ANTHRACITE 9.823,- COLORIC
HÅNDVASKARMATUR I FARVEN SINFUL BLACK
1.903,- ARTIC SPEJLSKAB MED BELYSNINGSPANEL 4888 10 I BLACK OAK 6.849,- ARTIC
HØJSKAB 4870 I BLACK OAK MED GREB F192 I
ANTHRACITE 5.306,- G2 HOVEDBRUSER 3.334,COLORIC BRUSER TERMOSTAT I FARVEN SINFUL
BLACK 3.205,- G1 HÅNDKLÆDESTANG 671,G1 TOILETPAPIRHOLDER 578,- FLISER FRA
VILLEROY & BOCH, GULV: FIRE & ICE
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HÅNDVASKSKABET ER RUMMELIGT OG FLEKSIBELT OG FÅS OGSÅ I EN
MODEL, DER ER TILPASSET TIL DOBBELTHÅNDVASK. I SPEJLSKABET
SIDDER DER EN STIKKONTAKT, OG NEDERST PÅ SPEJLDØREN ER DER
PLACERET EN LISTE, SOM FORHINDRER FINGERAFTRYK PÅ SPEJLET.
COLORICS FREMADLÆNEDE DESIGN FORSTÆRKER DET LUKSURIØSE
HELHEDSINDTRYK.

ARTIC HÅNDVASKSKAB 48100 I BLACK OAK MED ARTIC
HÅNDVASK OG GREB F192 I ANTHRACITE 9.823,- COLORIC
HÅNDVASKARMATUR I FARVEN SINFUL BLACK 1.903,G1 KROG 153,-
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ARTIC-MØBLERNES FLYTBARE MODULOPDELING GIVER FLEKSIBEL
OPBEVARINGSPLADS SKUFFER OG LÅGER LUKKES LYDLØST TAKKET
VÆRE SOFT CLOSE-TEKNIKKEN.
COLORIC-ARMATURET FÅS I FEM UDTRYKSFULDE FARVER OG FREMSTILLES
I ALUMINIUM, SOM KAN GENANVENDES.
ARTICS GULVSTÅENDE wC KAN MONTERES MEGET TÆT PÅ VÆGGEN UDEN AT
KOMME I VEJEN FOR RØRFØRING PÅ VÆGGEN.

GENNEMTÆNKT LUKSUS
En luksuriøs badeværelsesoplevelse indebærer ikke kun skønhed,
men også bekvemmelighed og funktionalitet. Det havde vi i
tankerne, da vi designede Artic – vores nye, gedigne møbelserie.
Artic-møblerne fås i flere størrelser og udformninger i farverne
Black Oak, Natural Oak og Matte White.

ARTIC HØJSKAB 4870 I BLACK OAK
MED GREB F192 I ANTHRACITE 5.306,BÅDE SMAGFULDT OG FUNKTIONELT. EFFEKTIV OPBEVARING GIVER EKSTRA
GULVPLADS, HVILKET ER SÆRLIGT VIGTIGT PÅ MINDRE BADEVÆRELSER
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LILLE OG LOGISK
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Gustavsbergs sortiment indeholder
masser af badeværelsesprodukter, som
er specialtilpasset til det lille badeværelse. Håndvasken og møblerne på billedet
har en mindre dybde for at spare så
meget plads som muligt. Det væghængte toilet fylder ikke ret meget og er nemt
at holde rent. Og både kvalitet og finish
er naturligvis af højeste kvalitet.

VORES FLEKSIBLE BADEVÆRELSESSERIE LOGIC
HJÆLPER DIG MED AT UDNYTTE HVER ENESTE
KVADRATCENTIMETER PÅ DIT BADEVÆRELSE.
MØBLER OG HÅNDVASKE ER SMÅ OG PRAKTISK
UDFORMEDE.

L O G I C H Å N D VA S K S K A B 18 6 0 M E D H E L DÆ K K E N D E H Å N D VA S K O G F R O N T L Å G E I FA R V E N M O O DY
B L U E , G R E B C 5 .9 0 5 ,- L O G I C - H Å N D VA S K 5169
2 . 5 7 8 ,- L O G I C - H Å N D VA S K A R M AT U R I FA R V E N
M O O DY B L U E M E D G R E B 2 . 0 2 4 ,- S P E J L 18 3 5 969,B E LY S N IN G S PA N E L 18 31 4 .115 ,- L O G I C - H Ø J S K A B
1870 MED L ÅGER I FARVEN MOODY BLUE, GREB B
3.7 0 6 ,- L O G I C -w C -S K Å L 5 69 3 U D E N S Æ D E 2 . 4 4 3,T R I O M O N T P N E U M AT I S K S K Y L L E K N A P 3 6 0 ,G1 T O IL E T PA P IR H O L D E R 5 7 8 ,- G1 H Å N D K L Æ D EK R O G 15 3,- G1 T O IL E T B Ø R S T E 1. 5 3 0 ,G U LV F L I S E R F R A M A R R A K E C H D E S I G N
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L O G I C E R B A D E VÆ R E L S E T, S O M K A N S K IF T E ID E N T I T E T. TA K K E T
VÆ R E U D S K IF T E L I G E G R E B T IL A R M AT U R E R , S K A B S L Å G E R O G S K U F F E F R O N T E B L I V E R D I T B A D E VÆ R E L S E ME R E P E R S O NL I G T. D E N E NE S T E
U D F O R D R IN G, D U S TÅ R O V E R F O R , E R H V IL K E N A F V O R E S T E MP E R AME N T S FA R V E R , D U S K A L VÆ L G E . ME N H V I S D U N U S K U L L E VÆ L G E
F O R K E R T, K A N D U S E LV F Ø L G E L I G B A R E S K IF T E FA R V E .

COLORIC GER
FäRG TILL BADRUMMET

LOGIC-HÅNDVA SKSK AB 1860 MED HELDÆKKENDE
HÅNDVA SK OG FRONTL ÅGE I FARVEN MOODY BLUE, GREB C
5.905,- LOGIC-HÅNDVA SK 5169 2.578,- LOGIC-HÅNDVA SKARMATUR I FARVEN MOODY BLUE 2.02 4,-
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AFSÆTNINGSFLADER OG SMART OPBEVARING
Logics vaskeskabe til håndvaske har ud over en
rummelig skuffe også en hylde, som øger opbevaringskapaciteten. Takket være en vandlås, som
er specialtilpasset til installation i vores håndvaskmøbler, får du endnu bedre plads til dine
ting. Grebene fås i tre udformninger, så du kan
vælge den model, der passer bedst til dit badeværelse. Låger og døre er forberedt til montage,
men er ikke gennemboret.
Logics smalle håndvask har forbløffende store
afsætningsflader i forhold til sin størrelse, og
armaturet er udstyret med energibesparende
funktioner, som både giver en økonomisk besparelse og skåner miljøet. Det har desuden en
antibakteriel og selvhelende overflade, som
forhindrer, at der opstår ridser.

SKABE MED BEGRÆNSET DYBDE
GIVER MERE PLADS
Små og trange rum kræver lidt ekstra planlægning, inden man går i gang med indretningen.
Logics badeværelsesmøbler fås i flere størrelser
og dybdemål. Nu kan du udnytte den smule
plads, der er bag døren, og som normalt ville
ende som spildplads. Logics højskabe med
begrænset dybde kan nemlig godt være der.

27

MELLEM
OG TRENDY
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Takket være Gustavsbergs brede
sortiment kan du nemt sætte dit eget
personlige præg på dit nye badeværelse. Dette ”industri-landlige”
eksempel til badeværelser i standardstørrelse omfatter såvel møbler
som badekar og bruser. Produkterne
er hentet fra forskellige Gustavsberg-serier, og kombinationen skaber
en unik og spændende dynamik.

HER HAR VI PLACERET EN SPECIALFREMSTILLET
BORDPLADE I PUDSET BETON PÅ ET HÅNDVASKSKAB FRA MØBELSERIEN LOGIC. BEMÆRK DEN
FLOTTE KONTRAST MELLEM DE LANDLIGE
SKUFFEGREB OG BETONEN.

LOGIC wC-SKÅL 5693 MED SORT SÆDE 4.293,BRUSEHJØRNE Sq MED HALVRUNDE SVINGDØRE
OG FORKROMEDE PROFILER 2.438,- LOGIC
BRUSERTERMOSTAT MED GREB I PERFECT
wHITE 2.620,- BRUSERSÆT NAUTIC II 1.081,G2 HÅNDKLÆDEHOLDER 350,BADEKAR 6316 I FARVEN SINFUL BLACK
MED FORKROMEDE FØDDER OG FORKROMET
AFLØBSRØR 18.966,- LOGIC BADEKARSTERMOSTAT ARMATUR MED GREB I PERFECT
wHITE 3.361,FOR PRODUKTINFO PÅ LOGIC BADERUMSMØBLER SE NÆSTE OPSLAG.
FLISER FRA VILLEROY & BOCH. GULV; PRO
ARCHITECHTURA, VÆG: CREATIVE SYSTEMS
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HYGGELIGT, TRENDY OG PRAKTISK BLIVER DET, NÅR MAN KOMBINERER
TO HÅNDVASKSKABE FRA VORES NYE LOGIC-SERIE MED SPEJLSKAB OG
VÆGSKAB. SKUFFER OG LÅGER LUKKES LYDLØST TAKKET VÆRE SOFT
CLOSE-TEKNIKKEN.

LOGIC HÅNDVASKSKAB 1892 MED HÅNDVASK OG LÅGER I CLASSY wHITE GREB D 8.323,LOGIC HÅNDVASKARMATUR MED GREB I PERFECT wHITE 2.024,- LOGIC HÅNDVASKSKAB 1862
MED LÅGER I CLASSY wHITE GREB D 7.543,- BORDPLADEN I STØBT BETONG BESTILT FRA
SNEDKERI. LOGIC SPEJLSKAB 1882 60 3.559,- BELYSNINGSPANEL 516,- LOGIC VÆGSKAB 1810
MED LÅGER I CLASSY wHITE OG GREB D 2.193,-
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EFFEKTFULDE KONTRASTER
Hvis man tør droppe det klassiske hvide
badekar og i stedet vælge et sort badekar
med fødder, kan det give en fantastisk effekt.
I og med at der ikke er nogen badekarfront, er
det nemt at komme til at gøre rent. Badekarret
fås også med sorte eller hvide fødder.
BADEKAR 6316 I FARVEN SINFUL BLACK MED FORKROMEDE
FØDDER OG FORKROMET AFLØBSRØR 18.966,- LOGIC
BADEKARSTERMOSTAT MED GREB I PERFECT wHITE 3.361,-

FLOT OG SMART OPBEVARING
Rummelige skuffer og skabe gør det nemmere
at holde orden på sine ting. Rene og pæne
afsætningsflader gør badeværelset behageligt
at opholde sig på. Det giver et både flot og
smart resultat.

VORES MILJØSMARTE LOGIC-ARMATUR HAR ET
UDSKIFTELIGT GREB, SOM FÅS I FEM TEMPERAMENTSFULDE FARVER.
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ET VÆGHÆNGT wC FRA GUSTAVSBERG MED TILHØRENDE SKYLLEKNAP
I HVIDT GLAS SER GODT UD PÅ BADEVÆRELSET. DET ER I ØVRIGT VÆRD
AT VIDE, AT ALLE GUSTAVSBERGS wC-MODELLER ER LAVTSKYLLENDE
OG HAR RENE LINJER, SOM GØR RENGØRINGEN ENKLERE. SÆDET
LUKKES LYDLØST MED SOFT CLOSE-FUNKTIONEN OG FÅS I BÅDE HVIDT
OG SORT. PORCELÆNSPRODUKTERNE FÅS MED DEN BESKYTTENDE
OVERFLADEBEHANDLING CERAMICPLUS, SOM FORHINDRER SNAVS OG
KALKAFLEJRINGER I AT SÆTTE SIG FAST.
LOGIC wC-SKÅL 5693 MED SORT SÆDE 4.293,- TRIOMONT PNEUMATISKT
VÆGTRYK DUO I HVID GLAS 1.603,- LOGIC HØJSKAB 1870 MED LÅGER I
CLASSY wHITE OG GREB D 4.972,-
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SNEDIGE BRUSEVÆGGE
Uanset hvor stort eller lille dit badeværelse
er, kan det være rart med ekstra gulvplads. På
vores brusevæg SQ kan væggene foldes indad,
når brusekabinen ikke er i brug, så der frigøres
vigtig gulvplads. En anden smart detalje er
løftehængslerne, der får brusedøren til at
løfte og sænke sig 5 mm, når du åbner og
lukker den. Det minimerer slitage på gulv
og brusedøre.
Et højskab med en dybde på blot 16 cm giver
værdifuld opbevaringsplads uden at være i
vejen, når du åbner brusedørene.

DESIGN DIN EGEN TERMOSTAT
Hos Gustavsberg har vi længe skabt kreative
løsninger til badeværelset, og nu er det endelig
blevet din tur til at være med. På vores unikke
termostatarmatur Logic kan du skifte farve
på grebet i en håndevending. Vælg mellem
fire temperamentsfulde farver: Perfect White,
Moody Blue, Crazy Orange og Sinful Black.
Classy Chrome leveres som standard, når du
køber armaturet.
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MELLEM OG
MILJØSMART
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I dette smukke, funkis-inspirerede
eksempel til badeværelser i normalstørrelser skjuler der sig masser af
miljøsmarte løsninger fra vores prisbelønnede serie Nautic. Eller hvad
siger du til et støjsvagt og lavtskyllende wc, energiklassificerede armaturer
og vip-ind-vægge til brusekabinen
for blot at nævne nogle få eksempler?
Ordet funkis betyder jo som bekendt
”funktionelt design”, men i Gustavsbergs tilfælde burde begrebet udvides til også at omfatte ”ergonomisk”,
”energibesparende” og ”økonomisk
fordelagtigt”. Helt enkelt et miljøsmart
badeværelse.

BADEKARARMATURETS SVINGBARE UDLØBSTUD
ER ET EKSEMPEL PÅ EN LILLE, MEN SMART
DETALJE, SOM OPTIMERER BADEVÆRELSESOPLEVELSEN.

KOMBIKAR 1707 MED HELFRONTSTATIV 12.898,G2 HÅNDKLÆDESTANG DOBBELT 673,HALVRUNDT BRUSEHJØRNE Nq MED PROFILER I
KROM 5.716,- NAUTIC TERMOSTAT BRUSERARMATUR 1.198,- BRUSERSÆT NAUTIC II 1.081,NAUTIC SPEJLSKAB A402 60 5.636,- NAUTIC
HØJSKAB A673 3.435,- NAUTIC HÅNDVASK 5560
MED HELSØJLE 2920 1.828,- NAUTIC HÅNDVASKARMATUR 1.230,- VÆGFLISER: VOUGE OLIVA IN
FRA KAKELKOMPANIET GULV: MARMOR VERDE
ST:NICHOLAUS FRA STENFIRMA BROR TÖRNER.
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HÅNDVASKENES RENE OG SLANKE LINJER, AFRUNDEDE KANTER OG
ELIPSEFORMEDE BASSIN GØR VASKEN NEM AT HOLDE REN. DE AFRUNDEDE
FORMER ER DESUDEN PLADSBESPARENDE PÅ MINDRE BADEVÆRELSER,
SAMTIDIG MED AT DE GIVER GODE AFSÆTNINGSFLADER. SØJLEN UNDER
HÅNDVASKEN SKJULER EFFEKTIVT AFLØB OG VANDLÅS.

NAUTIC HÅNDVASK 5560 MED HELSØJLE 2920 1.828,NAUTIC HÅNDVASKARMATUR 1.230,- G2 TANDKRUS 181,G2 KROG 106,-
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1

2

1. EN HÅNDBRUSER VED SIDEN AF wC’ET
KAN FUNGERE SOM BIDÉT OG ER PRAKTISK

3

4

AT HAVE VED HÅNDEN, NÅR BADEVÆRELSET
SKAL GØRES RENT.
2. DU BEHØVER BOGSTAVELIGT TALT IKKE
AT LØFTE EN FINGER FOR AT SPARE BÅDE
ENERGI OG PENGE MED VORES BEHAGELIGE
NAUTIC-ARMATUR. DU SLIPPER BARE GREBET
– SÅ VENDER DET TILBAGE TIL SIN
ENERGIBESPARENDE UDGANGSPOSITION.
3. TAKKET VÆRE LIFT-OFF-FUNKTIONEN
BLIVER DIT wC NEMT AT GØRE RENT.
4. I BADEVÆRELSESSKABET ER DER EN
STIKKONTAKT, SOM ER BESKYTTET MOD FUGT.

5

FLOT, MILJØSMART OG LET AT HOLDE
Her er badeværelset, som både er flot og let at holde, og som
samtidig sparer masser af energi – helt automatisk. Lad os starte
med at fortælle om vores støjsvage og lavtskyllende wc Nautic, hvis
rene linjer med et fåtal af fremspring og sprækker gør det nemt at
komme til, når der skal gøres rent. Den separate indertank dæmper
støjen, når man skyller, og forhindrer desuden kondens på ydersiden. Skylleknappen er ergonomisk udformet, så selv børn og personer med nedsat muskelstyrke kan anvende den uden problemer. Så
er der vores prisbelønnede Nautic-armatur, hvis energibesparende
egenskaber hjælper dig med ikke at bruge mere eller varmere vand,
end du har brug for. Kort sagt er Nautic vores mest funktionelle og
miljøsmarte badeværelsesserie nogensinde.

LB BADEKARSVÆG 3.000,5. EN BRUSEVÆG I GLAS I STEDET FOR ET BRUSEFORHÆNG GØR
BADEVÆRELSESOPLEVELSEN ENKLERE OG MERE ELEGANT.
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MELLEM OG
MODERNE
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I et standard badeværelse kan du få plads til
lidt mere. Det kan være smart med opbevaringsskabe, der ikke stjæler en masse plads,
og måske kan håndvasken og vaskeskabet
være lidt større? Hvad siger du til at vælge møbler, armaturer og badekar i én og
samme temperamentsfarve, fx den trendy
Crazy Orange?

LOGIC HÅNDVASKSKAB 1890 MED HÅNDVASK OG
FRONTLÅGE I FARVEN CRAZY ORANGE, GREB C
7.679,- LOGIC HÅNDVASKARMATUR MED GREB
I FARVEN CRAZY ORANGE 2.024,- SPEJL MED
BELYSNING 1880-90 2.880,- LOGIC VÆGSKAB
1820 MED LÅGE I FARVEN CRAZY ORANGE, GREB
B 1.289,- LOGIC wC-SKÅL 5693 MED SORT SÆDE
4.293,- TRIOMONT PNEUMATISKT VÆGTRYK DUO,
HVID GLAS 1.603,- DUOKAR 1603 MED HELFRONTSTATIV I FARVEN CRAZY ORANGE 10.875,LOGIC BADEKARSARMATUR MED GREB I FARVEN
CRAZY ORANGE 3.361,- G1 TOILETPAPIRHOLDER
578,- G1 HÅNDKLÆDESTANG 671,- FLISER FRA
VILLEROY & BOCH; BERNINA
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ARMATURER OG MØBLER I VORES NYE LOGIC-SERIE HAR UDSKIFTELIGE
GREB OG LÅGER I FORSKELLIGE TEMPERAMENTSFARVER, SÅ DU NEMT
KAN LADE DIT BADEVÆRELSE SKIFTE IDENTITET.
LOGIC HÅNDVASKSKAB 1890 MED HÅNDVASK OG FRONTLÅGE I FARVEN
CRAZY ORANGE, GREB C 7.679,- LOGIC HÅNDVASKARMATUR MED GREB
I FARVEN CRAZY ORANGE 1.620,-
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BÅDE FLOT OG SMART
Termostatarmaturet Logic har mange usynlige
finesser under sit temperamentsfulde ydre, og
du får altid et jævnt vandtryk. En anden finesse
finder du i slangefæstet i form af en omskifter.
Ved at føre slangen opad skifter du mellem
bruser og bad. Logics termostatarmatur har
samme unikke overfladebehandling som håndvaskarmaturet.
LOGICS BADEKARARMATUR MED GREB I FARVEN CRAZY
ORANGE 3.361,-

DET TEMPERAMENTSFULDE ARMATUR
Det temperamentsfulde Logic-armatur går
ikke stille med dørene. Her ser du armaturet
i Crazy Orange, men armaturer, møbler og
badekarfronter i Logic-serien fås i flere forskellige temperamentsfulde farver. Og dem,
der får nervøse trækninger af den slags, kan
vi berolige med, at armaturet også fås som
en standardversion i Classy Chrome. Ud over
Gustavsbergs patenterede energibesparende
funktioner har Logic-armaturets farvede greb
også en selvhelende overfladebehandling,
som tilmed er antibakteriel.

BADEKARFRONTEN KAN MED ET ENKELT GREB SKYDES
OPAD, HVILKET GØR RENGØRINGEN NEMMERE.
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STORT OG
GLAMOURØST
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Hvis man for alvor vil maksimere
badeværelsesoplevelsen, kan denne
løsning være et alternativ. Gustavsbergs Logic-møbler er både elegante
og funktionelle og byder på god
opbevaringsplads. Med dobbelte
badeværelsesskabe, to højskabe, tre
håndvaske, væghængt wc, indbygget
badekar samt en fritstående brusekabine vil endnu flere kunne nyde dette
store og glamourøse badeværelse
samtidig.

ET HÅNDVASKSKAB I DEN NYE FARVE wOODY
GREY SIKRER FLOT OG SMART OPBEVARINGSPLADS.GREBENE FÅS I FORSKELLIGE
MODELLER.

INDMURINGSBADEKAR 1380 MED KANTMONTERET SKANDIC TERMOSTATARMATUR
11.902,- LOGIC HØJSKAB 1871 MED LÅGER I
wOODY GREY GREB E128 4.144,- LOGIC HÅNDVASKSKAB 1862 MED LÅGER I wOODY GREY
HELDÆKKENDE HÅNDVASK OG GREB E128
7.023,- LOGIC BERØRINGSFRIT HÅNDVASKARMATUR 3.808,- G1 KROG 153,- G1 HÅNDKLÆDESTANG 470,- FLISER FRA VILLEROY
& BOCH. GULV: CARNABY, VÆG: TRIBUTE
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ELEGANTE MØBLER I wOODY GREY GIVER SMUK OG RUMMELIG OPBEVARINGSPLADS. DOBBELT HÅNDVASK, SPEJLSKAB SAMT TO RUMMELIGE
HØJSKABE GØR DET LET SOM EN LEG AT HOLDE OG FREM FOR ALT TRIVES
PÅ DET NYE BADEVÆRELSE.

INDMURINGSKAR 1380 MED KANTMONTERET SKANDIC TERMOSTATARMATUR 11.902,- LOGIC HØJSKAB 1871 MED LÅGER I wOODY GREY GREB
E128 4.144,- LOGIC HÅNDVASKSKAB 1862 MED LÅGER I wOODY GREY
HELDÆKKENDE HÅNDVASK OG GREB E128 7.123,- LOGIC BERØRINGSFRIT
HÅNDVASKARMATUR 3.808,- G1 KROG 153,- G1 HÅNDKLÆDESTANG 470,-
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MERE PLADS TIL CHAMPAGNE
Vores indbyggede badekar med det flotte
kantmonterede armatur sætter et flot og
robust præg på badeværelset og byder på
gode afsætningsflader til for eksempel champagneglassene. Desuden bliver badeværelset
noget lettere at gøre rent. Montér altid en
inspektionslåge, så du kan få adgang til afløbet
under badekarret.

INDMURINGSKAR 1380 MED KANTMONTERET SKANDIC
TERMOSTATARMATUR 11.902,-

VÆGHÆNGT OG SMUKT
Vores væghængte porcelænsprodukter er ikke
bare praktiske ud fra et rengøringssynspunkt –
de er også smukke at se på. Bemærk wc’ets elegante skylleknap i hvidt glas, som er placeret på
væggen. Sædet lukkes lydløst med soft closefunktionen og fås i hvidt og sort. Den slanke
håndvask er udstyret med vores luksuriøse
sensorstyrede armatur. Alt porcelæn fås med
vores ekstra overfladebehandling, ceramicplus.

LOGIC wC-SKÅL 5693 1.771,- TRIOMONT PNEUMATISKT
VÆGTRYK DUO I HVID GLAS 1.602,- LOGIC HÅNDVASK
5393 1.001,- LOGIC BERØRINGSFRIT HÅNDVASKARMATUR
3.808,- VANDLÅS 3880 824,- G1 KROG 153,- G1 TOILETPAPIRHOLDER 578,-
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MED EN FUNKTIONEL BRUSEVÆG KAN DU KLARE MORGENRITUALET PÅ ET ØJEBLIK. STORE GLASFLADER FÅR
RUMMET TIL AT FØLES STØRRE OG FORSTÆRKER DET
EKSKLUSIVE INDTRYK. ET TERMOSTATARMATUR KOMBINERET MED VORES STORE, FASTE LOFTSBRUSER GIVER
EN ENSARTET OG GENERØS VANDGENNEMSTRØMNING.

G1 HOVEDBRUSER 3.585,- LOGIC BRUSERTERMOSTAT 2.040,G1 HYLDE 1.155,- G1 KROG 153,- GLASVÆG BESTILT FRA GLARMESTER.
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SENSORSTYRET OG MILJØSMART
Det sensorstyrede Logic-armatur tænder automatisk for vandet, når dine hænder befinder sig
i den korrekte position, og slukker igen, så snart
du fjerner dem. Logics slanke håndvask fylder
ikke ret meget, men har overraskende store
afsætningsflader. Helhedsindtrykket bliver flot,
hygiejnisk og miljøsmart.
LOGIC BERØRINGSFRIT HÅNDVASKARMATUR 3.808,-

SMUKKE MØBLER I wOODY GREY
De smukke Logic-møbler i Woody Grey sætter
prikken over i’et på badeværelset. Møblernes
slanke og fleksible design gør, at de passer lige så
godt til små badeværelser som til større, da man
med fordel kan dublere såvel håndvaske- som
højskabe. Spejlskabet har et smagfuldt belysningspanel og fås med eller uden stikkontakt.
LOGIC HÅNDVASKSKAB 1862 MED LÅGER I wOODY GREY
HELDÆKKENDE HÅNDVASK OG GREB E128 7.023,- LOGIC
HØJSKAB 1871 MED LÅGER I wOODY GREY GREB E128 4.144,-

STORE FRIE OVERFLADER ER INSPIRERENDE FOR
KREATIVITETEN. LEVENDE LYS SKABER INTIMITET.
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SPA OG
MASSAGE
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BOBLER GØR GODT
Et boblebad er ikke kun en skøn oplevelse – det er også beviseligt godt
for helbredet. Boblerne øger din kropstemperatur og stimulerer både din
blodcirkulation og øger stofskiftet. Gustavsbergs massagesystem blander
luft og vand på en måde, der giver en mere effektiv vandcirkulation og en
bedre massage end andre systemer.

1

2

1. SPAKARRETS FUNKTIONER STYRES

3

ENKELT VIA BETJENINGSPANELET PÅ
KARRETS KANT. LED-BELYSNING I BADEKARRET GIVER HYGGEN ET EKSTRA LØFT.
2. EN BEKVEM NAKKEPUDE OG SEKS
RYGJETS ER DET RENE PARADIS FOR ØMME
RYGGE. 3. ANTALLET AF JETS OG DERES
PLACERING VARIERER, AFHÆNGIGT AF
HVILKET SYSTEM DU VÆLGER. 4. DER KAN
BESTILLES HÅNDTAG, SOM GØR DET
NEMMERE AT STIGE IND OG UD.

4

ARTIC SPAKAR I AKRYL 10.478,- KANTMONTERET SKANDIC TERMOSTATARMATUR 4.097,NAKKEPUDE 350,- STØTTEHÅNDTAG 1.445,-
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STORT OG
RUMMELIGT
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Til dem, der vil gøre noget ekstra ud af
deres badeværelse, tilbyder vi det bedste af det bedste – crème de la crème à
la Gustavsberg. Dette eksempel på et
badeværelse kræver relativt meget plads
og koster lidt mere. Men så kan du også
forkæle dig selv med badekar og brusehjørne, dobbelte håndvaske og et væld
af opbevaringsmuligheder. Mange kan
nyde dit yderst rummelige badeværelse
samtidig. Og det ser da ganske nydeligt
ud, ikke sandt?

N AU T I C -S K A B A 9 0 3 (6 0 C M ) I FA R V E N M AT G R Å
M E D S O R T E P Y N T E L I S T E R A 67 2 6 0 6 .74 8 ,- P R .
S T K . N AU T I C B O R D P L A D E A 6 6 4 , M AT G R Å (12 0 C M )
1. 3 3 9,- A R T I C - H Å N D VA S K 4 5 51 2 .18 4 ,- P R . S T K .
C O L O R I C - H Å N D VA S K A R M AT U R I FA R V E N S IN F U L
B L A C K 1.9 0 3,- P R . S T K . G 2- H Å N D K L Æ D E K R O G
10 6 ,- P R . S T K . G L A S H Y L D E F R A G L A R M E S T E R !
S C 9 0 B R U S E H J Ø R N E M E D L I G E S V IN G D Ø R E O G
F O R K R O M E D E P R O F IL E R 6 . 5 7 5 ,- C O L O R I C B R U S E A R M AT U R M E D T E R M O S TAT I FA R V E N
S IN F U L B L A C K 3. 2 0 5 ,- G 2 B R U S E S Æ T M E D
S T O R , FA S T L O F T S B R U S E R 3. 3 3 4 ,KO M B IB A D E K A R 16 0 7 8 . 6 8 0 ,- H E L F R O N T S TAT I V
7 016 M E D F R O N T O G G AV L I FA R V E N S INF U L
B L A C K 5 .10 5 ,- C O L O R I C - B A D E K A R A R M AT U R M E D
T E R M O S TAT I FA R V E N S IN F U L B L A C K 4 . 4 3 8 ,A R T I C -w C -S K Å L 4 3 3 0 M E D S O R T S Æ D E 5 .19 0 ,T R I O M O N T P N E U M AT I S K VÆ G S K Y L D U O I
S O R T G L A S 1. 6 0 3,- A R T I C - B ID É T 413 0 4 . 3 0 0 ,C O L O R I C -A R M AT U R I FA R V E N S IN F U L B L A C K
1.9 0 3,- N AU T I C - H Ø J S K A B A 67 3 I FA R V E N M AT GR Å
ME D S OR T E P Y N T E L I S T E R A 67 2 4 0 5 .7 0 3,- G 2T O IL E T PA P IR H O L D E R 214 ,- G 2- H Å N D K L Æ D E R IN G
3 5 0 ,- F L I S E R F R A V IL L E R O Y & B O C H ; B E R N IN A

51

TILLAD OS AT PRÆSENTERE NOGLE AF DE MANGE GODBIDDER FRA
GUSTAVSBERGS BUGNENDE SORTIMENT. HER SER DU DOBBELTE HÅNDVASKE FRA VORES ARTIC-SERIE, SOM ER NEDSÆNKET I ET SMUKT OG
RUMMELIGT NAUTIC-MØBEL. PÅ TOPPEN PYNTER VI MED VORES UNIKKE
COLORIC-ARMATUR, SOM FÅS I FLERE FORSKELLIGE LÆKRE FARVER.
NAUTIC-VASKESKAB MED HÅNDVASK A903 (60 CM) I FARVEN MATGRÅ MED
SORTE PYNTELISTER A672 60 6.748,- NAUTIC-BORDPLADE A664, MATGRÅ
(120 CM) 1.125,- COLORIC-HÅNDVASKARMATUR I FARVEN SINFUL BLACK
1.903,- GLASHYLDE FRA GLARMESTER
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AFDÆMPET ELEGANCE
Til det rummelige badeværelse anbefaler
vi et væghængt toilet med tilhørende håndbruser – begge fra vores eksklusive Artic-serie.
Toilettet har støjsvagt skyl, og skylleknappen
fås i en række forskellige modeller og varianter.
Den gode plads, de gedigne materialer og
Artics rene linjer fremmaner en følelse af
design. Både toilet og bidet fås med en
ekstra beskyttende overfladebehandling,
ceramicplus, som gør det lettere at holde
rent og forhindrer snavs i at sætte sig fast.

N AU T I C - M Ø B L E R N E L E V E R E S S O M S TA N D A R D M E D
H V ID P Y N T E L I S T E . P Y N T E L I S T E I A L U M IN I U M , S O R T
E L L E R R Ø D K A N K Ø B E S S O M T ILVA L G O G E R E N K E L
AT S K IF T E U D. P Y N T E L I S T E N S FA R V E R M AT C H E R
C O L O R I C -A R M AT U R E R N E .

A R T I C -w C -S K Å L 4 3 3 0 M E D S O R T S Æ D E 5 .19 0 ,T R I O M O N T P N E U M AT I S K D U O -VÆ G S K Y L I S O R T G L A S
1. 6 0 3,- A R T I C - B ID É T 413 0 4 . 3 0 0 ,- C O L O R I C -A R M AT U R
I FA R V E N S IN F U L B L A C K 1.9 0 3,- G 2-T O IL E T PA P IR H O L D E R
214 ,- G 2- H Å N D K L Æ D E R IN G 3 5 0 ,-

LÆKRE DETALJER
Løftehængsler er en smart detalje, der får
brusedøren til at løfte sig 5 mm, hver gang man
åbner og lukker den. Det minimerer slitage på
gulv og brusedøre. En praktisk funktion, som
giver en følelse af ægte luksus.
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ARTIC:
SOBER LUKSUS
De nye smukke møbler i vores Artic-serie har flytbare modulop-

går i ét med et nyt miljø eller skaber effektfulde kontraster i ældre

delinger, som tilbyder fleksibel opbevaring. Skuffer og låger

miljøer. De rene former er ikke kun til for øjets skyld – glatte overfla-

lukker lydløst takket være soft close-teknikken. Seriens porcelæn

der skjuler vandlås og tilslutninger til afløb og gør møblerne mere

er præget af lige linjer, rette vinkler og et moderne udtryk, som

rengøringsvenlige og hygiejniske.

Artic-serien omfatter: Badeværelsesmøbler i tre forskellige farver, spejle med og uden belysning, wc’er og håndvaske. Supplér med valgfri armaturer, badekar og brusekabiner for at skabe
et komplet badeværelse. Herunder kan du se nogle produkter fra Artic-serien.

ARTIC MØBLER I BLACK OAK – FÅS OGSÅ I NATURAL OAK OG MATT wHITE
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LOGIC: FLEKSIBEL
FARVEPRAGT
Logic sætter kulør på dit badeværelse. Seriens møbler, greb og

dukterne er små og nemme at få til at passe ind i et badeværelse

badekarfronte fås i flere temperamentsfulde farver, som man

som små brikker i et puslespil. Møblerne fås i flere størrelser fra

nemt kan skifte imellem. Logic gør også dit badeværelse større.

små enkeltskabe til brede underskabe, men alle har et begrænset

Bugtede former er blevet reduceret til lige og enkle linjer. Pro-

dybdemål.

Logic-serien omfatter: Et stort sortiment med badeværelsesmøbler, et bredt udvalg af forskellige håndvaskmodeller – fra store og heldækkende til små hjørnehåndvaske – væghængt wc, armaturer
med udskiftelige greb og vridere i farver. Supplér med et badekar med frontstativ i samme farve som møblerne og armaturerne eller med en bruser i valgfri model og størrelse.

wOODY GREY. SE FLERE LOGIC-MØBLER PÅ NÆSTE SIDE.

SE FLERE ARMATURER PÅ NÆSTE SIDE.

LOGIC-MØBLER I CLASSY wHITE
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LOGIC: MANGLER
DIT BADEVÆRELSE
TEMPERAMENT?
Logic fra Gustavsberg er den første badeværelsesserie, der kan

møblernes låger samt badekarrets front kan skiftes ud, kan du

afspejle din sindsstemning. Lad Moody Blue, Crazy Orange eller

lade din sindsstemning få frie tøjler, når du vælger farve. Og det

en anden af vores fire temperamentsfarver gøre dit badeværel-

er ikke noget problem, hvis du ombestemmer dig – så skifter du

se mere personligt. Eftersom armaturets og termostatens greb

bare farve.

LOGIC-HÅNDVASKARMATUR, CLASSY CHROME

56

ARMATURER, MØBLER OG BADEKARFRONTER
FÅS I FIRE TEMPERAMENTSFULDE FARVER.

MOODY BLUE

SINFUL BLACK

CRAZY ORANGE

PERFECT wHITE
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NAUTIC:
DESIGNET TIL DIG
Nautic-serien er baseret på indtryk, oplevelser og ønsker fra dem,

gør dem sikre, energibesparende og miljøvenlige at anvende.

som til dagligt omgås vores produkter – det vil sige sådan nogen

Et badeværelse, der er indrettet med Nautic, er roligt, smukt, rent

som dig. Resultatet er vores mest funktionelle og miljøsmarte ba-

og hygiejnisk. Nautic er også vores bredeste produktserie og

deværelsesserie nogensinde. Designet er organisk og harmonisk.

indeholder alt, hvad du har brug for til dit badeværelse.

Nautic-seriens armaturer er spækket med smarte funktioner, som
Nautic-serien, vores absolut bredeste produktserie, omfatter badeværelsesmøbler i hvidt eller sobert gråt, spejlskabe samt mange forskellige wc’er og håndvaske. Armaturer til både badeværelse
og køkken.

ERGONOMISK UDFORMNING
Skylleknappen på Nautic er ergonomisk udformet, så den er let at
finde og nem at bruge. Alle brugere, selv helt ned i børnehøjde,
kan se hel- og halvskyllefunktionen – også i dæmpet belysning.
Skylleknappen er lavet, så den er nem at trykke ned, og selv børn,
personer med nedsat muskelstyrke eller lange negle kan anvende
den uden problemer.
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COLORIC: DET UDTRYKSFULDE ARMATUR
Coloric er lidt mere opsigtsvækkende end andre armaturer. Det

sætter et stort aftryk på badeværelset, men til gengæld et mindre

fås i fem forskellige farver, som du kan matche med dine klinker

aftryk på miljøet. Det er fremstillet i aluminium – et letmetal, som

eller dine håndklæder eller bruge som en effektiv kontrast. Coloric

kræver mindre brændstof ved transport og kan genbruges 100 %.

Serien omfatter armaturer til badeværelse og køkken samt brusesæt. Farverne passer perfekt sammen med pyntelisterne til Nautics badeværelsesmøbler.

Moody Blue

COLORIC-TERMOSTATARMATUR

COLORIC-BRUSESÆT

COLORIC-BADEKARARMATUR

COLORIC-KØKKENARMATUR

NAUTIC-HÅNDVASKARMATUR

Rough Aluminium

Passionate Red

Heavenly Champagne

Passionate Red

Sinful Black
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OFFENTLIGE TOILETTER
AF FINESTE KARAT
Næste gang du befinder dig på et hospital, en skole eller i en an-

På hospitaler er kvalitetskravene til sanitetsporcelæn særligt

den offentlig bygning, skal du huske at lægge vejen forbi toilettet.

strenge, både hvad angår hygiejne og tilgængelighed. Wc’er,

Der er gode chancer for, at du vil kunne se Gustavsbergs velkendte

håndvaske og armaturer skal kunne benyttes af personer med

ankersymbol på sanitetsporcelænet – vi er nemlig dygtige til

funktionsnedsættelser og nedsat muskelstyrke, og så skal de

offentlige miljøer og har produkter, som lever op til de strenge

være lettilgængelige, hygiejniske, lette at holde rene og ikke

krav, der stilles.

mindst energibesparende.

FUNKTIONSTILPASSEDE ARMATURER
Med et forlænget greb eller en større vrider bliver vores armaturer
nemme at bruge – selv for personer med funktionsnedsættelser.

TOPMODERNE SYGEHUS VÆLGER GUSTAVSBERG
Gustavsberg vandt for nylig den prestigefulde licitation på
Nordeuropas mest moderne sygehus, Nya Karolinska Solna, hvor
der blev lagt stor vægt på bæredygtighed og miljø. Sammen med
bestilleren udviklede vi for eksempel et helt nyt væghængt wc,
Nautic 5522, som er specialtilpasset til sygehuse. Mellemrummet
mellem væg og cisterne gør det nemt at holde rent. En lukket
cisterne og en glaseret skyllekant forbedrer hygiejnen. Trykknappen er hævet af ergonomiske hensyn, så selv muskelsvage
personer har nemt ved at skylle ud.
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GUSTAVSBERGS FUNKTIONSTILPASSEDE PRODUKTER ER IKKE KUN
BEREGNET TIL HOSPITALSMILJØER. DE ER LIGESÅ VELEGNEDE SOM
EKSTRA STØTTE I HJEMMET.
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INDEN DU
GÅR I GANG
1. Opdel badeværelset i tre funktioner: En til toiletbesøg. En til

badeværelsesbesøget til en trist oplevelse. Mindst én lampe til

hele kroppen – brus og bad. En til personlig pleje – hænder,

generel belysning og én til ansigtet er en god tommelfingerre-

tænder og ansigt.

gel. Tag spejle med i beregningen – de reflekterer lys og giver

2. En stor familie kan have behov for at ekstra toilet. Er der uudnyttet plads i dit hjem, som kan bruges til et ekstra toilet?

6. Hvis afløbsinstallationerne skal flyttes, skal dem til wc og

3. Skal badeværelset have badekar, brusebad eller begge dele? De
unge okkuperer ofte bruseren. Kan man have dem hver for sig?

håndvask så føres i gulv eller væg? Man kan godt få væghængt
porcelæn, selvom man har en afløbstilslutning i gulvet.
7. Arbejdet i gulv og vægge samt rørledninger er afgørende for at

4. Tag udgangspunkt i størrelsen på dit badeværelse, og stil
spørgsmål som: Hvor kan jeg skifte bleer? Hvor er der plads til
bleer? Skal der være plads til vaskemaskine og tørretumbler?
5. Glem ikke belysningen! Et dunkelt eller for kraftigt lys gør

en fornemmelse af mere plads.

undgå fugtskader. Vi anbefaler, at du hyrer en fagmand.
8 Lyse farver får badeværelset til at føles større, samtidig med at
støv, sæberester og vandstænk bliver mindre synlige.

START MED AT TÆNKE DIG OM
– DIT BADEVÆRELSE SKAL HOLDE LÆNGE

FÅ HJÆLP AF EN FAGMAND, HVIS DU SKAL BYGGE DIT
EKSISTERENDE BADEVÆRELSE OM, ELLER HVIS DU VIL
BYGGE ET BADEVÆRELSE OP FRA GRUNDEN. ET GODT
TIP ER AT BLIVE ENIGE ALLEREDE VED TEGNEBORDET.
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DEN STORE
TJEKLISTE
Dit valg af produkter er afgørende, når du skaber et badeværelse, som du skal trivis i længe. Når du har svaret på alle spørgsmål og overvejelser på denne liste, kan du trygt gå i gang med renoveringen. En del momenter skal udføres af en fagmand. Tag ingen chancer – det
kan blive dyrt. Du kan finde detaljerede oplysninger om vores produkter i produktsortimentet.

BA DEK A R

detaljer, der gør badeværelset mere trygt. Et støttehåndtag på

Stort eller lille. Indbygget eller fritstående. Emaljeret eller i akryl.

badekarret suppleret med skridhæmmende overfladebehandling.

I dette katalog finder du masser af badekar fra Gustavsberg, og

Et støttehåndtag på toilettet eller et forhøjet toilet. Et forlænget

boblebadekar i alle mulige afskygninger.

greb på et almindeligt armatur eller et elektronisk armatur til per-

BIDÉ T
Ved renoveringer bliver bidetet ofte kasseret. Men der findes

soner med nedsat styrke i hænderne. Vores sortiment indeholder
flere produkter til både børn og voksne med særlige behov. Læs
mere om dem på www.gustavsberg.dk

ingen bedre løsning til intimhygiejne. Hvis du synes, at den fylder
for meget, kan du jo vælge et håndvaskarmatur med separat hånd-

H Å NDVA SK

bruser, som du kan anvende, når du sidder på toilettet.

I den store familie slipper I for at stå i kø – og for at blive uvenner –

A RM AT URER

hvis I har to håndvaske. Overvej, om du skal skjule vandlåsen med
et underskab, en søjle eller en halv søjle. Hvis det bliver for trangt

Et armatur skal have et flot ydre, men det er det indvendige, der

med en almindelig håndvask, findes der mindre modeller samt

gør, at du oplever en forskel. Derfor er det en god ide at satse på

håndvaske til hjørneplacering. Vores Logic-serie er netop til for at

kvalitet. Hos Gustavsberg finder du energi- og vandbesparende

give bedre plads.

teknik selv i de mest designede armaturer. Har du små børn? Så
vælg et termostatarmatur, som regulerer vandtemperaturen og

T ILBEHØR

eliminerer risikoen for skoldning.

Gustavsberg tilbyder et nøje gennemtænkt udvalg. Tænk på altid

BRUSER
Undersøg, om materialerne i vægge og gulv på det sted, hvor du

at vælge kvalitet, der holder, og design, som du ikke risikerer at
blive træt af. Vær også omhyggelig med at tætne borehuller i
badeværelsets vægge med silikone.

skal have din bruser, er vådrumssikrede. Det er afgørende for, om
du kan have brusevægge eller en brusekabine. Derefter er der

wC

masser af alternativer at tage stilling til. På et mindre badeværelse

Hvilken model passer dig bedst? Skal vandlåsen være skjult eller

er et brusehjørne med indadgående døre en god løsning.

synlig? Skal du montere i gulv eller på væg? Hvis hjemmet har to

OPBE VA RING

toiletter, hvad så med at vælge forskellige siddehøjder?

Hylder eller skabe? Skabe holder støvet ude, og så slipper du
for at se alle de ting og sager, der skal findes lige ved hånden
på et badeværelse. Men hylder giver bedre tilgængelighed og

MONTERING

mulighed for at eksponere de ting, som du godt kan lide at se på.

DE FLESTE PRODUKTER KAN DU

Uanset hvad du vælger, skal du satse på masser af opbevaringsplads – selvom badeværelset er lille. Stort set alle har brug for et
skab under håndvasken.

BE VÆGEL SE SH ÆMMEDE

SELV INSTALLERE. NÅR DU SER
DETTE SYMBOL, BETYDER DET, AT VI
ANBEFALER, DU FÅR HJÆLP AF EN
FAGMAND, FX EN VVS-INSTALLATØR,
MURER ELLER EN ELEKTRIKER.

Måske har du behov for at tilpasse dit badeværelse til et stadie
i livet, hvor du ikke er så mobil som tidligere. Det er ofte de små
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INNOVATIONER FR A GUSTAVSBERG
På denne tidslinje kan du følge Gustavsbergs innovationer gennem årene – fra det gamle teglbrugs start i midten af 1600-tallet via
husholdningsporcelæn, toiletter, armaturer, brus, badekar og helt frem til fremtidens porcelænsfabrik. Faktum er, at der er udviklet
så mange innovationer fra Gustavsberg i årenes løb, at der simpelthen ikke er plads til alle vores smarte løsninger, fremskridt og
forbedringer i dette katalog. Du kan se den komplette tidslinje på www.gustavsberg.dk

1840–1850

1600-TALLET
DET GAMLE
TEGLBRUG
I midten af 1600-tallet
arver Gustav Gabrielsson Oxenstierna og
hans hustru Maria de la
Gardie to herregårde
og flere andre gårde
ved Värmdöfra kronan.
For at kunne opføre
et standsmæssigt
hus kræves der tegl,
og man anlægger et
teglbrug i FarstaVig.
Gustav Gabrielsson
Oxenstierna dør, inden
huset står færdigt, og
for at hædre hans minde
ændrer Maria de la
Gardie ejendommens
navn til Gustavsberg.

PORCELÆNET
FÅR INTERNATIONAL ANERKENDELSE
Porcelænsfremstillingen begynder at
tage ordentlig fart,
og Gustavsberg er
banebrydende inden
for området med
diverse internationale
udmærkelser. Ved
at deltage i tidens
kunst-udstillinger
lægger man grunden
til den kunstneriske
tradition, som Gustavsberg siden har
bygget videre på.

1964
1940’ERNEE
1939
NY FABRIK TIL
SANITETSPORCELÆNS INDVIES
Gustavsbergs nye
fabrik til sanitetsporcelæn indvies.
Fabrikken leveres af
Kerabedarf, en ny
keramikvirksomhed fra
Berlin, og overdrages
nøglefærdig med
både maskineri og
bygninger.

HÅNDVASK TIL
ET-HULS ARMATUR
Gustavsberg lancerer
den første håndvask
til de nye et-huls
armaturer. Med ethuls armaturet blev
de separate haner til
koldt og varmt vand
overflødige.

1957
1949
wC 307
WC 307 har en
betydelig forbedret
skylleeffekt i forhold
til 306, fordi skålens
sider nærmest er
lodrette, og skyllemekanikken omfatter
en ny hurtigtlukkende
svømmeventil. Design:
Eric Svensson.

FARVENS INDTOG
I BADEVÆRELSET
Gustavsberg er banebrydende, når det
gælder farver på badeværelset. Allerede
i 1950’erne findes der
ikke mindre end otte
farver i Gustavsbergs
badeværelsessortiment. Også badekarrene fremstilles i
forskellige farver.

1825
PORCELÆNSPRODUKTIONEN
PÅBEGYNDES
Det 200 år gamle
teglbrug nedlægges,
og i 1825 giver
handelsministeriet
ejeren bevilling til at
”indrette og drive
fabrik til fremstilling af
porcelæn”. Omkring
midten af 1800-tallet
går Gustavsberg over
til at producere sine
produkter på engelsk
manér, og for at
markere forandringen
indfører man i 1839
det i dag så kendte
ankerstempel. I over
100 år fremstiller
Gustavsberg hovedsagligt husholdningsporcelæn og kunstvarer.
Under ledelse af
værkets ejer, Wilhelm
Odelberg, lægges
grunden til den store
virksomhed, som
Gustavsberg udvikler
sig til ved århundredets slutning.
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1950-TALET

1920
VÅRGÅRDA
ARMATURET FØDES
I 1920 sidder Gustav
Hedblom et helt andet
sted i Sverige og
planlægger at åbne
sin egen fabrik, hvor
han vil fremstille vandhaner. Tanken vokser
sig stærk, og det varer
ikke længe, før han
sammen med to kompagnoner gør noget
ved sagen. Vårgårda-armaturet fødes. I
1922 er virksomheden
vokset og har nu 38
medarbejdere, som
med stor stolthed
kan fremvise et flot
produktsortiment og
et salgstal på 66.550
kroner.

1947

1940
wC 306
Gustavsberg præsenterer sit første vandbesparende toilet,
wc 306. Axel Nilssons
unikke konstruktion
resulterer i et patent
i 1940. Design: Carl
Emil Benda.

FREMSTILLINGEN AF BADEKAR
PÅBEGYNDES
Nytårsaftensdag i
1947 ser det første badekar fra Gustavberg
dagens lys. Badekarret
er resultatet af et unikt
samarbejde mellem
Gustavsberg og den
amerikanske bilindustri. De nye formpressede pladebadekar er
lettere at håndtere i
forhold til de tunge og
klodsede støbejernsbadekar. Badekarrene
fra Gustavsberg bliver
hurtigt dominerende
på markedet.

DESIGNERHÅNDVASKE
1950’erne er årtiet,
hvor designet får sit
indtog på badeværelset. Gustavsberg har
stjernedesignere som
Wilhelm Kåge og Stig
Lindberg tilknyttet.
Trods modvilje mod at
tilpasse sine modeller
til standardmål og
produktionsvilkår udviklede Stig Lindberg
et par håndvaske.

1961
DET AFTAGELIGE
TOILETSÆDE
Med det aftagelige
toiletsæde forenkles
rengøringen.
Produkt-udviklingen
ledes af Bertil Dahllöf
og belønnes med
plastpriset i 1961.
Med Stig Lindberg,
Peter Pien og CarlÅke Breger skaber
Gustavsberg i løbet af
1960’erne en plastprofil, som vækker lige så
stor opmærksomhed
som porcelænet.

DET FØRSTE
STØJSVAGE
TOILET
Gustavsberg lancerer
et særligt støjsvagt
toilet, 315t, med en
teknik udviklet af Bertil Dahllöf. Porcelænet
får samtidig en helt
ny udformning af
Gustavsbergs første
industrielledesigner
Jan Landqvist.

1980’ERNE
1974
OLIEKRISEN
FREMTVINGER
NYE LØSNINGER

1965
DET INSTALLATIONSKLARE
BADEKAR
Omtrent samtidig med
”det første støjsvage
toilet” kommer
Gustavsberg med
endnu en landvinding
på badeværelsesmarkedet. Det
installationsklare
badekar. Badekarret
kan stables, hvilket
gør leveringen lettere,
og det har justerbare
fødder samt komplet
bundventil med
afløbsrør. Badekarret
bliver samtidig en
decimeter lavere,
hvilket gør det lettere
at træde op i og ud af
og lettere at bruge for
bevægelseshæmmede og ældre.

Som en konsekvens
af oliekrisen i 1974
begynder folk for alvor
at se sig om efter besparingsalternativer.
Gustavberg lancerer
en ny brusekabine
til dem, der ikke har
plads til et badekar.

1974
VANDBESPARENDE TOILETTER
Gustavsberg har nu
udviklet fire forskellige
vandbesparende
toiletsystemer. Muldtoilet (bioloo) helt
uden vand, vakuumtoilet med 1,2 liter vand,
toilet til tanktilslutning
med 3,5 liter vand og
et almindeligt toilet
315t med et vandforbrug på 6 liter i stedet
for de tidligere 9 liter.

VERDENS FØRSTE
VANDBESPARENDE ARMATURER
Gustavsberg udvikler
en unik vandbesparende teknik til
et-grebs armaturer,
og det resulterer i
et verdenspatent.
Konstruktionen er
lige så enkel, som
den er genial. Ved
at forsyne armaturet
med en trykspærre,
hjælpes brugeren til
ikke at bruge mere
vand end nødvendigt.
På den måde sparer
forbrugeren på et års
tid enorme mængder
vand, hvilket medfører
både lavere driftsomkostninger og mindre
miljøpåvirkning. De
vandbesparende
armaturer bliver en
stor eksportvare.

EMALJERET
STÅLPLADE
På badekarfabrikken
produceres nu også
kunstværker, skilte og
husfacader i emaljeret
stål, fx skiltet til
Vasaløbet.

2014
INDVIELSE AF
GUSTAVSBERGS
NYE FABRIK

1993

2011

NORDIC 390
16 år efter Gustavsbergs første
standardserie kommer
Nordic 390 endelig. En
af de mange nyheder
ved Nordic er, at
skyllecisternens porcelæns-låg erstattes
med et plastlåg. Porcelæns-låget afvikles
af to grunde – dels
fordi fremstillingen
kræver meget arbejdstid, men også
fordi porcelænslåget
brændes sammen
med cisternen, hvilket
gør, at det ikke så let
kan skiftes ud, hvis
det bliver beskadiget.
Håndvasken udformes
til konsol- og boltmontering, hvilket gør
fremstillingsprocessen
mere omkostningseffektiv og sortimentet
bredere.

2009
FÆRRE
VAND-SKADER
MED SYSTEM
VATETTE
Med System Vatette
implementeres en
ny installationsteknik,
som kraftigt reducerer
risikoen for vandskader.
Dette muliggøres
ved hjælp af en smart
opsætning, som
betyder, at der ikke
skal bruges skruer,
hvilket minimerer
risikoen for, at fugt
trænger ind gennem
tætningslaget.

TRIOMONT
SYSTEM TIL VÆGHÆNGT TOILET
OG HÅNDVASK
Triomont er et smart
system til væghængte
toiletter og håndvaske. Det passer til de
fleste badeværelser,
man undgår store
ombygninger og får
væghængte badeværelsesprodukter
med et minimum
af spild-plads. Det
eneste, der kræves, er
en dybde på 14 cm.

Fremstillingen af
Gustavsbergs
sanitetsporcelæn
påbegyndtes i 1939
på den dengang nye
og topmoderne porcelænsfabrik. Selv om
virksomheden konstant har fornyet sig,
og i løbet af årene har
udviklet sig til noget
af en mønstervirksomhed mht. miljøhensyn,
så begynder det at
blive mere og mere
påtrængende, at Gustavsberg flytter til nye
og mere behovs-tilpassede lokaler. Det
nye fabriksanlæg
planlægges at stå
færdig i 2014.

1992
DOBBELT SPAREFUNKTION I
ARMATURERNE

1975
HÅNDVASK 5080

1970’ERNE
NY FARVESKALA
Samtidig med at
Gustavsberg begynder at fremstille
håndvaske i emaljeret
plademetal, begynder
man at bruge nye,
stærke og klare farver.
Porcelænssortimentet har længe været
domineret af douce
pastelfarver, men i
1974 introduceres
der tre nye mættede
farver til sanitetsporcelænet – gyldenbrun,
olivengrøn og kastanjebrun.

At fremstille store
håndvaske i porcelæn
indebærer, at kassationsgraden stiger,
fordi porcelænet ofte
bliver skævt under
brændingen. Håndvask 5080 fremstilles i
emaljeret pladestål til
Huddinge Sygehus.

Armaturerne fra
Gustavsberg har i
ti år indeholdt den
verdenspatenterede
vandbesparende
teknik. Nu kobles der
også en energibesparende teknik på.
Armaturernes energibesparende effekt
er helt utrolig og kan
sammenlignes med at
skifte den almindelige
bil ud med en miljøbil.
Forskellen er, at armaturet er betydeligt
billigere.

2000
GUSTAVSBERG
FEJRER 175 ÅR
MED NY BADEVÆRELSESSERIE
Årtusindskiftet
falder sammen med
Gustavsbergs 175-års
jubilæum. I anledning
af dette udvikles jubilæumsserien Classic.
Med sin funktionelle
funkis-æstetik har
serien ladet sig inspirere af Gustavs-bergs
forgængere fra
1940’erne. Design:
Rolf Ling.

... OG BLIVER
MILJØCERTIFICERET
Gustavsberg fabrikken
var tidligt ude med
eget rensningsanlæg
og spuler i dag
fabriksgulvene med
vand fra egen sø. Ved
at udnytte spildvarme
fra brændeovnene
kan man opvarme sine
lokaler. Det ihærdige
miljøarbejde resulterer
i år 2000 i, at Gustavsberg tildeles en
miljø-certificering.

2010

2012

NAUTIC:
DESIGNED BY YOU

EN UDSKIFTELIG
VERDENSNYHED
MED TEMPERAMENT

Hos Gustavsberg har
funktion og design
altid gået hånd i hånd.
Med Nautic-serien
gøres der yderligere
landvindinger inden
for området – både
installatører og
forbrugere inviteres
til at deltage i
udviklingsprocessen. Nautic-serien
bliver Gustavsbergs
mest funktionelle
badeværelsesserie
nogensinde. Serien
er fyldt med tekniske
finesser, som gør livet
lettere for både brugere og installatører.
Med Nautic erstattes
standardserien Nordic
2002. Design: Myra
industrielt design
under ledelse af Peter
Nordgren.

Logic-serien opdateres med armaturer
til håndvask, bruser
og bad samt køkken.
Ud over at armaturerne er energi- og
vandbesparende,
kan de også skifte
farve. Armaturerne
findes i fire forskellige
temperamentsfulde
farver, og det samme
gælder for lågerne
til møblerne samt
badekarsfronterne.
Den unikke mulighed
for at skifte farver gør
badeværelset mere
personligt. Design:
Jon Eliasson
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”GODT DESIGN TAGER HENSYN
TIL HELE PROCESSEN ”

JON ELIA SSON
DE SIGNER
Jeg plejer at vælge at arbejde ud fra en af tre følgende arbejdsprocesser.
Den første kategori er kunstdesign, som kan sidestilles med en kvalificeret
form for navlepilleri, og som desværre sjældent sælger ret godt. Derefter
kommer formgivning, hvor man skaber et produkt ud fra et behov. Den
tredje kategori er rendyrket design, hvor man på forhånd tager hensyn til
alle aspekter i processen såsom produktion, materialevalg, omkostninger,
målgruppe og emballage.
For mig har Gustavsberg altid været forbundet med kvalitet, og at få lov
til at arbejde sammen med dem var som en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg
er jo vokset op med den her klassiske virksomhed, så det føltes omtrent
som at få lov til at spille fodbold med sit store idol. Indtil videre har jeg designet badekarfronte, knager og armaturer til Coloric- og Logic-serien. Jeg
var også med til at udarbejde de nye temperamentsfarver, hvor vi hentede
inspiration fra tidligere Gustavsberg-produkter fra forskellige epoker.

”NYE PRODUKTER OPSTÅR NÆSTEN
ALTID UD FRA ET REELT BEHOV ”
CECILIA N Y BERG
PRODUK TC HEF FOR BA DEK A R, BRUSEK A BINER
OG MØBLER
For os hos Gustavsberg er det næsten altid kunden, der styrer, hvad der
skal produceres, og hvordan det skal konstrueres. Da vi opdagede, at
der var behov for håndtag på badekar, så satte vi håndtag på badekarrene. Vores nye badeværelsesserie, Logic, er også udarbejdet ud fra
kundernes behov, og denne gang handlede det om at gøre badeværelset personligt. Derfor kan alle låger til skabene i Logic-serien skiftes ud
og fås i forskellige farver.
Selv grebet på armaturet kan skiftes. Når du for eksempel bliver træt
af sort, kan du vælge en anden farve. At kunne tilbyde et badeværelse,
der kan skifte identitet alt efter dit temperament og din personlighed,
er faktisk noget, som Gustavsberg er ene om i verden. Altså takket være
vores kloge kunder.
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FINDES I VORES
SORTIMENT
TOILETTER

HÅNDVASKE

BADEVÆRELSESMØBLER

For at gøre det nemmere
for dig at finde rundt i
vores produktgrupper
har vi farvekodet siderne
i kataloget. Produktafsnittene på vores
hjemmeside har den
samme farvekodning.

BADEKAR

BOBLEBADEKAR

BRUS

ARMATURER

INSTALLATIONSSYSTEMER

TILBEHØR
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Hvor smart
er dit toiLet?
Gustavsbergs porcelænsfabrik har aner helt tilbage til 1600-tallet,

vandbesparende løsninger til toiletter. Vores seneste toiletmodeller

og vi har produceret vandklosetter siden 1939. For mange svenskere

er desuden blevet forsynet med endnu flere smarte funktioner, som

er ordet toilet eller wc synonymt med netop Gustavsberg, hvilket

vil gøre din hverdag lettere. Uden at belaste miljøet, naturligvis.

sikkert skyldes, at vi har eksisteret så længe, at vi ganske enkelt

Man kan sige, at vores toiletter er gået fra at være smarte til at være

er blevet en naturlig del af mange menneskers hverdag. I dag er

miljøsmarte.

Gustavsberg helt fremme i det internationale førerfelt, hvad angår

miLJØsmarte LØsNiNGer
Fælles for vores wc’er er, at de alle indeholder vandbesparende
teknik og smarte miljøvenlige løsninger, som også giver dig
en økonomisk gevinst. Takket være overfladebehandlingen
c+ bliver porcelænet endnu nemmere at gøre rent, og
behovet for krasse rengøringsmidler mindskes betydeligt,
hvilket skåner miljøet.

maNGe aF vores ProdUKter FÅs med overFLadeBeHaNdLiNGeN C+. det Giver PorCeLÆNet eN
smUdsaFviseNde overFLade, som ForHiNdrer KaLK
oG sNavs i at sÆtte siG Fast. derUdover er C+ oGsÅ
Godt For miLJØet, eFtersom det GØr diG i staNd
tiL at KLare reNGØriNGeN med miNdre oG miLdere
reNGØriNGsmidLer.

med QUiCK reLease KaN dU Nemt oG HeLt UdeN
vÆrKtØJ LØFte toiLetsÆdet vÆK Fra UNderPorCeLÆNet. sÆdet oG WC’et KaN dereFter reNGØres
seParat, HviLKet BÅde er Lettere oG Giver eN
Bedre HYGieJNe.
HÅrde, GediGNe WC-sÆder er tidLiGere BLevet
ForBUNdet med et HØJt stØJNiveaU, NÅr de LUKKes.
soFt CLose LØser ProBLemet ved HJÆLP aF eN dÆmPer, som er iNdBYGGet i sÆdet oG Giver eN BLØd oG
LYdLØs LUKNiNG. dÆmPereN Har iNGeN direKte
KoNtaKt med PorCeLÆNet, HviLKet GØr reNGØriNGeN
Lettere oG GØr sÆdet mere HYGieJNisK.
de FLeste ProdUKter KaN dU seLv iNstaLLere.
dette sYmBoL BetYder, at vi aNBeFaLer, at dU FÅr
HJÆLP aF eN FaGmaNd, FX eN vvs-iNstaLLatØr, eN
mUrer eLLer eN eLeKtriKer.

68

UaFHÆNGiG CertiFiCeriNG
Mærket Nordic Quality tildeles til certificerede
VVS-produkter i henhold til en række krav, der
kontrolleres af INSTA-CERT. Produktet opfylder
opstillede kriterier til produktion, garantitid,
reservedele, dokumentation samt teknisk
egnethed til installation i Norden.

vÆrd at v ide
• Alle toiletter og bidéter fra Gustavsberg fremstilles i tætsintret
sanitetsporcelæn – det mest hygiejniske og holdbare materiale til
badeværelsesporcelæn. Det giver en stærk og modstandsdygtig
overflade. År efter år.

v iGt iGe BeGreBer

• Toiletterne fremstilles i henhold til strenge miljøkrav. Kravene
omfatter blandt andet udvikling af materiale og funktion,
produktion, levering og transport.

Indbygget S-lås: Toiletfodens yderside er helt glat og har et
udløbsrør til afløbstilslutning i gulvet.

• Fremstillingsprocessen er sikret i henhold til ISO 9000.
• Både toiletter og bideter fås som væghængte og gulvmonterede
modeller.
• De fleste modeller er udstyret med dobbeltskyl, som kan sænke
vandforbruget med op til 50 %. Men enkeltskyl med mere vand
kan af og til også være nødvendigt for at få skyllet rørene rene.
For eksempel hvis du har gamle afløb.
• Vælg mellem flere forskellige sædealternativer. Det er vigtigt at
vælge et sæde, som passer til din toiletmodel – både mht. design
og ergonomi.

På de følgende sider finder du betegnelser på forskellige
monteringsalternativer, som måske kræver en forklaring:

Skjult S-lås: Indbygget udløbsrør til tilslutning i gulv.
Afløbstilslutningen er skjult, men ikke indbygget.
P-lås: Også kaldet ”universalmodel”. Har horisontalt udløbsrør,
som giver stor tilslutningsfleksibilitet mod gulv, mod væg, fra
højre eller fra venstre.
Vægmontering: Når du monterer et toilet eller et bidét på en væg,
skal du sikre dig, at væggen kan klare belastningen. I Gustavsbergs
sortiment finder du gennemtestede fiksturer, der er særligt velegnede til montering i lette vægge. Det er – i de allerfleste tilfælde
– muligt at installere et væghængt toilet, selvom du i dag har et
gulvmonteret. I dette katalog kan du læse mere om vores fleksible
Triomont-system, som er nemt at installere.
Limmontering: Oftest skruer man toilettet fast i gulvet. Man kan
også fæstne det med lim eller vådrumssilikone. Det er en god
løsning, hvis du fx ikke vil risikere at punktere gulvvarmeslangerne
med skruerne. Rådfør dig altid med forhandleren om den rigtige
type lim/silikone til din gulvbelægning.
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Hvor viL dU
HÆNGe dit toiLet?
Triomont er markedets smarteste system til væghængte toiletter

ud af dine kvadratmeter, så du undgår dyre ombygninger. Desu-

og håndvaske og passer til de fleste badeværelser. Grimme rør,

den er det utrolig nemt at installere. Med Triomont kan du vælge

der samler snavs, skjules bag en niche, der også fungerer som en

mellem flere førsteklasses toiletter, håndvaske, armaturer og skyl-

praktisk afsætningsflade. Du bestemmer selv, hvordan nichen skal

leknapper – både fra Gustavsberg og Villeroy & Boch. Nu ved du,

udformes. Foretrækker du for eksempel glas frem for træ, eller

hvorfor Triomont er markedets smarteste system til badeværelser.

havde du forestillet dig noget med klinker? Gustavsbergs Trio-

Nu er spørgsmålet så bare: Hvor vil du hænge dit toilet?

mont-system udnytter hjørner og trange kroge og får mest muligt

sÅ eNKeLt er det
Triomont-fiksturet passer til langt de fleste badeværelser og gør

1. dit GamLe
BadevÆreLse

dig i stand til at undgå store og dyre ombygninger. Det eneste,
du har brug for, er en dybde på 14 cm, hvilket er den gulvplads,
som fiksturet kræver – det fylder altså ikke mere end dit gulvmonterede toilet.
På billederne her kan du se, hvordan det lille og kraftfulde
Triomont-fikstur ser ud – fra installationsarbejdet indledes, til det
endelige resultat står færdigt. Flot, tiltalende og relativt enkelt.
De fleste af vores produkter kan du selv installere, men vi
anbefaler, at du lader en fagmand installere wc-fiksturer, da der
gælder særlige regler for vådrum. Hvis du hellere vil gøre det
selv, bør du alligevel tage en snak med en fagmand først. Spørg
din forhandler, en VVS-installatør eller et i byggemarked.
På www.gustavsberg.dk kan du se vores instruktionsfilm.

2. FiKstUret PÅ PLads

triomoNt-HÅNdvasKFiKstUr 1.584,triomoNt-WC-FiKstUr 2.761,-
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3. dit NYe triomoNtBadevÆreLse

NaUtiC-HÅNdvasK 5556 1.016,- NaUtiC-HÅNdvasKarmatUr
1.230,- vaNdLÅs 3880 824,- NaUtiC-WC-sKÅL 5530 med
HÅrdt sÆde 2.853,- PNeUmatisK triomoNt-sKYLLeKNaP
360,- G1 toiLetrULLeHoLder 578,- G1 KroG 153,-
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1

2

sKYL FiNt. sKYL smart.
Du vælger selv, om du vil have en vægmonteret eller en
topmonteret trykknap, eller om den skal være pneumatisk.
Trykknappen er afgørende for, om du skal have enkelt- eller
dobbeltskyl.

1

Vægtryk

Mekanisk eller pneumatisk tryk,
som du placerer på et fast sted
på væggen over wc-skålen.

2

Toptryk

Mekanisk eller pneumatisk tryk,
som du placerer på et fast sted
oven på en tilbygget halvvæg.

3

Pneumatisk skylleknap

Luftstyret skylleknap til
enkeltskyl, som kan placeres
på et valgfrit sted på badeværelset, dog højst 1,5 meter
fra fiksturet.
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3

triomoNt i tre
variaNter
vÆrd at v ide om t riomoN t
Triomont er et enkelt og fleksibelt system – både for den, der installerer, og for den, der
benytter badeværelset. Konstruktion og alle materialer er af den bedste kvalitet. De
overholder de strengeste testkrav til belastning, som er 400 kg. Du behøver med andre
ord ikke at være urolig for, om konstruktion kan holde.

t rY K K N a PPer

Bag halvvæg

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche dem med din
smag og indretning. Du kan få trykknapper til væg- eller topmontering, til enkelt- eller
dobbeltskyl, og de findes som mekanisk eller pneumatisk skyl. Med en pneumatisk
løsning kan du placere trykknappen, hvor du vil i forbindelse med toilettet inden for en
afstand af 1,5 meter.

WC -sK Å Le
Bag helvæg

Alle wc-skåle fra Gustavsberg passer til Triomont-toiletfiksturet. Boltafstanden ved fastgørelse af wc-skålen er 180 eller 230 mm, afhængigt af hvilken type skål, der er tale om.
Eftersom Gustavsberg er en del af Villeroy & Boch, kan du også vælge fra deres sortiment
af wc-skåle. Med en boltafstand på 180 mm kan du anvende alle wc-skåle fra Gustavsberg
eller Villeroy & Boch. Der er skåle til alle. Børn, høje, lave, kraftige, bevægelseshæmmede.
Der findes større skåle og mindre skåle. Til hjørner og til trange arealer. Og selvfølgelig
passer de alle sammen til Triomont-fiksturerne fra Gustavsberg.

H Å Ndva sK
Alle håndvaske med en c-c-boltafstand på 280 mm passer til det justerbare håndvaskfikstur. Fordelen er, at du slipper for at se på vand- og afløbsrørene.

I hjørne

triomoNt-sKYLLeKNaPPer (eKsemPLer Fra vores Brede sortimeNt)

dUo, BLaNK Krom, PLastiK

eNKeLt Hvid, metaL,

sort dUo, GLas

Hvid dUo, PLastiK

UdeN LoGo
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toiLetter

GULvstÅeNde NaUtiC WC
• Rengøringsvenligt, minimalistisk.
• Kondensfri cisterne i fuld bredde.
• Støjsvag opfyldning.

• Ergonomisk, hævet skylleknap.
• Kan udstyres med armstøtte.
• Flere sædealternativer.

• C+ som tilvalg, der giver enkel og
miljøvenlig rengøring.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5500 Nautic med skjult S-lås
Dobbeltskyl, 3/6 liter
Uden wc-sæde
Uden wc-sæde til limning

60 4113.200
60 4115.200

60 4114.200

3.250,3.250,-

3.768,-

Enkeltskyl, 6 liter
Uden wc-sæde

60 4113.000

60 4114.000

3.250,-

3.768,-

Dobbeltskyl, 3/6 liter
Uden wc-sæde

60 4110.200

60 4111.200

3.500,-

4.018,-

Enkeltskyl, 6 liter
Uden wc-sæde

60 4110.000

5510 Nautic med skjult P-lås

3.500,-

5591 Nautic med åben S-lås og stor fod
Dobbeltskyl, 3/6 liter
Uden wc-sæde

60 1135.200

60 1136.200

3.250,-

3.768,-

Enkeltskyl, 6 liter
Uden wc-sæde

60 1135.000

60 1136.000

3.250,-

3.768,-

60 5034.200

60 5035.200

4.128,-

4.646,-

5546 Nautic wc med skjult S-lås til gulvmontering,
høj model (+ 6 cm)
Dobbeltskyl, 3/6 liter
Uden wc-sæde
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

toiLetter

GULvstÅeNde artiC WC
• Design med lige linjer og
rette vinkler.
• Kan monteres tæt på væg.

• Skjult fastgørelse mod gulv.
• Flere sædealternativer.

• C+ som tilvalg, der giver enkel og
miljøvenlig rengøring.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

4300 Artic med indbygget S-lås
Dobbeltskyl 3/6 liter. Fleksibel slange og kugleventil
medfølger for tilslutning af cisterne.
Plaststuds* (kan afkortes) til afløbstilslutning medfølger.
Wc-sæde i hærdet plast, hvid med SC/QR.

60 4036.200

60 4037.200

6.213,-

6.884,-

4310 Artic indbygget P-lås
Dobbeltskyl 3/6 liter. Fleksibel slange og kugleventil
medfølger til tilslutning af cisterne til indkommende vand.
Wc-sæde i hærdet plast, hvid med SC/QR.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

60 4034.200

6.213,-
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WC-sÆder
• Tilpasset til den respektive
produktserie.

• Soft Close, så sædet lukker blødt.

• Quick release, som gør rengøringen lettere.

NaUtiC WC-sÆder

VVS-nr

9M24 Nautic-wc-sæde
blødt sæde, hvid

PRIS

61 4579.000

223,-

61 4580.000

524,-

61 4580.300
61 4580.301

1.035,1.035,-

Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

9M25 Nautic-wc-sæde i hård plast, hvidt med
rustfrie beslag
Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

9M26 Nautic-wc-sæde i hård plast, hvid med SC/QR.
9M26 Nautic-wc-sæde i hård plast, sort med SC/QR.
Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

artiC WC-sÆder

VVS-nr

PRIS

Artic hårdt plastsæde med dæmpet lukning
Hvid
Sort

LoGiC WC-sÆder

61 4589.100
61 4589.101

VVS-nr

1.070,1.134,-

PRIS

Logic wc sæde i hærdet plast med soft close
Hvid
Sort
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61 4590.100
61 4590.101

1.186,1.850,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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NaUtiC trYKKNaPPer
Til udskiftning af farve eller skyllemængde på eksisterende Nautic toiletter.

VVS-nr

Duo-trykknap, hvid komplet
Duo-trykknap, krom komplet

med C+
VVS-nr

PRIS

60 9584.620
60 9584.624

183,183,-

60 9584.610
60 9584.614

183,183,-

med C+
PRIS

Til udskiftning af farve på trykknap eller
skyllemængde på eksisterende toiletter.
Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien.

Enkelt-trykknap, hvid komplet
Enkelt-trykknap, krom komplet
Til udskiftning af farve på trykknap eller
skyllemængde på eksisterende toiletter.
Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

HJÆLPemidLer tiL toiLetter
På www.gustavsberg.dk kan du se vores sortiment med produkter til særlige behov.

HVID VVS-nr

PRIS hvid

3055 Armstøtte til Nautic toiletter
Passer til alle modeller undtagen 5530.
Armstøtte med sæde, hvid med mørkegrå håndtag.
Armstøtte uden sæde. Hvid med mørkegrå håndtag.

61 5772.000
61 5772.100

4.399,3.203,-

GB88301801

203,-

Armstøtte med wc-sæde. Hvidt med mørkegråt håndtag

61 5770.100

5.040,-

Armstøtte uden wc-sæde. Hvidt med mørkegråt håndtag

GB88305100

4.318,-

3018 Toiletrulleholder til armstøtte

GB88301801

203,-

3018 Toiletrulleholder til armstøtte

3051 Armstøtte til toiletter i serierne Logic og Nordic

Farvet Care-sæde til armstøtterne 3055 og 3051
Care-sæde, hvidt

61 4578.000

1.233,-

Care-sæde, blåt

61 4578.002

1.366,-

Care-sæde, rødt

61 4578.005

1.366,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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triomoNt-iNstaLLatioNssYstem
• SINTEF-certificeret, belastningstestet stålramme, 400 kg.

• Gulv- eller vægtilslutning af afløb.
• Vægbeslag medfølger.
• Justerbar skyllemængde.

• Justerbar siddehøjde, 410-610 mm.
Anbefalet montering af wc: 450 mm
over gulv.

VVS-nr

PRIS

Triomont-wc-fikstur
Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne.
Supplér med vægtryk eller en pneumatisk skylleknap.
Vægt: 14 kg inkl. emballage.
Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) giver en siddehøjde for wc-skålen
på cirka 410 mm. Kan justeres op til 610 mm.
83

83

Triomont XS til mekanisk vægtryk

61 7231.200

2.761,-

Triomont XS til pneumatisk skylleknap eller pneumatisk vægtryk.

61 7233.100

2.569,-

Tilbehør:
Hjørnebeslag til montering i hjørne
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

61 7239.902
61 7239.901

175,175,-

Triomont XT til mekanisk toptryk*

61 7232.100

2.485,-

Triomont XT til pneumatisk skylleknap eller pneumatisk toptryk*

61 7232.300

2.569,-

Tilbehør:
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

61 7239.901

175,-

Triomont XS Vario til mekanisk vægtryk.

61 7234.100

5.601,-

Tilbehør:
Hjørnebeslag til montering i hjørne
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

61 7239.902
61 7239.901

175,175,-

Til montering med vægtryk
eller pneumatisk skylleknap

Triomont XT-wc-fikstur
Lav model til montering mod lige væg.
Supplér med topbetjent trykplade eller pneumatisk tryk.
Vægt: 12 kg inkl. emballage.
Montering: Skitsens højdemål (830 mm) giver en siddehøjde for wc-skålen
på cirka 410 mm. Kan justeres op til 610 mm.

*) OBS! Kun til topmontering.

Til montering med toptryk
eller pneumatisk skylleknap

Triomont XS Vario-wc-fikstur
Hovedsageligt beregnet til hospitaler og plejemiljøer. Høj model til montering
mod lige væg eller i et hjørne. Justerbar højde af wc-skål efter installation.
Supplér med vægtryk.
Vægt: 19 kg inkl. emballage.
Montering: Efter montering kan wc-skålen justeres i højden med 100 mm,
men den kan naturligvis stilles tilbage til udgangspositionen.

Til montering med vægtryk

Ved levering af Triomont-wc-fikstur medfølger:

• Wc-fikstur med monteringssæt til væg.
• Komplet cisterne isoleret mod kondens med
bundventil, svømmerventil og stopventil.
• Tilslutningsdetaljer til afløb og vand (rør-i-rør).
• Fire vægbeslag.
• M12-gevindstang til montering af wc-skål.
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•
•
•
•
•
•

Hulskabelon i blå plastik til frontpanel.
Beskyttelsespropper.
Skruer og plugs til fastgørelse.
Isoleringsindlæg mellem wc-skål og væg.
Hulskabelon til vægmateriale.
Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

• Wc-skål.
• Trykknap/frontpanel.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

toiLetter

trYKKNaPPer triomoNt
• Mange modeller og materialer at
vælge imellem.

• Valg af skylleknap afgør
vandmængden.

• Enkelt- eller dobbeltskyl.

MEKANISKE VÆGTRYK
til Triomont XS 6/3-liters dobbeltskyl

Duo, hvid, plastik
61 7239.320
Pris 333,-

Duo, mat krom, plastik
61 7239.330
Pris 446,-

Duo, blank krom, plastik
61 7239.324
Pris 413,-

Duo, hvid, plastik
61 7238.120
Pris 323,-

Duo, blank krom, plastik
61 7238.124
Pris 483,-

Duo, hvid, metal
61 7239.420
Pris 1.385,-

Enkelt, blank krom, plastik
61 7239.304
Pris 413,-

Enkelt, hvid, plastik
61 7238.110
Pris 323,-

MEKANISKE VÆGTRYK
til Triomont XS 6 liters enkeltskyl

Duo, blank krom, metal
61 7239.424
Pris 1.560,-

Enkelt, blank krom,
plastik
61 7238.114
Pris 483,-

Duo rustfri
61 7238.320
Pris 1.404,-

Enkelt, hvid, metal
61 7239.400
Pris 1.385,-

Enkelt, hvid, plastik
61 7239.300
Pris 323,-

Enkelt, blank krom,
metal
61 7239.404
Pris 1.560,-

Enkelt, mat krom, plastik
61 7239.310
Pris 446,-

MEKANISKE TOPTRYK
til Triomont XT 6/3-liters dobbeltskyl

PNEUMATISK SKYLLEKNAP
til Triomont XS og XT
6 liters enkeltskyl

Duo, hvid, plastik
61 7238.420
Pris 323,-

Enkelt, rustfri
61 7238.811
Pris 360,-

PNEUMATISKE VÆGTRYK
til Triomont XS 6/3-liters dobbeltskyl

Dobbelt, hvid, plastik
61 7238.620
Pris 444,-

Dobbelt, blank krom,
plastik
61 7238.624
Pris 580,-

Duo, blank krom, plastik
61 7238.424
Pris 483,-

PNEUMATISKE TOPTRYK
til Triomont XT 6/3-liters dobbeltskyl

Dobbelt, hvid, glas
61 7238.630
Pris 1.603,-

Dobbelt, sort, glas
61 7238.631
Pris 1.603,-

Duo, hvid, plastik
61 7238.520
Pris 444,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

Duo, blank krom, plastik
61 7238.524
Pris 580,-
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WC-sKÅLe/vÆGHÆNGt WC – GUstavsBerG
• Alle wc-skåle passer til Triomontfiksturerne.

• Alle Gustavsbergs wc-skåle
monteres med et center-tilcenter-mål på 180 eller 230 mm.

• Belastningstestet op til 400 kg.
• Flere sædealternativer.
• C+ som tilvalg, der giver enkel og
miljøvenlig rengøring.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5530 Nautic-toilet til vægmontering
Til vægmontering med indbygningscisterne.
Cisterne medfølger ikke. Ved montering på svage
vægge bør toilettet monteres på fikstur, se side 78.
Uden wc-sæde

61 3031.000

61 3031.100

1.558,-

1.818,-

Dobbeltskyl 3/6 liter
Uden wc-sæde

60 7122.200

60 7123.200

3.981,-

4.874,-

Enkeltskyl, 6 liter
Uden wc-sæde

60 7122.000

3.981,-

4.874,-

5522 Nautic til vægmontering.
Ved montering på svage vægge bør toilettet
monteres på fikstur. Vi anbefaler Gustavsbergs fikstur,
som du finder på www.gustavsberg.dk

4330 Artic skål til vægmontering
Cisterne medfølger ikke.
Ved montering på skrøbelige vægge bør skålen
monteres på fikstur, se side 78.
Wc-sæde i hærdet plast, hvid med SC/QR.

61 3026.000

61 3027.000

4.056,-

4.728-

61 3029.300

61 3029.400

1.771,-

2.445,-

5693 Logic wc- til vægmontering
Cisterne medfølger ikke.
Ved montering på svage vægge bør wc-skålen
monteres på fikstur, se side 78.
WC-skål
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dU KaN oGsÅ vÆLGe WC-sKÅLe
Fra viLLeroY & BoCH
Siden år 2000 har Gustavsberg været ejet af Villeroy & Boch – en af Europas førende producenter
af badeværelsesprodukter. Her viser vi et udpluk af de wc-skåle fra Villeroy & Boch-sortimentet,
der passer til Triomont-fiksturerne. De forskellige wc-skåle har forskellige anvendelsesområder.
Måske passer en af dem perfekt til dine behov. Alle Villeroy & Bochs wc-skåle kan monteres med
et center-til-center-mål til bolte på 180 mm.
Hvis du vil se endnu flere wc-skåle eller Villeroy & Bochs komplette sortiment af badeværelsesprodukter, kan du kontakte os eller gå ind på www.villeroy-boch.com

Villeroy & Boch ejer Gustavsberg, og det giver dig mulighed for at kombinere disse to
badeværelsesverdener. Du kan sagtens vælge Triomont-løsningen fra Gustavsberg og
derefter vælge wc-skåle fra Villeroy & Boch. Vi håber, at du finder, hvad du søger.
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WC-sKÅLe Fra viLLeroY & BoCH
• Alle wc-skåle passer til
Triomont-fiksturerne.
• Alle Villeroy & Bochs wc-skåle
monteres med et center-til-centermål på 180 mm.

• Stort sortiment, som dækker en
lang række specialbehov.
• Belastningstestet op til 400 kg.

• Flere sædealternativer.
• C+ som tilvalg, der giver enkel og
miljøvenlig rengøring.

ART-nr

PRIS

Omnia Classic compact
Standardskål med traditionel form og små mål (490 mm).
Wc-skål
Sæde med rustfrie beslag

7667 10 01
8823 61 01

1.832,905,-

6600 10 01
6600 10 R1

2.775,3.344,-

9M55 S1 01
9M55 Q1 01

1.845,1.467,-

6604 10 01
6604 10 R1

2.959,3.528,-

9M66 S1 01
9M66 Q1 01

2.022,1.603,-

Subway
Modellen har et rent design med en glat yderside og et sæde,
som nemt kan tages af og sættes på plads igen. Dette wc er nemt
at holde rent, så du får en bedre hygiejne.
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+
Sæde med Soft close/Quick release
Sæde med Quick release

Subway Compact
Som modellen herover, men med ekstra små mål, kun 480 mm,
velegnet til små badeværelser
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+
Sæde med Soft close/Quick release
Sæde med Quick release

Subway 2.0
Med ”SupraFix” – en monteringsmetode, hvor hele skålen
monteres via hullerne til sædet. Nem og hurtig montering,
ingen synlige skruer. Modellen har et rent design med en glat
yderside og et sæde, som nemt kan tages af og sættes på plads
igen. Dette wc er nemt at holde rent, så du får en bedre hygiejne.
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+
Sæde med Soft close/Quick release
Sæde med Quick release

5600 10 01
5600 10 R1

2.775,3.344,-

9M68 S1 01
9M68 Q1 01

1.845,1.467,-

Subway 2.0 Compact
Som modellen herover, men med ekstra små mål, kun 480 mm,
velegnet til små badeværelser.
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+
Sæde med Soft close/Quick release
Sæde med Quick release
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5606 10 01
5606 10 R1

2.959,3.528,-

9M69 S1 01
9M69 Q1 01

1.539,1.313,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

PRIS
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Omnia Vita
Højere model. Ved standard bolthøjde har denne skål en højere
siddehøjde.Kan også anvendes, hvis fikspunktet for wc-skålen
sidder for lavt.
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+

6695 10 01
6695 10 R1

2.933,3.502,-

Sæde med rustfrie beslag
Sæde med sideforskydningsklodser

8823 61 01
8821 61 01

712,905,-

5678 10 01
5678 10 R1

3.808,4.377,-

9M51 B1 01

1.450,-

Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+

7602 10 01
7602 10 R1

2.437,3.006,-

Sæde med rustfrie beslag

8820 61 01

1.060,-

5672 10 01
5672 10 R1

3.291,3.860,-

9M 02 S1 01

2.095,-

Omnia Architectura
Ekstra lang model, som hovedsageligt er beregnet til hospitaler
og plejemiljøer, hvor den gør det nemmere for personalet at
hjælpe brugeren. Dog også velegnet til almindelige boliger,
hvor byggereglementerne af og til kræver badeværelser, som
er handicaptilpassede.
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+
Sæde med Soft close/Quick release

O Novo børne-wc
Lille model med lav siddehøjde, 35 cm, hovedsageligt beregnet
til offentlige miljøer, men det fungerer naturligvis lige så godt
derhjemme, hvis man har plads.

Lifetime
Med et 3 cm bredere og 4 cm længere underporcelæn end
normalt og med et ergonomisk udformet sæde, som giver
øget siddekomfort.
Wc-skål, hvid
Wc-skål, hvid med C+
Sæde med Soft close/Quick release

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

83

toiLetter

Bidéter
• C+ som tilvalg, der giver enkel
og miljøvenlig rengøring.

• De væghængte modeller er
belastningstestet op til 400 kg.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5598 Nautic bidét til vægmontering
Ved montering på en svag væg anbefaler vi at bruge
vores fikstur med VVS-nr. 61 7229.920, som du finder
på www.gustavsberg.dk
Uden armatur

67 6070.000

67 6071.000

2.806,-

3.324,-

67 7070.000

67 7071.000

1.781,-

2.294,-

67 6077.000

67 6078.000

2.894,-

3.566,-

67 7078.000

67 7079.000

4.300,-

4.973,-

5599 Nautic bidét til gulvmontering
Eksl. armatur. Med hanehul og overløb

4100 Artic bidét til gulvmontering
Eksl. armatur. Med hanehul og overløb

4130 Artic bidét til vægmontering
Ved montering på en svag væg anbefaler vi at bruge
vores fikstur med VVS-nr. 61 7229.920, som du finder
på www.gustavsberg.dk
Eksl. armatur. Med hanehul og overløb
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UriNaLer
Kontakt os, hvis du vil have mere information om urinaler i hjemmet.

VVS-nr

PRIS

7G50 Urinal
Med synlig vandtilgang og med skjult afløb.
Vandlås skal bestilles separat.

61 8091.100

1.708,-

61 8091.500

1.708,-

7G51 Urinal
Med skjult vandtilgang og skjult afløb.
Vandlås og tilslutningsventil skal bestilles separat

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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HVILKEN HÅNDVASK
VÆLGER DU?
Vi tilbringer mere og mere tid på badeværelset, og håndvasken er

ligt, som tilbyder praktiske afsætningsflader, som er let at holde,

måske det sted i badeværelset, som vi besøger flest gange i løbet

og som desuden er æstetisk tiltalende. Gustavsberg har et stort

af en dag. Det er her, vi børster tænder, vasker hænder, drikker osv.

sortiment med håndvaske til alle tænkelige behov og præferen-

Derfor er det også vigtigt at have en håndvask, hvis udformning

cer. Her kan du læse om tre af vores serier, der fås i en lang række

udnytter badeværelsets ofte begrænsede plads så godt som mu-

forskellige modeller og varianter.

HØJ KVALITET OG STORT SORTIMENT
Alle Gustavsbergs håndvaskmodeller er
kendetegnet ved porcelænets gennemgående høje kvalitet. En god håndvask
skal være let at holde ren, se pæn ud og
holde længe. Og så er designet selvfølgelig vigtigt. Der findes en lang række
modeller og størrelser at vælge imellem,
afhængigt af hvordan dit badeværelse
ser ud, og hvilke æstetiske præferencer
du har. Uanset om du vil have et lille, et
stort, et luksuriøst eller et funktionelt
badeværelse, har Gustavsberg masser
af håndvaskalternativer til dig.

En underlimet håndvask monteres under bordpladen, som
har et udsavet hul til håndvask og armatur. Her gælder det
om at vælge en bordplade, der kan tåle vand.

PASSER TIL ALLE BADEVÆRELSER
Mange af Gustavsbergs håndvaske kan
nedfældes i tilhørende møbler, såkaldte
håndvaskskabe. Porcelænets skønhed
forstærkes af kontrasten til møblet.
Badeværelsesserien Logic er specialudviklet til mindre badeværelser, og
visse håndvaske kan placeres i hjørner.
Vores Nautic-serie er designet til at være

LOGIC-HÅNDVASK

ekstra funktionel, idet porcelænets rene,

I Logic-serien finder du smarte
modeller til det lille badeværelse.

slanke linjer og afrundede kanter er
pladsbesparende og gør rengøringen
lettere. Artic-seriens lige linjer er håndvaskkunst på højt plan.
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STILRENE DETALJER
Takket være stilrene vandlåse og søjler forskønnes
selv de mest afsides kroge på badeværelset.

HÅNDVASK MED VANDLÅS
De helt små håndvaske har ikke plads til
en søjle eller et underskab. Her kan en
flot vandlås være en god løsning. En flot
vandlås passer naturligvis også til vores
større håndvaske og findes til montering
på væg eller gulv.

NAUTIC-HALVSØJLE
Nautics stilrene søjle i porcelæn skjuler på
smukkeste vis det vægtilsluttede afløb og
vandlåsen. Hvis afløbet er tilsluttet i gulvet,
vælger du i stedet en helsøjle.

MANGE AF VORES PRODUKTER FÅS MED OVERFLADE-

DE FLESTE PRODUKTER KAN DU SELV INSTALLERE.

BEHANDLINGEN C+. DET GIVER PORCELÆNET EN

DETTE SYMBOL BETYDER, AT VI ANBEFALER, AT DU FÅR

SMUDSAFVISENDE OVERFLADE, SOM FORHINDRER, AT

HJÆLP AF EN FAGMAND, FX EN VVS-INSTALLATØR, EN

KALK OG SNAVS SÆTTER SIG FAST. C+ ER OGSÅ GODT

MURER ELLER EN ELEKTRIKER.

FOR MILJØET, FORDI DU KAN GØRE RENT MED MINDRE
OG MILDERE RENGØRINGSMIDLER.

VÆRD AT V IDE
• Vores håndvaske fremstilles i tætsintret sanitetsporcelæn – det
mest hygiejniske og holdbare materiale til badeværelsesporcelæn. Det giver en stærk og modstandsdygtig overflade, der
holder. År efter år.

V IGT IGE BEGREBER

• Vores håndvaske fremstilles i henhold til strenge miljøkrav.
Kravene omfatter blandt andet udvikling af materiale og
funktion, produktion, levering og transport.

Når du monterer en håndvask på konsoller, fæstner du først
konsollen på væggen og ”hægter” derefter håndvasken på, så
den hviler ovenpå. Her kan du vælge, om du vil have mellemrum
mellem håndvasken og væggen eller ej. Hvis du monterer med
bolte, så fæstner du håndvasken direkte i væggen, og her støder
håndvasken helt op til væggen. Sørg for, at væggen er forstærket
tilstrækkeligt til den type montering, du vælger.

• Fremstillingen er kvalitetssikret i henhold til ISO 9000.
• Hel- og halvsøjler, der skjuler afløb og vandlås, fås som tilvalg til
flere serier. Søjlerne skal altid monteres samtidig med
håndvasken, så du opnår den pænest mulige installation.
• Skabe til montering under håndvasken giver dig en værdifuld
opbevaringsplads på badeværelset uden at optage gulvplads.

På de efterfølgende sider finder du forskellige monteringsalternativer, som måske kan kræve nærmere forklaring:

Der findes to monteringsalternativer til håndvaske, der skal monteres i en bordplade. ”Til nedfældning” monteres ovenfra i en bordplade, hvori der er udsavet et hul. ”Til underlimning” monteres
under bordpladen via udfræsede huller til håndvask og armatur.
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NAUTIC-HÅNDVASKE
• Rengøringsvenligt og minimalistisk
design i mange størrelser, 40-70 cm.

• Ellipseformet bassin med god
afsætningsplads.

• Montering med bolte eller konsoller
• C+ som tilvalg, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.

HÅNDVASKE

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5540 Nautic til boltmontering. 400 x 275 mm.
Bolte medfølger ikke
Med hanehul til højre og overløb
Med hanehul til venstre og overløb
Uden hanehul, med overløb

62 6250.200
62 6250.100
62 6250.600

62 6251.200
62 6251.100
62 6251.600

844,844,844,-

1.104,1.104,1.104,-

62 6252.000
62 6252.600
62 6254.000
62 6254.600

62 6253.000
62 6253.600
62 6255.000
62 6255.600

809,809,809,809,-

1.069,1.069,1.069,1.069,-

62 6256.000
62 6256.600
62 6258.000
62 6258.600

62 6257.000
62 6257.600
62 6259.000
62 6259.600

756,756,756,756,-

1.016,1.016,1.016,1.016,-

62 6260.000
62 6260.600
62 6262.000
62 6262.600

62 6261.000
62 6261.600
62 6263.000
62 6263.600

756,756,756,756,-

1.016,1.016,1.016,1.016,-

62 6264.000
62 6264.600
62 6266.000
62 6266.600

62 6265.000
62 6265.600
62 6267.000
62 6267.600

1.103,1.103,1.103,1.103,-

1.363,1.363,1.363,1.363,-

62 6268.000
62 6270.000
62 6270.600

62 6269.000
62 6271.000
62 6271.600

1.694,1.694,1.694,-

1.954,1.954,1.954,-

5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm
Med hanehul og overløb
Uden hanehul, med overløb
Med hanehul, uden overløb**
Uden hanehul og overløb**. Med C+
*Anbefalet længde på bæringer: 195 eller 260 mm
**Bundventil med rist anbefales

5556 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm
Med hanehul og overløb
Uden hanehul, med overløb
Med hanehul, uden overløb**
Uden hanehul og overløb**
*Anbefalet længde af bæringer: 260 mm
**Bundventil med rist anbefales

5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm
Med hanehul og overløb
Uden hanehul, med overløb
Med hanehul, uden overløb**
Uden hanehul og overløb**
*Anbefalet længde på bæringer: 260 mm
**Bundventil med rist anbefales

5565 Nautic til bolte eller bæringer*. 650 x 500 mm
Med hanehul og overløb
Uden hanehul, med overløb
Med hanehul, uden overløb**
Uden hanehul, uden overløb**
*Anbefalet længde på bæringer: 260 mm
**Bundventil med rist anbefales

5570 Nautic til bolte eller bæringer*. 700 x 500 mm
Med hanehul, med overløb
Med hanehul, uden overløb**
Uden hanehul og overløb**
*Anbefalet længde på bæringer: 260 mm
**Bundventil med rist anbefales

88

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

2920 Helsøjle i porcelæn
Håndvasken skal monteres nøjagtigt efter søjlens højde.
Til håndvaskene 5550, 5556, 5560, 5565 og 5570

811,-

63 8021.100

998,-

63 8016.000

1.003,-

HÅNDVASKE

63 8014.100

2930 Halvsøjle i porcelæn
Til håndvaskene 5556, 5560, 5565 og 5570
OBS! Kan ikke kombineres med håndvaskarmatur
med håndbruser.

5295 Halvsøjle i porcelæn
Til håndvask 5550 og 5198
OBS! Kan ikke kombineres med håndvaskarmatur
med håndbruser.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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HÅNDVASK ARTIC
• Design med lige linjer og rette
vinkler.
• Montering med bolte eller konsoller.

• Flot montering med helt skjulte
konsoller.

• C+ som tilvalg, der giver enkel og
miljøvenlig rengøring.

HÅNDVASKE

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

4450 Artic til montering på bolte/bæringer
Med hanehul og overløb

62 6220.000

62 6221.000

1.126,-

1.799,-

62 6222.000

62 6223.000

1.149,-

1.819,-

62 6224.000

62 6225.000

1.225,-

1.896,-

62 6226.000

62 6227.000

1.405,-

2.075,-

4550 Artic til montering på bolte/bæringer
Med hanehul og overløb

4600 Artic til montering på bolte/bæringer
Med hanehul og overløb

4650 Artic til montering på bolte/bæringer
Med hanehul og overløb

4920 Artic søjle i porcelæn
Håndvasken skal monteres nøjagtigt efter søjlens højde.
Til håndvask 4550, 4600 og 4650

90

63 8030.000

1.339,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

4930 Artic halvsøjle i porcelæn
Til håndvask 4550, 4600 og 4650

63 8032.000

1.355,-

63 8034.000

1.355,-

OBS! Kan ikke kombineres med håndvaskarmatur
med håndbruser.

HÅNDVASKE

4931 Artic halvsøjle i porcelæn
Til håndvask 4450
OBS! Kan ikke kombineres med håndvaskarmatur
med håndbruser.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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LOGIC HÅNDVASK
• Flere specialdesignede modeller til
trange arealer.

• Montering med bolte eller
konsoller.

• C+ som tilvalg, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.

HÅNDVASKE

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5393 Logic til boltmontering
Med overløb og hanehul i højre side
Med overløb og hanehul i venstre side

62 6240.200
62 6240.100

62 6241.200
62 6241.100

1.001,1.001,-

1.674,1.674,-

62 6242.200
62 6242.100

62 6243.200
62 6243.100

1.001,1.001,-

1.674,1.674,-

63 5191.000

63 5192.000

1.286,-

1.959,-

62 6244.000

62 6245.000

746,-

1.419,-

62 6246.000

62 6247.000

746,-

1.419,-

5197 Logic til bolt-/konsolmontering*
Med overløb og hanehul i højre side
Med overløb og hanehul i venstre side

* Anbefalet konsollængde 195 mm.

5198 Logic til boltmontering
Hovedsageligt til montering i et hjørne,
men den kan sagtens placeres frit på en væg.
Kun med bassin i højre side
Med hanehul og overløb

5193 Logic til bolt-/konsolmontering*
Med hanehul og overløb

* Anbefalet konsollængde 260 mm.

5194 Logic til bolt-/konsolmontering*
Med hanehul og overløb

* Anbefalet konsollængde 260 mm.
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

2920 Søjle i porcelæn
Håndvasken skal monteres nøjagtigt efter søjlens højde.
Til håndvask 5193 og 5194

811,-

63 8021.100

998,-

63 8016.000

1.003,-

HÅNDVASKE

63 8014.100

2930 Halvsøjle i porcelæn
Til håndvask 5193 og 5194
Kan ikke kombineres med armaturer med sidebrus.

5295 Logic halvsøjle i porcelæn
Til håndvask 5198
Kan ikke kombineres med armaturer med sidebrus.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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HÅNDVASKE – YDERLIGERE MODELLER
Modeller, som ikke indgår i nogen af vores produktfamilier, eller som kan supplere alle serier.

HÅNDVASKE

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

860-2 til bolt-/konsolmontering
Med hanehul og overløb, med bøjlekonsoller* 280 mm

62 6202.000

3.325,-

62 6201.000

3.026,-

63 8018.000

1.326,-

63 3111.100

1.286,-

*Ved montering på konsoller skal vasken med
bøjlekonsoller anvendes, da standardbæringer
ikke kan kombineres med denne model.

860-3 til bolt-/konsolmontering
Med hanehul, uden overløb*,
med bøjlekonsoller** 240 mm
* Bør monteres med en bundventil med rist.
**Ved montering på konsoller skal vasken med
bøjlekonsoller anvendes, da standardbæringer
ikke kan kombineres med denne model.

940 søjle til vask 860-2
Håndvasken skal monteres nøjagtigt efter søjlens højde.
Til håndvask 860-2, fremstillet i porcelæn

7327 98 Hjørnehåndvask til boltmontering
415 x 415 x 555 mm, med hanehul og overløb
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

HJÆLPEMIDLER – HÅNDVASK
På www.gustavsberg.dk kan du se flere produkter til særlige behov.

HÅNDVASKE

VVS-nr

PRIS

GB88170401

7.653,-

63 6851.600

2.454,-

60 x 49 cm, med hanehul og uden overløb 711961

63 6851.100

2.454,-

60 x 49 cm, med hanehul og overløb 711963

63 6852.100

2.454,-

1704 Gasfjedret håndvasklift*

* Håndvask, armatur og rør medfølger ikke.

7119 Håndvask
Passer til vores håndvasklift 1704.
Kan også monteres med bolte direkte på
eksisterende væg.
Ekstra fladt bassin for tilp asning til kørestol.
60 x 49 cm, uden hanehul og overløb 711960

7119 99 Håndvask til boltmontering
Passer til vores håndvasklift 1704.
Kan monteres på bolte direkte mod væg
Ekstra fladt bassin tilpasset kørestolsbrugere
70 x 56 cm, med hanehul og overløb 711901

63 6854.100

3.051,-

70 x 56 cm, uden hanehul og overløb 711900

63 6853.600

3.252,-

740 Håndvask til boltmontering
Især beregnet til handicaptilpassede boliger.
Ekstra fladt bassin for tilpasning til kørestol.
60 x 60 cm, med hanehul og overløb

63 6825.100

2.801,-

60 x 60 cm, med hanehul, uden overløb

63 6824.100

2.801,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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VANDLÅS TIL HÅNDVASK
• Justerbar højde og dybde.

• Samtlige dele er i forkromet metal.

• Passer til alle håndvaske i vores
sortiment.

HÅNDVASKE

VVS-nr

PRIS

3880 Vandlås til vægmontering
Består af en vandlås samt rør til montering mod væg.
Samtlige dele er i forkromet metal. Vandlåsen er
justerbar i højde og dybde.
Vandlås til vægmontering

75 0074.132

824,-

75 0075.332

1.339,-

Vandlås til gulvmontering med L-rør
Består af vandlås samt L-rør og hætte til montering i
gulv. Samtlige dele er i forkromet metal. Vandlåsen er
justerbar i højde og dybde og er specielt tilpasset med
afløbshul tæt på væggen.
3880 Vandlås tilgulvmontering
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

INSTALLATIONSSYSTEM – TRIOMONT-HÅNDVASKFIKSTUR
• Flot installation med et minimum
af synlige rør.

• Passer til alle håndvaske med en
boltafstand på op til 280 mm.

• Belastningstestet stålramme,
175 kg.

HÅNDVASKE

VVS-nr

PRIS

Triomont XS-håndvaskfikstur Høj model til montering
mod lige væg eller i et hjørne.
Vægt: 11 kg inkl. emballage

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:

•
•
•
•
•
•

Fikstur.
M12-gevindstang til montering af håndvask.
Fire vægbeslag.
Skruer og plugs til fastgørelse.
Afløbsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
Monteringsvejledning.

Triomont XS-håndvaskfikstur

61 7235.100

1.184,-

Tilbehør:
Hjørnebeslag til montering i hjørne
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

61 7239.902
61 7239.901

175,175,-

Supplér altid med:

• Håndvask.
• Håndvaskarmatur.
• Vægvandlås.
Se vores komplette sortiment af håndvaske, armaturer og vandlåse på
www.gustavsberg.dk, hvor du kan se produkterne og bestille brochurer
over hele vores produktsortiment.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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HVORDAN MØBLERER
DU DIT BADEVÆRELSE?
Et badeværelse har det med at blive fyldt op med alverdens ting

sørge for, at man har masser af opbevaringsplads. Gustavsbergs

og sager. Håndklæder, shampooflasker, hårbørster, morgenkåber,

badeværelsesmøbler giver dig fleksibel og funktionel opbevaring

sminke, toiletpapir, tandpastatuber, medicin – alt sammen på

med et elegant udseende.

ganske begrænset plads. En effektiv måde at undgå kaos på er at

FLEKSIBLE MØBLER MED ELEGANCE
Med et håndvaskskab, et højskab og et frontbelyst spejlskab
får du nemt plads til dine badeværelsesartikler. Logic-møblernes fleksible design gør, at de passer lige så godt til små
badeværelser som til større, da man med fordel kan dublere
såvel håndvaske- som højskabe. Alle Logic-møblerne har
hvide rammer, mens låger og skuffefronter fås i flere
forskellige farver og udformninger.
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LOGIC-HÅNDVASKSKAB

LOGIC-HÅNDVASKSKAB

Perfect White

Moody Blue

LOGIC-HÅNDVASKSKAB

LOGIC-HÅNDVASKSKAB

Sinful Black

Crazy Orange

LOGIC-BADEVÆRELSESMØBLER

LOGIC-HÅNDVASKSKAB

Woody Grey

Classy White

EKSKLUSIVT OG GEDIGENT
Årets møbelnyhed er de snedige og elegante møbler i
Artic-serien, som med deres støjsvage lukning, smarte
flytbare modulfag og gennemtænkte spejlskabe gør dit
badeværelsesbesøg til en langt mere behagelig oplevelse.
Håndvaskskab, højskab og vægskab fås i farverne Black
Oak, Natural Oak og Matte White. Vores Artic-møbler giver
badeværelset en gedigen og eksklusiv atmosfære.

SMART OG SMAGFULDT
Smukt Gustavsberg-porcelæn nedfældet i et
mørkt håndvaskskab er ikke bare en fryd for
øjet. Det er også en kombination, som giver
gode afsætningsflader og smart opbevaring.

PÅ ET BADEVÆRELSE KAN AKUSTIKKEN MEDFØRE, AT

DE FLESTE PRODUKTER KAN DU SELV INSTALLERE.

PLUDSELIGE OG HØJE LYDE OPLEVES SOM SÆRLIGT

DETTE SYMBOL BETYDER, AT VI ANBEFALER, AT DU FÅR

FORSTYRRENDE. MED SOFT CLOSE LUKKES SKABSDØRE

HJÆLP AF EN FAGMAND, FX EN VVS-INSTALLATØR, EN

OG SKUFFER BLØDT OG LYDLØST.

MURER ELLER EN ELEKTRIKER.

VÆRD AT V IDE
• Du kan kombinere møbler og badeværelsesporcelæn, som du
vil, men tænk på, at en håndvask med tilhørende skab altid er
en praktisk løsning. Sørg for, at målene passer, når du vælger
møbler.
• Du kan vælge mellem underskabe med døre eller skuffer.
Med skuffer får du et bedre overblik over indholdet.

• Flere af vores spejle og spejlskabe har indbygget belysning.
Disse bør altid installeres af en elektriker.
• Sørg altid for, at du har en ordentlig afskærmning mellem
badeværelsesmøblerne og brusekabinen. Møblerne kan godt
tåle badeværelsets fugtige miljø, men ikke regelmæssig
overrisling med vand.
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HVILKEN HÅNDVASK PASSER
TIL HVILKET SKAB?
HER FINDER DU SVARENE.
SKAB

HÅNDVASKE

H Å NDVA SK SK A B
NAUTIC

ARTIC

Fås i farverne: Hvid højglans, mat grå eller hvid melamin

Fås i farverne: Black Oak, Natural Oak eller Matt White

A903
600 x 475 mm

A904
900 x 475 mm

A905
1200 x 475 mm

4860
600 x 460 mm

4875
750 x 460 mm

48100
1000 x 460 mm

48150
1500 x 460 mm

HELDÆKKENDE
HÅNDVASKE
Nautic 5562
Nautic 5592
Nautic 5512
Logic 5169
Logic 5171
Logic 5188
Artic 4551
Artic 4601
Artic 4651

2 stk.
Begge disse håndvaske er en større model, som ikke passer til vores håndvaskskabe. De er beregnet til store miljøer,
hvor man selv har valgt en bordplade eller et andet møbel end ovenstående.

NEDFÆLDNINGSHÅNDVASKE
Supplér med topplade.
Kontrollér montageanvisning
omhyggeligt, inden der
bores hul.
5545
5555
6147 98
7127 99

Begge disse håndvaske er en større model, som ikke passer til vores håndvaskskabe. De er beregnet til store miljøer,
hvor man selv har valgt en bordplade eller et andet møbel end ovenstående.

Artikelnumre, målskitser og priser på disse produkter findes fra side 102.

GR E B
Alle greb passer til alle skabe (med undtagelse af Nautic,
som ikke har greb, men en pynteliste). På de følgende
produktsider har vi valgt de greb, som vi mener passer bedst
til de respektive skabe, men du kan vælge helt efter din egen
smag. Her kan du se alle de greb, der er at vælge imellem.
Målet c-c er afstanden mellem grebenes skruehuller.

Model A, c-c 220 mm,
Classy Chrome

Model B, c-c 32 mm,
Classy Chrome

Model C, c-c 200 mm,
Classy Chrome

Model D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

PYNTELISTE
Nautic-badeværelsesmøbler har ingen greb. De
leveres i stedet med hvide pyntelister. Hvis du vil skifte
til farvede lister, kan du vælge mellem disse tre.
OBS! Bestil altid 2 stk. til hvert skab.
Længde 600 mm
Til Nautic A903
Rød, sort eller aluminium
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Længde 900 mm
Til Nautic A904
Rød, sort eller aluminium

Længde 1200 mm
Til Nautic A905
Rød, sort eller aluminium

SKAB

H Å NDVA SK SK A B
LOGIC

LOGIC

Fås i farverne: Sinful Black, Perfect White, Crazy Orange,
Moody Blue. OBS! Skabsrammen er altid hvid.

Fås i farverne: Woody Grey, Classy White
OBS! Skabsrammen er altid hvid.

1860
600 x 411 mm

HÅNDVASKE

1890
900 x 411 mm

1812+1860
1200 x 411 mm

1862
600 x 411 mm

1892
900 x 411 mm

1822
1200 x 411 mm

HELDÆKKENDE
HÅNDVASKE
Nautic 5562
Nautic 5592
Nautic 5512
Logic 5169
Logic 5171
Logic 5188
Artic 4551
Artic 4601

Begge disse håndvaske er en større model, som ikke passer til vores håndvaskskabe. De er beregnet til store miljøer,
hvor man selv har valgt en bordplade eller et andet møbel end ovenstående.

Artic 4651

NEDFÆLDNINGSHÅNDVASKE
Supplér med topplade.
Kontrollér montageanvisning
omhyggeligt, inden der
bores hul.
5545
5555
6147 98
7127 99

Model E96, c-c 96 mm,
Classy Chrome

Begge disse håndvaske er en større model, som ikke passer til vores håndvaskskabe. De er beregnet til store miljøer,
hvor man selv har valgt en bordplade eller et andet møbel end ovenstående.

Model E128, c-c 128 mm,
Classy Chrome

Model E160, c-c 160 mm,
Classy Chrome

Model F, c-c 128 mm,
Classy Chrome
eller Anthracite

Model F, c-c 192 mm,
Classy Chrome eller
Anthracite

Model F, c-c 320 mm,
Classy Chrome eller
Anthracite

Model G, c-c 192 mm,
Classy Chrome
eller Anthracite
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BADEVÆRELSESMØBLER MED NAUTIC MØBELHÅNDVASK
• Samme farve på kabinet og skuffer/låger.
• Udskiftelige pyntelister i fire farver; hvid
højglans leveres altid som standard.
• Pyntelistens farver (rød, sort, aluminium)
matcher Coloric-armaturernes farver.

• Skuffer og låger med Soft Close, så de
lukker blødt.
• Skuffeindsats som tilvalg til underskabe.
• Håndvask med ellipseformet bassin og
god afsætningsplads.

HVIDE SK ABE MED PY NTELISTER

• Topplade, alternativ til håndvask, som
afsætningsplads .
• Eventuelle elinstallationer på badeværelser skal altid udføres af en
professionel elektriker.

GR Å SK ABE MED PY NTELISTER

BADEVÆRELSESMØBLER

VVS-nr

A903 Underskab med håndvask 5562 og hvid pynteliste
Hvid højglans (skabskabinet i hvid melamin)
Matgrå
Hvid melamin

GB71A903CWWBDH
GB71A903GBWBDH
GB71A903AGWBDH

6.585,6.065,6.065,-

A672 60 Pynteliste* til farveændring
Aluminium
Sort
Rød

77 9459.155
77 9459.154
77 9459.153

683,683,683,-

A666 Bordplade** 602 mm til underskab A903
Matgrå
Hvid melamin

77 9456.162
77 9456.160

1.339,1.256,-

GB71A904CWWBDH
GB71A904GBWBDH
GB71A904AGWBDH

7.712,7.105,7.105,-

A672 90 Pynteliste* til farveændring
Aluminium
Sort
Rød

77 9459.175
77 9459.174
77 9459.173

749,749,749,-

A665 Bordplade** 902 mm til underskab A904
Leveres med to bæringer for ekstra stabilitet.
Matgrå
Hvid melamin

A66500GB
A66500AG

1.005,1.065,-

GB71A905CWWBDH
GB71A905GBWBDH
GB71A905AGWBDH

8.666,7.885,7.885,-

A672 12 Pynteliste* til farveændring
Hvid højglans
Aluminium
Sort
Rød

77 9459.185
77 9459.184
77 9459.183
897 19 74

815,815,815,-

A664 Bordplade** 1202 mm til underskab A905
Leveres med to bæringer for ekstra stabilitet.
Matgrå
Hvid melamin

A66400GB
A66400AG

1.125,1.071,-

TILBEHØR
Skuffeindsats

610

600

PRIS

475

*) OBS! Bestil 2 stk. til hvert skab.
**) Se skabe uden håndvask på www.gustavsberg.dk

A904 Underskab med håndvask 5592 og hvid pynteliste
Hvid højglans (skabskabinet i hvid melamin)
Matgrå
Hvid melamin
TILBEHØR
Skuffeindsats

610

900

475

*) OBS! Bestil 2 stk. til hvert skab.
**) Se skabe uden håndvask på www.gustavsberg.dk

A905 Underskab med håndvask 5512 og hvid pynteliste
Hvid højglans (skabskabinet i hvid melamin)
Matgrå
Hvid melamin
610

1200

475

TILBEHØR
Skuffeindsats

*) OBS! Bestil 2 stk. til hvert skab.
**) Se skabe uden håndvask på www.gustavsberg.dk
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

PRIS

77 9453.141
77 9453.143
77 9453.140

1.759,1.759,1.624,-

A672 Vægskab med højrehængt låge, hvid pynteliste og to glashylder
Hvid højglans
Matgrå
Hvid melamin

77 9453.241
77 9453.243
77 9453.240

1.759,1.759,1.624,-

77 9459.111
77 9459.115
77 9459.114
77 9459.113

379,620,620,620,-

A673 Højskab med en skuffe og venstrehængte låger samt tre glashylder
Hvid højglans (skabskabinet i hvid melamin)
Matgrå
Hvid melamin

77 9454.341
77 9454.343
77 9454.340

3.843,3.843,3.435,-

A674 Højskab med en skuffe og højrehængte låger samt tre glashylder
Hvid højglans
Matgrå
Hvid melamin

77 9454.441
77 9454.443
77 9454.440

3.843,3.843,3.435,-

77 9459.111
77 9459.115
77 9459.114
77 9459.113

379,620,620,620,-

77 9457.343
77 9457.340

5.636,5.636,-

77 9457.360
A40290GB

6.355,6.355,-

A672 40 Pynteliste til farveændring
Hvid højglans
Aluminium
Sort
Rød

A672 40 Pynteliste* til farveændring
Hvid højglans
Aluminium
Sort
Rød
* OBS! Bestil 3 stk. til hvert skab.

A402 60 Spejlskab med to låger og belysning
Også spejle på indersiden af lågerne. Kontakt og 230 V-stikkontakt inde
i skabet. Der medfølger fire glashylder. Beregnet til fast montering på væg.
Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset.
Med to 13 W lysstofrør.
Matgrå
Hvid melamin

A402 90 Spejlskab med to låger og belysning
Også spejle på indersiden af lågerne. Kontakt og 230 V-stikkontakt inde
i skabet. Der medfølger fire glashylder. Beregnet til fast montering på væg.
Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset.
Med to 14 W lysstofrør.
Matgrå
Hvid melamin

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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BADEVÆRELSESMØBLER

A671 Vægskab med venstrehængt låge, hvid pynteliste og to glashylder
Hvid højglans (skabskabinet i hvid melamin)
Matgrå
Hvid melamin

NAUTIC-BADEVÆRELSESMØBLER MED HÅNDVASK
• Kabinet og låger i hvid melamin.
• Låger med Soft Close, så de lukker blødt.
• Skab med fast hylde.

• Håndvask med ellipseformet bassin og god
afsætningsplads.

VVS-nr

PRIS

BADEVÆRELSESMØBLER

A900 Underskab med venstrehængt låge i hvid melamin med håndvask
5550 og fast, hvid pynteliste

77 9460.210

1.816,-

A901 Underskab i hvid melamin med håndvask 5556 og fast, hvid pynteliste

77 9460.220

2.163,-

A902 Underskab i hvid melamin med håndvask 5560 og fast, hvid pynteliste
Hvid melamin

77 9460.230

2.250,-

603

420

270

603

470

311

603

520

104

311

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

BADEVÆRELSESMØBLER MED ARTIC MØBELHÅNDVASK - KAN LEVERES FRA SOMMEREN 2013
• Samme farve på kabinet, skuffer og låger.
• Skuffer og låger med Soft Close, så de
lukker blødt.
• Flere greb som tilvalg.
• Skuffeindsats som tilvalg.
• Underskab med god opbevaringsplads.

• Leveres med hel bordplade. Kan anvendes
som top på sideskab uden håndvask.
• Udskæring i bordpladen til håndvask
foretages af montøren.
• Vandlås, som ikke fylder ret meget i
skabet, leveres sammen med underskabene.

• Spejlskab uden greb med gråtonet
underkant – ingen fingeraftryk.
• Spejlskab med flytbare glashylder samt
LED-belysning samt LED-belysning over
og under skabet.
• Eventuelle elinstallationer på badeværelser
skal altid udføres af en professionel elektriker.

FLERE GREB

Black Oak

F Classy Chrome

Natural Oak

Matte White

F Anthracite

G Classy Chrome

G Anthracite

VVS-nr

4860 Underskab med hel bordplade, håndvask 4551 og fleksibel vandlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White

PRIS

GB714860BO00BO
GB714860NO00NO
GB714860DH00DH

6.936,6.763,6.503,-

GBBOX4

520,-

GB714875BO00BO
GB714875NO00NO
GB714875DH00DH

8.583,8.410,8.150,-

GBBOX4

520,-

GB714810BO00BO
GB714810NO00NO
GB714810DH00DH

9.710,9.450,9.104,-

GBBOX4

520,-

GB714815BO00BO
GB714815NO00NO
GB714815DH00DH

17.253,16.386,15.519,-

GBBOX4

520-,

TILBEHØR
Skuffeindsats
Består af et sæt med fire skuffer i hvidlakeret MDF. Bestil det ønskede antal
Greb, se side 105

4875 Underskab med hel bordplade, håndvask 4551 og fleksibel vandlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White
TILBEHØR
Skuffeindsats
Består af et sæt med fire skuffer i hvidlakeret MDF. Bestil det ønskede antal
Greb, se side 105

Se mål på håndvask og skuffeindsats i det
første produktfelt på denne side.
48100 Underskab med hel bordplade, håndvask 4551 og fleksibel vandlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White
TILBEHØR
Skuffeindsats
Består af et sæt med fire skuffer i hvidlakeret MDF. Bestil det ønskede antal
Greb, se side 105

Se mål på håndvask og skuffeindsats i det
første produktfelt på denne side.
48150 Underskab med hel bordplade, håndvask 4551 og fleksibel vandlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White
TILBEHØR
Skuffeindsats
Består af et sæt med fire skuffer i hvidlakeret MDF. Bestil det ønskede antal
Greb, se side 105

Se mål på håndvask og skuffeindsats i det
første produktfelt på denne side.
Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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TRE OVERFL ADEMATERIALER

VVS-nr

4870 Højskab
Mulighed for højre- eller venstremontering af låger.
En fast og tre flytbare hylder i træ.
Black Oak
Natural Oak
Matte White

PRIS

GB714870BO00BO
GB714870NO00NO
GB714870DH00DH

5.193,4.933,4.760,-

GBBOX4

520,-

GB71488860BO
GB71488860NO
GB71488860DH

6.156,5.896,5.636,-

GB71488860BO
GB71488860NO
GB71488860DH

6.849,6.503,5.982,-

GB71488875BO
GB71488875NO
GB71488875DH

7.716,7.370,6.676,-

GB71488810BO
GB71488810NO
GB71488810DH

11.618,11.184,10.838,-

TILBEHØR
Skuffeindsats
Består af et sæt med fire skuffer i hvidlakeret MDF. Bestil det ønskede antal
Greb, se side 105

BADEVÆRELSESMØBLER

4888 60 Spejlskab med to låger og LED-belysning over og under skabet
Også spejle på indersiden af lågerne. 230 V-stikkontakt indei skabet.
Der medfølger to flytbare glashylder. Beregnet til fast montering
på væg. Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44. Til montering i
område 2 på badeværelset. LED-belysning
Black Oak
Natural Oak
Matte White

4888 75 Spejlskab med to låger og LED-belysning over og under skabet
Også spejle på indersiden af lågerne. 230 V-stikkontakt inde i skabet.
Der medfølger to flytbare glashylder. Beregnet til fast montering
på væg. Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset. LED-belysning
Black Oak
Natural Oak
Matte White

4888 10 Spejlskab med to låger og LED-belysning over og under skabet
Også spejle på indersiden af lågerne. 230 V-stikkontakt inde i skabet.
Der medfølger to flytbare glashylder. Beregnet til fast montering
på væg. Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker. Alle
monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44. Til montering i område 2
på badeværelset. LED-belysning
Black Oak
Natural Oak
Matte White

4888 15 Spejlskab med to låger og LED-belysning over og under skabet
Også spejle på indersiden af lågerne. 230 V-stikkontakt inde i skabet.
Der medfølger to flytbare glashylder. Beregnet til fast montering
på væg. Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44. Til montering i
område 2 på badeværelset. LED-belysning
Black Oak
Natural Oak
Matte White
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VVS-nr

PRIS

4880 60 Spejl med belysning/4880 60 Spejl uden belysning
Beregnet til montering på væg. Elinstallationen skal foretages af en
autoriseret elektriker. Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset. LED-belysning
4880 60 Spejl med belysning
4880 60 Spejl uden belysning

GB7148806000
GB7148806000U

2.597,1.301,-

GB714890C
GB7148906000

217,390,-

GB7148807500
GB7148807500U

2.770,1.517,-

GB714890C
GB7148907500

217,425,-

TILBEHØR
Hyldeknægte (bestil to til hver hylde)
Classy Chrome
Glashylde, 600 mm

4880 75 Spejl med belysning/4880 75 Spejl uden belysning
Beregnet til montering på væg. Elinstallationen skal foretages af en
autoriseret elektriker. Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset. LED-belysning

TILBEHØR
Hyldeknægte (bestil to til hver hylde)
Classy Chrome
Glashylde, 750 mm

4880 100 Spejl med belysning/4880 10 Spejl uden belysning
Beregnet til montering på væg. Elinstallationen skal foretages af en
autoriseret elektriker. Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset. LED-belysning
4880 100 Spejl med belysning
4880 100 Spejl uden belysning

3.204,1.730,-

TILBEHØR
Hyldeknægte (bestil to til hver hylde)
Classy Chrome

GB714890C

217,-

GB7148901000

477,-

GB7148801500
GB7148801500U

4.292,3.026,-

GB714890C

217,-

GB7148901500

650,-

Model F, c-c 128 mm, Classy Chrome
Model F, c-c 192 mm, Classy Chrome
Model F, c-c 320 mm, Classy Chrome
Model F, c-c 128 mm, Anthracite
Model F, c-c 192 mm, Anthracite
Model F, c-c 320 mm, Anthracite

GB7148C128E
GB7148C192E
GB7148C320E
GB7148A128F
GB7148A192F
GB7148A320F

82,113,147,82,113,147,-

Model G, c-c 192 mm, Classy Chrome

GB7148C192G

147,-

Model G, c-c 192 mm, Anthracite

GB7148A192G

147,-

Glashylde, 1000 mm

4880 150 Spejl med belysning/4880 150 Spejl uden belysning
Beregnet til montering på væg. Elinstallationen skal foretages af en
autoriseret elektriker. Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44.
Til montering i område 2 på badeværelset. LED-belysning
4880 150 Spejl med belysning
4880 150 Spejl uden belysning
TILBEHØR
Hyldeknægte (bestil to til hver hylde)
Classy Chrome
Glashylde, 1500 mm

Greb
Passer til alle skabe
Model F

Model G

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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4880 75 Spejl med belysning
4880 75 Spejl uden belysning

BADEVÆRELSESMØBLER MED LOGIC MØBELHÅNDVASK
• Lille dybdemål til små rum.
• Fire farver på skuffer/låger, hvide
skabskabinetter.
• Udskiftelige låger og skuffefronter, som
matcher vores badekarfronter og
Logic-armaturer.

BADEVÆRELSESMØBLER

FIRE OVERFL ADEMATERIALER

TRE GREB

Sinful Black

Greb A

Perfect White

Crazy Orange

• Bordplade som alternativ til håndvask.
• Skuffer og låger med Soft Close,
så de lukker blødt.
• Flere greb som tilvalg.
• Forkromede støtteben som tilvalg.

• Vandlås, som ikke fylder ret meget i
skabet, leveres sammen med
underskabene.
• En stor skuffe og en fast hylde i
underskabene.

Moody Blue

Greb B

Greb C

VVS-nr

PRIS

GB711860WBEL
GB711860WBDH
GB711860WB36
GB711860WB38

5.755,5.596,5.755,5.755,-

Greb
Model A
Model C

GB711800001A
GB711800001C

75,150,-

Støtteben
Forkromede. Justerbare 320-340 mm, 2 stk.

GB7118000004

212,-

Bordplade* 600 mm til underskab 1860, hvid

GB7118600201

833,-

GB711890WBEL
GB711890WBDH
GB711890WB36
GB711890WB38

7.529,7.153,7.529,7.529,-

Greb (OBS! Bestil 2 stk.)
Model A
Model C

GB711800001A
GB711800001C

75,150,-

Støtteben
Forkromede. Justerbare 320-340 mm, 2 stk.

GB7118000004

212,-

Bordplade* 900 mm til underskab 1890, hvid

GB7118900201

1.262,-

1860 Underskab med håndvask 5169 og fleksibel vandlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
TILBEHØR

*) Se skabe uden håndvask på www.gustavsberg.dk

1890 Underskab med håndvask 5171 og fleksibel vandlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
TILBEHØR

*) Se skabe uden håndvask på www.gustavsberg.dk

1812 + 1860 Underskab med låger. Med håndvask 5188 og fleksibel vandlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
1812 + 1860 Underskab uden låger på sideskabene.
Med håndvask 5188 og fleksibel vandlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB711812WBELEL 10.372,GB711812WBDHDH 9.843,GB711812WB3636 10.372,GB711812WB3838 10.372,-

GB711812WBEL
GB711812WBDH
GB711812WB36
GB711812WB38

9.853,9.694,9.853,9.853,-

Greb (OBS! Bestil 2 stk.)
Model B
Model C

GB711800001B
GB711800001C

112,150,-

Støtteben
Forkromede. Justerbare 320-340 mm, 2 stk.

GB7118000004

212,-

Bordplade* 1200 mm til underskab 1812 + 1860, hvid

GB7118120201

1.673,-

TILBEHØR

*) Se skabe uden håndvask på www.gustavsberg.dk
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VVS-nr

PRIS

1850 Logic møbelpakke
Med håndvask. Skabet har låger i hvid melamin,
et hyldeplan og paralelle greb (model A)
Møbelpakke med armaturhul til venstre på håndvasken
Møbelpakke med armaturhul til højre på håndvasken

77 9428.100
77 9428.200

2.581,2.581,-

GB7118100100EL
GB7118100100DH
GB711810010036
GB711810010038

1.858,1.604,1.858,1.858,-

77 9429.910
77 9429.920

75,113,-

GB7118200100EL
GB7118200100DH
GB711820010036
GB711820010038

1.176,1.066,1.176,1.176,-

77 9429.910
77 9429.920

75,113,-

GB7118700100EL
GB7118700100DH
GB711870010036
GB711870010038

3.593,2.533,3.593,3.593,-

77 9429.910
77 9429.920

75,113,-

GB7118710100EL
GB7118710100DH
GB711871010036
GB711871010038

4.455,3.819,4.455,4.455,-

77 9429.910
77 9429.920

75,113,-

1810 Vægskab
Med vendbar låge til højre- eller venstremontering. Inkl. to flytbare
hylder i træ. Forkromet greb bestilles separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

1820 Enkeltskabe
Med vendbar låge til højre- eller venstremontering. Forkromet greb bestilles
separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Greb A
Greb B

1870 Højskab, dybde 160 mm
Med to vendbare låger til højre- eller venstremontering. Inkl. to flytbare
hylder i træ. Forkromede greb bestilles separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Greb A
Greb B
1871 Højskab, dybde 350 mm
Med to vendbare døre til højre- eller venstremontering. Med to flytbare
hylder i træ. Forkromede greb bestilles separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Greb A (OBS! Bestil 2 stk.)
Greb B (OBS! Bestil 2 stk.)

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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Greb A
Greb B

BADEVÆRELSESMØBLER MED LOGIC MØBELHÅNDVASK
• Lille dybdemål til små rum.
• To farver på skuffer/låger, hvide skabskabinetter.
• Vandlås, som ikke fylder ret meget i skabet, leveres
sammen med underskabene.
• To rummelige skuffer i underskabene.

TO OVERFL ADEMATERIALER

FIRE GREB

BADEVÆRELSESMØBLER

Greb D
Classy White

• Skuffer og låger med Soft Close, så de lukker blødt.
• Flere greb som tilvalg.
• Eventuelle elinstallationer på badeværelser skal altid
udføres af en professionel elektriker.

Greb E96

Greb E128

Greb E160

Woody Grey

VVS-nr

1862 Underskab med håndvask 5169 og fleksibel vandlås
Classy White
Woody Grey

PRIS

GB711862WB01
GB711862WBWG

7.452,6.932,-

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

91,82,91,100,-

GB711892WB01
GB711892WBWG

8.232,7.799,-

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

91,82,91,100,-

TILBEHØR
Greb. Bestil det ønskede antal
Model D
Model E96
Model E128
Model E160

1892 Underskab med håndvask 5171 og fleksibel vandlås
Classy White
Woody Grey
TILBEHØR
Greb. Bestil det ønskede antal
Model D
Model E96
Model E128
Model E160

1822 Underskab med håndvask 5188 og fleksibel vandlås
Classy White
Woody Grey

GB711822WB01 10.573,GB711822WBWG 9.012,-

TILBEHØR
Greb. Bestil det ønskede antal
Model D
Model E96
Model E128
Model E160
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GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

91,82,91,100,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

PRIS

1810 Vægskab
Vendbare låger til højre-/venstremontering, en flytbar hylde medfølger.
Classy White
Woody Grey

GB711810010001
GB7118100100WG

2.102,1.960,-

Greb. Bestil det ønskede antal
Model D
Model E96
Model E128
Model E160

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

91,82,91,100,-

1870 Højskab, dybde 160 mm
Vendbare låger til højre-/venstremontering, to flytbare hylder medfølger.
Classy White
Woody Grey

GB711870010001
GB7118700100WG

4.790,4.053,-

1871 Højskab, dybde 350 mm
Vendbare låger til højre-/venstremontering, to flytbare hylder medfølger.
Classy White
Woody Grey

GB711871010001
GB7118710100WG

4.790,4.053,-

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

91,82,91,100,-

GB7118826001

3.559,-

GB7118824600
GB711800220

516,217,-

GB7118829001

5.293,-

GB7118824600
GB711800220

516,217,-

TILBEHØR

Greb. Bestil det ønskede antal
Model D
Model E96
Model E128
Model E160

1882 60 Spejlskab med to låger
Også spejle på indersiden af lågerne. To flytbare hylder i glas.
Kan suppleres med belysning og/eller IP44-certificeret stikkontakt
Hvid
TILBEHØR
Belysningspanel
IP44-certificeret stikkontakt

1882 90 Spejlskab med tre låger
Består af enheder på hhv. 60 cm og 30 cm. Vælg, om 30-enheden skal sidde
til højre eller til venstre. Også spejle på indersiden af lågerne. To flytbare hylder
i glas. Kan suppleres med belysning og/eller IP44-certificeret stikkontakt
Hvid, vendbare døre for højre/venstremontering
TILBEHØR
Belysningspanel
IP44-certificeret stikkontakt

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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TILBEHØR

SPEJLE OG BELYSNING
• Modeller, som ikke indgår i nogen
af vores produktfamilier, eller som
kan supplere alle serier.

• Målene er tilpasset efter standardmålene på møbler og håndvaske.

• Elinstallationer på badeværelser
skal altid udføres af en professionel
elektriker.

VVS-nr

PRIS

1831 Belysningspanel
Med to indbyggede LED-pærer og 230 V-stik, til tilslutning til fejlstrømsrelæ.
Beregnet til fast montering på væg i forbindelse med 1835 spejl.
Hvid
1835 Spejl 600x720 mm
Passer til belysningspanel 1831

BADEVÆRELSESMØBLER

GB71183160AG

4.115,-

77 9427.170

969,-

77 9427.620
GB7118806011

2.533,-

1880-60 Spejl med belysning
Til fast montering på væg. Elinstallation skal udføres af en elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Til montering i badeværelset. Med 2 lysrør 13 W.
1880-60 spejl 600 x 650 mm
1880-60 Spejl, 600 x 650 mm, med stikkontakt

1880-90 Spejl med belysning
Til fast montering på væg. Elinstallationen skal udføres af en elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Til montering i badeværelset. Med to lysrør 13W.
1880-90 spejl 900 x 650 mm
1880-90 Spejl, 900 x 650 mm, med stikkontakt

77 9427.640 2.880,GB7118809011

1880-120 Spejl med belysning
Til fast montering på væg. Elinstallationen skal udføres af en elektriker.
Alle monteringsdele medfølger. Til montering i badeværelset. Med to lysrør 13W.
1880-120 spejl 1200 x 650 mm
1880-120 Spejl, 1200 x 650 mm, med stikkontakt

77 9427.660
GB7118801211

3.146,-

A403 60 spejl med belysning
Beregnet til montering på væg. Elinstallationen skal foretages af en autoriseret
elektriker. Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44. Til montering i
område 2 i baderummet. Med to 13 W lysstofrør
Spejl med bagstykke i aluminium

A40360GB

A403 90 spejl med belysning
Beregnet til montering på væg. Elinstallationen skal foretages af en autoriseret
elektriker. Alle monteringsdele medfølger. Tæthedsklasse IP44. Til montering i
område 2 i baderummet. Med to 21 W lysstofrør.
Spejl med bagstykke i aluminium
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MØBELHÅNDVASK
• Heldækkende møbelhåndvaske har samme mål som
møbelserien med samme navn.
• Nogle af de heldækkende håndvaske kan monteres
på konsoller.

• Håndvaske til nedfældning eller underlimning kan
kombineres med underskab plus bordplade. Du skal
blot kontrollere, at håndvaskens mål stemmer overens
med møblet.

NAUTIC MØBELHÅNDVASK

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5562 Nautic-håndvask, heldækkende. 620 x 500 mm
Beregnet til montering på Nautic-vaskeskab A663
Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb

63 5000.000
63 5002.000
63 5001.000
63 5003.000

2.368,2.368,-

**Bundventil med rist anbefales

5592 Nautic-håndvask, heldækkende. 920 x 500 mm
Beregnet til montering på Nautic-vaskeskab A662
Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb

63 5004.000
63 5006.000

Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb

2.556,2.556,63 5005.000
63 5007.000

3.074,3.074,-

**Bundventil med rist anbefales

5512 Nautic-håndvask, heldækkende. 1220 x 500 mm
Beregnet til montering på Nautic-vaskeskab A661
Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb

63 5008.000
63 5010.000

Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb

3.031,3.031,63 5009.000
63 5011.000

3.549,3.549,-

**Bundventil med rist anbefales

5545 Nautic, oval model til nedfældning, 450 x 360 mm.
Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb**

63 5642.000
63 5644.000

63 5643.000
63 5645.000

1.806,1.806,-

2.066,2.066,-

63 5646.000
63 5648.000

63 5647.000
63 5649.000

1.931,1.931,-

2.191,2.191,-

**Bundventil med rist anbefales

5555 Nautic, oval model til nedfældning, 550 x 440 mm.
Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb**
**Bundventil med rist anbefales

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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BADEVÆRELSESMØBLER

Med hanehul og overløb
Med hanehul, uden overløb

1.850,1.850,-

LOGIC MØBELHÅNDVASK

VVS-nr

med C+
VVS-nr

PRIS

med C+
PRIS

5169 Logic heldækkende håndvask
Til montering på Logic møbler.
Kan monteres med bolte c-c 280 mm.
Ekskl. armatur
Håndvasken kan også monteres på
konsoller med frontplade
Konsol, 395 mm
Frontplade, 600 mm

63 5165.000

63 5165.030

1.905,-

2.578,-

63 5166.030

2.633,-

3.305,-

63 5167.030

3.123,-

3.794,-

GB81510001
GB81556001

5171 Logic heldækkende håndvask
Til montering på Logic møbler.
Kan monteres med bolte c-c 280 mm.
Ekskl. armatur

BADEVÆRELSESMØBLER

Håndvasken kan også monteres på
konsoller med frontplade
Konsol, 395 mm
Frontplade, 900 mm

63 5166.000

GB81510001
GB81559001

5188 Logic heldækkende håndvask
Til montering på Logic møbler.
Ekskl. armatur
Håndvasken kan også monteres på
konsoller med frontplade
Konsol, 395 mm
Frontplade, 1200 mm

ARTIC MØBELHÅNDVASK

63 5167.000

GB81510001
GB81551201

VVS-nr

PRIS

4551 Artic til nedfældning, 550x435 mm
Monteres* ovenfra i en bordplade med udstandset hul.
Passer også til montering på Nautic-møblerne
A903 og A904, se side 102.
Med hanehul og overløb
Med hanehul og overløb, med C+

635631.000
635632.000

1.513,2.184,-

63 5633.000
63 5634.000

1.658,2.329,-

63 5635.000
63 5636.000

1.836,2.508,-

* Vær opmærksom på at vasken skal monteres
mod væggen, da bagkanten ikke er glaseret.

4601 Artic til nedfældning, 600x465 mm
Monteres* ovenfra i en bordplade med udstandset hul.
Med hanehul og overløb
Med hanehul og overløb, med C+

* Vær opmærksom på at vasken skal monteres
mod væggen, da bagkanten ikke er glaseret.

4651 Artic til nedfældning, 650x490 mm
Monteres* ovenfra i en bordplade med udstandset hul.
Med hanehul og overløb
Med hanehul og overløb, med C+

* Vær opmærksom på at vasken skal monteres
mod væggen, da bagkanten ikke er glaseret.
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MØBELHÅNDVASKE – YDERLIGERE MODELLER

VVS-nr

PRIS

63 5614.600

1.413,-

63 5615.000

1.378,-

69 1061.000
69 1065.801

1.589,299,-

69 1063.000
69 1065.801

2.574,711,-

6147 98 oval model til underlimning
Armaturet monteres i bordpladen eller i væggen
oven over håndvasken.
Med overløbshul, uden hanehul, 500x350 mm
Leveres inkl. monteringssæt til natursten
Findes i flere størrelser

7127 99 til underlimning
Armaturet monteres i bordpladen eller i væggen
ovenover håndvasken.
Rund Ø 400 mm, med hanehul og overløb

BADEVÆRELSESMØBLER

6321 99 Rengøringsvask til bordplade eller med T-jern
Beregnet til placering på en bordplade
(tyngden holder den på plads)
Vær opmærksom på at bagsiden ikke er glaseret,
så vasken bør monteres til væg.
50 x 40 x 17 cm, til overløb
Overløbssæt i PVC 9428 00

6322 99 Rengøringsvask til bænk- eller med T-jern
Beregnet til placering på en bordplade
(tyngden holder den på plads)
Vær opmærksom på at bagsiden ikke er glaseret,
så vasken bør monteres til væg.
60 x 50 x 20 cm, til overløb
Overløbssæt i PVC 9528 00

VANDLÅS TIL MØBELHÅNDVASK
• Specialtilpasset til montering i underskab sammen
med håndvask.

• Giver god opbevaringsplads i skabet.

VVS-nr

PRIS

Vandlås med fleksibel afløbsslange
Vandlås universel til væg- eller
gulvmontering.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

GB8118000001

733,-
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Hvordan vil du bade?
Få ting i livet kan hamle op med følelsen af at glide ned i et varmt

indmuringsbadekar at vælge imellem. Vores badekar har et stilrent

bad efter en lang dag fuld af strabadser. Badets afstressende

og moderne design og kan udstyres med forskellige fronter, så

og muskelafslappende effekt er noget af det bedste, der findes.

du nemt kan finde forskellige løsninger. Vores stolte badekar på

Gustavsbergs badekar er ikke inddelt i produktserier – de passer

fødder står smukkest, hvis der er god plads omkring det, så det

nemlig til de fleste badeværelser, og i år der flere forskellige

rigtig kan ses.

iindMurinG eller PÅ FØdder?
Gustavsberg har flere forskellige typer badekar. Hvis du vil
skabe en eksklusiv atmosfære på dit badeværelse, kan vores
indmurede badekar være et godt alternativ. Eller også kan
du vælge et frækt badekar i hvidt eller sort med fødder, der
kan skiftes ud. Vi har også badekar, hvor badekarfronten kan
skiftes ud og fås i forskellige temperamentsfulde farver. Hvis
du bliver træt af en farve, kan du bare skifte fronten.

GenneMTÆnKT oG renGØrinGSvenliGT
Samtlige Gustavsberg-badekar er nemme at komme til under
ved rengøring. Vores flotte badekar med helfront – en model,
som typisk er vanskelig at gøre rent – har en smart løsning,
hvor fronten på badekarret med et snuptag kan skydes op,
så du lettere kan komme til inde under, samtidig med at den
skjuler afløbsåbningen.
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baSSinModeller Til eMaljerede
badeKar Med FronTSTaTiv eller FØdder
Standardkarrene 1300-1700,
samt det frontløse 1571, har det
mest almindelige bassin. Det er
behageligt og praktisk til både
karbad og brusebad og har en
dybde på 420 cm.
Kombikar 1607-1707 er især
perfekt til dig, der også bruger
badekarret til brusebade. Karret
har et plant område i fodenden,
og afløbet er placeret i midten.
Hovedenden er rundet og behagelig. Badekarret er lidt lavere
end standardkarret, 380 mm,
hvilket gør det lettere at træde op
i og ud af det.

Duokar 1603 har plads til to
personer og har to skrånende
hovedender og centreret afløb.

Siddebadekar 1051 er perfekt til
dig, der har et lille badeværelse,
men ikke vil undvære et badekar.
Karret måler 1050 x 650 cm.

De frontløse badekar 6316 og
6368 har et ovalt bassin med to
skrånende hovedender og
centreret afløb. centrerat avlopp.

baSSinModeller Til eMaljerede
indMurinGSbadeKar
Indmuringsbadekar 3400, 3500,
3600, 3970 Har det mest almindelige bassin med en hoved- og
en fodende. Det er behageligt og
praktisk til både karbad og brusebad og fås i flere størrelser.

Indmuringsbadekar 1220, 1380
Passer til to personer og har
to skrånende hovedender og
centreret afløb. Bassinet er smukt
ellipseformet

Indmuringsbadekar 3310, 3311
Især perfekt til dig, der bruger badekarret til brusebade. Karret har
et stramt design med lige linjer og
et plant og rummeligt område i fodenden til brusebade, og afløbet
er placeret i midten. Hovedenden
skråner, så den er behagelig, når
man tager karbad.

Indmuringsbadekar 6830, 6831
Velegnet til dig, der har masser af
plads og foretrækker et stramt design. Perfekt til to badende med
sine to skrånende hovedender og
centreret afløb.

Indmuringsbadekar 2570 og
2580 Badekar, der er som skabt til
små badeværelser. Takket være
den skrå fodende kan du måske
få plads til et badekar, selvom dit
badeværelse ikke er så stort.

For aT ForenKle oG ØGe SiKKerHeden ved nedSTiGninG i badeT Kan badeKarreT beSTilleS Med
SÆrliGe STØTTeHÅndTaG PÅ badeKarKanTen.

badeKarreT FÅS Med en SKridSiKKer beHandlinG,

voreS badeKar FÅS Med den eKSTra overFlade-

Hvor der er brÆndT KvarTSSand ind i eMaljen i eT

beHandlinG, GlaZePluS, SoM er en KrySTalKlar

ÆSTeTiSK neuTralT MØnSTer. overFladen MindSKer

PolyMerFilM, der beSKyTTer badeKarreTS over-

riSiKoen For aT Glide ved oP- oG nedSTiGninG oG er

Flade Mod SnavS oG KalKaFlejrinGer. deT GØr

PlacereT i Fodenden aF badeKarreT, SÅ badeoPle-

renGØrinGen neMMere oG MindSKer beHoveT For

velSen iKKe bliver PÅvirKeT.

renGØrinGSMidler

vÆrd aT v ide
• Gustavsberg tilbyder mange modeller og størrelser – de fleste er
beregnet til montering sammen med hel- eller halvfrontstativ. Der
findes også frontløse badekar og badekar til indmuring.
• Vores badekar fremstilles i emaljeret pladestål, som er et holdbart
og slidstærkt materiale.
• Karrene er lette at montere og rengøre. På badekar med helfront
kan frontens nederste del skydes op, så du lettere kan komme til
ved rengøring. Med halvfront har du altid let adgang til gulvet i
forbindelse med rengøring.

• For at give plads til rørføring på væggene omkring badekarret kan
frontstativet skydes til siden og ned i forhold til karret.
• Stativets ben er placeret længst ude i hjørnerne, hvilket gør det så
godt som umuligt at vælte vores badekar. Fødderne er justerbare.
Karret står stabilt – selv på et ujævnt gulv.
• Vores sortiment omfatter også boblebadekar i akryl. Dem kan du se
på side 128.
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badeKar eMaljereT STÅlPlade Med HelFronTSTaTiv
• Emaljeret stål.
• Komplet med frontstativ, monteret
bundventil og afløbsrør.
• Frontstativet kan forskubbes til siden og
i dybden for at give plads til at trække
rør på væggen.

• Justerbare fødder, 25 mm.
• Helfrontens underdel kan skydes op, så
det er nemt at komme til ved rengøring.
• Håndtag og skridsikker bund som tilvalg
for at få et mere sikkert bad.

• Glazeplus som tilvalg for at sikre hurtig
og skånsom rengøring.
• Flere modeller fås med frontstativ i
forskellige farver.

VVS-nr

Badevandsvolumen: 150 liter

Bassinbillede, se side 117.

1300 Badekar 1300 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt

GB211300701301

1300 Badekar 1300 x 700 mm,
komplet med halvfrontstativ
Hvidt

GB211300601301

PRIS

8.961,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

badeKar

Badevandsvolumen: 155 liter

Bassinbillede, se side 117.

1400 Badekar 1400 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt

GB211400701401

1400 Badekar 1400 x 700 mm,
komplet med halvfrontstativ
Hvidt

GB211400601401

7.460,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 165 liter

Bassinbillede, se side 117.

1500 Badekar 1500 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt

GB211500701501

1500 Badekar 1500 x 700 mm,
komplet med halvfrontstativ
Hvidt

GB211500601501

7.459,-

Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker behandling eller
støttehåndtag. Se artikelnummer på
www.gustavsberg.dk
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VVS-nr

Badevandsvolumen: 178 liter

Bassinbillede, se side 117.

1570 Badekar 1570 x 700 mm, komplet
med helfrontstativ
Hvidt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211570701601
GB211570701636
GB211570701638
GB211570701656

1570 Badekar 1570 x 700 mm, komplet
med halvfrontstativ
Hvidt

GB211570601601

PRIS

9.030,9.533,9.533,9.533,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 178 liter

Bassinbillede, se side 117.

1600 Badekar 1600 x 700 mm, komplet
med helfrontstativ
Hvidt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

Badevandsvolumen: 186 liter

Bassinbillede, se side 117.

8.590,9.093,9.093,9.093,-

badeKar

1600 Badekar 1600 x 700 mm, komplet
med halvfrontstativ
Hvidt
Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

GB211600701601
GB211600701636
GB211600701638
GB211600701656

XXXXXXXXX

1603 Duokar 1600 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211603701601
GB211603701636
GB211603701638
GB211603701656

1603 Duokar 1600 x 700 mm,
komplet med halvfrontstativ
Hvidt

GB211603601601

10.373,10.875,10.875,10.875,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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Badevandsvolumen: 190 liter

Bassinbillede, se side 117.

VVS-nr

PRIS

1607 Kombikar 1600 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211607701601
GB211607701636
GB211607701638
GB211607701656

13.283,13.785,13.785,13.785,-

1607 Kombikar 1600 x 700 mm,
komplet med halvfrontstativ
Hvidt

GB211607601601

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 190 liter

Bassinbillede, se side 117.

1707 Badekar 1700 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt

GB211707701701 12.898,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

badeKar
Badevandsvolumen: 190 liter

Bassinbillede, se side 117.

1700 Badekar 1700 x 700 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt

GB211700701701

8.833,-

GB211051701001

8.215,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 106 liter

Bassinbillede, se side 117.

1051 Siddebadekar 1050 x 650 mm,
komplet med helfrontstativ
Hvidt
Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk
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FronTlØSe badeKar i eMaljereT STÅl
•
•
•
•

Emaljeret stål.
Emaljeret udvendigt.
Uden front for at forenkle rengøringen.
Komplet med monteret bundventil
og afløbsrør.

• Centreret afløb.
• Justerbare fødder, 25 mm.
• Skridsikker bund som tilvalg for at
opnå et mere sikkert bad.

• Forkromet afløbsrør som tilvalg på
6316 og 6368.
• Fødder i forskellige farver som til
valg på 6316 og 6368.

VVS/ART-nr

Badevandsvolumen: 178 liter

Bassinbillede, se side 117.

GB211571101601

PRIS

6.625,-

Badekarret kan bestilles med Glazeplus,
skridsikker bund eller støttehåndtag.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

93

Badevandsvolumen: 186 liter

1571 Badekar, 1570 x 700 mm,
komplet med benstativ
Hvidt

Bassinbillede, se side 117.

66 6581.200 11.558,-

6316 Frontløst badekar uden fødder,
1580 x 680 mm.
Badekar i Perfect White uden fødder*,
forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

66 6581.100

Badekar i Sinful Black uden fødder*,
forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

66 6581.101 15.825,-

9.665,-

*) Supplér med fødder i valgfri farve.
Supplementsfødder.
OBS! Der skal bestilles to par pr. kar
Perfect White, par
Sinful Black, par
Classy Chrome, par
Forkromet afløbsrør
Classy Chrome, som tilvalg

66 6589.100
66 6589.101
66 6589.104

950,950,2.578,-

GB2924300164

564,-

Badekarret kan på bestilling leveres
med Glazeplus og skridsikker bund.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 209 liter

Bassinbillede, se side 117.

6368 Frontløst badekar med fødder,
1680 x 730 mm.
Badekar og fødder i Perfect White,
forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

GB2063680001

11.191,-

6368 Frontløst badekar uden fødder,
1680 x 730 mm.
Badekar i Perfect White uden fødder*,
forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

66 6582.100

10.241,-

Badekar i Sinful Black uden fødder*,
forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

66 6582.101

17.455,-

66 6589.100
66 6589.101
66 6589.104

950,950,2.578,-

GB2924300164

564,-

*) Supplér med fødder i valgfri farve.
Supplementsfødder.
OBS! Der skal bestilles to par pr. kar
Perfect White, par
Sinful Black, par
Classy Chrome, par
Forkromet afløbsrør
Classy Chrome, som tilvalg
Badekarret kan på bestilling leveres
med Glazeplus og skridsikker bund.
Se artikelnummer på www.gustavsberg.dk

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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badeKar

6316 Frontløst badekar med fødder,
1580 x 680 mm.
Badekar og fødder i Perfect White,
forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

indMurinGSKar i eMaljereT STÅl
• Emaljeret stål.
• Med overløbshul.
• Supplér med bensæt og
overløbssystem.

• Håndtag og skridsikker bund som
tilvalg for at få et mere sikkert bad.
• Glazeplus som tilvalg for at sikre
hurtig og skånsom rengøring.

• Kantmonteret armatur med
påfyldning via hane eller overløb
som tilvalg (side 124).
• Ventilationsrist som tilvalg (side124).

VVS-nr

Badevandsvolumen: 155 liter

3400 Badekar til indmuring, 1400 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Bensæt til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb

PRIS

66 6520.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

5.307,608,875,381,-

66 6521.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

5.307,608,875,381,-

66 6522.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

2.393,608,875,381,-

66 6523.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

2.697,608,875,381,-

66 6525.000
66 6198.000
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

7.199,608,875,381,-

Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 165 liter

3500 Badekar til indmuring, 1500 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb

badeKar

Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 178 liter

3600 Badekar til indmuring, 1600 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 190 liter

3970 Badekar til indmuring, 1700 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 176 liter

1220 Duokar til indmuring, 1600 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk
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VVS-nr

Badevandsvolumen: 209 liter

1380 Duokar til indmuring, 1700 x 750 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb

PRIS

66 6526.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

7.199,608,875,381,-

66 6513.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

8.776,608,875,381,-

66 6514.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

8.776,608,875,381,-

66 6528.000
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

8.776,608,875,381,-

Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 189 liter

3310 Badekar til indmuring, 1600x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 201 liter

3311 Badekar til indmuring, 1700 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

6830 Badekar til indmuring, 1800x800 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 280 liter

6831 Badekar til indmuring, 1900 x900 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb

66 6529.000 12.408,66 6198.000
608,GB2924300155
875,GB2924300156
381,-

Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 174 liter

2570 Badekar til indmuring, 1570 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Venstre
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb

66 6518.000
66 6198.000
GB2924300155
GB2924300156

7.406,608,875,381,-

66 6519.000
66 6198.000
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

7.406,608,875,381,-

Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Badevandsvolumen: 174 liter

2580 Badekar til indmuring,1570 x 700 mm
Uden benstativ, med overløbshul
Højre
Fodstativ til indmuringsbadekar
Overløbssystem
Prop og greb
Badekarret kan på bestilling leveres med
Glazeplus, skridsikker bund, hul til armatur
og/eller støttehåndtag. Se artikelnummer
på www.gustavsberg.dk

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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badeKar

Badevandsvolumen: 250 liter

TilvalG – KanTMonTereT SKandic badeKararMaTur
• Høj kvalitet med et rent og enkelt
design.
• Automatisk skoldningssikring og
varmtvandsspærre.

• Angiv placeringsalternativ.
Hvis intet andet er angivet,
placeres armaturet på position 1.

• Vælg mellem påfyldning via tud
eller overløb.
• Armatur skal bestilles samtidig
med badekarret.

VVS-nr

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

120

27

Ø45

PRIS

Skandic termostatarmatur*
med håndbruser, der kan trækkes ud

GB41217143B

Udløbstud

GB41417143P

4.095,-

U90600361

3.048,-

Multiplex Trio, påfyldning via overløb

4.095,-

1.825,-

3-10
100
53

*

Pris for hul til armatur
i badekar er ekstra

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

Ø45

3-10

badeKar

TilvalG ØvriGT

VVS-nr

Ventilationsrist

PRIS

UCCUM1003

300

150

109

259

Nakkestøtte

U9009063000

350,-

GB208B090901
GB208B080901

723,1.445,-

Greb
(angiv placering ved bestilling)
1 stk.
2 stk.
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PlacerinGSalTernaTiver For KanTMonTerede arMaTurer
• Angiv placeringsalternativ. Hvis intet andet er angivet, placeres armaturet på position 1.

2

badeKar

1

2

1

Badekar 3400, 3500,
3600, 3970

Badekar1220, 1380

Badekar 3310, 3311
Kantmonteret armatur
ikke muligt

1

Badekar 6830, 6831
Kantmonteret armatur
ikke muligt

1

Badekar 2570

Badekar 2580

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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HVORDAN BOBLER
DU BEDST?
Et boblebad er ikke kun en skøn oplevelse – det er også dokumen-

Pumpen stopper øjeblikkeligt, hvis der skulle befinde sig noget

teret, at det er godt for helbredet. Boblerne øger din kropstem-

foran indsugningen i massagebadekarret, som desuden er umuligt

peratur og stimulerer både din blodcirkulation og øger stofskiftet.

at vælte, selv hvis du sidder på kanten, når badekarret er tomt. Vo-

Gustavsbergs massagesystem blander luft og vand på en måde,

res specialudviklede system sikrer også, at der ikke står restvand

der giver en mere effektiv vandcirkulation og en bedre massage

i slangerne, hvilket giver en bedre hygiejne. Sondér terrænet, og

end andre systemer. Hvert eneste massagebadekar er nøje kon-

vælg det boblebad, der passer bedst til dig.

trolleret og afprøvet for at garantere kvaliteten og sikkerheden.

VÆLG mELLEm TRE FORSKELLIGE SySTEmER
Dit massagebadekar fra Gustavsberg kan
udstyres med tre forskellige massagesystemer,
som byder på forskellige oplevelser:

SySTEm 1
Luftstimulering fra 10 bunddyser. Trykket reguleres
elektronisk. Bunddyserne kan også aktiveres med en
intervalfunktion, hvor styrken automatisk stiger og
falder. LED-belysning også inkluderet.

SySTEm 2
Trinløst justerbart massagesystem med 2 foddyser,
6 sidedyser og 6 rygdyser. Trykket reguleres elektronisk. Dyserne kan aktiveres med en intervalfunktion,
hvor styrken automatisk stiger og falder. LEDbelysning også inkluderet.

DySER OG BELySNING
Bunddyser
Badekar med system
1 har 10 bunddyser.

Rygdyser
Badekar med system 2 er
udstyret med 6 sidedyser.

Sidedyser og foddyser
Badekar med system
2 er udstyret med
6 side- og 2 foddyser.
sido- och 2 st fotjets.

LED-belysning
Samtlige badekar med systemer er
udstyret med LED-belysning, som
gør det endnu hyggeligere at
hoppe i badet. En LED-pære
bliver ikke varm udenpå.

SySTEm 3
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Dette er en kombination af System 1 og 2 herover.
Luftstimulering fra 10 bunddyser. Massagesystem
med 2 foddyser, 6 rygdyser og 6 sidedyser. Trykket
reguleres elektronisk. Intervalfunktion til luft og vand.
LED-belysning også inkluderet.

TILVALG, SOm SÆTTER PRIKKEN OVER I’ET
Her følger en række tips og produkter, som hjælper dig med at
få endnu mere ud af dit massagebadekar:
Bekvem nakkepude
En nakkepude giver dig perfekt støtte, når du virkelig skal
slappe af. Materialet opsuger ikke vand, og puden holder sig
frisk bad efter bad.
Ekstra varme til ekstra dejlige bade
Forlæng badetiden med et varmelegeme. Af sikkerhedshensyn kan det ikke starte, medmindre der er vand i karret, og
pumpen er i drift. Varmelegemet er udstyret med overophedningssikring.
Lettere i – lettere op
Flere af vores modeller kan suppleres med designede og praktiske ekstrahåndtag. Disse skal bestilles samtidig med karret.
Nemt at anvende
Boblebadekarrets funktioner styres enkelt via betjeningspanelet på karrets kant. Grønt lys: Funktionen er aktiveret. Gult lys:
Funktionen kan aktiveres. Rødt lys: Indikerer ”Standby mode”,
eftersom karret ikke er fyldt med vand.

DE FLESTE PRODUKTER KAN DU SELV INSTALLERE.

FOR AT FORENKLE OG ØGE SIKKERHEDEN VED

DETTE SymBOL BETyDER, AT VI ANBEFALER, AT DU FÅR

NEDSTIGNING I BADET KAN BADEKARRET BESTILLES

HJÆLP AF EN FAGmAND, FX EN VVS-INSTALLATØR, EN

mED SÆRLIGE STØTTEHÅNDTAG PÅ BADEKARKANTEN.

mURER ELLER EN ELEKTRIKER.

VÆRD AT V IDE
• Gustavsbergs massagesystem blander luft og vand på en måde,
der giver en bedre vandcirkulation og en bedre massage end
andre systemer. En række forskellige løsninger giver dig en
oplevelse af højeste kvalitet.

• Karrene leveres med monteret afløb/overløb og tippesikre ben.

• Alle massagebadekar har sikkerhedsindsugning som standard.
Pumpen holder øjeblikkeligt op med at pumpe, hvis der befinder
sig noget foran indsugningen i karret.

• Gustavsbergs badekar er godkendt hos RAL – Institute for quality
assurance and certification. Det garanterer, at blandt andet
sanitetsakryl og fiberplast er af høj kvalitet.

• Du styrer din badeoplevelse via et enkelt og flot betjeningspanel
på karrets kant.

• Hvert massagebadekar kontrolleres og afprøves omhyggeligt
inden levering til kunden.

• Alle massagebadekar er udstyret med en niveausensor, der
beskytter mod start uden vand. For eksempel når nysgerrige
børn trykker på knapperne.

• Hvert produkt fra Gustavsberg har 10 års garanti på plastkarret,
fem års materialegaranti og to års on site-garanti.

• Gustavsberg har specialudviklet et system, som sikrer, at der ikke
står restvand i slangerne. For at opnå den optimale hygiejne har
badekar med bunddyser en automatisk tørblæsningsfunktion,
der går i gang, når badekarret er tømt for vand.
• Dit kar vælter ikke, hvis du sætter dig på kanten – uanset om det
er fyldt eller ej. Frontpanelet er nemt at montere på karrets ben
og falder ikke af, selvom du flytter karret.

• Alle vores kar er lige velegnede til indbygning som til montage
med aftagelig front.

TÆNK PÅ AT
• Kontrollere badekarrets laveste justerbare højde, så karret kan
komme igennem alle døre på vej til badeværelset.
• Installation og reparation kun må udføres af en autoriseret
elinstallatør. Læs og følg de anvisninger, der følger med karret.

127

ARTIC AKRyLBADEKAR
• Komplet med monteret overløb og
tippesikre ben.
• Velegnet til såvel indbygning som til
montering med front og gavl.
• Supplér med ønsket massagesystem.
• Fås også uden massagesystem.

• Supplér med håndtag, nakkepude eller
varmelegeme, som gør badet endnu
skønnere.
• Sikkerhedsindsugning som standard for din
sikkerheds skyld.
• Betjeningspanel på badekarrets kant.

• Niveausensor forhindrer opstart uden vand.
• Kantmonteret armatur med opfyldning via
hane eller overløb som tilvalg.
• Ventilationsrist om tilvalg.
• RAL-godkendt sanitetsakryl af høj kvalitet.
• Kontrolleret og afprøvet før levering.
ART-nr

ARTIC 1700x750

A

B

PRIS

Artic rektangulært badekar 1700 x 750 mm
Badevandsvolumen: 275 liter
Uden system
Med system 1
Med system 2
Med system 3

776OB
776S4
776S5
776S6

10.478,18.552,23.456,30.753,-

7761A
7761B
7761E

1.751,2.802,3.852,-

Uden system
Med system 1
Med system 2
Med system 3

777OB
777S4
777S5
777S6

11.439,19.514,24.418,31.714,-

Front
Front og én gavl
Front og to gavle

7771A
7771B
7771E

1.751,2.802,3.852,-

Front
Front og én gavl
Front og to gavle
Ved bestilling angives ved hjælp af billedet,
hvilken eller hvilke sider der skal være udstyret
med front/gavl (A-D).
OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.

C

D

BOBLEBADEKAR

Billedet viser et badekar uden system.
For placering af jets, se side 126.
Artic rektangulært badekar 1800 x 800 mm
Badevandsvolumen: 290 liter

ARTIC 1800x800

A

B

Ved bestilling angives ved hjælp af billedet,
hvilken eller hvilke sider der skal være udstyret
med front/gavl (A-D).
OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.

C

D

Billedet viser et badekar uden system.
For placering af jets, se side 126.
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SKANDIC AKRyLBADEKAR
• Designet som den optimale kombination af
badekar og brusekabine.
• Komplet med monteret overløb og tippesikre ben
• Velegnet til såvel indbygning som til montering
med front og gavl.
• Supplér med ønsket massagesystem.

• Fås også uden massagesystem.
• Supplér med håndtag, nakkepude eller
varmelegeme, som gør badet endnu skønnere.
• Sikkerhedsindsugning som standard for din
sikkerheds skyld.
• Betjeningspanel på badekarrets kant.

• Niveausensor forhindrer opstart uden vand.
• Kantmonteret armatur med opfyldning via
hane eller overløb som tilvalg.
• Ventilationsrist om tilvalg.
• RAL-godkendt sanitetsakryl af høj kvalitet.
• Kontrolleret og afprøvet før levering.
ART-nr

SKANDIC 1500x750

A

B

PRIS

Skandic rektangulært badekar 1500 x 750 mm
Badevandsvolumen: 210 liter
Uden system
System ikke muligt
Front
Front og én gavl
Front og to gavle

772OB

8.172,-

7721A
7721B
7721E

1.751,2.802,3.852,-

773OB
773S4
773S5
773S6

8.555,16.630,21.534,28.831,-

7731A
7731B
7731E

1.751,2.802,3.852,-

774OB
774S4
774S5
774S6

8.555,16.630,21.534,28.831,-

7741A
7741B
7741E

1.751,2.802,3.852,-

Ved bestilling angives ved hjælp af billedet,
hvilken eller hvilke sider der skal være udstyret
med front/gavl (A-D).
OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.

C

D
Billedet viser badekar uden system.

A

SKANDIC 1600x750

B

Skandic rektangulært badekar 1600 x 750 mm
Badevandsvolumen: 220 liter
Uden system
Med system 1
Med system 2
Med system 3

Ved bestilling angives ved hjælp af billedet,
hvilken eller hvilke sider der skal være udstyret
med front/gavl (A-D).
OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.

C

D
Billedet viser et badekar uden system.
For placering af jets, se side 126.

SKANDIC 1700x750

A

B

Skandic rektangulært badekar 1700x750 mm,
Badevandsvolumen: 230 liter
Uden system
Med system 1
Med system 2
Med system 3
Front
Front og én gavl
Front og to gavle
Ved bestilling angives ved hjælp af billedet,
hvilken eller hvilke sider der skal være udstyret
med front/gavl (A-D).
OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.

C

D
Billedet viser et badekar uden system.
For placering af jets, se side 126.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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BOBLEBADEKAR

Front
Front og én gavl
Front og to gavle

LOGIC AKRyLBADEKAR, REKTANGULÆRT
• Velegnet til små badeværelser.
• Komplet med monteret overløb og
tippesikre ben.

• Kantmonteret armatur med opfyldning
via hane eller overløb som tilvalg.
• Ventilationsrist om tilvalg.
• RAL-godkendt sanitetsakryl af høj kvalitet.

• Massagesystem ikke muligt.
• Supplér med håndtag, nakkepude
eller varmelegeme, som gør badet
endnu skønnere.

ART-nr

PRIS

Logic rektangulært badekar 1200 x 700 mm.
Udelukkende beregnet til indmuring.

LOGIC 1200x700

Uden system
System ikke muligt

796OB

7.802,-

OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.

Billedet viser badekar uden system.

BOBLEBADEKAR

LOGIC AKRyLBADEKAR, HJØRNEBADEKAR
• Komplet med monteret overløb og
tippesikre ben.
• Velegnet til såvel indbygning som til
montering med front og gavl.
• Supplér med ønsket massagesystem.
• Fås også uden massagesystem.

• Supplér med håndtag, nakkepude eller
varmelegeme, som gør badet endnu skønnere.
• Sikkerhedsindsugning som standard for din
sikkerheds skyld.
• Betjeningspanel på badekarrets kant.
• Niveausensor forhindrer opstart uden vand.

• Kantmonteret armatur med opfyldning via
hane eller overløb som tilvalg.
• Ventilationsrist om tilvalg.
• RAL-godkendt sanitetsakryl af høj kvalitet.
• Kontrolleret og afprøvet før levering.

ART-nr

PRIS

Logic hjørnebadekar 1500 x 1050 mm, venstre
Badevandsvolumen 260 liter
Uden system
Med system 1
Med system 2
Med system 3

752OB
752S4
752S5
752S6

10.124,18.199,23.104,30.399,-

Front

7521H

2.279,-

753OB
753S4
753S5
753S6

10.124,18.199,23.104,30.399,-

7531H

2.279,-

Logic hjørnebadekar 1500 x 1050 mm, højre*
Badevandsvolumen 260 liter
Uden system
Med system 1
Med system 2
Med system 3
Front
*) Billede og tegning viser højremodellen
OBS. Bemærk fragttillæg kr. 1.350,- pr. kar
inkl. moms.
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TILVALG
Tilvalgene gør det muligt at tilpasse badekarret efter dine behov og ønsker.

ART-nr

PRIS

Håndtag til rektangulære badekar
Bestilles samtidig med badekarret.
Krom, et par

GBHTG

1.445,-

Sort

GB10J

350,-

Varmelegeme 1,5 kW,
passer til alle badekar med system 2 og 3

1500W

3.940,-

Nakkestøtte
Nakkestøtte fremstillet i et robust og
smidigt plastmateriale, som ikke opsuger
vand. Fastgøres med sugekopper på
badekarrets kant. Passer til samtlige
badekar.

Ventilationsrist

BOBLEBADEKAR

Bestilles samtidig med badekarret.

UCCOM1003

300

150

109

259

Rengøring og desinfektion
Villeroy & Boch Bath Cleaner, 1 liter
Villeroy & Boch Whirlpool Cleaner, 1 liter

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

UCCOM1004
UCCOM1005
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SKANDIC BADEKARARmATUR TIL mONTERING PÅ KARKANT
• Høj kvalitet med et rent og enkelt
design.
• Automatisk skoldningssikring og
varmtvandsspærre.

• Vælg mellem påfyldning via hane
eller overløb.
• Armatur skal bestilles samtidig med
badekarret.

• Angiv placeringsalternativ. Hvis
intet andet er angivet, placeres
armaturet på position 1.

ART-nr

PRIS

Skandic termostatarmatur med tud, passer
til alle badekar med eller uden system

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

120

27

Med håndbruser, der kan trækkes ud, og
fast tud

Ø45

217143P

4.097,-

217143B

4.097,-

3-10
100
53

Skandic termostatarmatur med opfyldning
via overløb, passer til alle badekar med eller
uden system

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

Ø45

Med håndbruser, der kan trækkes ud

3-10

BOBLEBADEKAR

PLACERINGSALTERNATIVER FOR ARmATURER mONTERET PÅ KANT
• Angiv placeringsalternativ. Hvis intet andet er angivet, placeres armaturet på position 1.

Armaturplacering på badekar i Artic-serien

Armaturplacering på badekar i Logic-serien

1

1

1

Artic 1700 x 750

Artic 1800 x 800

Logic 1200 x 700

1
Logic 1500 x 1050, venstre

1
Logic 1500 x 1050, højre

Armaturplacering på badekar i Skandic-serien

2

1

Skandic 1500 x 750
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2

1

Skandic 1600 x 750

2

1

Skandic 1700 x 750

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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HVILKET BRUSEBAD PASSER
TIL DIT BADEVÆRELSE?
Gustavsbergs brusehjørner byder på form og funktion af højeste

monteres. Alle vores væg- og gulvprofiler er justerbare, så du kan få

kvalitet og fås i en lang række forskellige kombinationer, så de passer

en lige brusekabine, selv om gulv og vægge hælder. Brusekabinen

ind i ethvert badeværelse. Men inden du vælger, hvilken model du vil

er en praktisk løsning – især hvis du har et badeværelsesgulv, som

have, skal du overveje, hvordan forudsætningerne ser ud på netop

ikke kan tåle vand. Brusekabinen fungerer i sig selv som et vand-

dit badeværelse. Et brusehjørne kræver, at der er vægge og gulve,

sikkert rum og kræver kun en minimal arbejdsindsats. Et ledigt

som kan tåle vand og et gulvafløb i det hjørne, hvor bruseren skal

hjørne, vandtilførsel og et afløb er det eneste, du har brug for.

BRUSE VÆGGE MED LIGE S V INGDØR, UDEN GULV PROFIL

INDBYGGEDE LØFTEHÆNGSLER LØFTER VORES SVINGDØRE
5 MM, OG DER MEDFØLGER EN FODLISTE, SOM DU KAN
MONTERE, HVIS FALDET MOD GULVAFLØBET IKKE ER
TILSTRÆKKELIGT.

BRUSEHJØRNE MED BUEDE ELLER LIGE SVINGDØRE. DØRENE KAN BÅDE ÅBNE INDAD OG UDAD,
HVILKET KAN SPARE VÆRDIFULD PLADS PÅ ET LILLE BADEVÆRELSE.

BRUSEK A BINER MED BUEDE SK Y DEDØRE

BRUSEK A BINE MED LIGE SK Y DEDØRE

I rum, hvor gulv og vægge ikke

I denne model indgår brusesættet,

er garanteret vandtætte, er en

men der skal suppleres med et

brusekabine at foretrække. Den

brusearmatur. Vælg mellem

er et afgrænset vandtæt rum.

forkromede og hvide profiler.

En kvadratmeter samt varmt og
koldt vand er alt, hvad du behøver.
Denne brusekabine har indbygget
armatur og brusesæt. Vælg mellem
forkromede og hvide profiler. Fås
også med lige døre.

NACQ 900 x 900 mm
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NCC 800 x 800 mm

BRUSE VÆGGE MED SK Y DEDØRE , MED GULV PROFIL

VORES SKYDEDØRE HAR VIP-IND

MULIGHED FOR AT LAVE HUL TIL

OG JUSTERBAR GULVPROFIL MED

UDVENDIG RØRFØRING I

”UDLØBSHUL”.

SKYDEDØRENES BREDDEPROFIL.

BRUSEVÆG MED LIGE DØRE OG
HVIDE PROFILER.

NC 900 x 900 mm

BRUSEHJØRNE MED BUEDE SKYDEDØRE. VÆLG MELLEM FORKROMEDE OG HVIDE
PROFILER. FÅS I MANGE STØRRELSER SAMT MED LIGE DØRE.

BRUSEVÆGGE UDSÆTTES KONSTANT FOR VAND, SÆBE,

LØFTEHÆNGSLER ER EN SMART DETALJE, DER FÅR

OLIER, SHAMPOO OG KALK. DERFOR ER ALLE GUSTAVSBERGS

BRUSEDØREN TIL AT LØFTE OG SÆNKE SIG 5 MM, NÅR MAN

BRUSEKABINER UDSTYRET MED CLEAR GLASS, SOM ER EN BE-

ÅBNER OG LUKKER DEN. DERMED MINIMERES SLITAGEN PÅ

SKYTTENDE OVERFLADEBEHANDLING, DER GØR RENGØRINGEN

GULV OG BRUSEDØRE – EN PRAKTISK FUNKTION, SOM GIVER

NEMMERE OG MINDSKER BEHOVET FOR RENGØRINGSMIDLER.

EN ÆGTE FØLELSE AF LUKSUS.

BRUSEHJØRNERS UNDERKANT, HVOR DØREN MØDER GULVPROFILEN, ER SOM REGEL SVÆR AT HOLDE REN. MED VIPIND-FUNKTIONEN KAN DU NEMT LØSNE BRUSEDØRENE FRA
GULVPROFILEN, SÅ DET BLIVER ENKLERE AT GØRE RENT, OG
HYGIEJNEN BLIVER BEDRE.

VÆRD AT V IDE
• Sikkerhedskravene er strenge, og vi tester i henhold til
CE-normerne for sikkerhed, funktion, tæthed og holdbarhed.
• Den mest populære model er brusevæggen, der monteres
direkte på et gulv, der kan tåle vand og har en let hældning
mod gulvafløbet.

• Når du måler størrelsen på brusevægge med
forskellig bredde, fx 100 x 80, bør du markere en
vinkel på gulvet med tape og måle fra venstre
mod højre, så det bliver korrekt.

• For at kunne montere en brusekabine problemfrit skal dit
badeværelse have en loftshøjde på mindst 205 cm.
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SKYDEDØRE TIL HJØRNEMONTERING
• Hærdet sikkerhedsglas.
• Clear Glass, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.
• Hvide eller forkromede profiler.
• Vip-ind, som gør rengøringen lettere.

• Vægprofil, som kan justeres 25 mm, giver
en lige brusekabine, selvom væggene er
skæve.
• Mulighed for at trække rør i vægprofil.
• Justerbar gulvprofil giver en lige
brusekabine, selvom gulvet hælder.

• ”Udløbshul” i gulvprofilen gør brusekabinens gulvafløb til et evakueringsafløb.
• Breddeprofil, 40-65 mm som tilvalg. Flere
profiler kan sammenkobles.
• På modellen NC er der mulighed for at
kombinere sider med forskellige mål.
AxB
Breddemål/justerbarhed i mm

VVS-nr

PRIS

NQ-brusehjørne med buede skydedøre
Med forkromede profiler, vægge 6 mm
NQ80G-C
80 x 80 cm
NQ90G-C
90 x 90 cm
NQ100G-C
100 x 100 cm
NE-C udbygningsprofil, krom

780 – 805 x 78 0– 805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
Ekstra justeringsbredde 40 – 65 mm

67 4489.234
67 4489.254
67 4489.264
67 4608.994

5.475,5.716,6.179,576,-

780 – 805 x 780 – 805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
Ekstra justeringsbredde 40 – 65 mm

67 4489.230
67 4489.250
67 4489.260
67 4608.990

5.206,5.445,5.908,519,-

780–805 x 780–805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
780 – 805 x 980 – 1005
980 – 1005 x 780 – 805
780 – 805 x 880 – 905
880 – 905 x 780 – 805
Ekstra justeringsbredde 40 – 65 mm

67 4485.234
67 4485.254
67 4485.264
67 4485.274
67 4485.284
67 4485.224
67 4485.244
67 4608.994

5.266,5.266,5.728,5.728,5.728,5.728,5.728,576,-

780 – 805 x 780 – 805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
780 – 805 x 980 – 1005
980 – 1005 x 780 – 805
780 – 805 x 880 – 905
880 – 905 x 780 – 805
Ekstra justeringsbredde 40 – 65 mm

67 4485.230
67 4485.250
67 4485.260
67 4485.270
67 4485.280
67 4485.220
67 4485.240
67 4608.990

4.955,4.955,5.480,4.955,4.955,4.955,4.955,519,-

Med hvide profiler, vægge 6 mm
NQ80G-W
80 x 80 cm
NQ90G-W
90 x 90 cm
NQ100G-W
100 x 100 cm
NE-W udbygningsprofil, hvid

Målene under A x B
gælder profilens yderside,
og de angivne maksimummål kan kun opnås ved
lige og retvinklede gulve
og vægge.

Detaljerede målskitser over de
enkelte størrelser kan findes på
www.gustavsberg.dk.

NC-brusehjørne med lige skydedøre
Med forkromede profiler, vægge 6 mm

BRUS

NC80G-C
80 x 80 cm
NC90G-C
90 x 90 cm
NC100G-C
100 x 100 cm
NC810G-C
80 x 100 cm
NC108G-C
100 x 80 cm
NC89G-C
80 x 90 cm
NC98G-C
90 x 80 cm
NE-C udbygningsprofil, krom
Med hvide profiler, vægge 6 mm
NC80G-W
80 x 80 cm
NC90G-W
90 x 90 cm
NC100G-W
100 x 100 cm
NC810G-W
80 x 100 cm
NC108G-W
100 x 80 cm
NC89G-W
80 x 90 cm
NC98G-W
90 x 80 cm
NE-W udbygningsprofil, hvid

Målene under A x B
gælder profilens yderside,
og de angivne maksimummål kan kun opnås ved
lige og retvinklede gulve
og vægge.

Detaljerede målskitser over de
enkelte størrelser kan findes på
www.gustavsberg.dk.
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SVINGDØRE TIL HJØRNEMONTERING
• Hærdet sikkerhedsglas.
• Clear Glass, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.
• Ingen gulvprofiler, kræver hældning mod
gulvafløb.
• Forkromede profiler.

• Fodliste medfølger i tilfælde af, at
gulvhældningen ikke er tilstrækkelig.
• Løftehængsler løfter dørene 5 mm
ved åbning.
• Kan åbnes 180 grader.

• Vægprofil, som kan justeres 20 mm,
giver en lige brusekabine, selvom
væggene er skæve.
• Breddeprofil, 25 mm, som tilvalg.
• Mulighed for at kombinere sider med
forskellige mål.
AxB
Breddemål/justerbarhed i mm

VVS-nr

PRIS

SQ-brusehjørne med buede svingdøre
Med forkromede profiler, vægge 6 mm
SQ80G
SQ90G
SQ100G
SQ810G
SQ108G
SQ89G
SQ98G

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
80 x 100 cm
100 x 80 cm
80 x 90 cm
90 x 80 cm

SE-C-udbygningsprofil, krom
*Svingbar 180 grader.

780 – 800 x 780 – 800
880 – 900 x 880 – 900
980 – 1000 x 980 – 1000
780 – 800 x 980 – 1000
980 – 1000 x 780 – 800
780 – 800 x 880 – 900
880 – 900 x 780 – 800

67 4641.334
67 4641.354
67 4641.364
67 4641.374
67 4641.384
67 4641.324
67 4641.344

6.923,7.038,7.383,7.038,7.038,7.038,7.038,-

Ekstra justeringsbredde: 25 mm

67 4659.404

519,-

67 4640.334
67 4640.354
67 4640.364
67 4640.374
67 4640.384
67 4640.324
67 4640.344

6.461,6.575,6.923,6.575,6.575,6.575,6.575,-

67 4659.404

519,-

Målene under A x B
gælder profilens yderside,
og de angivne maksimummål kan kun opnås ved
lige og retvinklede gulve
og vægge.

Detaljerede målskitser over de
enkelte størrelser kan findes på
www.gustavsberg.dk.

SC-brusehjørne med lige svingdøre
Med forkromede profiler, vægge 6 mm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
80 x 100 cm
100 x 80 cm
80 x 90 cm
90 x 80 cm

SE-C-udbygningsprofil, krom

780 – 800 x 780 – 800
880 – 900 x 880 – 900
980 – 1000 x 980 – 1000
780 – 800 x 980 – 1000
980 – 1000 x 780 – 800
780 – 800 x 880 – 900
880 – 900 x 780 – 800
Ekstra justeringsbredde: 25 mm

*Svingbar 180 grader.

Målene under A x B
gælder profilens yderside,
og de angivne maksimummål kan kun opnås ved
lige og retvinklede gulve
og vægge.

Detaljerede målskitser over de
enkelte størrelser kan findes på
www.gustavsberg.dk.

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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BRUS

SC80G
SC90G
SC100G
SC810G
SC108G
SC89G
SC98G

SVINGDØRE TIL MONTERING I BRUSENICHE
• Hærdet sikkerhedsglas.
• Clear Glass, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.
• Forkromede profiler.
• Ingen gulvprofiler, kræver hældning
mod gulvafløb.

• Fodliste medfølger i tilfælde af, at
gulvhældningen ikke er tilstrækkelig.
• Løftehængsler løfter døren 5 mm
ved åbning.
• Kan åbnes 180 grader.

• Vægprofil, som kan justeres 20 mm, giver
en lige brusekabine, selvom væggene
er skæve.
• Breddeprofil, 25 mm, som tilvalg.
• Døren er vendbar, så den kan højre- eller
venstremonteres.
A
Breddemål/justerbarhed i mm

VVS-nr

PRIS

Lige SA-svingdør med 8 mm glas til
montering i bruseniche
Med forkromede profiler
SA80G
SA90G
SA100G

80 cm
90 cm
100 cm

SE-C-udbygningsprofil, krom

780 – 820
880 – 920
980 – 1020

67 4647.334
67 4647.354
67 4647.364

4.038,4.038,4.038,-

Ekstra justeringsbredde: 25 mm

67 4659.404

519,-

Det anførte maks.-mål
under ”A” kan kun opnås,
hvis man har lige og
retvinklede gulve og vægge

Detaljerede målskitser over de
enkelte størrelser kan findes på
www.gustavsberg.dk.

BRUS

13 8
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BRUSEKABINE MED INDBYGGET BLANDINGSBATTERI
• Hærdet sikkerhedsglas.
• Clear Glass, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.
• Hvide eller forkromede profiler.
• Vip-ind, som gør rengøringen lettere.

• Justerbare fødder, 20 mm.
• Mønstrede bagvægge skjuler
rørtilslutninger.
• Indbygget termostatarmatur med
brusesæt.

• Brusekarret har aftagelige frontpaneler
i samme farve som kabinens profiler.
• Vandlås kan renses inde fra kabinen.

Breddemål i mm

VVS-nr

PRIS

NACC-brusekabine med lige skydedøre
Med forkromede profiler, vægge 6 mm
NACC

900x900

67 4661.134

14.674,-

Med hvide profiler, vægge 6 mm
NACC

900x900

67 4661.130

14.289,-

Med forkromede profiler, vægge 6 mm
NACQ

900x900

67 4662.134

15.084,-

Med hvide profiler, vægge 6 mm
NACQ

900x900

67 4662.130

14.621,-

NACQ-brusekabine med buede
skydedøre

BRUS

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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BRUSEKABINE
• Hærdet sikkerhedsglas.
• Clear Glass, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.
• Hvide eller forkromede profiler.

• Vip-ind, som gør rengøringen
lettere.
• Justerbare fødder, 20 mm.
• Mønstrede bagvægge skjuler
rørtilslutninger.

• Brusesæt medfølger.
• Brusekarret har aftagelige frontpaneler i samme farve som
kabinens profiler.

Breddemål i mm

VVS-nr

PRIS

NCC-brusekabine med lige skydedøre,
80x80 cm
Med forkromede profiler, vægge 6 mm
NCC-G 80C

800x800

67 4604.124

8.498,-

Med hvide profiler, vægge 6 mm
NCC-G 80W

800x800

67 4604.120

7.868,-

900x900

67 4604.134

9.793,-

72 8228.004

139,-

NCC-brusekabine med lige skydedøre,
90x90 cm (kun med forkromede profiler)
Med forkromede profiler, vægge 6 mm
NCC-G 90C

BRUS
Forskruning (par) til brusekabine 150 c-c
Til montering af armatur i brusekabinen

14 0
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BADEKARSDØR
• Hærdet sikkerhedsglas.
• Clear Glass, der sikrer enkel og
miljøvenlig rengøring.
• Forkromede profiler.

• Løftehængsler løfter døren 5 mm
ved åbning.
• Vægprofil, som kan justeres 20 mm,
giver en lige brusekabine, selvom

væggene er skæve.
• Kan åbnes 180 grader.
• Døren er vendbar, så den kan
højre- eller venstremonteres.

A
Breddemål/justerbarhed i mm

VVS-nr

PRIS

LB-badekarsdør
Med forkromede profiler
LB70G
LB80G

70 cm
80 cm

700 – 720
800 – 820

67 4649.324
67 4649.334

2.903,3.000,-

UDW6040LOG171W-61

4.456,-

Det anførte maks.-mål under
“A” kan kun opnås, hvis man
har lige og retvinklede gulve
og vægge

2-delt LB-badekarsafskærmning
Med forkromede profiler og 6 mm glas.
Den inderste væg er fast, og den
yderste kan åbne indad og udad.
LB6040G
Det anførte maks.-mål under
“A” kan kun opnås, hvis man
har lige og retvinklede gulve
og vægge

BRUS
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HVILKET TILBEHØR
HAR DU BRUG FOR?
Gustavsberg tilbyder letmonteret tilbehør i to forskellige serier.

tåle fugt og har den høje kvalitet, som du forventer af produkter

De passer perfekt sammen med vores produkter og gør det nemt

fra Gustavsberg. Formsproget er rent og enkelt med detaljer i

for dig at sammensætte et komplet badeværelse, uden at du

forkromet messing med en finish, der giver hele dit badeværelse

behøver gå på kompromis med kvalitet, funktion eller form. Alt kan

et ekstra løft.

BADEVÆRELSESTILBEHØR G1
Badeværelsestilbehør, der passer
perfekt til vores produkter. Forkromet
messing i høj kvalitet og med en
perfekt overfladefinish. G1 har lige
linjer og rette vinkler og signalerer
en sober og diskret elegance.

G1-3824 KROG

14 2

G1-3827 TOILETPAPIRHOLDER

G1-3830 TOILETBØRSTE

G1-3828 HOLDER TIL EKSTRA PAPIR

BADEVÆRELSESTILBEHØR G2
Badeværelsestilbehør, der passer perfekt
til vores produkter. Forkromet messing i høj
kvalitet og med en perfekt overfladefinish.
I G2-serien har de lige linjer fået selskab af
en del mere runde former. Runde stænger,
kroge og holdere kan opfattes som mere
varme og indbydende i et intimt miljø. Designet er stadig enkelt og fornemt, men lidt
mere afslappet. Moderne uden at være rigidt
og stramt.

G2-3844 KROG

G2-3846 HÅNDKLÆDEKNAGE

G2, FAST LOFTSBRUSER
Tilsvarende findes også i G1-serien

G2-3850 TOILETBØRSTE

G2-3856 SÆBESKÅL

VÆRD AT V IDE
• Tænk på, at det er vigtigt ikke at beskadige fugtspærren på
badeværelset. Vær omhyggelig med at tætne søm- og skruehuller.
• Tal med din forhandler eller installatør om, hvad der gælder for
dine vægmaterialer, og hvor og hvordan du har tænkt dig at
montere tilbehøret.
14 3

BADERUmSTILBEHØR G1
• Design med lige linjer
og rette vinkler.

• Forkromet finish.

• Ingen synlige monteringsskruer.

VVS-nr

TILBEHØR

14 4

PRIS

G1-3821 Håndklædestang, enkelt

77 5534.124

368,-

G1-3822 Håndklædestang, enkelt

77 5534.144

470,-

G1-3823 Håndklædestang, enkelt

77 5534.174

671,-

G1-3824 Håndklædeholder, krog

77 5100.104

153,-

G1-3827 Toiletpapirholder

77 6326.104

578,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

PRIS

77 6512.104

539,-

G1-3830 Toiletbørste

77 8502.104

1.530,-

G3-3811 Ekstra børste passer også G1

77 8506.804

179,-

G1-3836 Sæbeskål

77 4358.104

518,-

G1-3839 Brusehylde

77 2402.144

1.155,-

G1 Brusesæt inklusive
Nautic termostatarmatur
Armatur, 150 c-c

72 2863.804

5.145,-

G1 Brusesæt uden armatur, beregnet
til kombination med armatur
med opadvendt tilslutning

73 7840.304

3.585,-

73 8812.104

431,-

G1-3828 Ekstra toiletpapirholder

G1 Brusesæt
Brusehoved, 200 x 200 mm

TILBEHØR
Beslag (i cirkel) til montering
af brusearmatur med
nedadvendt brusetilslutning

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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TILBEHØR

Består af:
Fast loftsbruser
Håndbruser på glider
Omskifter
1,75 m metalomspundet slange

BADERUmSTILBEHØR G2
• Design med runde former.

• Forkromet finish.

• Ingen synlige monteringsskruer.

VVS-nr

TILBEHØR

14 6

PRIS

G2-3840 Håndklædeholder, dobbelt

77 5535.284

673,-

G2-3844 Håndklædeholder, krog

77 5101.104

106,-

G2-3846 Håndklædeholder, ring

77 5535.504

350,-

G2-3847 Toiletpapirholder

77 6327.104

214,-

G2-3848 Ekstra toiletpapirholder

77 6513.104

411,-

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VVS-nr

PRIS

G2-3850 Toiletbørste med holder

77 8505.104

690,-

G3-3811 Ekstra børste passer også G2

77 8506.804

179,-

G2-3853 Tandkrus og holder

77 4052.104

181,-

G2-3856 Sæbeskål

77 4359.104

168,-

G2 Brusesæt
Brusehoved Ø 200 mm
G2 Brusesæt inklusive Nautic
termostatarmatur
Armatur, 150 c-c

72 2863.834

4.894,-

G2 Brusesæt uden armatur,
beregnet til kombination med
armatur med opadvendt tilslutning

73 7840.404

3.334,-

73 8812.104

431,-

Består af:
Fast loftsbruser
Håndbruser på glider
Omskifter
1,75 m metalomspundet slange
TILBEHØR
Beslag (i cirkel) til montering
af brusearmatur med nedadvendt
brusetilslutning

TILBEHØR

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

147

SPARER DU ENERGI, NÅR
DU BØRSTER TÆNDER?
På den internationale scene er Gustavsberg helt i front, når det

Løsningen består i, at armaturet takket være sin geniale konstruk-

handler om armaturer. Såvel design og materiale som den bag-

tion hjælper dig med at undgå at bruge mere eller varmere vand,

vedliggende teknik er i absolut højeste klasse. Med et armatur fra

end du har brug for. Gustavsbergs patenterede energibesparende

Gustavsberg får du ikke blot et produkt, der holder og fungerer

løsninger har i årenes løb modtaget en lang række prestigefyldte

år efter år – du sparer også både energi og penge, hver gang du

internationale udmærkelser og priser, og vi arbejder løbende på at

bruger det.

gøre dem endnu mere effektive.

UAFHÆNGIG CERTIFICERING
Mærket Nordic Quality tildeles til certificerede
VVS-produkter i henhold til en række krav, der
kontrolleres af INSTA-CERT. Produktet opfylder
opstillede kriterier til produktion, garantitid,
reservedele, dokumentation samt teknisk
egnethed til installation i Norden.
ENERGIBESPARELSE
EN REVOLUTIONERENDE ENERGISPAREFUNKTION, SOM KAN REDUCERE DIT FORBRUG MED 50 %. DEN ENKLE LØSNING BESTÅR I, AT
GREBET AKTIVT SKAL FØRES HELT UD TIL VENSTRE, FØR VANDET
OPNÅR DEN MAKSIMALE TEMPERATUR. NÅR DU SLIPPER GREBET,
VENDER DET TILBAGE TIL DEN FORUDINDSTILLEDE KOMFORTTEMPERATUR PÅ CIRKA 38-40 GRADER. KOMFORTTEMPERATUREN ER
FULDT JUSTERBAR, SÅ DEN KAN TILPASSES INDIVIDUELT.

VANDBESPARELSE
ARMATURET HJÆLPER DIG MED AT UNDGÅ AT BRUGE MERE VAND
END NØDVENDIGT. UDGANGSPOSITIONEN GIVER ET FORUDINDSTILLET
KOMFORTTRYK, SOM ER TILSTRÆKKELIGT TIL FX AT VASKE OP MED OG
VASKE HÆNDER I. MAN OPNÅR FULDT VANDTRYK VED AT LØFTE GREBET OP I DEN ØVERSTE POSITION. NÅR DU SLIPPER GREBET, VENDER
DET AUTOMATISK TILBAGE TIL KOMFORTTRYKKET. VANDTRYKKET ER
FULDSTÆNDIG JUSTERBART, SÅ DET KAN TILPASSES INDIVIDUELT.

SELVHELENDE MALING
ARMATURETS UNIKKE SELVHELENDE EGENSKABER BETYDER,
AT MINDRE RIDSER, DER OPSTÅR PÅ FARVELAKEREDE GREB
OG VRIDERE I LOGIC-SERIEN, FORSVINDER AF SIG SELV. DEN
LAKEREDE OVERFLADEBEHANDLING FORLÆNGER ARMATURETS
HOLDBARHED OG MINDSKER RISIKOEN FOR SPREDNING
AF BAKTERIER.

ECO-START
ET ENERGIBESPARENDE ARMATUR, DER STARTER PÅ EN
TEMPERATUR PÅ 17 GRADER I UDGANGSPOSITIONEN
(GREBET LIGE FREM), SÅ DU SPARER BÅDE ENERGI OG PENGE.
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SENSORSTYRET ARMATUR
DEN SMARTE SENSORTEKNIK HJÆLPER DIG MED AT SPARE PÅ
VANDET OG ENERGIEN HELT AUTOMATISK. ARMATURET TÆNDES,
NÅR DINE HÆNDER BEFINDER SIG I DEN RIGTIGE POSITION, OG
SLUKKER IGEN, SÅ SNART DU FJERNER DEM. NÅR DU SKAL GØRE
RENT, HOLDER DU EN FINGER FOR SENSORØJET – SÅ DEAKTIVERES ARMATURET MIDLERTIDIGT. DRIVES AF STANDARDBATTERI
ELLER TRANSFORMATOR.

JÆVNT TRYK OG TEMPERATUR
TERMOSTATARMATURET HAR EN INDBYGGET AUTOMATISK SKOLDNINGSSIKRING SAMT VARMTVANDSSPÆRRE OG TYPEGODKENDTE
BAGVENTILER. DET BETYDER, AT ARMATURET REAGERER HURTIGT
PÅ DE TRYK- OG TEMPERATURÆNDRINGER, DER KAN OPSTÅ I
VANDGENNEMSTRØMNINGEN, OG UDJÆVNER FORSKELLENE.

ANTIBAKTERIEL MALING
ARMATURETS ANTIBAKTERIELLE OVERFLADEBEHANDLING
PÅ ALLE FARVELAKEREDE GREB OG VRIDERE I LOGIC-SERIEN
MODVIRKER BLANDT ANDET SPREDNING AF BAKTERIER (FX
PNEUMOKOKKER OG MULTIRESISTENTE BAKTERIER), VIRUS OG
SVAMPE. OVERFLADEBEHANDLINGEN HAR EN LANGVARIG OG
DOKUMENTERET EFFEKT I MINDST FEM ÅR.

VI PRALER ALDRIG.
VI FORETRÆKKER AT FREMLÆGGE FAKTA.
Vores energibesparende håndvaskarmaturer Nautic og Logic
opnåede de bedst mulige testresultater i de strenge effektivitetstest, der er udarbejdet af Swedish Standards Institute, SIS
TK 519, og det hollandske kvalitetsorgan Kiwa. Hemmeligheden
bag vores succes er vores unikke varme- og gennemstrømningsfunktioner, som får armaturet til omgående at returnere til
den energibesparende komfortindstilling, så snart man slipper
grebet. På den måde hjælper armaturet dig med at spare utrolig
meget energi og vand, og sågar penge, helt automatisk. Hvis du
vil have mere eller varmere vand, eller hvis du vil fylde vand op
hurtigere, skal du bare føre grebet til yderpositionen. At Nautic
og Logic desuden kan tilpasses individuelt er blot endnu en af
de ting, der får Gustavsbergs armaturer til at skille sig ud fra
konkurrenternes. Men som sagt: Vi praler aldrig. Vi foretrækker
at fremlægge fakta.
GUSTAVSBERGS ENERGIBESPARENDE
HÅNDVASKARMATURER NAUTIC OG LOGIC
OPNÅEDE DE BEDST MULIGE RESULTATER, DA
SIS TK 519 OG KIWA TESTEDE FORSKELLIGE
ARMATURERS ENERGIEFFEKTIVITET.

VÆRD AT V IDE
• Alle vores armaturer til køkken og håndvask er som standard
udstyret med Gustavsbergs patenterede vandspareteknik,
som hvert år sparer flere tusind liter vand. Og penge.
• Alle vores armaturers energi- og vandbesparende funktioner kan du
deaktivere eller justere ved behov, så de passer til din smag.

i kraftigere plademetal eller i en træbordplade. I vores sortiment
indgår en støtteanordning, som holder blandingsbatteriet stabilt –
selv på tynde rustfri bordplader.
• Selvdrænende udendørshaner er en smart løsning. Når du lukker for
vandet, tømmer den selv det vand, der står i røret i væggen. Så
slipper du for dyre vandskader.

• Alle komponenter er fremstillet i fødevaregodkendte materialer.
• Alle vores armaturer kan genbruges og er desuden hovedsageligt
fremstillet af genanvendte materialer. Når der installeres nye
armaturer, bliver 95 % af de gamle genanvendt. Messingen bliver til
nyt råmateriale, som messingværket bruger til fremstilling af stifter
og stænger, der anvendes til produktionen af armaturer.
De enkle instruktioner gør det let for dig selv at vedligeholde dit
blandingsbatteri. Du kan fx skoldningssikre armaturet i en
håndevending – helt uden specialværktøj.
• Alle enkeltgrebsarmaturer har keramisk pakning. Pakningen er
testet til mindst 450.000 lukninger, hvilket svarer til 20 års normal
brug.
• Køkkenarmaturerne fås med lukning til vaske- og opvaskemaskinen.
Kravene ved nyinstallation af køkkenarmaturerne er, at der kan
lukkes for vandtilførslen fra køkkenbordet. En praktisk løsning er her
at have lukningen integreret i armaturet.
• Mange rustfri bordplader er så tynde, at et køkkenarmatur med
høj hane kan føles ustabilt. Vi anbefaler montering på en bordplade

• Flere af armaturerne til håndvaske kan bestilles med sidebruser,
som placeres på væggen. Den passer til alle håndvaske, og hvis den
placeres i nærheden af toilettet, er den en udmærket erstatning for
et bidét.

V IGT IGE BEGREBER
På de følgende sider finder du tekniske begreber, som kan kræve en
forklaring:
Vandtilslutninger henviser til de rør, som kobles til det indkommende
vand. Vores armaturer har fleksible vandtilslutninger. De er godkendt
til det nordiske marked og letter monteringen.
c-c er et mål (”centrum-centrum”), som angiver den afstand, der er
mellem indkommende varm- og koldtvandsrør.
Omskifter findes på armaturer til badekar. Den regulerer, om vandet
skal komme ud af hanen eller bruseren.
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VIL DU SKRÆLLE
KARTOFLERNE LIDT
MERE MILJØVENLIGT?
I køkkenet bliver der brugt meget vand – faktisk alt for meget. Det

armaturer får du automatisk hjælp til at undgå at bruge mere eller

lyder måske ikke så slemt at lade vandet løbe, men det tærer på

varmere vand, end du har brug for, hvilket i praksis indebærer, at

vores miljø, fordi vi bruger mere energi, end vi har brug for. Vi

du kan spare både energi og penge, selv hvis du insisterer på at

smider desuden penge ud af vinduet. Med Gustavsbergs køkken-

blive ved med at skrælle kartofler under rindende vand.

NAUTIC-KØKKENARMATUR
Vores elegante Nautic-armatur er miljøcertificeret og
er udstyret med både vand- og energibesparende
funktioner. Det starter på en temperatur på 30 grader
(grebet lige frem), hvilket for det meste er nok. Vandtryk- og varmespærren betyder, at du aktivt skal føre
grebet opad eller til siden for at få en højere temperatur eller et kraftigere tryk. Når du slipper grebet,
vender det tilbage til sin energibesparende udgangsposition. De energi- og vandbesparende funktioner
kan deaktiveres eller justeres ved behov, så de passer
til dine personlige behov.
Nautic fås med høj eller lav tud, den høje i to
forskellige modeller.
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LOGIC-KØKKENARMATUR
Vores temperamentsfulde Logic-armatur er spækket med
smarte finesser – både indeni og udenpå. Det er også det
første armatur, som kan skifte identitet ved hjælp af udskiftelige
greb i forskellige farver. De lakerede greb har en selvhelende
overflade, som forhindrer, at der opstår ridser, og så er den
antibakteriel, hvilket især er godt i køkkenet, hvor man håndterer fødevarer. Desuden indeholder Logic de samme vand- og
energisparefunktioner som Nautic.

LOGIC-KØKKENARMATUR

LOGIC-KØKKENARMATUR

LOGIC-KØKKENARMATUR

Sinful Black

Moody Blue

Perfect White

LOGIC-KØKKENARMATUR

LOGIC-KØKKENARMATUR

Crazy Orange

Classy Chrome

COLORIC-KØKKENARMATUR
Colorics farve består af hårdanodiseret aluminium, som giver en
lige så hårdfør overflade som på et forkromet armatur. Coloric
fås i fem eksklusive farver.

COLORIC-KØKKENARMATUR

COLORIC-KØKKENARMATUR

Passionate Red

Moody Blue

COLORIC-KØKKENARMATUR

COLORIC-KØKKENARMATUR

Heavenly Champagne

Rough Aluminium

VÆRD AT V IDE
• Alle vores armaturer til køkken og håndvask er som standard
udstyret med Gustavsbergs patenterede vandspareteknik, som
hvert år sparer flere tusinde liter vand. Og penge.

• Alle enkeltgrebsarmaturer har keramisk pakning. Pakningen er
testet til mindst 450.000 lukninger, hvilket svarer til 20 års normal
brug.

• Alle vores armaturers energi- og vandbesparende funktioner kan
deaktiveres eller justeres ved behov, så de passer til din smag.

• Køkkenarmaturerne fås med lukning til vaske- og opvaskemaskinen.
Kravene ved nyinstallation af køkkenarmaturerne er, at der kan
lukkes for vandtilførslen fra køkkenbordet. En praktisk løsning er her
at have lukningen integreret i armaturet.

• Vores armaturer kan genanvendes. Alle komponenter er fremstillet
i fødevaregodkendte materialer.
• De enkle instruktioner gør det let for dig selv at vedligeholde dit
blandingsbatteri. Du kan fx skoldningssikre armaturet i en
håndevending – helt uden specialværktøj.

• Mange rustfri bordplader er så tynde, at et køkkenarmatur med
høj hane kan føles ustabilt. Vi anbefaler montering på en bordplade
i kraftigere plademetal eller i en træbordplade. I vores sortiment
indgår en støtteanordning, som holder blandingsbatteriet stabilt –
selv på tynde rustfri bordplader.
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HÅNDVASKARMATUR LOGIC
•
•
•
•

Energiklasse A.
Justerbar vandgennemstrømning.
Justerbar komforttemperatur.
Typegodkendte kontraventiler,
der letter monteringen.

• Farvede greb som tilvalg.
• Mulighed for at spærre varmtvands‑
temperaturen for at give øget
skoldningssikring.

• Kan funktionstilpasses med tilvalgs‑
greb (se www.gustavsberg.dk).

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic håndvaskarmatur
Classy Chrome uden bundventil

70 1674.104

GB41214951

1.638,-

TILBEHøR:
Push-down-ventil, Classy Chrome

74 7057.010

GB41636575-01

433,-

Greb, som kan udskiftes i farverne:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

70 1674.901
70 1674.900
70 1674.908
70 1674.906

GB41638515-23
GB41638515-25
GB41638515-36
GB41638515-38

386,386,386,386,-

ARMATURER
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

HÅNDVASKARMATUR COLORIC
• Anodiseret aluminium, lige så
ridsefast som forkromning.

• Aluminium kan genvindes 100 %.
• Justerbar vandgennemstrømning.

• Typegodkendte kontraventiler,
der letter monteringen.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric håndvaskarmatur uden bundventil
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

70 2036.101
70 2036.105
70 2036.108
70 2036.118
70 2036.113

GB41219051-23
GB41219051-46
GB41219051-47
GB41219051-36
GB41219051-49

1.903,1.903,1.903,1.903,1.903,-

TILBEHøR:
Push-down ventil

74 7057.010

GB41636575-01

433,-

HÅNDVASKARMATUR NAUTIC
• Energiklasse A.
• Justerbar vandgennemstrømning.
• Justerbar komforttemperatur.

• Typegodkendte kontraventiler,
der letter monteringen.

• Mulighed for at spærre varmtvands‑
temperaturen for at give øget skoldningssikring.
• Kan funktionstilpasses med tilvalgs‑
greb (se www.gustavsberg.dk).
VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic håndvaskarmatur
Bundventil med løftestang
Med bundventil og filterbundventil

702043.104
701624.104

GB41214041
GB41214047

1.230,1.007,-

TILBEHøR:
Push-down ventil

74 7057.010

GB41636575-01

433,-

GB41214043

1.169,-

Nautic håndvaskarmatur
Med vippebundventil

ARMATURER

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic håndvaskarmatur med 160 mm betjeningsgreb
Uden bundventil
Med kædefæste

701624.304

GB41214047-64

1.271,-

TILBEHøR:
Push-down ventil

74 7057.010

GB41636575-01

433,-

Med bundventil og løftestang
Uden bundventil og kædefæste

70 3879.104
70 3878.104

GB41214141
GB41214147

1.693,1.450,-

TILBEHøR:
Push-down ventil

74 7057.010

GB41636575-01

433,-

GB41214045

1.592,-

GB41636575-01

433,-

Nautic håndvaskarmatur med håndbruser og vægfæste

Nautic håndvaskarmatur med 150 mm udløbstud
Svingbar tud 80˚
Uden bundventil
TILBEHøR:
Push-down ventil

74 7057.010

ARMATURER

154

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

SENSORARMATUR TIL HÅNDVASK
• Passer i både private hjem og
offentlige miljøer.
• Typegodkendte kontraventiler, der
letter monteringen .
• Selvkalibrerende, dvs. indstiller sig au‑

tomatisk efter afstanden til håndvasken
• Batterier medfølger, sidder let til.
gængeligt inde i armaturet.
• Temperaturgreb eller prop til fast
temperatur.

• Sensorens følsomhed kan justeres
uden brug af værktøjer.
• Rengøringstilstand. Hold en finger for
sensorøjet i 15 sekunder, så deaktiveres armaturet i ét minut.
VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic håndvaskarmatur
Uden bundventil, Classy Chrome

70 4351.104

GB41214981

3.807,-

TILBEHøR:
Push-down ventil, Classy Chrome

74 7057.010

GB41636575-01

433,-

Nautic håndvaskarmatur
Uden bundventil

70 4353.104

GB41214081

3.464,-

TILBEHøR
Push-down ventil

74 7057.010

GB41636575 01

414:-

BIDETARMATURER NAUTIC
• Justerbar vandgennemstrømning.
• Justerbar komforttemperatur.
• Typegodkendte kontraventiler,
der letter monteringen.

• Strålesamler med kugleled.
• Mulighed for at spærre varmtvands‑
temperaturen for at give øget skoldningssikring.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic bidetarmatur med svingbar strålesamler
Med bundventil og løftestang

70 5295.104

GB41214071

1.669,-

ARMATURER

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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LOGIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS
• Reagerer hurtigt på de tryk‑ og
temperaturforandringer, der kan
opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldnings‑
sikring og varmtvandsspærre.

• Keramisk lukke, som øger leveti‑
den og mindsker risikoen for lækage.
• Farvede greb som tilvalg.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic termostatbrusearmatur med opadvendt brusetilslutning
150 c-c, Classy Chrome

72 2867.104

GB41214924

2.039,-

Til udskiftning med farve. Sæt med mængde- og temperaturgreb
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

72 2869.901
72 2869.900
72 2869.908
72 2869.906

GB41638528-23
GB41638528-25
GB41638528-36
GB41638528-38

580,580,580,580,-

Logic termostatbrusearmatur med nedadvendt brusetilslutning
150 c-c, Classy Chrome

72 2866.104

GB41214904

2.039,-

Til udskiftning med farve. Sæt med mængde- og temperaturgreb
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

72 2869.901
72 2869.900
72 2869.908
72 2869.906

GB41638528-23
GB41638528-25
GB41638528-36
GB41638528-38

580,580,580,580,-

COLORIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS
• Reagerer hurtigt på de tryk‑ og
temperaturforandringer, der kan
opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldnings‑
sikring og varmtvandsspærre.

• Anodiseret aluminium, lige så
ridsefast som forkromning.
• Aluminium kan genvindes 100 %.
• Keramisk lukke, som øger leveti‑
den og mindsker risikoen for lækage.
VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric termostatarmaturer til brus med tilslutning nedad
150 c-c
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

72 2880.101
72 2880.105
72 2880.108
72 2880.118
72 2880.113

GB41219204 -23
GB41219204 -46
GB41219204 -47
GB41219204 -36
GB41219204 -49

3.204,3.204,3.204,3.204,3.204,-

72 2881.101
72 2881.105
72 2881.108
72 2881.118
72 2881.113

GB41219224 -23
GB41219224 -46
GB41219224 -47
GB41219224 -36
GB41219224 -49

3.204,3.204,3.204,3.204,3.204,-

Coloric termostatarmaturer til brus med tilslutning opad
150 c-c
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

ARMATURER
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Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

NAUTIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS
• Reagerer hurtigt på de tryk‑ og
temperaturforandringer, der kan
opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldnings‑
sikring og varmtvandsspærre.

• Spærreknap på volumensiden, som
sikrer komfortflow (ca. 9 l/min.).
• Keramisk lukke, som øger leveti‑
den og mindsker risikoen for lækage.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic termostat brusearmatur med
tilslutning nedad
150 c-c
Krom

72 2864.104

GB41215304

1.198,-

72 2863.104

GB41215324

1.497,-

Nautic termostat brusearmatur med opadvendt
brusertilslutning
150 c-c

Nautic termostat brusearmatur og brusesæt
Se Nautic termostat brusearmatur
og brusesæt

GB41215304
GB41103250

BADEKARTUD TIL NAUTIC OG LOGIC TERMOSTATARMATURER
• Passer til Nautic og Logic termostat‑
armaturer (fremstillet fra januar 2013
og derefter).

• Når tuden peger lige frem, kommer
vandet ud af tuden – drejes den ind
under armaturet, kommer vandet ud
gennem bruseren.

• Svingbar badekartud, som øger sikker‑
heden, når børnene leger i badekarret.
• Tuden rager ikke ind over badearealet.

VVS-nr

Svingbar badekartud

72 8077.104

ART-nr

GB41638760

PRIS

729,-

M20x1,5

G1/2

ARMATURER

115

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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LOGIC TERMOSTATARMATUR TIL BADEKAR
• Reagerer hurtigt på de tryk‑ og
temperaturforandringer, der kan
opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldnings‑
sikring og varmtvandsspærre.

• Spærreknap ved 38 °C for at sikre
komforttemperatur.
• Omskifteren sidder skjult i
tilslutningen.
• Keramisk lukke, som øger leveti‑

den og mindsker risikoen for lækage
• Farvede greb som tilbehør.
• Svingbar badekartud, som øger
sikkerheden, når børnene leger i
badekarret.
VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic termostatarmatur til badekar
150 c-c, Classy Chrome

72 2869.104

GB41214933

2.781,-

Til udskiftning med farve. Sæt med mængde- og temperaturgreb
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

72 2869.901
72 2869.900
72 2869.908
72 2869.906

GB41638528-23
GB41638528-25
GB41638528-36
GB41638528-38

580,580,580,580,-

COLORIC TERMOSTATARMATUR TIL BADEKAR
• Reagerer hurtigt på de tryk‑ og
temperaturforandringer, der kan
opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldnings‑
sikring og varmtvandsspærre.

• Anodiseret aluminium, lige så hård‑
før som krom.
• Aluminium kan genvindes 100 %.
• Keramisk lukke, som øger leveti‑
den og mindsker risikoen for lækage.

• Spærreknap ved 38 °C for at sikre
komforttemperatur.
• Omskifter.
• Typegodkendte kontraventiler.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric termostatarmatur til badekar med omskifter
150 c-c
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

72 2882.101
72 2882.105
72 2882.108
72 2882.118
72 2882.113

GB41219223 -23
GB41219223 -46
GB41219223 -47
GB41219223 -36
GB41219223 -49

4.438,4.438,4.438,4.438,4.438,-

NAUTIC TERMOSTATARMATUR TIL BADEKAR
• Reagerer hurtigt på de tryk‑ og
temperaturforandringer, der kan
opstå i systemet.
• Indbygget automatisk skoldnings‑
sikring og varmtvandsspærre.

• Spærreknap ved 38 °C for at sikre
komforttemperatur.
• Spærreknap på volumensiden, som
sikrer komfortflow (ca. 9 l/min.).

• Omskifter
• Keramisk lukke, som øger leveti‑
den og mindsker risikoen for lækage.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic termostatarmatur til badekar med
fast badekartud og omskifter
150 c-c
Krom
Armaturet består af:
Armatur GB41205304
Fast Tud GB41636820

72 2865.104

GB41205333

1.730,-

ARMATURER
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COLORIC ETGREBSARMATUR TIL BRUS
• Anodiseret aluminium, lige så
hårdfør som krom.
• Aluminium kan genvindes 100 %.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric brusearmatur, 150 c-c
Nedadvendt brusetilslutning.
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

72 7275.101
72 7275.105
72 7275.108
72 7275.118
72 7275.113

GB41219004-23
GB41219004-46
GB41219004-47
GB41219004-36
GB41219004-49

2.418,2.418,2.418,2.418,2.418,-

NAUTIC VÆGHÆNGT ETGREBSARMATUR
• Det er muligt at spærre varmt‑
vandstemperaturen for at opnå
øget skoldningssikring.

• Den justerbare vandsparefunktion
er deaktiveret ved levering, men
den kan indstilles efter behov og
ønsker.

• Armaturerne kan kombineres med
samtlige udløbstude til badekar,
håndvaske og køkkener.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic bruserarmatur med fremadvendt betjeningsgreb.
Tilslutning nedad og mulighed for ekstra vandudtag.
150 c-c

72 7222.104

GB41214004

1.134,-

72 7223.104

GB41204014

1.134,-

72 7224.104

GB41214024

1.234,-

Nautic bruserarmatur med nedadvendt betjeningsgreb.
Tilslutning nedad.
150 c-c

Nautic bruserarmatur med nedadvendt betjeningsgreb.
Tilslutning opad og forseglet udløb nedad.
150 c-c

ARMATURER
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COLORIC ETGREBSARMATUR TIL BADEKAR
• Anodiseret aluminium, lige så
hårdfør som krom.

• Aluminium kan genvindes 100 %.
• Omskifter.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric badekarsarmatur med omskifter
150 c-c
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

72 7276.101
72 7276.105
72 7276.108
72 7276.118
72 7276.113

GB41219023-23
GB41219023-46
GB41219023-47
GB41219023-36
GB41219023-49

3.472,3.472,3.472,3.472,3.472,-

NAUTIC BADEKARSARMATUR
• Det er muligt at spærre varmt‑
vandstemperaturen for at opnå
øget skoldningssikring.

• Den justerbare vandsparefunktion
er deaktiveret ved levering, men
den kan indstilles efter behov og
ønsker.

• Omskifter.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic badekarsarmatur med støbt tud og omskifter til brus
150 c-c
Krom

72 7226.104

GB41214023

1.832,-

72 7222.804

GB41214033

1.667,-

72 7222.834

GB41214035

2.218,-

Nautic badekararmatur med fast tud og omskifter til brus
150 c-c
Krom

Nautic badekararmatur med svingbar fast tud og omskifter til brus
150 c-c
Krom

ARMATURER
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BRUSESÆT COLORIC
• Anodiseret aluminium, lige så
hårdfør som krom.
• Aluminium kan genvindes 100 %.
• 1,75 m metalomspundet slange.

• Håndbruser med tre funktioner.
• Kan kombineres med alle vores
badekar- og brusearmaturer.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric brusesæt med 1,75 m slange
Inklusiv separat vægfæste
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

73 7832.301
73 7832.305
73 7832.308
73 7832.318
73 7832.313

GB41103390-23
GB41103390-46
GB41103390-47
GB41103390-36
GB41103390-49

2.193,2.193,2.193,2.193,2.193,-

BRUSESÆT
• Bruseslange, 1,75 m.
• Håndbruser med tre funktioner.
• Sæbehylde med kroge.

• Justerbart øvre fæste.
• Vægfæsterne er tilpasset til limning
eller traditionel skruning.

• Kan kombineres med alle vores
badekar- og brusearmaturer.

VVS-nr

Brusesæt med 1,75 m slange.
Inklusive sæbehylde med kroge

ART-nr

GB41103250

PRIS

611,-

BRUSESÆT NAUTIC II
• 1,75 m metalomspundet slange.
• Håndbruser med tre funktioner.

• Justerbart øvre fæste til tilpasning
efter gamle skruehuller.

• Kan kombineres med alle vores
badekar- og brusearmaturer.

VVS-nr

Nautic II brusersæt med håndbruser.
Med glidestang,justerbart vægbeslag og 3 stråleindstillinger.

73 7834.304

ART-nr

GB41104053.00

PRIS

1.082,-

ARMATURER
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FASTE BRUSESÆT
• Fast loftsbruser med rigelig
vandgennemstrømning.
• Håndbruser på glider.

• Omskifter.
• 1,75 m metalomspundet slange.
• Til armaturer med opadvendt
brusetilslutning.

• Kan tilsluttes armaturer med
nedadvendt brusetilslutning
(med tilbehør).

VVS-nr

ART-nr

PRIS

G1 Brusesæt
Brusehoved, 200 x 200 mm
G1 Brusesæt inklusive
Nautic termostatarmatur
Armatur, 150 c-c

72 2863.804

GB41215325

4.239,-

G1 Brusesæt uden armatur, beregnet
til kombination med armatur
med opadvendt brusetilslutning

73 7840.304

GB41103225

2.954,-

73 8812.104

GB41638464

355,-

G2 Brusesæt inklusive Nautic
termostatarmatur
Armatur, 150 c-c

72 2863.834

GB41215320

4.032,-

G2 Brusesæt uden armatur,
beregnet til kombination med
armatur med opadvendt brusetilslutning

73 7840.404

GB41103220

2.747,-

73 8812.104

GB41638464

355,-

Består af:
Fast loftsbruser
Håndbruser på glider
Omskifter
1,75 m metalomspundet slange
TILBEHøR
Vægfæste (markeret) til montering
med brusearmatur, som har
nedadvendt brusetilslutning

G2 Brusesæt
Brusehoved ø 200 mm

Består af:
Fast loftsbruser
Håndbruser på glider
Omskifter
1,75 m metalomspundet slange
TILBEHøR
Vægfæste (markeret) til montering
med brusearmatur, som har
nedadvendt brusetilslutning

HÅNDBRUSER MED VÆGFÆSTE
• Hvis der ikke er plads til et komplet
brusesæt med stang, kan en separat
håndbruser med vægfæste være en
løsning.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Håndbruser Skandic

GB41636595-00

299,-

Slange til brusesæt

GB41636266-00

176,-

GB41637575

65,-

Vægfæst til håndbruser

ARMATURER
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LOGIC KØKKENARMATUR
• Energiklasse B.
• Justerbar vandgennemstrømning.
• Justerbar komforttemperatur.

• Typegodkendt fleksibel vandtilslut‑
ning, der letter monteringen.
• Tud er svingbar 110° (spærring ved
0° og 60°).

• Farvede greb som tilvalg.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic køkkenarmatur med høj tud
Classy Chrome

70 6054.104

GB41204956

2.153,-

Greb, som kan udskiftes i farverne:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

70 1674.901
70 1674.900
70 1674.908
70 1674.906

GB41638515-23
GB41638515-25
GB41638515-36
GB41638515-38

386,386,386,386,-

Logic køkkenarmatur med høj tud og afbryder til opvaskemaskine
Classy Chrome

70 1674.104

GB41204996

2.678,-

Greb, som kan udskiftes i farverne:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

70 6055.901
70 6055.900
70 6055.908
70 6055.906

GB41638520-23
GB41638520-25
GB41638520-36
GB41638520-38

503-,
503-,
503-,
503-,

LOGIC VÆGMONTERET ETGREBSARMATUR
• Kan kombineres med samtlige
udløbstude til badekar, håndvaske
og køkkener.

• Den justerbare vandsparefunktion
er deaktiveret ved levering, men
den kan indstilles efter behov og
ønsker.

• Tilslutninger med prop til ekstra
varmt- og koldtvandsudløb.
• Farvede greb som tilvalg.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic etgrebsarmatur til vægmontering
150 c-c, Classy Chrome

72 7268.104

GB41214934

1.494,-

Logic tud
Kartud med omskifter
85mm
150mm

72 8079.904
72 8111.910
72 8113.910

GB41636820
GB41633631
GB41633632

534,572,492,-

Greb, som kan udskiftes i farverne:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

70 6055.901
70 6055.900
70 6055.908
70 6055.906

GB41638515-23
GB41638515-25
GB41638515-36
GB41638515-38

386,386,386,386,-
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LOGIC KØKKENARMATUR
• Justerbar vandgennemstrømning.
• Justerbar komforttemperatur.

• Typegodkendte kontraventiler, der
letter monteringen.

• Farvede greb som tilvalg.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Logic køkkenarmatur med høj tud
Classy Chrome

71 6251.104

GB41204958

3.898,-

Greb, som kan udskiftes i farverne:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

70 1674.901
70 1674.900
70 1674.908
70 1674.906

GB41638515-23
GB41638515-25
GB41638515-36
GB41638515-38

386,386,386,386,-

KØKKENARMATUR COLORIC
• Anodiseret aluminium, lige så ridse‑
fast som forkromning.
• Aluminium kan genvindes 100 %.

• Typegodkendt fleksibel vandtilslut‑
ning, der letter monteringen.
• Keramisk pakning.

• Fast eller drejelig tud (110°).
• Coloric køkkenarmatur fungerer
udmærket til høje køkkenbordvaske.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric køkkenarmatur

KØKKENARMATUR COLORIC
• Anodiseret aluminium, lige så ridse‑
fast som forkromning.
• Aluminium kan genvindes 100 %.

Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

• Typegodkendt fleksibel vandtilslut‑
ning, der letter monteringen.
• Keramisk pakning.

70 6053.101
70 6053.105
70 6053.108
70 6053.118
70 6053.113

GB41209055-23
GB41209055-46
GB41209055-47
GB41209055-36
GB41209055-49

4.526,4.526,4.526,4.526,4.526,-

• Fast eller drejelig tud (110°).
• Coloric køkkenarmatur fungerer
udmærket til høje køkkenbordvaske.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Coloric køkkenarmatur
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

70 6053.101
70 6053.105
70 6053.108
70 6053.118
70 6053.113

GB41209055-23
GB41209055-46
GB41209055-47
GB41209055-36
GB41209055-49

4.526,4.526,4.526,4.526,4.526,-

ARMATURER
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KØKKENARMATURER NAUTIC
• Energiklasse B.
• Justerbar vandgennemstrømning.
• Justerbar komforttemperatur.
• Typegodkendte kontraventiler, der
letter monteringen.

• Keramisk lukke.
• Tud er svingbar 110° på lave
modeller.
• Tud er svingbar 110° på høje modeller
(spærring ved 0° og 60° indgår).

• Mulighed for at spærre varmtvands‑
temperaturen for at give øget
skoldningssikring.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Nautic køkkenarmatur med høj tud
Krom

70 6051.104

Do med rehab greb

GB41204056

1.158,-

GB41204056-64

1.313,-

GB41204096

Svensk model

Nautic køkkenarmatur med høj tud,
uden afbryder til opvaskemaskine

70 6036.104

GB41204057

1.319,-

Nautic køkkenarmatur med lav støbt tud

70 6034.104

GB41204055

1.043,-

Med sidebrus

70 6035.104

Med rehab greb

GB41204155

1.672,-

GB41204055-64

1.391,-

ARMATURER
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VVS-nr

ART-nr

PRIS

Svensk model

Svensk model

Svensk model

KØKKENARMATUR ND 40
• Typegodkendte kontraventiler, der
letter monteringen.

• Keramisk lukke.
• Svingbar tud 110°.

• Mulighed for at spærre varmtvands‑
temperaturen for at give øget
skoldningssikring.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

ND 40 køkkenarmatur med høj helstøbt tud
Krom

70 6046.904

GB41209455

2.208,-

Svensk model

ARMATURER
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UDENDØRSHANE
• Enkel at montere og servicere.
• Kan monteres i ældre eksisterende rør.
• Selvtømning sker nedad, hvilket
skåner facaden.

• Frostsikret, selv med tilsluttet
slange.
• Til vægtykkelser på maks. 400 mm
eller maks. 1.000 mm.

• Med løs nøgle eller håndhjul.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

Udendørshane med typegodkendt kontraventil og nøgle,
selvtømmende
Vægtykkelse max 30-400 mm

74 3440.914

FG105060

637,-

Vægtykkelse max 30-1000 mm

74 3440.944

FG0105070

918,-

Vægtykkelse max 30-400 mm

74 3443.914

FG105061

711,-

Vægtykkelse max 1000 mm

74 3443.944

FG0105071

992,-

Udendørshane med typegodkendt kontraventil og håndhjul,
selvtømmende

ARMATURER

Samtlige priser er cirkapriser inklusive moms. Kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

167

ARMATURER

168

ARMATURER

169

Bademiljø fra Villeroy & Boch
Siden år 2000 har Gustavsberg været ejet af Villeroy & Boch.
Vi kan derfor tilbyde dig hele deres sortiment af eksklusive
produkter til BADEVÆRELSET. Kontakt os, hvis du vil vide mere
eller bestille brochurer.
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Trykt på klimakompenseret papir for at modvirke drivhuseffekten

HVIS DU VIL HAVE MERE
INSPIRATION, ER DU
VELKOMMEN TIL AT GÅ
IND PÅ VORES WEBSITE
WWW.GUSTAVSBERG.DK

SHOWROOM
Du er hjertelig velkommen til at komme forbi vores showroom, hvor du kan se produkter fra
både Gustavsberg og fra Villeroy & Boch. Vores showroom ligger på Vallensbækvej 26-28 i
Brøndby, cirka 20 minutter fra det centrale København. Se åbningstider på websitet.

Villeroy & Boch Danmar A/S

a member of the

Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby

villeroy & boch group

Telefon +45 36 70 80 55
www.gustavsberg.dk info@gustavsberg.dk

