
GUSTAVSBERG/
HYGIENIC FLUSH

REVOLUTIONERENDE SKYLLETEKNIK

Hygienic Flush giver optimal hygiejne ved hvert skyl. 
Det innovative design med åben skyllerand giver ikke snavset 
mulighed for at sætte sig fast nogen steder. Det smarte skyl 
gør effektivt rent helt op til den tynde, rengøringsvenlige 
hygiejneliste og minimerer samtidig behovet for skrappe 
rengøringsmidler.

DEN NYE GENERATION SMARTE TOILETTER

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSER

ENKLERE RENGØRING 
MED SMARTERE SKYL

HYGIENIC
FLUSH
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UNIK SKYLLETEKNIK ER ALTID 
STANDARD HOS GUSTAVSBERG
Hos Gustavsberg arbejder vi konstant på at forbedre 
vores produkter på alle niveauer og ned til mindste  
detalje. Nu tager vi næste skridt i udviklingen af vores 
mest hygiejniske wc nogensinde og indfører Hygienic 
Flush som standard på vores wc’er. Hygienic Flush er 
en revolutionerende skylleteknik, som sikrer optimal 
hygiejne og gør effektivt rent i hele kummen – hver 
gang du skyller.
Det innovative design med åben skyllerand og glatte 

overflader gør det svært for snavset at sætte sig fast 
og gør effektivt rent helt op til den tynde hygiejneliste.  
Hygienic Flush gør rengøringen nemmere og holder 
wc’et rent og pænt i længere tid.
Uanset hvilket toilet du vælger, kan du være sikker 
på, at du ikke bare får høj kvalitet, nordisk standard 
og tidløst skandinavisk design. De smarte og innova-
tive funktioner er standard og er altid inkluderet hos 
Gustavsberg. Den åbne skyllerand og de glatte overflader gør 

det nemt at holde rent, og det smarte skyl giver 
en bedre hygiejne.

Smartere skyl, som foren kler rengøringen og forbedrer hygiejnen. Det innovative 
design med glatte flader og åben skyllerand eliminerer alle potentielle smudsfæl-
der. Hygienic flush minimerer behovet for skrappe rengøringsmidler.

TIDLØST DESIGN KOMBINERET MED  

PERFEKT FUNKTIONALITET. HYGIENIC 

FLUSH PASSER TIL ALLE BADEVÆRELSER.

HYGIENIC FLUSH

HELT RENT EFTER HVERT SKYL

Hygienic Flush giver mange fordele. Den 
primære forskel mellem en traditionel og en 
åben skyllerand er, at en åben skyllerand ikke 
giver snavset mulighed for at sætte sig fast. 
Den tynde hygiejneliste omkring kummens øvre 
kant gør det nemt at komme til, så wc’et er 
nemt at holde rent. Den funktionelle hygiejne-
liste stopper vandet, som skyller rent helt op til 
kanten – hver gang.

Gustavsberg tilbyder komplette løsninger til 
hele badeværelset. Vi kombinerer høj kvalitet og 
smarte funktioner med nordisk design. Det kan 
måske lyde indlysende, og måske er det netop 
derfor, vi har haft det privilegium at kunne levere 
badeværelsesprodukter i snart 200 år. Vores 
lange historie bygger på mødet mellem vores 
tradition og rødder i skærgården på den ene side 
og moderne teknik og design på den anden.

Hygienic Flush er vores seneste smarte funktion, 
og i brochuren har vi samlet det komplette  
sortiment. Naturligvis kan man også vælge  
alternative wc-modeller. Du finder alle varianter 
på www.gustavsberg.dk sammen med alt andet,  
som du skal bruge for at skabe et komplet og 
smartere badeværelse.

GUSTAVSBERG – SMARTE BADEVÆRELSER SIDEN 1825

HYGIENIC FLUSH MED ÅBEN SKYLLERANDWC MED TRADITIONEL SKYLLERAND 

LÆS MERE OM HYGIENIC FLUSH, OG SE FILM 

OM DEN SMARTE SKYLLETEKNIK PÅ:  

GUSTAVSBERG.DK/HYGIENIC-FLUSH
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ESTETIC
- NYE FORMER FRA DET NYE GUSTAVSBERG

SMARTE FUNKTIONER, SOM LØFTER DESIGNET

SMART SKJULT LØSNING

ALT I SAMME FARVE

Da Jon Eliason skabte Gustavsbergs nye badeværelses-
serie Estetic, lod han sig inspirere af vandets matema-
tik og bevægelser. Hver eneste kurve fremstår både 
indlysende og æstetisk tiltalende. Håndvaskens push 
down-ventil er i samme nuance som porcelænet, og 
beslagene mod gulv og væg er skjult. Intet forstyrrer 
det smukke organiske design. Estetic-badeværelses-
porcelæn fås i tre farver: Blank hvid, mathvid og sort. 
De bløde former giver et voluminøst indtryk, men de 
udvendige mål er beskedne. Smukke former  
og smarte løsninger gør det nemt at indrette både  
små og store badeværelser med Estetic.

Navnet Estetic siger det meste om denne serie badeværelsesporcelæn, men det handler ikke kun om eksklusivt design. 
Estetic byder også på masser af smarte løsninger, som forenkler og forskønner badeværelsesoplevelsen. Et badeværel-
se møbleret med Estetic er smukt, hygiejnisk og funktionelt. De organiske former er behagelige for øjet, og de rene, 
ubrudte linjer og bløde konturer forenkler rengøringen og sikrer god hygiejne.

På det væghængte wc er montagen gjort både usynlig 
og utroligt enkel takket være det patenterede system 
Suprafix. Det skjulte vægbeslag gør det muligt at opnå 
en nærmest usynlig montage. Et flottere design uden 
smudsfælder, som forenkler rengøringen og giver bedre 
hygiejne.

Wc, håndvask og push down-ventil fås alle i samme farve –
blank hvid, mat hvid og dramatisk sort – for at fremhæve 
det elegante organiske design.

JON ELIASON ER INDRETNINGS-

ARKITEKT OG DESIGNER OG HAR 

MEDVIRKET I FLERE INDRETNINGS- 

PROGRAMMER.

SE VORES INTERVIEW MED JON PÅ 

GUSTAVSBERG.COM/GUSTAVSBERGFILM

I  FORÅRET 2016 KOMMER 

DER FLERE PRODUKT

NYHEDER I ESTETIC 

SERIEN, BLANDT ANDET 

DET SORTE ARMATUR PÅ 

BILLEDET (NEDENUNDER).
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GUSTAVSBERG / SMARTERE BADEVÆRELSE

ESTETIC VÆGHÆNGT 

TOILET I MATHVID

SE FILM OM SUPRAFIX PÅ 

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM

OPTIMALT DESIGN KOMBINERET 
MED OPTIMAL HYGIEJNE

MINDRE SMUDS MED CERAMICPLUS
Den højteknologiske overfladebehandling Ceramicplus gør Gustavsbergs kvalitetsporcelæn smudsafvisende helt ned  
på mikroniveau. Vandet perler og løber af sammen med snavs og kalk. Ceramicplus minimerer behovet for rengørings-
midler – man kan nøjes med 10 procent.

UDEN CER AMICPLUS

Vandet bliver siddende på over- 
 fladen. Der dannes kalkaflej-
ringer, og snavs sætter sig fast.

SUPR AFIX 

Skjult vægbeslag til montering af væghængte 
wc’er. Flottere design uden smudsfælder, 
som  forenkler rengøringen og giver bedre 
 hygiejne. Det patenterede Suprafix-system 
gør det enklere at montere dit væghængte wc 
– du sparer tid og undgår at få ondt i ryggen.

Suprafix er et system til skjult montering af dit 
væghængte wc. Denne smarte løsning fra Gus-
tavsberg kommer ikke i vejen for designet og 
giver dermed det smukkest mulige udseende 
og den bedste hygiejne på dit badeværelse. 

MED CER AMICPLUS 

Vandet perler og løber af. Kalk og 
snavs følger med. Eventuelle aflej-
ringer fjernes nemt.

EN USYNLIG FORDEL

Se filmen om Suprafix på  
www.gustavsberg.com/da

9

GUSTAVSBERG / SMARTERE BADEVÆRELSE
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NAUTIC
- VORES BREDESTE SORTIMENT TAKKET VÆRE JER

Hos Gustavsberg har funktion og design altid gået hånd 
i hånd. Da vi udviklede Nautic-serien, var det ikke vores 
egne specialister, vi lyttede til i første omgang.
Vi lyttede til jer. Resultatet er vores måske mest funk-
tionelle og miljøvenlige badeværelsesserie nogensinde. 
Den er spækket med tekniske finesser, som gør livet 
lettere for brugeren og montøren. 

Nautic er vores bredeste produktserie med toiletter i 
mange forskellige varianter og modeller. Vi har et  
Nautic, der passer til ethvert badeværelse eller behov.
Fælles for alle wc’er i Nautic-serien er, at de indeholder 
vandbesparende teknik og smarte miljøvenlige løs-
ninger, som også giver dig en økonomisk gevinst. Et 
badeværelse, der er indrettet med Nautic, er roligt, 
smukt, rent og hygiejnisk.

KAROLINSKA SYGEHUS VALGTE 
NAUTIC

CERAMICPLUS = C+

UDEN CERAMICPLUS MED CERAMICPLUS

SMARTERE I HVER ENESTE DETALJE

SMART SKJULT DESIGN

På hospitaler er kvalitetskravene til 
sanitetsporcelæn særligt strenge, både 
hvad angår hygiejne og tilgængelighed.
Toiletterne skal fx kunne anvendes af 
personer med funktionsnedsættelser, 
være let tilgængelige, hygiejniske og 
enkle at holde rene og ikke mindst 
vandbesparende.
Der er ingen tvivl om, at Gustavsberg 
opfylder disse strenge krav. Vi er stolte 
over at levere både sanitetsporcelæn og 
armaturer til sygehuset Nya Karolinska i 
Solna uden for Stockholm.

Alt sanitetsporcelæn fra Gustavsberg er ud-
ført i den bedste kvalitet. Ceramicplus er en 
efterbehandling, der forbedrer porcelænets 
naturligt hygiejniske egenskaber og er 
ekstremt holdbart og modstandsdygtigt. 
Mange af vores toiletter fås med Ceramic-
plus behandling, der gør porcelænet smuds-
afvisende helt ned på mikroniveau. Vandet 
perler og løber af sammen med snavs og 
kalk. Overfladerne holder sig renere i læn-
gere tid og bliver nemmere at rengøre pga. 
mindre kalk.

Vores emballage er både enkel at have 
på lager og nem for vores VVS-montører 
at håndtere. Jo hurtigere og nemmere 
installationsarbejdet forløber, desto 
billigere bliver det i sidste ende.

Foden på Nautic-seriens gulvstående 
toilet har en glattere udformning, som 
gør den nemmere at holde ren og pæn. 
Porcelænets bløde kurve forhindrer, at 
der ophobes snavs i samlingen mellem 
underporcelæn og cisterne. Bag den 
smukt udformede og heldækkende por-
celænskappe skjuler der sig en separat in-
dertank, som gør Nautic meget støjsvagt, 
når du skyller ud. Den separate indertank 
forhindrer desuden kondens på ydersiden 
af porcelænskappen.

NAUTIC GØR DET NEMT AT VÆRE SMART

NAUTIC 1500 MED LAV SKYLLEKNAP.

NAUTIC-SERIENS EMBALLAGELØSNINGER 

ER BLEVET BELØNNET MED DEN  

PRESTIGEFYLDTE INTERNATIONALE PRIS  

IF PACKAGING AWARD.

RESERVEDELE I 10 ÅR

Uanset hvilken serie du vælger, kan du 
føle dig tryg med et wc fra Gustavs-
berg. Vi er her, når du har brug for os, 
og vi kan levere reservedele og er-
statningsprodukter med Gustavsberg-
mærkning i mindst 10 år, efter produk-
tet er udgået fra sortimentet.

GUSTAVSBERGS TOILETTER FINDES MED BÅDE LAV 

OG FORHØJET TRYKKNAP, HVOR DEN HØJE KNAP ER 

ERGONOMISK LET AT ANVENDE FX FOR FOLK MED 

GIGTPLAGEDE FINGRE OG SAMTIDIG PÆDAGOGISK 

TYDELIG AT ANVENDE.

VANDET BLIVER SIDDENDE PÅ OVERFLADEN. 

DER DANNES KALKAFLEJRINGER, OG SNAV-

SET SÆTTER SIG FAST.

VANDET PERLER OG LØBER AF. KALK OG 

SNAVS FØLGER MED. EVENTUELLE AFLEJ-

RINGER FJERNES NEMT.

NAUTIC 1500 MED LAV SKYLLEKNAP.
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TRIOMONT ER DEN ENKLESTE VEJ  
TIL ET VÆGHÆNGT WC

SMARTE SYMBOLER DER HJÆLPER 
DIG MED AT VÆLGE DET RIGTIGE

Triomont er et enkelt og fleksibelt system fra Gustavsberg til monte-
ring af væghængte wc’er, håndvaske og bidéter. Konstruktionen og 
alt materiale er af højeste kvalitet og opfylder de strengeste test-
krav til belastning (400 kg). Du behøver med andre ord ikke at være 
urolig for, om konstruktionen kan holde. Triomont-fiksturet passer til 
langt de fleste badeværelser og gør dig i stand til at undgå store og 
dyre ombygninger samt at udnytte hjørner og trange arealer.
Du skal kun bruge en dybde på 14 cm, hvilket er den gulvplads, 
som fiksturet kræver. Det fylder altså ikke mere, end dit gulvstående 
toilet.
Download brochuren om Triomont fra gustavsberg.dk for at få mere 
information.

MANGE VÆGHÆNGTE WC’ER AT VÆLGE IMELLEM

TRIOMONT I TRE INSTALLATIONSVARIANTER

Alle væghængte wc’er fra Gustavsberg passer til Triomont. Boltafstanden ved fastgørelse af det væghængte wc er 
180 eller 230 mm, så der kan monteres forskellige typer wc’er. Eftersom Gustavsberg er en del af Villeroy & Boch, kan 
du også vælge fra deres sortiment. Med en boltafstand på 180 mm kan du anvende alle væghængte wc’er fra både 
Gustavsberg og Villeroy & Boch. Der findes et wc til alle. Børn, høje, lave, kraftige, bevægelseshæmmede.  
Til hjørner og trange arealer. Og selvfølgelig passer de alle sammen til Triomont-fiksturerne fra Gustavsberg.

100

190

530

625

100

GULVMONTERET TOILET

BAG HELVÆG BAG HALVVÆG I HJØRNE

ERSTATTET MED VÆGHÆNGT WC OG 

TRIOMONT-FIKSTUR

*) EKSEMPLET VISER MÅL, HVOR AFLØBETS CENTRUM ER 100 MM FRA VÆGGEN.

*

ET BADEVÆRELSE 
OG 14 CM GULVPLADS 
ER ALT, HVAD DU HAR 

BRUG FOR

For at du let og enkelt kan finde de rette egenskaber, der er vigtige for dit produktvalg, har vi lavet en række symboler, 
der forklarer alle de smarte og ofte usynlige funtioner, der findes på vores toiletter. Se listen her.

CER AMICPLUS = C+

Mange af vores produkter fås med overfladebehandlingen C+. Det giver porcelænet en 

smuds-afvisende 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.

HYGIENIC FLUSH

Smartere skyl, som forenkler rengøringen og forbedrer hygiejnen. Det innovative design med 

glatte flader og åben skyllerand eliminerer alle potentielle smudsfælder. Hygienic flush mini-

merer behovet for skrappe rengøringsmidler.

QUICK RELE A SE

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.

SNAVS INGEN ADGANG

På alle wc’er med synlig cisterne i nautic-serien er ”samlingen” mellem toiletbrættet og 

cisternen blevet flyttet længere op. Porcelænets bløde kurve gør rengøringen nemmere og 

forhindrer snavs i at samle sig.toilettets fod er glat og dermed mere rengøringsvenlig og 

hygiejnisk. 

STØJSVAGT OG TØRT

Den heldækkende porcelænskappe skjuler en separat indvendig cisterne.  
Den dæmper støj og modvirker kondens, så støv ikke kan sætte sig fast.

SUPR AFIX

Skjult vægbeslag til montering af væghængte wc’er. Flottere design uden smudsfælder, som 

forenkler rengøringen og giver bedre hygiejne. Det patenterede Suprafix-system gør det 

enklere  at montere dit væghængte wc – du sparer tid og undgår at få ondt i ryggen.

SOF T 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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For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

8330 Estetic til vægmontering

Wc-skål med åben skyllerand. Med C+.
Beregnet til vægmontering med indbygningscisterne.
Cisternen indgår ikke i leveringen.
Monteres altid på fikstur.

Hvid vægskål med hårdt sæde SC/QR GB1183300R1030 61 3018.230
Mathvid vægskål med hårdt sæde SC/QR GB1183300R1020 61 3018.240
Sort vægskål med hårdt sæde SC/QR GB1183300S3030 61 3018.231
Hvid. Hårdt sæde GB1183300S0030 61 3018.260

ART-nr VVS-nr.

  
    
 

VÆGHÆNGT ESTETIC-WC

• Fremstillet i hygiejnisk, bæredygtigt
   og tætsintret sanitetsporcelæn.
• Organisk design med rengøringsvenlige
   overflader.
• Tre farver: hvid, mat hvid og sort.
• Hygienic Flush med åben skyllerand
   for enklere rengøring. Skyller helt op
   til kanten og forbedrer hygiejnen.

• Suprafix, skjult vægbeslag, som
   giver flottere montering og enklere
   rengøring.
• Passer til vores Triomont-fiksturer.
• To sædealternativer: Hårdt sæde
   med faste beslag eller sæde med
   Soft Close (SC), som lukker uden en
   lyd, og Quick Release (QR), som  
   forenkler rengøringen.

•  Ceramicplus, som sikrer hurtig og 
miljøvenlig rengøring.

• Boltafstand c-c 180 mm.
• Belastningstestet til 400 kg.

350
180

220

355
320 Ø102

Ø55

70

420

530

For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

9M09 Estetic hårdt sæde med SC og QR til væghængt toilet

Hvid 9M09S101 61 4571.100
Mat hvid 9M09S1S3 61 4571.110
Sort 9M09S136 61 4571.101

9M09 Estetic hårdt sæde med faste beslag til væghængt toilet

Hvid 9M096101 61 4571.300

ART-nr VVS-nr.

SÆDER ESTETIC

180

375

460

9M09

VÆGHÆNGT WC 

• Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og
   tætsintret sanitetsporcelæn.
• Hygienic Flush med åben skyllerand
   for enklere rengøring. Skyller helt op
   til kanten og forbedrer hygiejnen.

• Passer til Triomont fixturerne.
• Sæde med Soft Close (SC) giver en
   blød og lydløs lukning, og Quick Release
   (QR) letter rengøringen.

• Boltafstand c-c 180 mm.
• Belastningstestet 400 kg.

5G84 Hygienic Flush til vægmontering

WC-skål med åben skyllerand. Til vægmontering med
indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i leverancen.
Monteres altid på fikstur.

Med hvidt sæde med SC/QR 61 3024.200 61 3024.200
Uden sæde 61 3024.000 61 3024.000

Hvidt sæde med SC/QR 9M16S101 61 4589.100
Sort sæde med SC/QR 9M16S136 61 4589.101

4G01 Care til vægmontering, forlænget model

Hængeskål med åben skyllerand, ekstra lang model beregnet  
til at lette flyt fra kørestol til toilet. Skal vægmonteres på fikstur  
med indbygningscisterne.

Uden sæde 4G01R001 61 3022.000

Hvidt sæde med faste beslag 9M676101 61 4563.000
Hvidt sæde med SC/QR 9M38S101 61 4676.300

4G95 Care til vægmontering, forhøjet model

Hængeskål med åben skyllerand. Beregnet til montering på 
fikstur, hvor man ønsker forhøjet siddehøjde.  
Til indbygnings-cisterne.

Uden sæde 4G95R001 61 3023.000

Hvidt sæde med faste beslag 9M676101 61 4563.000
Hvidt sæde med SC/QR 9M38S101 61 4676.300

ART-nr VVS-nr

400

Ø55

Ø102
55220

320
355

180
360 700

15±5

460

Ø55

15±5

Ø102
55220

320
355

180
360

595
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1546L

Nautic toilet med krom/matkrom trykknap, åben skyllerand og
skjult S-lås,høj model (+4 cm), hvid.

Duo-skyl 2/4 liter, uden sæde GB111546201304 60 5036.414
Do med C+ GB1115462R1304 60 5037.414

1546
Duo-skyl 2/4 liter, uden sæde med høj trykknap GB111546201204 60 5036.434

Kan omstilles til 3/6 liter skyl

1522L

Nautic wc-skål til vægmontering med krom trykknap, 
åben skyllerand og udvendig cisterne, hvid

Duo-skyl 2/4 liter, krom/matkrom trykknap uden sæde GB111522201304 60 7124.414
Do med C+ GB1115222R1304 60 7125.414

Kan omstilles til 3/6 liter skyl

1500HF

Nautic toilet med krom/matkrom trykknap
åben skyllerand og skjult S-lås, hvid.

Duo-skyl 2/4 liter, uden sæde GB1115002R1334 60 4117.414
Uden sæde GB111500201304 60 4116.414
Do med C+ GB1115002R1304 60 4118.414

Kan omstilles til 3/6 liter skyl

1591L

Nautic toilet med krom/matkrom trykknap, åben skyllerand,
åben S-lås med stor fod, hvid

Duo-skyl 2/4 liter, uden sæde GB111591201304 60 1137.414
Do med C+ GB1115912R1304 60 1138.414

Kan omstilles til 3/6 liter skyl

1510L

Nautic toilet med krom/matkrom trykknap
åben skyllerand og skjult P-lås, hvid.

Duo-skyl 2/4 liter, uden sæde GB111510201304 60 5040.414
Do med C+ GB1115102R1304 60 5041.414

Kan omstilles til 3/6 liter skyl

GULVMONTERET WC NAUTIC

• Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og
   tætsintret sanitetsporcelæn.
• Rengøringsvenligt og minimalistisk
   design.
• Hygienic Flush med åben skyllerand
   for enklere rengøring. Skyller helt op
   til kanten og forbedrer hygiejnen.

• Kondensfri cisterne i fuld bredde.
• Støjsvag vandpåfyldning.
• Justerbar vandtilslutning, der gør
   monteringen fleksibel.
• Kan også monteres i et hjørne.
• Kan udstyres med armstøtte og  
   care-sæde. 

• Sæde med Soft Close (SC) giver en
   blød og lydløs lukning, og Quick Release
   (QR) letter rengøringen.
• Med Ceramicplus (C+), der giver en  
   hurtig og miljøvenlig rengøring.

ART-nr

ART-nr

VVS-nr.

VVS-nr.

For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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3055 Armstøtte til wc i Nautic-serien, mørkegrå håndtag,
passer alle modeller undtaget 5530

Inkl. hvidt sæde,m. buffer der holder det ergonomiske sæde GB88305501 61 5772.200
på plads

9M24 Nautic standardsæde (PP-sæde),  
passer alle modeller

Hvid 9M246101 61 4579.000

9M25 Nautic hårdt sæde med faste beslag,  
passer alle modeller

Hvid 9M256101 61 4580.000

9M26 Nautic hårdt sæde med SC/QR,  
passer alle modeller

Sort 9M26S136 61 4580.301

9M26 Nautic hårdt sæde med SC/QR, 
passer alle modeller

Hvid 9M26S101 61 4580.300

ART-nr VVS-nr.

For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

TILBEHØR NAUTIC
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KAN DU IKKE FINDE DET, DU SØGER?
- VI HAR FLERE WC’ER MED SAMME UNIKKE SKYLLETEKNIK

Villeroy & Boch er en af Europas førende badeværelses- 
leverandører og har produceret innovative badevæ-
relsesprodukter i mere end 265 år. Gustavsberg har 
siden 2000 været en del af Villeroy & Boch, hvilket giver 
dig fantastiske muligheder for at kombinere disse to 
badeværelsesverdener. Vi er sikre på, at vi har noget for 
enhver smag.
Når det gælder væghængte wc’er, har Villeroy & Boch 
et bredt sortiment i alle prisklasser. I brochuren viser vi 

udvalgte modeller, som alle kan monteres med Trio-
mont-fiksturet. Samtlige wc’er er udstyret med Direct 
Flush, som er den samme smarte skylleteknik, der hos 
Gustavsberg kaldes for Hygienic Flush.

Hvis du vil vide mere om Villeroy & Bochs komplette 
sortiment af badeværelsesprodukter, kan du kontakte os 
eller gå ind på www.villeroy-boch.dk
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EN PRISGUNSTIG BADEVÆRELSESSERIE, SOM GØR DET MULIGT AT  

SKABE ET LÆKKERT OG KREATIVT MILJØ PÅ BADEVÆRELSET. SMUKT  

UDFORMEDE HÅNDVASKE, KLASSISKE BRUSEHJØRNER OG STILRENE 

WC’ER I HØJ KVALITET OG TIDLØST DESIGN. 

VIVIA REDEFINERER BADEVÆRELSESKOMFORT VED AT KOMBINERE 

TIDLØST DESIGN MED AVANCERET FUNKTIONALITET I FORM AF SMUKT 

DESIGNEDE PRODUKTER, SOM ER LETTE AT VEDLIGEHOLDE. EN BADE-

VÆRELSESOPLEVELSE I FULDENDT KOMFORT.

RENE, BLØDE LINJER, UDVALGTE MATERIALER, GOD OPBEVARINGS-

PLADS OG TEKNISK INNOVATION GØR BADEVÆRELSESSERIEN SUBWAY 

TIL NOGET UD OVER DET SÆDVANLIGE. HER HAR DESIGNERNE IKKE 

OVERLADT NOGET TIL TILFÆLDIGHEDERNE.

MODERNE BADEVÆRELSESKOMFORT, SOM BESTÅR AF MATCHENDE 

MØBLER I ET TIDLØST OG ELEGANT DESIGN, DER PASSER TIL DE FLESTE 

BADEVÆRELSER. DEN INTEGREREDE BELYSNING OG DE FASEDE KANTER 

FÅR BORDPLADEN TIL AT SE UD, SOM OM DEN SVÆVER OVER UNDER-

SKABET.

JOYCE GØR DET ENKELT AT SKABE ET PERSONLIGT BADEVÆRELSE MED 

ET ALSIDIGT OG LEGENDE DESIGN OG INNOVATIVE LØSNINGER. DET 

KOMPLETTE PRODUKTSORTIMENT BYDER PÅ ET VÆLD AF VALG- OG 

KOMBINATIONSMULIGHEDER.

BADEVÆRELSER I ET STRAMT DESIGN MED ASYMMETRISKE HÅNDVA-

SKE MED RIGELIG AFSÆTNINGSPLADS, BADEVÆRELSESSKABE I FLERE 

HØJDER OG SKUFFESTØRRELSER SAMT ELEGANTE WC’ER I FORSKELLIGE 

MODELLER. ET KOMPLET BADEVÆRELSE TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE 

FORBRUGER.

O.NOVO 

VIVIA

SUBWAY 2.0 LEGATO

JOYCE

VENTICELLO

ET BADEVÆRELSE TIL ALLE BESØG VORES SHOWROOM

SH
O

W
R

O
O

M

Kom ind og få inspiration til dit nye badeværelse med komplette  
miljøer fra både Villeroy & Boch samt Gustavsberg. 

Eksklusivt showroom for Bad & Wellness

Det 150 m2 store showroom, der er skræddersyet til 
danskernes indretningsdrømme, er centralt placeret på 
Hvidsværmervej i Rødovre. Her glæder vi os til at byde 
dig velkommen og vise alle de produkter, der skal til 
for at udstyre det komplette badeværelse og hvor man 
kan få professionel rådgivning og vejledning fra vores 
medarbejdere med lang erfaring fra badeværelses-
branchen.
 

I udstillingen er samlet en række inspirerende miljøer 
med alle de nyeste produkter fra begge vores brands, 
Gustavsberg og Villeroy & Boch til badeværelset. Når du 
besøger udstillingen, kan du også prøve at indrette dit 
eget badeværelse på interaktive skærme i udstillingen.
Udstillingen er åben og bemandet alle hverdage og på 
udvalgte lørdage. For aktuelle åbningstider og datoer 
tjek venligst vores hjemmeside www.gustavsberg.dk
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VÆGHÆNGT WC VILLEROY & BOCH

• Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og
   tætsintret sanitetsporcelæn.
• Porcelænet har samme hvide farve  
   som Gustavsbergs porcelæn.
• Passer til vores Triomontfixturer.

 • Direct Flush med åben skyllerand,     
   som letter rengøringen. Skyller endda 
   helt op til kanten for bedre hygiejne.
• Med Ceramicplus (C+), der giver en  
   hurtig og miljøvenlig rengøring.

• Sæde med Soft Close (SC) giver en blød  
   og lydløs lukning, og Quick Release
   (QR) letter rengøringen.
• Belastningstestet 400 kg.
• Boltafstand c-c 180 mm.

For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. For aktuelle priser henviser vi til vores hjemmeside www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

O.novo

Væghængt wc med åben skyllerand. Standard design med traditionel 
form.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 61 2921.000
Uden sæde, med C+ 61 2921.100

Hvidt sæde med SC/QR 61 4676.300

Venticello

Væghængt wc med åben skyllerand. Enkel og nem montering med 
Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruehullet til sædet. 
Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 61 2946.000
Uden sæde, med C+ 61 2946.100

Hvidt sæde slimseat line med SC/QR 9M80 S1 01
Hvidt sæde slimseat wrap med SC/QR 9M79S1 01

Vivia Comfort

Væghængt wc med åben skyllerand. Bredere og længere indermål øger 
siddekomforten på wc’et. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, 
hvor hele toilettet monteres via skruehullet til sædet. Ingen synlige 
skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 61 2944.000
Uden sæde, med C+ 61 2944.100

Hvidt sæde comfort med SC/QR 9M82 S1 01

Joyce

Væghængt wc med åben skyllerand. Enkel og nem montering med 
Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruehullet til sædet. 
Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 61 2910.000
Uden sæde, med C+ 61 2910.100

Hvidt sæde med SC/QR 61 4689.100
Hvidt sæde slimseat med SC/QR 61 4689.300
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Legato

Væghængt wc med åben skyllerand. Enkel og nem montering med 
Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruehullet til sædet. 
Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 61 2948.000
Uden sæde, med C+ 61 2948.100

Hvidt sæde slimseat wrap med SC/QR 9M95 S1 01
Hvidt sæde slimseat line med SC/QR 9M96 S1 01

Subway 2.0

Væghængt wc med åben skyllerand. Model i helt rent design med lige 
og rene flader. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele 
toilettet monteres via skruehullet til sædet. Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 61 3079.000
Uden sæde, med C+ 61 3079.100

Hvidt sæde med SC/QR 61 4679.200
Hvidt sæde  slimseat med SC/QR 61 4675.000

Subway 2.0 Compact

Væghængt wc med åben skyllerand. Som modellen ovenover men med 
ekstra kort dybde, bare 480 mm, der passer perfekt på selv meget små 
badeværelser. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele 
toilettet monteres via skrue-hullet til sædet. Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 5606 R0 01
Uden sæde, med C+ 5606 R0 R1

Hvidt sæde med SC/QR 9M69 S1 01

Subway 2.0 Comfort

Væghængt wc med åben skyllerand. Bredere og længere indermål 
øger siddekomforten på wc’et. Enkel og nem montering med Suprafix 
beslag, hvor hele toilettet monteres via skrue-hullet til sædet. Ingen 
synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde 4609 R0 01
Uden sæde, med C+ 4609 R0 R1

Hvidt sæde comfort med SC/QR 9M86S101

Architectura

Væghængt wc med åben skyllerand og moderne design.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne.

Med hvidt sæde med SC/QR 61 2904.200
Med hvidt sæde med SC/QR, med C+ 5685 HR R1
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A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S 

Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre 

Telefon 36 70 80 55

www.gustavsberg.dk, info@gustavsberg.dk

DU KAN SE HELE VORES PRODUKT-
SORTIMENT OG FINDE ENDNU MERE 
INSPIRATION PÅ GUSTAVSBERG.DK. 
VELKOMMEN!

SUPPORT OG SERVICE

På vores webside finder du 
også manualer og instruktions-
film samt hjælp til brug og 
pleje af dine produkter fra 
Gustavsberg. 

Du kan kontakte kundeservice 
på info@gustavsberg.dk 
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