
nautic
energibesparende HÅndVasKarmaturer

bedst
i test!

energiKlasse a

reHab greb som tilvalg. Justerbar vand- og
energisparefunktioner
som standard.

produceret i sverige.

genanvendelig.

ecO-start funktion med 17°c ved
grebet lige frem, sparer energi og
forhindrer legionellatilvækst.

unik montering.

god strålesamler og
minimalt med vandstænk.

VVs-nr. 70 2043.104 | 70 1624.104
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at VÆlge energismarte armaturer Fra gustaVsberg

Justerbar VandmÆngde Og temperaturindstillinger

nu er vores nautic håndvaskarmatur blevet energimærket i klasse a i sverige. mærkningen er af samme type, som findes 
til hvidevarer og tanken er, at indkøbere, installatører og forbrugere kan få uvildig hjælp til at vælge energieffektive vandha-
ner. de tal, der skal sammenlignes, er energiforbrug og tiden det tager at fylde en spand med 4 liter vand. Her skal begge 
værdier være så lave som muligt. For energiklasse a må energiforbruget højst være 1,6 kWh. et nautic håndvaskarmatur 
bruger 1,41 kWh, hvilket er det bedste resultat af alle de testede armaturer. 

gustavsbergs armaturer anvender en teknik, hvor brugeren aktivt vælger max vandmængde og max tempera-
tur ved at føre grebet til max position. når grebet slippes, fjedrer det tilbage til et komfort niveau, der er fuldt 
justerbart. med nautic får du en mere energi- og økonomieffektiv anvendelse af armaturet, uden at det går ud 
over funktionalitet eller komfort.

uanset hvilket armatur du vælger, er det vigtigt at justere indstillingerne efter boligens ydeevne, vandtryk og 
varmtvandstemperatur. samtlige armaturer leveres med ecO Flow og ecO temp som standard, men man kan 
justere vandmængden til ønsket niveau fx 2 l/min eller 2,5 l/min alt efter behov. det samme gælder for tem-
peraturen, der kan justeres fra 28°c til ca. 60°c
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prOduKtFOrdele

•	 energiklasse a

•	 Justerbar vandmængde

•	 Justerbar komforttemperatur

•	 Justerbar maxtemperatur for lavere skoldningsrisiko

•	 ecO-start med 17°c

•	 Keramisk lukke

•	 typegodkendte kontraventiler

•	 genanvendelig

t ilValg

reHab greb, KrOm

VVs-nr.  74 5156.604
art-nr.  gb41637360 01

reHab greb, blÅ/rØd

VVs-nr.  74 5156.600
art-nr.  gb41637363 01

Fuld flow

Komfort flow

lukket
55°c

≈ 38°c

≈ 10°c

Komforttemperatur


