NAUTIC WC
DESIGNED By yOU

N y HED
NU MED L AV
TRYKKNAP

OPLEV NAUTIC
I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap.
De øvrige wc’er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores
hjemmeside. Vi ses!

vi har LYTTET
Da vi udviklede badeværelsesserien Nautic, lyttede vi til
dem, der er i daglig kontakt med Gustavsbergs produkter.
Fundamentet for de stilrene former og de smarte funktioner
er erfaringer og ønsker fra brugere som dig. Resultatet

blev vores måske bedste badeværelsesserie nogensinde.
Nu har vi lyttet igen – især til vores brugere i Danmark.
Til jer har vi designet en lav trykknap, som i endnu højere
grad fremhæver porcelænets bløde former.

1. Design
Den lave trykknap fremhæver toilettets rene og organiske linjer. Designet er tidløst.
Lille og stort skyl angives tydeligt ved hjælp af et intuitivt design. Det nye Nautic wc leveres med
lav trykknap som standard, men ved behov kan den udskiftes med en ergonomisk skylleknap.

2. Ergonomi
Den høje trykknap sikrer, at du instinktivt ved, hvad der er stort og lille skyl.
Det gælder også børn, personer med nedsat syn og de, der besøger toilettet i dæmpet belysning.
Den ergonomiske udformning er en fordel for små hænder, svage hænder og lange negle.

Design

Ergonomi

S O M S TA NDA R D L E V E R E S N AU T I C W C ME D L AV designet tr y kknap.
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NAUTIC WC 5500L MED SÆDE I HÅRD PLAST MED
SC/QR 4405.- NAUTIC HÅNDVASK 5560 778,MED SØJLE 2920 834,- NAUTIC HÅNDVASKARMATUR
1.265,- G2 HÅNDKLÆDEHOLDER 3844 109,G2 TOILETPAPIRHOLDER 3847 220,-
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ET WC FYLDT MED
SMARTE DETALJER
Nautic wc – vores måske bedste wc nogensinde – er kendetegnet ved sit organiske og harmoniske design.
Og en lang række smarte løsninger:

S TØJS VAGT OG TØR T
Den heldækkende porcelænskappe – som nemt kan løsnes via to skruer – skjuler en separat
indvendig cisterne. Den dæmper støj og modvirker kondens, så støv ikke kan sætte sig fast.

SN AVS INGEN A DGA NG
På alle wc’er med synlig cisterne i Nautic-serien er ”sømmen” 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.

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.
Quick release
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.

C ER A MIC PLUS = C +
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.

BRUG MINDR E VA ND, OG SPA R PENGE
Det nye Nautic wc med lav trykknap er også indstillet til at skylle med mindre vand
– 4/2 liters dobbeltskyl. Du sparer på vandet og værner om miljøet, samtidig med at din
vandregning bliver mindre.
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GULVSTÅENDE NAUTIC WC
• Lav trykknap for maksimalt design.
• Høj trykknap for maksimal ergonomi.
• Rengøringsvenligt, minimalistisk.
• Kondensfri cisterne i fuld bredde.
• Støjsvag opfyldning.

• Kan udstyres med armstøtte.
• Sæde med Soft Close (SC) giver
en blød og dæmpet lukning. Quick
Release (QR) sikrer en nemmere
rengøring.

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

VVS-nr

ART-nr

PRIS

5500L Nautic med skjult S-lås
Dobbeltskyl, 2/4 liter
Uden wc-sæde 		
Uden wc-sæde, med C+		

650

345

60 4113.414
60 4114.414

GB115500201304
GB1155002R1304

3.341,3.873,-

60 4110.414
60 4111.414

GB115510201304
GB1155102R1304

3.598,4.130,-

60 1135.414
60 1136.414

GB115591201304
GB1155912R1304

3.341,3.873,-

60 5034.414
60 5035.414

GB115546201304
GB1155462R1304

4.243,4.935,-

60 5035.200 GB1155463R1204

4.935,-

200

45
420

25±5

860

360

102
235

75

520

5510L Nautic med skjult P-lås
Dobbeltskyl, 2/4 liter
Uden wc-sæde 		
Uden wc-sæde, med C+		

650

345

200

860
45
102

420

360
180
380

235

5591L Nautic med åben S-lås og stor fod
Dobbeltskyl, 2/4 liter
Uden wc-sæde 		
Uden wc-sæde, med C+		

650

345

200

45
420

25±5

860

360

102
250
420

75±5

5546L Nautic wc med skjult S-lås til gulvmontering,
høj model (+ 4 cm)
Dobbeltskyl, 2/4 liter
Uden wc-sæde 		
Uden wc-sæde, med C+		

5546 Nautic wc med skjult S-lås til gulvmontering,
høj model (+ 4 cm), med høj trykknap
Dobbeltskyl, 3/6 liter
Uden wc-sæde, med C+		

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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WC-SKÅLE/VÆGHÆNGT WC MED UDVENDIG CISTERNE - NAUTIC
• Lav trykknap for maksimalt design.
• Høj trykknap for maksimal ergonomi.
• Passer til Triomont-fiksturerne.
• Belastningstestet op til 400 kg.

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

• Sæde med Soft Close (SC) giver
en blød og dæmpet lukning. Quick
Release (QR) sikrer en nemmere
rengøring.

VVS-nr

ART-nr

PRIS

5522L Nautic til vægmontering.
700

345

850

65

230
180
220

Dobbeltskyl, 2/4 liter
Uden wc-sæde 		
Uden wc-sæde, med C+		

200

320

400

102
50

60 7122.414 GB115522201304
60 7123.414 GB1155222R1304

4.093,5.010,-

60 7123.200 GB1155223R1204

5.010,-

5522 Nautic til vægmontering,
med høj trykknap
Dobbeltskyl 3/6 liter
Uden wc-sæde, med C+		

350

20±5

Ved montering på svage vægge bør toilettet
monteres på fikstur. Vi anbefaler Gustavsbergs Triomontfikstur GB19211000510

WC-SÆDER
• Passer til samtlige toiletter
i Nautic-serien

• Soft Close, så sædet lukker blødt.

• Quick release, som gør
rengøringen lettere.

NAUTIC WC-SÆDER
155

VVS-nr

ART-nr

PRIS

9M24 Nautic-wc-sæde
blødt sæde, hvid		

61 4579.000

9M246101

229,-

9M25 Nautic-wc-sæde i hård plast, hvidt med
rustfrie beslag		

61 4580.000

9M256101

526,-

9M26 Nautic-wc-sæde i hård plast, hvid med SC/QR.
9M26 Nautic-wc-sæde i hård plast, sort med SC/QR.

61 4580.300
61 4580.301

9M26S101
9M26S136

1.064,1.064,-

469

377

155

452

355
155

452

355

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 modell, farve eller skyllemængde på eksisterende Nautic toiletter.

VVS-nr

Duo-trykknap, hvid komplet, høj model
Duo-trykknap, krom komplet, høj model

55 mm

18.5 mm
90 mm

18.5 mm
90 mm

PRIS

GB19299P0108
GB19299P0110

193,193,-

60 9584.610
60 9584.614

GB19299P0109
GB12299P0111

193,193,-

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

Enkelt-trykknap, hvid komplet, høj model
Enkelt-trykknap, krom komplet, høj model

55 mm

ART-nr

60 9584.620
60 9584.624

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

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.

SMARTERE I HVER EN DETALJE
Gustavsberg værner om både professionelle montører og
gør-det-selv folk. En forbedret og mere ergonomisk udformet
emballage Nautic-serien nemmere at bære. De reelle håndtag
gør det nemt at få et godt greb. Færre materialer i toiletemballagen forenkler affaldshåndteringen. Det sparer tid
og slider mindre på miljøet. Og så vejer den nye emballage
endda mindre. De miljøsmarte emballageløsninger i
Gustavsbergs Nautic-serie blev i 2011 belønnet med den
prestigefyldte internationale pris ”If Packaging Award”.
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TRE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE CERAMICPLUS
Den højteknologiske overfladebehandling Ceramicplus gør Gustavsbergs kvalitetsporcelæn smudsafvisende
helt ned på mikroskopisk niveau. Vandet kan ikke få fat, men danner dråber og løber af sammen med snavs og kalk.
Ceramicplus minimerer behovet for rengøringsmidler – der er kun brug for 10 % af den normale mængde.

1

Du får en bedre hygiejne
med rene overflader, som
er fri for bakterier og snavs.

2

Overfladen holder sig
ren længere og bliver
nemmere at rengøre.

3

Du får en ren samvittighed ved
at anvende mindre af de skrappe
rengøringsmidler, som belaster miljøet.

UDEN Ceramicplus
Vandet kan få fat og blive siddende.
Kalket får tid til at danne aflejringer, og
snavs sætter sig fast.

Med Ceramicplus
Vandet danner dråber og løber af. Kalk og
snavs følger med. Eventuelle aflejringer
kan nemt fjernes.

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

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

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

