
TRIOMONT – DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT

GUSTAVSBERG/
VÆGHÆNGT



Drømmer du om væghængt badeværelsesporcelæn? 

Med Gustavsbergs Triomont-system kan du hurtigt og 

enkelt gøre din drøm til virkelighed.

 Nemt at installere og passer til de fleste 

badeværelser. Du undgår omfattende ombygninger 

og kan desuden udnytte hjørner eller trange rum med 

et minimum af pladsforbrug. Det kræver kun en dybde 

fra væggen på mindst 14 cm for at få plads til fiksturen. 

Men du skal naturligvis også tage hensyn til afløbets 

placering i gulvet. 

 Det sted, hvor fiksturet skal monteres, skal være 

vådrumssikret, men hvis du monterer Triomont bag en 

tilbygget væg på dit eksisterende badeværelse, er det 

sikkert allerede klaret. Sørg dog for at tætne eventuelle 

borehuller i badeværelsesvæggen med silikone. Du 

kan naturligvis også bruge Triomont, når du bygger et 

badeværelse fra bunden.

 Men glem ikke, at der gælder særlige regler og krav 

for vådrum. De fleste af vores produkter kan du selv 

installere, men vi anbefaler, at du lader en fagmand 

installere fiksturer.

 Hvis du foretrækker at gøre det selv, bør du tage 

en snak med en fagmand først, for eksempel din 

forhandler, en VVS-montør eller et byggemarked.

14 CM 
ER 
NOK

14 cm – ikke dybere end det her!

Afløbsknækket er enkelt 
at montere og kan nemt 
vrides, hvis man vil have 
tilslutningen til højre el-
ler venstre for fiksturet. 
Der medfølger et isole-

ringsindlæg til placering 
mellem porcelæn og 

væg, som kompenserer 
for mindre ujævnheder i 

væggen bag toilettet.

5 cm 10 cm



Alle håndvaske med 
c-c centerafstand op 
til 280 mm, passer til 
håndvaskfiksturet. 
Fordelen er, at du 
slipper for at se på 
afløbsrør under vas-
ken, når de er gemt 
af vejen. 
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Der er mange fordele ved væghængt badeværelsesporcelæn: Du udnytter 

badeværelsets areal maksimalt, og rummet føles større. Det bliver nemt at gøre rent 

og dermed mere hygiejnisk. Hvis du bygger en halvvæg, kan du bruge toppladen 

til opbevaring eller som ren dekoration. Der findes også et fikstur til montering af 

en væghængt håndvask. De sikrer en flot, enkelt og stabil montering, uden at du 

behøver at forstærke væggen. Og afløbet med tilslutning i væggen gør stor set al 

rørføring usynlig.

FLOT, 
BEKVEMT, 
PRAKTISK OG 
HYGIEJNISK

VÆRD AT VIDE

Triomont er et enkelt og fleksibelt system – både for den, 

der installerer, og for den, der benytter badeværelset.

KVALITET, DER HOLDER – KAN BÆRE 400 KILO!

Konstruktion og materialer er af højeste kvalitet. 

Triomont-toiletfiksturet opfylder de strengeste testkrav til 

belastning, som er 400 kg.

VVS-ARBEJDE

Vandtilslutningen til toilettet kan ske fra toppen eller siden 

af cisternen (se monteringsvejledning for den enkelte mo-

del). Ekstra langt afløbsrør/skyllerør til tykke vægge medføl-

ger. Cisternen er tilpasset montering med rør-i-rør-teknik. 

Passer til beskyttelsesrør med en diameter på 18-28 mm. 

Excentrisk afløbsmindskning på 90/110 mm medfølger. 

ENKELT AT INSTALLERE ET VÆGHÆNGT TOILET

Triomont-fiksturet passer til langt de fleste badeværelser 

og gør det muligt at undgå store og dyre ombygninger. 

Fiksturet udnytter mindst 14 cm af gulvarealet. Hele 

installationen behøver med andre ord ikke at fylde mere 

end et gulvstående toilet.

GULVMONTERET 
TOILET

UDSKIFT MED VÆGHÆNGT
TOILET PÅ TRIOMONTFIKSTUR

*) Eksemplet viser mål, hvor afløbets centrum er 100 mm fra væggen.
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DE T BREDE STE UDVALG AF VÆGHÆNGTE TOILE T TER

Samtlige væghængte toiletter fra Gustavsberg/Villeroy & Boch passer til 

Triomont-fiksturerne. Der findes toiletter til trange arealer, til børn, til høje og 

lave, til de omfangsrige og til bevægelseshæmmede. Vi kan tilbyde marke-

dets største udvalg af væghængte toiletter, hvilket gør det nemt at finde den 

helt rigtige model. Du kan se hele udvalget længere fremme i brochuren.

 

E T VÆGTRYK TIL ENHVER SMAG

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche 

din smag med din indretning: Til væg- eller topmontering, til enkelt- eller 

dobbeltskyl samt til sensorstyret, mekanisk eller pneumatisk skyl. Du finder 

dem alle sammen på side 12.

SMARTE DE TAL JER, SOM FORENKLER INSTALL ATIONEN

For at gøre fiksturet enkelt at håndtere og forebygge skader i forbindelse 

med monteringen leveres fiksturet med beskyttelsespropper over tilslut-

ning til toilet og vægtryk. Det kræver ikke specialværktøj at justere eller 

udskifte svømmer- eller bundventil. Stopventilen sidder let tilgængeligt i 

cisternen. Man får adgang til cisternen via åbningen bag skylleknappen el-

ler via toppladen på en halvvæg.

 

MÅL, MONTERING OG SIKRING MOD VANDSK ADER

Fiksturet er kun 380 mm bredt, hvilket gør det nemmere at få det til at 

passe i hjørner eller på steder med meget lidt plads. Der er særlige konsol-

ler, som gør hjørnemontering endnu enklere. Det smalle mål gør, at fiksturet 

passer til vægge med en lægteafstand fra center til center på 450 mm. Der 

medfølger fire vægkonsoller, så du slipper for borehuller i gulvet. Afstanden 

mellem boltene til fastgørelse af toilettet er 180 eller 230 mm, så de passer 

til forskellige modeller.

TRE MÅDER AT INSTALLERE TRIOMONT-TOILETFIKSTURET PÅ

BAG HALVVÆG I HJØRNEBAG HELVÆG
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SKYL SMUKT. 
SKYL KLOGT.
Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche din 

smag med din indretning. Du vælger selv, om du vil have en vægmonteret 

eller en topmonteret trykknap, eller om den skal være pneumatisk. Eller hvad 

med den nyeste model, som er sensorstyret og helt berøringsfri? Det er 

trykknappen, der afgør, om du skal have enkelt- eller dobbeltskyl.

FULD KONTROL MED GENNEMTÆNK T APP

Med Gustavsbergs-appen kan du 

nemt ændre indstillingerne for det 

sensorstyrede skyl via din smartpho-

ne eller tablet, så toilettet for eksem-

pel ”vågner”, når man nærmer sig, 

eller skyller ud, når man flytter sig. En 

fantastisk løsning til offentlige miljøer, 

men også i hjem med glemsomme 

eller sløsede familiemedlemmer. Du 

kan desuden indstille den til at skylle 

med jævne mellemrum. Med appen 

kan du desuden styre belysningen i 

skylleknappen. LED-belysningen giver 

frit valg mellem alle tænkelige farver! 

Du kan finde mere information på 

www.gustavsberg.dk. Appen kan hen-

tes gratis i din sædvanlige App store 

og hedder: Gustavsberg Triomont.
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1
VÆGTRYK

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

2 TOPTRYK
Mekaniskt eller 

pneumatiskt trykknap, som du 
placerer et fast sted oven på 
en tilbygget halvvæg.

3 PNEUMATISK 
SKYLLEKNAP

Luftstyret skylleknap 
til enkeltskyl, som kan 
placeres et valgfrit sted i 
badeværelset, dog højst  
1,5 m fra fiksturet.

Sensorstyrede vægtryk til 
offentlige miljøer har andre 
mål end de øvrige vægtryk.

SENSORSTYRET VÆGTRYK 
Sensorstyret skyl blev 

oprindeligt udviklet til offentlige 
miljøer. Berøringsfri teknik 
sikrer bedre hygiejne og er 
mere velegnet til personer 

med funktionsnedsættelser. 
Et væghængt toilet fra 

Gustavsberg og et sensorstyret 
tryk i et lækkert design gør dit 
badeværelse mere hygiejnisk, 

mere praktisk og mere cool.

Husk altid at montere en form for 
inspektionsluge ved pneumatisk 
trykknap, så du altid kan komme 
til ventilerne i cisternen.
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Vår nya badrumsserie Nautic är vår mest genomtänkta någonsin. Det är inte så 

konstigt. Vi lyssnade på dig och alla andra som använder badrummet varje dag. 

VIGTIGT AT TÆNKE PÅ:

Udfør installationen med hjælp fra en fagmand eller i 

henhold til den vedlagte vejledning og det gældende 

byggereglement. På den måde mindskes risikoen for 

eventuelle vandskader.

Se også vores  

installationsfilm på

www.gustavsberg.dk

SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER

SUPRAFIX

Det patenterede system Suprafix 
forenkler monteringen af dit 
væghængte wc – du sparer 
monteringstid. Indbygget væg-
beslag til usynlig montering 
af væghængte wc’er. Flottere 
design uden smudsfælder, som 
forenkler rengøringen og giver 
bedre hygiejne

HYGIENIC FLUSH

Smartere skyl, som forenkler ren-
gøringen og forbedrer hygiejnen. 
Det innovative design med glatte 
flader og åben skyllerand elimine-
rer alle potentielle smuds- fælder. 
Hygienic f lush minimerer behovet 
for skrappe rengøringsmidler 

CERAMICPLUS = C+

Mange af vores produkter fås med 
overfladebehandlingen c+. Det 
giver porcelænet en smudsafvi-
sende overflade, som hæmmer 
at kalk og snavs sætter sig fast. 
C+ er også godt for miljøet, fordi 
du kan gøre rent med mindre og 
mildere rengøringsmidler.

SOFT CLOSE

Hårde, gedigne wc-sæder er tidli-
gere blevet forbundet med et højt 
lydniveau, når de lukkes. Soft clo-
se 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 nem-
mere og forbedrer hygiejnen. 

SNAVS INGEN ADGANG 

På alle wc’er med synlig cisterne 
i nautic-serien er ”samlingen” 
mellem toiletbrættet og cisternen 
blevet f lyttet længere op. Porce-
lænets bløde kurve gør rengørin-
gen nemmere og forhindrer snavs 
i at samle sig. Toilettets fod er glat 
og dermed mere rengøringsvenlig 
og hygiejnisk.

STØJSVAGT OG TØRT 

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

Se film om suprafix på  
youtube.com/gustavsbergfilm

MONTERING

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.

SENSORSTYRET SKYL

En berøringsfri skyllefunktion, som 
forbedrer hygiejnen. Via en app 
kan det indstilles til at skylle, når 
brugeren fjerner sig fra wc’et, eller 
til hygiejniske intervalskyl, når wc’et 
ikke bruges så ofte.  
Berøringsfrit er smart for alle brugere 
– både i private hjem og offentlige 
miljøer.

FLEKSIBEL BOLTAFSTAND 

Den fleksible boltafstand gør det 
desuden muligt at udskifte dit 
eksisterende væghængte wc til en 
ny model, uanset om afstanden 
mellem boltene på væggen er 180 
eller 230 mm.

SKJULT FASTGØRELSE

Beslag til skjult montering af 
væghængte wc’er. Flottere design 
uden smudsfælder, som forenkler 
rengøringen og giver bedre 
hygiejne.

FLEKSIBEL BOLTAFSTAND 

Den fleksible boltafstand gør 
det desuden muligt at udskif te 
din eksisterende væghængte 
håndvask til en ny model, uanset 
om afstanden mellem boltene på 
væggen er 280 eller 350 mm.
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Passer til væg-

hængte toiletter 

(med udvendig 

cisterne) med en 

boltafstand på 

180 eller 230 mm.

SMARTE DETALJER FOR LET INSTALLATION

6  Afløbsvinkel og 90 x 110 mm 

excenter til enkel installation.

2  Gennemføring til rør-i-

rør-system, beskyttelsesrør 

på 18-28 mm. På billedet vises 

Triomont XT. XS har ikke den 

blå del.

7  Med beskyttelsespropper, 
som beskytter tilslutningerne 
under monteringen.

8  Det nederste vægbeslag 
gør, at man slipper for at bore 
huller i gulvet til montering af 
fiksturet.

3  Installation 1 meter 
over færdigt gulv giver en 
siddehøjde på 410-430 mm 
afhængig af wc-modellen. 
Kan ved montering justeres 
op til 610-630 mm.

Alle væghængte toilet-

ter fra Gustavsberg og 

Villeroy & Boch passer til 

Triomont-fiksturer. Det 

giver et stort udvalg af 

forskellige design, som 

også dækker en lang 

række særlige behov. 

Du finder modellerne 

længere fremme  

i brochuren.

4  Vægtryk. Fås i flere far-
ver og modeller. Du finder 
dem alle sammen på side 12.

5  Valgfri boltafstand center til 

center på 180 mm eller 230 mm. 

Samtlige væghængte toiletter 

fra Gustavsberg og Villeroy & 

Boch passer til en boltafstand på 

180 mm.

Flot installation 

med et minimum af 

synlige rør. Passer 

til alle håndvaske 

med en center til 

center-boltafstand 

på 280 mm.

VÆGMONTERET TOILET MED 
INDBYGNINGSCISTERNE.

VÆGMONTERET HÅNDVASK VÆGMONTERET TOILET 
MED UDVENDIG CISTERNE

1  Øvre vægbeslag. Kan  

erstattes af hjørnebeslag  

ved hjørnemontage.
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TRIOMONT-TRYKKNAPPER

• Mange modeller og materialer at vælge imellem.
• Dit valg af trykknap afgør, om du får enkelt- eller dobbeltskyl.
• Målskitse til trykknapper, se side 9.

Bemærk! I underrubrikken for de enkelte trykknapper står der, om 
de passer til XS- eller XT-fiksturer. Sørg for at vælge en trykknap, der 
passer til det fikstur, du har bestilt.

Sort, glas
ART-nr. GB1921102057 

VVS-nr. 61 7238 201

Aluminum
ART-nr. GB1921102058 

VVS-nr. 61 7238 210

Hvid 
ART-nr. GB1921102060 

VVS-nr. 61 7238 620

Blank krom
ART-nr. GB1921102061 

VVS-nr. 61 7238 624

Hvid, glas
ART-nr. GB1921102066 

VVS-nr. 61 7238 630

Sort, glas
ART-nr. GB1921102067 

VVS-nr. 61 7238 631

Mat sort aluminium
ART-nr. GB1921102048 

VVS-nr. 61 7239 441 

Mat sort
ART-nr. GB1921102049 

VVS-nr. 61 7239 461

PNEUMATISKE VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XS

Hvid 

ART-nr. GB1921102035 

VVS-nr. 61 7239 320

Rustfri
ART-nr. GB1921102054 

VVS-nr. 61 7238 320

Hvid, glas
ART-nr. GB1921102056 

VVS-nr. 61 7238 200

Mat krom 
ART-nr. GB1921102036 

VVS-nr. 61 7239 330

Hvid 
ART-nr. GB1921102030 

VVS-nr. 61 7239 300

Blank krom 
ART-nr. GB1921102037 

VVS-nr. 61 7239 324

Blank krom 

ART-nr. GB1921102032 

VVS-nr. 61 7239 304

VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XS

Hvid metal, uden logo 
ART-nr. GB1921102045 

VVS-nr. 61 7239 420

Blank krom, metal, uden logo
ART-nr. GB1921102047 

VVS-nr. 61 7239 424

Hvid 
ART-nr. GB1921102052 

VVS-nr. 61 7238 120

Blank krom 

ART-nr. GB1921102053 

VVS-nr. 61 7238 124

Hvid
ART-nr. GB1921102080 

VVS-nr. 61 7238 420

Blank krom
ART-nr. GB1921102081 

VVS-nr. 61 7238 424

Sort, glas
ART-nr. GB1921102083 

VVS-nr. 61 7238 501

Rustfri
ART-nr. GB1921102092 

VVS-nr. 61 7238 811

TOPTRYK MED DOBBELTSKYL TILL TRIOMONT XT

PNEUMATISK TRYKKNAP  
TIL ENKELTSKYL TIL SAMTLIGE  
FIKSTURMODELLER

Hvid
ART-nr. GB1921102085 

VVS-nr. 61 7238 520

Hvid
ART-nr. GB1921102070

VVS-nr. 61 7238 700

Blank krom
ART-nr. GB1921102086 

VVS-nr. 61 7238 524

PNEUMATISKE TOPTRYK TIL DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XT

SENSORSTYREDE*) VÆGTRYK TIL TRIOMONT XS

Husk altid at 
montere en form 
for inspektions-
luge ved pneu-
matisk tryk, så du 
altid kan komme 
til ventilerne i 
cisternen.

Til offentlige miljøer, rustfri
ART-nr. GB1921102071
VVS-nr. 61 7238 720

ENKELTSKYL
*) Suppler altid berøringfrie 
vægtryk med: 

Batteriboks  
ART-nr.  GB1921102077  

VVS-nr.  61 7238 990 

eller 

230V tilslutning  
ART-nr.  GB1921102078  

VVS-nr.  61 7238 995

DOBBELTSKYL

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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TRIOMONT-TOILETFIKSTUR

• Flot installation med et minimum af synlige rør.
• Stort udvalg af skylleknapper i forskellige udformninger.
• Vælg mellem stort eller lille skyl.
• Vi tilbyder markedets største udvalg af væghængte toiletter.
• Justerbar skyllemængde, se medfølgende monteringsvejledning.
• Pladsbesparende konstruktion, kun 380 mm bred.
• Vægbeslag medfølger. Boring i gulv ikke nødvendigt.
• Vendbare vægbeslag til fleksibel fastgørelse i væg.

• Siddehøjde på 410-630 mm. Anbefalet siddehøjde: 450 mm  
over gulvet.

• Til gulv- eller vægtilsluttet afløb.
• SINTEF-certificeret, belastningstestet stålramme 400 kg.
• Fikstur overholder SS 820200-standarden.
• Cisternen overholder EN 14055.
• AMA-montering mulig uden ekstra komponenter (SE).

Supplér altid med:
• Væghængt toilet.
• Tryk.

Ved levering af Triomont-toiletfiksturer medfølger:
• Fikstur med fire vægbeslag.
•  Komplet cisterne isoleret mod kondens med  

skyllearmatur og stopventil.
• Tilslutningsdetaljer til afløb og vand (rør-i-rør).
• Hulskabelon til trykknap.

• M12-gevindstang til montering af toilet.
• Beskyttelsespropper.
• Skruer og plugs til fastgørelse.
• Isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg.
• Hulskabelon til væg.
• Monteringsvejledning.

ART-nr. VVS-nr.

83

83

Triomont XS-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknap
Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne.  
Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket,  
der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.

Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter eller enkeltskyl 4,5 liter GB1921102026 61 7234 300
Triomont XS, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkeltskyl 6 liter GB1921102020 61 7231 200

TILBEHØR:
Hjørnebeslag til montering i hjørne GB1921102029 61 7239 902
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). GB1921102027 61 7239 901

    Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde  
på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. 
Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. 
Vægt: 14 kg inkl. emballage.

Triomont XT-fikstur til toptryk eller pneumatisk skylleknap

Lav model til montering mod lige væg. 
Supplér med vægtryk og væghængt toilet. 
Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.

Triomont XT, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkeltskyl 6 liter GB1921102024 61 7232 100

TILBEHØR:
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). GB1921102027 61 7239 901

  Montering: Skitsens højdemål (830 mm) medfører en siddehøjde  
på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. 
Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. 
Vægt: 12 kg inkl. emballage

Triomont XS Vario-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknap
Hovedsageligt beregnet til hospitaler og plejemiljøer. 
Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. 
Med justerbar siddehøjde efter installation.
Supplér med vægtryk og væghængt toilet. 
Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.

Triomont XS Vario, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkeltskyl 6 liter. GB1921102022 61 7234 100

TILBEHØR:
Hjørnebeslag til montering i hjørne GB1921102029 61 7239 902
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). GB1921102027 61 7239 901

   Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde  
på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. 
Kan ved installation justeres op til 610-630 mm.  
Efter installation kan toilettet forhøjes med cirka 100 mm, men det kan 
naturligvis også stilles tilbage til den oprindelige højde. 
Vægt: 19 kg inkl. emballage

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

• Fikstur med fire vægbeslag. 
• M12-gevindstang til montering af toilet.
• Skruer og plugs til fastgørelse.

• Afløbstilslutning til toilet.
• Monteringsvejledning.

• Toilet.

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger: Supplér altid med:

ART-nr. VVS-nr.

83

380

595

0-200

0

150-210

230

330
67
10

Triomont toiletfikstur  
Til montering mod lige væg eller i et hjørne GB19211000510 61 7935 100

TILBEHØR:
Hjørnebeslag til montering i hjørne GB1921102029 61 7239 902
Ekstra vægbeslag GB1921102027 61 7239 901
(hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges) 

Vægt: 9 kg inkl emballage

FIKSTURER TIL VÆGHÆNGTE TOILETTER MED UDVENDIG CISTERNE

• Flot installation med et minimum af synlige rør
• Belastningstestet til 400 kg.
• Passer til væghængte toiletter (med udvendig cisterne) med en 

boltafstand på 180 eller 230 mm.
• Til gulv- eller vægtilsluttet afløb.
• Anbefalet siddehøjde: 450 mm over gulvet.

14



VÆGHÆNGT TOILET FRA GUSTAVSBERG

• Fremstillet i hygienisk, holdbart og tætsintret sanitetsporcelæn.
• Passer til Triomont fixturerne.
• Alle Gustavsbergs wc-skåle monteres med et center-til-center-mål 

på 180 eller 230 mm
• Belastningstestet til 400 kg.
• Flere sæder som tilvalg.

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

• Ceramicplus (C+) som tilvalg, der giver enkel og miljøvenlig 
rengøring

• Hygienic Flush med åben skyllekant giver en enklere rengøring. 
Skyller helt op til kanten og forbedrer hygiejnen

ART-nr. VVS-nr.

1530 Nautic til vægmontering
Vægskål med åben skyllerand. Beregnet til vægmontering på fikstur  
med indbygningscisterne. Med skjult montering. Anbefalet mindste 
skyllemængde 4,5/3 liter.
Uden sæde GB111530001000 61 3025 000
Do med C+ GB1115300R1000 61 3025 100

SÆDER
8M45 Nautic Slim Seat, hvid 8M45S101 61 4580 500
9M24 Nautic standardsæde, hvidt 9M246101 61 4579 000
9M25 Nautic hårdt sæde med rustfrie beslag, hvidt 9M256101 61 4580 000
9M26 Nautic hårdt sæde med SC/QR, hvidt 9M26S101 61 4580 300
9M26 hårdt sæde med SC/QR, sort 9M26S136 61 4580 301

  

5530 Nautic wc-skål til vægmontering
Til vægmontering med indbygningscisterne. 
Cisterne medfølger ikke. Monteres altid på fikstur, se side 16.

Wc-skål uden sæde, hvid GB115530001000 61 3031 000
Do med C+ GB1155300R1000 61 3031 100

SÆDER Se side 17.

350
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220

355
320 Ø102

Ø55

70

420

530

8330 Estetic til vægmontering

Wc-skål med åben skyllerand. Med C+. Enkel og nem montering med 
Suprafix. Toilettet monteres via hullerne til sædet, så derfor ingen synlige 
monteringsskruer på selve skålen. Beregnet til vægmontering med 
indbygningscisterne på fixtur. Mindste skyllemængede 4,5/3 liter.

Hvid vægskål med hårdt sæde SC/QR GB1183300R1030 61 3018 230
Mathvid vægskål med hårdt sæde SC/QR GB1183300RW030 61 3018 240
Ebony sort vægskål med hårdt sæde SC/QR GB1183300S5030 61 3018 241
SÆDER Se side 17.

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.
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Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

VÆGHÆNGT TOILE T FR A GUSTAVSBERG, FORTSAT

ART-nr. VVS-nr.

3630 Nordic³ til vægmontering
Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i 
leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. 
Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.
Uden sæde GB113630001000 61 3020 100

SÆDER
8780 Nordic³ Hårdt sæde med faste beslag 8780G801 61 4687 400
8780 Nordic³ Hårdt sæde med SC 8780S801 61 4687 200
9M64 Nordic³ Standardsæde 9M648101 61 4687 600

3635 Nordic³ kort model til vægmontering
Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i 
leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. 
Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.
Uden sæde GB113635001000 61 3019 000

SÆDER
8780 Nordic³ Hårdt sæde med faste beslag 8780G801 61 4687 400
8780 Nordic³ Hårdt sæde med SC 8780S801 61 4687 200
9M64 Nordic³ Standardsæde 9M648101 61 4687 600

5G84 Hygienic Flush wc-skål til vægmontering
WC-skål med åben skyllerand. Til vægmontering med indbygningscisterne. 
Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. 
Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.
Med hvidt sæde med SC/QR 5G84HR01 61 3024 200
Uden sæde 5G84R001 61 3024 000

SÆDER
Hvidt sæde med SC/QR 9M16S101 61 4589 100
Sort sæde med SC/QR 9M16S136 61 4589 101

400

Ø55

Ø102
55220

320
355

180
360 700

15±5

4G01 Care til vægmontering, forlænget model
Wc-skål med åben skyllerand, ekstra
lang model, der letter løft fra kørestol til toilet. Cisternen indgår ikke i 
leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13.
Uden sæde 4G01R001 61 3022 000

SÆDER
Hvidt hårdt sæde med faste beslag 9M676101 61 4563 000
Hvidt hårdt sæde med SC/QR 9M38S101 61 4676 300

460

Ø55

15±5

Ø102
55220

320
355

180
360

595

4G95 Care til vægmontering, forhøjet model
Wc-skål med åben skyllerand, ekstra
høj model for øget siddekomfort. Cisternen indgår ikke i leverancen. 
Monteres altid på fikstur, se side 13.
Uden sæde 4G95R001 61 3023 000

SÆDER
Hvidt hårdt sæde med faste beslag 9M676101 61 4563 000
Hvidt hårdt sæde med SC/QR 9M38S101 61 4676 300

1522L Nautic Hygienic Flush, væghængt med cisterne
Vægmonteret toilet med åben skyllekant.  
Beregnet til montering på fikstur. Mellemrum på 2 cm fra væg til skylleci-
sternen for nemmere rengøring. Med forhøjet skylleknap.

Dobbeltskyl, 2/4 liter.
Uden sæde GB111522201304 60 7124 414
Do med C+. GB1115222R1304 60 7125 414

SÆDER Se side 17.
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Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

WC-SÆDER

• Tilpasset til den respektive produktserie.
• Soft Close, giver en blød og lydløs lukning, så sædet lukker blødt.

• Quick release, som gør rengøringen lettere.

SÆDER NAUTIC

155

469

377

ART-nr. VVS-nr.

9M24 Nautic-wc-sæde blødt sæde

Hvid 9M246101 61 4579 000

Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

452

355

155 9M25 Nautic-wc-sæde i hård plast, med rustfrie beslag

Hvid 9M256101 61 4580 000

Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

452

355

155

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

Hvid 9M26S101 61 4580 300
Sort 9M26S136 61 4580 301

Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien

8M45 Nautic Slim-wc-seat, en tyndere model i hård plast, med SC/QR.

Hvid 8M45S101 61 4580 500

SÆDER 5G84
ART-nr. VVS-nr.

9M16 Hårdt plastsæde med SC

Hvid 9M16S101 61 4589 100
Sort 9M16S136 61 4589 101

SÆDER ESTETIC

180

375

460

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

Hvid 9M09S101 61 4571 100
Mat hvid 9M09S1S3 61 4571 110

Ebony sort 9M09S133

9M09 Estetic hårdt sæde med faste beslag til væghængt toilet

Hvid 9M096101 61 4571 300

SÆDER NORDIC³

155

447

362

155

432

367

8780 9M64 Sæder til Nordic³ væghængt toilet

8780 Nordic³ Hårdt sæde med faste beslag 8780G801 61 4687 400
8780 Nordic³ Hårdt sæde med SC 8780S801 61 4687 200
9M64 Nordic³ Standardsæde 9M648101 61 4687 600
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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 badeværelsesle-
verandører og 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 Triomont-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

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.

ART-nr. VVS-nr.
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260

340
400

Ø55

Ø102
50

180

220
320

560

360
260

340
400

Ø55

Ø102
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O.novo
Væghængt wc med åben skyllerand. Standard design med 
traditionel form.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningsci-
sterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Uden sæde 5660R001 61 2921 000

Hvidt sæde med SC/QR 9M38S101 61 4676 300
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V01 / 09.01.2020

5656HR
AVENTO
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V01 / 09.01.2020

5656HR
AVENTO

Avento
Væghængt WC med åben skyllerand. Standard design med 
traditionel form.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningsci-
sterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Med hvidt sæde med SC/QR 5656HR01 61 2941 200
Med hvidt sæde med SC/QR, med C+ 5656HRR1

Subway 3.0
4670T0 4670TS

V05 / 24.02.2021
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Subway 3.0
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Subway 3.0 Twistflush
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. 
Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Uden sæde 4670T001 61 2935 000
Uden sæde, med C+ 4670T0R1 61 2935 100

Hvidt sæde med SC/QR 8M42S101 61 4672 200
Hvidt sæde slimseat med SC/QR 9M78S101 61 4675 000

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

Med modeller fra Villeroy & Boch har vi markedets bredeste udvalg af væghængt wc. Se flere modeller på www.villeroy-boch.dk
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VÆGHÆNGT WC VILLEROY & BOCH, FORTSAT

ART-nr. VVS-nr.

370

560
320

280

50
415

Ø 55

Ø 102

180

320
220

370

560
320

280

50
415

Ø 55

Ø 102

180

320
220

Subway 2 0
Væghængt wc med åben skyllerand. Model i helt rent de-
sign 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. 
Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Uden sæde 5614R001 61 3079 000
Uden sæde, med C+ 5614R0R1 61 3079 100

Hvidt sæde med SC/QR 9M68S101 61 4679 200
Hvidt sæde slimseat med SC/QR 9M78S101 61 4675 000
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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 monte-
ring med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via 
skrue-hullet til sædet. Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscister-
ne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Uden sæde 5606R001 61 3078 000
Uden sæde, med C+ 5606R0R1 61 3078 100

Hvidt sæde med SC/QR 9M69S101 61 4679 000
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Subway 2.0 Comfort
Væghængt wc med åben skyllerand. Bredere og længere 
indermål øger siddekomforten på wc’et. Enkel og nem mon-
tering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via 
skrue-hullet til sædet. Ingen synlige skruer.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscister-
ne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Uden sæde 4609R001 61 3077 000
Uden sæde, med C+ 4609R0R1 61 3077 100

Hvidt sæde comfort med SC/QR 9M86S101
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Subway 2.0 ViFresh
Væghængt wc med åben skyllerand og integreret friskheds-
løsning. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor 
hele toilettet monteres via skruehullet til sædet. Ingen synlige 
skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygning-
scisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Uden sæde 5614A101
Uden sæde, med C+ 5614A1R1 61 3079 600

Hvidt sæde comfort med SC/QR 9M68S101 61 4679 200
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Architectura
Væghængt wc med åben skyllerand og moderne design.  
Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningsci-
sterne. 
Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.

Med hvidt sæde med SC/QR 5685 HR 01 61 2904 200
Med hvidt sæde med SC/QR, med C+ 5685 HR R1

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

Med modeller fra Villeroy & Boch har vi markedets bredeste udvalg af væghængt wc. Se flere modeller på www.villeroy-boch.dk
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NORDIC³ HÅNDVASK

• Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn.
• Funktionelt design med standardmål.

• Til montering med bolte eller konsoller.

  

ART-nr. VVS-nr.

410050 Nordic³ til montering med bolte  
eller konsoller 500 x 370 mm

Med hul til armatur 41005001 62 6172 000

Anbefalet konsollængde: 195 mm

410055 Nordic³ til montering med bolte  
eller konsoller 550 x 435 mm

Med hul til armatur 41005501 62 6173 000

Anbefalet konsollængde: 260 mm

TRIOMONT HÅNDVASKFIKSTUR

• Flot installation med et minimum af synlige rør.
• Passer håndvaske med en center-til-center boltafstand på 280 mm.

• Belastningstestet til 175 kg.

• Fikstur med fire vægbeslag. 
• M12-gevindstang til montering af håndvask.
• Skruer og plugs til fastgørelse.

• Afløbsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
• Monteringsvejledning.

• Håndvask.
• Håndvaskarmatur.
• Vægvandlås.
Sortiment på www.gustavsberg.dk

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger: Supplér altid med:

ART-nr. VVS-nr.

Triomont XS-håndvaskfikstur  
Til montering mod lige væg eller i et hjørne
Triomont XS-håndvaskfikstur GB1921102100 61 7235 100

TILBEHØR 
Hjørnebeslag til montering i hjørne GB1921102029 61 7239 902
Beslag (når det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). GB1921102027 61 7239 901
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ART-nr. VVS nr. 

 

5540 Nautic til boltmontering, 400 x 275 mm, bolt og møtrik medfølger

Med hanehul til højre og overløb 55409R01 62 6250 200
Med hanehul til venstre og overløb 55409L01 62 6250 100

5540 Nautic til boltmontering, 400 x 275 mm, med C+, bolt og møtrik medfølger

Med hanehul til højre og overløb 55409RR1 62 6251 200
Med hanehul til venstre og overløb 55409LR1 62 6251 100

 

5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm

Med hanehul og overløb 55509901 62 6252 000
Uden hanehul, med overløb 55509701 62 6252 600
Med hanehul, uden overløb** 55509801 62 6254 000

5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm, med C+

Med hanehul og overløb 555099R1 62 6253 000
Uden hanehul, med overløb 555097R1 62 6253 600
Med hanehul, uden overløb** 555098R1 62 6255 000

 *Anbefalet længde af bæringer: 195 eller 240 mm
**Bundventil med rist anbefales GB41636574 01 74 7056 210

5556 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm

Med hanehul og overløb 55569901 62 6256 000
Uden hanehul, med overløb 55569701 62 6256 600
Med hanehul, uden overløb** 55569801 62 6258 000

5556 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm, med C+
Med hanehul og overløb 555699R1 62 6257 000
Uden hanehul, med overløb 555697R1 62 6257 600
Med hanehul, uden overløb** 555698R1 62 6259 000

 *Anbefalet længde af bæringer: 260 mm
**Bundventil med rist anbefales GB41636574 01 74 7056 210

5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm

Med hanehul og overløb 55609901 62 6260 000 
Uden hanehul, med overløb 55609701 62 6260 600
Med hanehul, uden overløb** 55609801 62 6262 000
Uden hanehul og overløb** 55609M01 62 6262 600

5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm, med C+

Med hanehul og overløb 556099R1 62 6261 000
Uden hanehul, med overløb 556097R1 62 6261 600
Med hanehul, uden overløb** 556098R1 62 6263 000
Uden hanehul og overløb** 55609MR1 62 6263 600

 *Anbefalet længde på bæringer: 260 mm
**Bundventil med rist anbefales GB41636574 01 74 7056 210

NAUTIC HÅNDVASKE

• Rengøringsvenligt og minimalistisk design i mange størrelser, 40-70 cm.
• Ellipseformet bassin med god afsætningsplads.
• Montering med bolte eller bæringer.
• C+ som tilvalg, der sikrer enkel og miljøvenlig rengøring.

• Armaturer og bundventiler skal bestilles separat, se 
armaturafsnittet.
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ART-nr. VVS-nr.

1704 Gasfjedret håndvasklift* 
Højde- og sænkbar 315 mm. Styregrebet kan placeres  
på højre eller venstre side. GB88170401 65 4011 300

1708 Fleksibelt slangesæt GB88170801 74 7472 500

* Håndvask, armatur og rør medfølger ikke. 

740 Håndvask til boltmontering, 600 x 600 mm

Især beregnet til handicaptilpassede boliger. 
Ekstra fladt bassin for tilpasning til kørestol.
Med hanehul og overløb GB1074010101 63 6825 100
Med hanehul, uden overløb GB1074010102 63 6824 100
Uden hanehul og overløb GB1074010112 63 6824 600

4G1955 Håndvask til boltmontering, 560 x 550 mm.

Tilpasset kørestolsbrugere med fladt bassin. Glat underside med gribekanter 
og god benplads. Glatte, rengøringsvenlige overflader

Med hanehul og overløb 4G195501 63 6826 000

4G1960 Håndvask til boltmontering, 610 x 550 mm.

Tilpasset kørestolsbrugere med fladt bassin. Glat underside med gribekanter 
og god benplads 
Glatte, rengøringsvenlige overflader
Med hanehul og overløb 4G196001 63 6827 000

4G2080 Håndvask til boltmontering, 800 x 550 mm.

Ekstra fladt design tilpasset kørestolsbrugere med 2 gribehåndtag og god 
afsætningsplads.

Med hanehul og overløb 4G208001 63 6832 000

HJÆLPEMIDLER HÅNDVASK

• På www.gustavsberg.dk kan du se flere produkter til særlige behov.
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”GENUINE VITREOUS CHINA” 

Er også kendt som tætsintret sanitetsporcelæn, der 

er det mest hygiejniske og holdbare materiale inden 

for porcelænsprodukter til badeværelset. Den speci-

elle overfladeteknik af porcelænet giver en stærk og 

modstandsdygtig overflade år efter år. 

HYGIE JNISK

Porcelæn har en hård overflade, der er glat og helt tæt 

og som gør det modstandsdygtigt overfor slag og ridser, 

let at holde rent og hygiejnisk.

CER AMICPLUS

Mange af vores sanitetsprodukter fås med overfladebe-

handlingen ceramicplus. Med C+ forbedres porcelænets 

egenskaber helt ned på mikroskopisk niveau. Vandet per-

ler og rinder af sammen med kalk og snavs. Ceramicplus 

gør endda procelænet ekstremt holdbart og ridsefast. 

MODSTANDSDYGTIG

Sanitetsporcelæn er også modstandsdygtigt overfor de 

kemikalier, der findes i blandt andet make-up og styling-

produkter af forskellig slags. Selv neglelak efterlader ikke 

permanente pletter, når det tørres væk.

HYGIENIC FLUSH

Smart toiletskyl der giver bedre hygiejne og forenkler 

rengøringen. Det innovative design med en åben skyl-

lerand og glatte overflader betyder, at skidt og snavs 

ikke længere kan gemme sig oppe under kanten på 

toilettet. Vandet skyller helt op og hele vejen rundt i 

skålen. Hygienic Flush minimerer dermed også behovet 

for toiletrens. 

PORCELÆNS 
FORDELE



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S

Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre

Tlf. 36 70 80 55

www.gustavsberg.dk kundeservice@gustavsberg.com

VELKOMMEN TIL   
GUSTAVSBERG.DK!

LAD DIG INSPIRERE
På vores hjemmeside finder du vores komplette sortiment til badeværelset, og under fanen Inspiration 

finder du Gustavsbergs eget onlinemagasin, InspiredBy. 

SK AB DIT NYE BADEVÆRELSE MED 
PLANL ÆGNINGSVÆRKTØJET
Er du blevet inspireret? Gustavsbergs planlægningsværktøj gør det nemt at prøve sig frem og indrette 

et komplet badeværelse. 

SUPPORT OG SERVICE
Find svarene på hyppigt stillede spørgsmål, eller stil et spørgsmål direkte til vores kundeservice. På 

vores hjemmeside kan du også finde manualer, reservedele og instruktionsfilm.


