
TRIOMONT – DEN ENKLESTE VEJ TIL  
VÆGHÆNGT TOILET, HÅNDVASK OG BIDÉT

GUSTAVSBERG/
VÆGHÆNGT



Drømmer du om væghængt badeværelsesporcelæn? Med Gustavsbergs Trio-

mont-system kan du hurtigt og enkelt gøre din drøm til virkelighed.

Nemt at installere og passer til de fleste badeværelser. Du undgår omfatten-

de ombygninger og kan desuden udnytte hjørner eller trange rum med et mini-

mum af pladsforbrug. Det kræver kun en dybde fra væggen på mindst 14 cm.

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 bade-

værelsesvæggen med silikone. Denne brochure beskriver på en enkel måde, 

hvordan du installerer et Triomont-fikstur fra Gustavsberg på dit eksisterende 

badeværelse. Du kan naturligvis også bruge Triomont, når du bygger et bade-

værelse 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 fag-

mand 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

FØR VÆGHÆNGT – GAMMELT BADEVÆRELSE



IMENS KONSTRUKTION – FIKSTURET ER MONTERET      

Øvre vægbeslag. Kan  
erstattes af hjørnebeslag  
ved hjørnemontage.

Afløbsvinkel og 90 x 110 mm 
excenter til enkel installation.

Gennemføring til rør-i-rør-
system, beskyttelsesrør på 
18-28 mm. På billedet vises 
Triomont XT. XS har ikke den 
blå del.

Med beskyttelsespropper, som 
beskytter tilslutningerne under 
monteringen.

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

410-430 mm afhængig af wc-
modellen. Kan ved montering 
justeres op til 610-630 mm.

Alle væghængte toiletter fra Gustavs-
berg 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.

Passer til væghængte bidéter og 
toiletter (med udvendig cisterne) 
med en boltafstand på 180 eller 
230 mm.

Vægtryk. Fås i flere farver og 
modeller. Du finder dem alle 
sammen på side 12.

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 hånd-
vaske med en center til cen-
ter-boltafstand på 280 mm.
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EFTER – NYT BADEVÆRELSE

Der er mange fordele ved væghængt badeværelsesporcelæn: Du udnytter badeværelsets areal maksimalt, og rummet fø-

les 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 og et væghængt 

bidét. 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



EFTER – NYT BADEVÆRELSE

Da familien G stod overfor at renovere forældrebadeværelset handlede det i første omgang primært om en opgradering af 

porcelænet og om at få flyttet vaskemaskinen. Væghængte elementer var et ønske fra starten. Men familien havde også en 

følelse af, at badeværelset var afskærmet fra resten af boligen. Inspiration til den nye glasvæg fik de fx fra en boligreportage. 

”Væghængt er praktiskt – men føles også lidt luksuriøst. Da vi fandt ud af, hvor let det var at udskifte til væghængt, var 

det et nemt valg. Glasvæggen var bare en spontan idé, men den væghængte løsning endte med at give hele rummet en dy-

namisk følelse med mere liv og karakter, som vi vil passe godt på.  Det føles nu som en lejlighed i lejligheden, som vi voksne 

har for os selv. Det blev endnu bedre, end vi havde regnet med.

– Ulrika G

”HELE RUMMET FIK LIV OG KARAKTER”



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

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

DET BREDESTE UDVALG AF VÆGHÆNGTE TOILETTER
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 markedets 

største udvalg af væghængte toiletter, hvilket gør det nemt at finde den helt rigtige model. Du kan se hele udvalget 

længere fremme i brochuren.

 
SMARTE DETALJER, SOM FORENKLER INSTALLATIONEN
For at gøre fiksturet enkelt at håndtere og forebygge skader i forbindelse med monteringen leveres fiksturet med beskyt-

telsespropper over tilslutning 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 

eller via toppladen på en halvvæg.

 
MÅL, MONTERING OG SIKRING MOD VANDSKADER
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 konsoller, 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, hvor de fleste vandskader opstår. Afstanden mellem boltene til fastgørelse af toilettet er 180 eller 230 mm, så de 

passer til forskellige modeller.

 
SAFEBAG – NÅR DER MANGLER VÅDRUMSSIKRING
SafeBag er nem at montere og sikrer lækagebeskyttelse, hvis fiksturet installeres i et rum uden vådrumssikring, for eksem-

pel på et gæstetoilet. 

 
VVS-ARBEJDE
Vandtilslutningen til toilettet kan ske fra toppen eller siden af cisternen (se monteringsvejledning for den enkelte model). 

Ekstra langt afløbsrør/skyllerør til tykke vægge medfølger. 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. Afløbsknækket er 

enkelt at montere og kan nemt vrides, hvis man vil have tilslutningen til højre eller venstre for fiksturet. Der medfølger et 

isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg, som kompenserer for mindre ujævnheder i væggen bag toilettet.

 
VÆGHÆNGTE BIDÉTER OG TOILETTER MED  
UDVENDIG CISTERNE
Triomont-fiksturer til toiletter/bidéter passer til alle væghængte toiletter og bidéter med udvendig cisterne og en bol-

tafstand på 180 eller 230 mm.

HÅNDVASK UDEN SYNLIGE RØR
Alle håndvaske med en c-c-boltafstand på op til 280 mm passer til håndvaskfiksturet. Fordelen er, at du slipper for at se 

på vand- og afløbsrørene. Du finder alle vores håndvaske på vores website og/eller i badeværelsesbrochuren, som du kan 

downloade eller bestille på www.gustavsberg.dk

ET VÆGTRYK TIL ENHVER SMAG
Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche din smag med din indretning: Til væg- el-

ler topmontering, til enkelt- eller dobbeltskyl samt til sensorstyret, mekanisk eller pneumatisk skyl. Du finder dem alle 

sammen på side 12.

TRE MÅDER AT INSTALLERE TRIOMONT-TOILETFIKSTURET PÅ

BAG HALVVÆG I HJØRNEBAG HELVÆG

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.

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
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* *) Eksemplet viser mål, hvor afløbets centrum er 100 mm fra væggen.
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2 3      Vægtryk

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

      Toptryk

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

      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.

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 sensor-

styret og helt berøringsfri? Det er trykknappen, der afgør, om du skal have enkelt- eller dobbeltskyl.

FULD KONTROL MED GENNEMTÆNKT APP
Med Gustavsbergs-appen kan du nemt ændre indstillingerne for det sensorstyrede skyl via din smartphone eller 

tablet, så toilettet for eksempel ”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 hentes gratis i din sædvanlige 

App store og hedder: Gustavsberg Triomont.

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.

230 Husk altid at montere en form for 
inspektionsluge ved pneumatisk 
trykknap, så du altid kan komme til 
ventilerne i cisternen.



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 11.

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

PNEUMATISKE VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL
til Triomont XS

For vejl. priser gå ind på www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger. For vejl. priser gå ind på www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger.

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

VÆGTRYK MED ENKELTSKYL
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

Hvid, glas
ART-nr GB1921102082 
VVS-nr 61 7238.500

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

Til offentlige miljøer, rustfri
ART-nr GB1921102071
VVS-nr 61 7238.720

PNEUMATISKE TOPTRYK TIL DOBBELTSKYL
til Triomont XT

SENSORSTYREDE VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL
til Triomont X

TRIOMONT-TOILETFIKSTUR

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.

• 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.
• Belastningstestet til 400 kg.
• SINTEF-certificeret.
• Fikstur overholder SS 820200-standarden.
• Cisternen overholder EN 14055.
• AMA-montering mulig uden ekstra komponenter (SE).

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

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:
SafeBag sikrer lækagebeskyttelse, når fiksturet installeres i et rum uden 
vådrumssikring, for eksempel på et gæstetoilet. GB1921102034 61 7234.990
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



  
    
 

• Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og
   tætsintret sanitetsporcelæn.
•  Hygienic Flush med åben skyllerand    

for enklere rengøring. Skyller helt op  
til kanten og forbedrer hygiejnen.

•   Ceramicplus (C+), giver en  
hurtig og miljøvenlig rengøring.

• Passer til Triomont fixturerne.
•  Sæde med Soft Close (SC) giver en    

blød og lydløs lukning, og Quick Re-
lease    (QR) letter rengøringen.

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

ART-nr VVS-nr

350
180

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 beslag. 
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

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 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

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

SÆDER
Hvidt sæde med faste beslag 9M676101 61 4563.000
Hvidt 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

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

Uden sæde 4G95R001 61 3023.000

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

•  Flot installation med et minimum af synlige rør.
•  Passer til alle 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

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

• Afløbstilslutning til toilet.
• Monteringsvejledning.

• Bidét eller toilet.

Sortiment på www.gustavsberg.dk

Kontakt din forhandler for at få nøjagtige priser. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger.

FIKSTURER TIL VÆGHÆNGTE BIDÉTER OG TOILETTER MED UDVENDIG CISTERNE

•  Flot installation med et minimum  
af synlige rør

• Belastningstestet til 400 kg.

•  Passer til væghængte bidéter og toiletter 
(med udvendig cisterne) med en bol-
tafstand på 180 eller 230 mm.

• Til gulv- eller vægtilsluttet afløb.
•  Anbefalet siddehøjde:  

450 mm over gulvet.

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:

Supplér altid med:

Supplér altid med:

TRIOMONT-HÅNDVASKFIKSTUR VÆGHÆNGT WC GUSTAVSBERG

ART-nr VVS-nr

Triomont XS-håndvaskfikstur. Høj model 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

Vægt: 11 kg inkl emballage

ART-nr VVS-nr
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Triomont-fikstur til toilet/bidét 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

Kontakt din forhandler for at få nøjagtige priser. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger.



ART-nr VVS-nr

1522L Nautic Hygienic Flush, væghængt med cisterne

Vægmonteret toilet med åben skyllerand, uden sæde.
Med forhøjet skylleknap.

Dobbeltskyl, 2/4 liter. GB111522201304 60 7124.414

Dobbeltskyl, 2/4 liter. Med C+ GB1115222R1304 60 7125.414

SÆDER
9M24 Blødt sæde, hvid 9M246101 61 4579.000
9M25 Hårdt sæde, hvid med faste beslag 9M256101 61 4580.000
9M26 Hårdt sæde, hvid med SC/QR 9M26S101 61 4580.300
9M26 Hårdt sæde, sort med SC/QR 9M26S136 61 4580.301

5530 Nautic wc-skål til vægmontage

Til vægmontering med indbygningscisterne. 
Cisterne medfølger ikke.  Monteres altid på fikstur, se side 16.

Wc-skål, hvid GB115530001000 61 3031.100
Wc-skål, hvid. Med C+ GB1155300R1000 61 3031.100

SÆDER
9M24 Blødt sæde, hvid 9M246101 61 4579.000
9M25 Hårdt sæde, hvid med faste beslag 9M256101 61 4580.000
9M26 Hårdt sæde, hvid med SC/QR 9M26S101 61 4580.300
9M26 Hårdt sæde, sort med SC/QR 9M26S136 61 4580.301

  

3530 Nordic³ wc-skål til vægmontage
Til vægmontering med indbygningscisterne. 
Cisterne medfølger ikke.  Monteres altid på fikstur, se side 16.

Uden sæde GB113530001000 61 3021.000 

SÆDER
8780 Nordic³, sæde i hård plast, hvidt 8780G101  61 4687.100
9M64 Nordic³, standardsæde, hvidt 9M646101 61 4687.500 

4330 Artic wc-skål til vægmontage
Cisterne medfølger ikke.  
Monteres altid på fikstur, se side 16.

Hvid med hvidt hårdt sæde med SC/QR, GB114330201231 61 3026.000
Hvid med hvidt hårdt sæde med SC/QR, med C+ GB1143302R1231 61 3027.000

VÆGHÆNGT WC GUSTAVSBERG, FORTSATTE

For vejl. priser gå ind på www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger. For vejl. priser gå ind på www.gustavsberg.dk. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger.

SMARTE SYMBOLER FOR  
SMARTE LØSNINGER

CER AMICPLUS = 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. 

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 
minimerer 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 toi-
lettet. 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 cister-
nen blevet flyttet længere op. Porcelænets bløde kurve gør rengøringen nemmere og forhin-
drer 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. 

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.

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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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
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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
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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
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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
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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
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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 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
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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 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
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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

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

Villeroy & Boch er en af Europas førende badeværelsesleve-
randører og har produceret innovative badeværelsesprodukter 
i mere end 270 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 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.

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

VÆGHÆNGT WC VILLEROY & BOCH, FORTSAT

Med det patenterede system SupraFix er montering af væghængte toiletter blevet gjort 

både usynligt og meget lettere. Se filmen om SupraFix på youtube.com/gustavsbergfilm

Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl. Kontakt os, inden du tager vigtige beslutninger.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S

Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre

Tlf. 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

SUPPORT OG SERVICE 

På vores webside finder du også manualer og instruktionsfilm samt hjælp  
til brug og pleje af dine produkter fra Gustavsberg. Du kan kontakte kunde-
service på info@gustavsberg.dk

LÆS VORES MAGASIN!

INSPIRED fra Gustavsberg handler om stort 
set alt, der har med badeværelser at gøre: 
Design, trends, nye produkter, renoveringstips 
og gode råd til, hvordan du kan style hjem-
mets vigtigste rum.  
Du kan finde vores  magasin i den butik, hvor 
du køber badeværelsesprodukter. Du kan 
også bestille eller downloade INSPIRED på 
vores webside. 

BESØG VORES SHOWROOM

Kig ind i vores eget showroom i Rødovre for endnu mere inspiration til dit 
nye badeværelse. Vi viser komplette løsninger fra både Gustavsberg og 
Villeroy & Boch; nyheder på catwalk’en, et køkkenområde med smukke og 
holdbare køkkenvaske i porcelæn og en lang række andre inspirerende 
produkter til badet.

Formgivaren Jon Eliason ger tingen en egen historia

EN LILLE REJSE I BADEKULTURER 
VERDEN OVER
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