GUSTAVSBERG/

ATLANTIC
PARIM DISAIN ON NUTIKAS DISAIN

NUTIKAM VANNITUBA

ATLANTIC/ SEGISTID

DISAIN, MIS
LIHTSUSTAB
IGAPÄEVAELU
Gustavsbergi uus
segistisari tõestab,
et kaunis disain on
samas praktiline
disain.

SEGISTI IGASSE VANNITUPPA

Kõik tootevalikusse kuuluvad segistid on
kaasaegse ja puhta disainiga, mida toetab
autentne Gustavsbergi kvaliteet. Gustavsberg
on disaininud ja tootnud segisteid juba alates
1920. aastast.

Atlantic on hästi läbimõeldud valamu-, duši,

Atlantic sari loodi meie arendusmeeskonna

vanni- ja köögisegistite sari. Kõigist mudelitest

ja tööstusdisaini agentuuri Propeller tihedas

on saadaval standardversioon. Vastamaks

koostöös ning disainimisprotsessi kaasati ka

turu kõrgetele nõudmistele on valikus ka

ostjad, tarnijad ja paigaldajad. Tulemuseks

energiatõhusad pliivabad mudelid, mis on

on lahendus, mis sobib igaühele.

varustatud nutika vee- ja energiasäästu-

Atlanticu disainerid on saavutanud

funktsiooniga. Me võime väita, et Atlantic on

väljenduskerguse, mis täiustab disaini ja

alati õige valik – nii disaini, funktsionaalsuse,

kvaliteediga kõiki vannitubasid – alates

paigalduse, keskkonnasäästlikkuse kui ka

trendikatest linnakorteritest kuni tagasihoidlike

kvaliteedi poolest.

maamajadeni. Atlanticu köögisegistid pakuvad
sarnaselt kaunist ja funktsionaalset disaini
igasse kööki.
Atlanticuga on lihtne olla korraga nii hinna-,
keskkonna-, kui ka disainiteadlik.

ATLANTIC/ SEGISTID
VESI KUI TOIT
Mitte kõikides riikides ei peeta kraanivett
„toiduks”. Sellele võiks segistit – ja eriti köögisegistit – valides mõelda. Meie Rootsis valmistatud segistite puhul võite olla kindlad nii
materjalide kvaliteedis kui ka nende valikus.
Kõik Gustavsbergi segistite komponendid on
valmistatud toiduainete jaoks heaks kiidetud
materjalidest vastavalt Rootsi Riikliku Elamuameti
poolt joogiveesüsteemides kasutatavatele
materjalidele esitatavatele nõuetele.

KÕNEK AS DISAIN
„Kuuma või külma?” Suurepärane disain
on alati selge – kuni pisimate detailideni.

NAUDING NII SILMALE KUI K ÄELE
Kaunis disain ei paku mitte ainult silmailu.
Lihtsalt haaratava käepideme alumine külg
on kergelt kumer ning annab igal kasutamisel
aimu kvaliteedist.

ROHKEM RUUMI VANNIS
Vannisegisti sisseehitatud ümberlülitiga
pööratav jooksutoru on näide väikesest,
kuid imelisest detailist, mis muudab
vanniskäigu veelgi nauditavamaks
kogemuseks.

NUTIK A S DISAIN, PUHA S VORM
Jooksutoru kergelt kumeralt pinnalt
voolab vesi ära, vähendades katlakivi
kogunemist. Tugev ja hästi disainitud jalg
asetseb tihedalt keraamilise pinna vastas,
hoides segisti stabiilsena.

SUUREPÄR ANE VORM,
SUUREPÄR ANE
FUNKTSIOONA AL SUS
Atlantic sarja duši- ja vannisegistitel
on Safe Touch funktsioon, mis
hoiab ära segisti välispinna
kuumenemise.

NAUDI NUTIDUŠŠI
Vee- ja energiasäästlik
dušikomplekt Atlantic
koosneb termostaatsegistist
ja 3-funktsioonilise
käsidušiga dušiliftist, mida
saab paigaldada kruvide või
liimiga.

NUTIKAD SÜMBOLID TARKADEKS LAHENDUSTEKS
COLD-START

ECO-FLOW
TÄNU UUENDUSLIKULE TEHNOLOOGIALE TULEB SEGISTIST

SEGISTI TAGAB TÕHUSA JA OPTIMEERITUD VEEVOOLU.

100% KÜLMA VETT JUBA ALGASENDIS (KÄEPIDE ETTEPOOLE

KASUTAJAKOGEMUS ON SAMA SUUREPÄRANE JA

SUUNATUD), VÄLISTADES TARBETU KUUMA VEE KASUTAMISE.

FUNKTSIONAALNE NAGU ALATI, ENT VEE- JA ENERGIAKULU ON

SEE VÕIMALDAB SÄÄSTA ENERGIAT JA RAHA IGAL KASUTAMISEL.

VÄIKSEM. SELLEGA SÄÄSTAD NII KESKKONDA KUI RAHA.

PLIIVABA

Pb

ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERATUUR
SEGISTI ON VALMISTATUD MATERJALIST, MILLE KOGUMASS

TERMOSTAATSEGISTITEL ON SISSEEHITATUD

SISALDAB VÄHEM KUI 0,1% PLIID. PLIIVABADE SEGISTITE

AUTOMAATNE PÕLETUSKAITSE JA KUUMA VEE TÕKE NING

TAGAKÜLJELE ON GRAVEERITUD VASTAV SÜMBOL.

TAGASIVOOLUKLAPID. TÄNU SELLELE REAGEERIB SEGISTI
KIIRELT SÜSTEEMIS TEKKIVATELE RÕHU JA TEMPERATUURI

< 0,1%

MUUTUSTELE NING ÜHTLUSTAB ERINEVUSED.

SAFE TOUCH
KÕIK GUSTAVSBERGI TERMOSTAATSEGISTID ON SAFE TOUCH
FUNKTSIOONIGA, MIS TÄHENDAB, ET SOE VESI JUHITAKSE
LÄBI SEGISTI SELLE TAGAOSA KAUDU. SEE VÄHENDAB SEGISTI
ESIKÜLJE PINNA SOOJENEMIST JA KUUMAPÕLETUSE OHTU.

VALAMUSEGISTI ATLANTIC
• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks

• Keraamiline tihend, mis takistab tilkumist ja tagab pika kasutusea

• Eco-ﬂow funktsioon säästab vett ja energiat

• Paindlikud veeühendusvoolikud muudavad paigaldamise lihtsamaks

• Cold-start annab külma vee kui segisti kahv on suunaga otse ette

• Tagasivoolukaitse vastavalt standardile SS-EN 1717 [AA]

Artikli nr

Atlantic valamusegisti

102 26

Standardmudel

GB41215047

132

Pliivaba ja energiatõhus mudel
max 45

80

GB41215047 0

Pb

350

< 0,1%

102 26

Atlantic valamusegisti käsidušiga
Standardmudel

132

GB41215147

max 45

80

350

G 1/2

KÖÖGISEGISTI ATLANTIC
• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks
• 110° pööratav jooksutoru (piiranguvõimalusega 0° ja 60°)

• Keraamiline tihend, mis takistab tilkumist ja tagab pika kasutusea

• Eco-ﬂow funktsioon säästab vett ja energiat

• Paindlikud veeühendusvoolikud muudavad paigaldamise lihtsamaks

• Cold-start annab külma vee kui segisti kahv on suunaga otse ette

• Tagasivoolukaitse vastavalt standardile SS-EN 1717 [AA]

212

Artikli nr

58

Atlantic köögisegisti
330

Standardmudel

GB41205058

260

max 45

Ø34

Pliivaba ja energiatõhus mudel

GB41205058 0

350

Pb
< 0,1%

212

58

Atlantic köögisegisti nõudepesumasina ventiiliga
Standardmudel

GB41205098

330
260
Ø34
max 45

Pliivaba ja energiatõhus mudel

G1/2

GB41205098 0

350

Pb
< 0,1%

Atlantic sari täiendab meie segistivalikut, mille leiad www.gustavsberg.ee
Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ja jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

TERMOSTAATDUŠISEGISTI ATLANTIC
• Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem kuumaveepõletuse

• Reageerib koheselt torustikus tekkida võivatele veerõhu

ennetamiseks

ja -temperatuuri muutustele tagades ühtlase veetemperatuuri

• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks

• Keraamiline tööorgan tagab pika kasutusea

• Safe Touch tehnoloogia vähendab segisti esikülje kuumenemist

• Tagasilöögiklapid pealevoolu ühendustes

• Fikseeritav temperatuuri piirang 38°C

• Saab kombineerida vanni jooksutoruga

Artikli nr

Atlantic termostaatdušisegisti dušiühendusega all
Standardmudel

GB41215004

275
c-c

Pliivaba
G1/2

GB41215004 0

70

Pb
< 0,1%

M20x1,5

Pööratav jooksutoru sisseehitatud ümberlülitiga

GB41638760

G1/2
115

DUŠIKOMPLEKT ATLANTIC
• Vee- ja energiasäästlik käsidušš
• PVC-vaba dušivoolik, 1,75m
• Reguleeritava vahekaugusega seinakinnitus
• Kolmefunktsiooniline käsidušš
• Dušilifti saab paigaldada nii kruvide kui ka liimiga
• Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem
kuumaveepõletuste ennetamiseks

• Fikseeritav temperatuuri piirang 38°C
• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks
• Safe Touch tehnoloogia vähendab segisti
esikülje kuumenemist

• Reageerib koheselt torustikus tekkida võivatele
veerõhu ja -temperatuuri muutustele tagades
ühtlase veetemperatuuri
• Keraamiline tööorgan tagab pika kasutusea
• Tagasilöögiklapid pealevoolu ühendustes

Artikli nr

Atlantic dušikomplekt termostaatsegistiga
Pliivaba

GB41215087 0

275
c-c

G1/2

70

Pb
< 0,1%

Atlantic sari täiendab meie segistivalikut, mille leiad www.gustavsberg.ee
Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ja jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

TUGI JA TEENINDUS
Meie kodulehelt leiad paigaldusjuhendid ja õpetusvideod,
toimivus- ja hooldusjuhised. Kontakteeru meiega –
info@gustavsberg.ee

INSPIRATSIOON
Lisaks on meie kodulehel
veebiajakiri “Inspired By”,
mis kajastab kõike vannitoaga seonduvat.
Kodulehelt leiad ka
informatsiooni kogu meie
sortimendi kohta.
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