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EPIC SEGISTID JA  SQUARE VANNITOATARVIKUD
EPIC & SQUARE

NUTIKAM VANNITUBA



EPIC /
Epic sarja valamusegisti-
tega saab kombineerida 
samades värvitoonides 
valamu põhjaklappe. 
Lisades valamule veel 
põranda- või seina-
ühendusega kroomitud, 
matt musta või messingust 
sifooni, saad stiilse 
komplekti. 
Köögisegisteid on kaks 
erinevat kõrge jooksu-
toruga mudelit. Ühel 
mudelil on väljatõmmatava 
otsaga jooksutoru, mis 
muudab suuremate nõude 
pesemise ja köögivalamu 
puhtana hoidmise lihtsaks.



Gustavsbergi uus segistisari Epic väljendab looduse jõudu. 

Moodne segisti täidab turu rangeimad nõudmised, sealhulgas kõige trenditeadlikumate 

klientide omad. Põhjamaise disainiga Epic paistab silma oma hästi tasakaalustatud 

proportsioonide poolest. Segistil on toekas korpus ning sale ja nägus kahv, mille nn pehme 

liikumise funktsioon tagab selle sujuva ja täpse käsitlemise.

 Osa segisteid on loodud ruumi sobituma, teised välja paistma ja tooni andma. Epic kuulub 

kahtlemata viimaste hulka. Olgu selle viimistlus milline tahes – poleeritud kroom, harjatud 

messing või matt must – tegemist on segistiga, mis avaldab muljet just nagu looduski. Me ei 

soovi sinu ootusi mitte ainult täita, vaid neid ületada. Ainult nii saavutame midagi, mille kohta 

võime öelda – Epic.

EPIC – SUUREPÄRANE UUS SEGISTISARI



SQUARE

DETAILID MOODUSTAVAD TERVIKU

Et pakkuda meie klientidele täielikku, ruumidesse hästi sobivat tootevalikut, tutvustame uusi eksklusiivse 

disainiga vannitoatarvikuid kollektsioonist Square.

Sirgete joonte ja ümarate nurkadega tarvikute komplekt sobib pea igasse vannituppa. Kui uue vannitoa 

ehitamine või olemasoleva täielik renoveerimine ei kuulu Sinu lähiaja plaanidesse, siis aitab uute tarvikute 

ostmine ruumi natuke uut värskust tuua. 



UUS

Square sarja tooted on saadaval kolme erineva viimistlusega: klassikaline kroom; meie ainulaadne harja-

tud messing, mis näeb ka kaua aega hiljem hea välja, ilma et oleks tekkinud kattekiht või värvimuutused; 

ning sageli alahinnatud matt must. Värvid ja materjalid on samad mis uuel segistisarjal Epic, kuid Square 

sobib suurepäraselt ka meie teiste vannitoasarjadega. Kombineeri ja sobita neid oma maitse ja stiiliga.



ECO-FLOW 

Segisti tagab tõhusa ja optimeeri-
tud veevoolu. Kasutajakogemus on 
sama suurepärane ja funktsionaalne 
nagu alati, ent vee- ja energiakulu 
on väiksem. Sellega säästad nii 
keskkonda kui raha.

Tootenumber

Epic valamusegisti

Kroom GB41219951
Matt must GB41219951 53
Harjatud messing GB41219951 24

LISATARVIKUD
Pop-up põhjaklapp, kroom GB41636575 01
Pop-up põhjaklapp, matt must GB41636575 53
Pop-up põhjaklapp, harjatud messing GB41636575 24

Tootenumber

349

Ø65

G 1 1/4

141-238

Ø32

Ø48

Sifoon seinaühenduseks 

Kroom GB41109938

Matt must GB41109938 53

Harjatud messing  GB41109938 24

721-818

Ø89

Ø32

Ø48

298

G 1 1/4

141-238

Sifoon põrandaühenduseks 

Kroom GB41109939

Matt must  GB41109939 53

Harjatud messing  GB41109939 24

VALAMUSEGISTI EPIC
• Kaasaegse disainiga valamusegisti
• Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine
• Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse
• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks

• Paindlikud veeühendusvoolikud muudavad 
paigaldamise lihtsamaks

• Saadaval mitmes erinevas värvitoonis

VALAMUTE SIFOONID
• Reguleeritav kõrgus ja sügavus
• Saadaval erinevat värvi pinnaviimistlusega
• Sobivad kõikidele meie valamutele



Tootenumber

Epic köögisegisti

Kroom GB41209956

Matt must  GB41209956 53

Harjatud messing  GB41209956 24

Epic köögisegisti nõudepesumasina ventiiliga

Kroom GB41209996

Matt must GB41209996 53

Harjatud messing  GB41209996 24

Epic köögisegisti väljatõmmatava otsaga jooksutoruga

Kroom GB41209959

Matt must  GB41209959 53

Harjatud messing  GB41209959 24

Eraldi paigaldatav nõudepesumasina ventiil

Kroom GB41639755

Matt must GB41639755 53

Harjatud messing  GB41639755 24

KÖÖGISEGISTID EPIC 
• Kaasaegse disainiga köögisegisti
• Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine
• Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse

• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse 
ennetamiseks

• Saadaval mitmes erinevas värvitoonis



Tootenumber

485
25

68

Square rätikuhoidja 450 mm

Kroom GB41103901

Must matt GB41103901 53

Harjatud messing GB41103901 24

40

50

25

Square rätikunagi

Kroom GB41103904

Must matt GB41103904 53

Harjatud messing GB41103904 24

189

33

68

Square WC-paberi hoidja

Kroom GB41103907

Must matt GB41103907 53

Harjatud messing GB41103907 24

114

368

94

Square WC-poti hari ja hoidja

Kroom GB41103910

Must matt GB41103910 53

Harjatud messing GB41103910 24

LISATARVIKUD
Harja otsik GB41639746 01

VANNITOATARVIKUD SQUARE 
• Sirgete joonte ja ümardatud nurkadega eksklusiivne disain
• Sobib stiililt enamuse meie vannitoakollektsioonidega
• Valmistatud messingist

• Saadaval mitmes erinevas värvitoonis
• Paigaldus kruvidega või liimiga



MUST ON TAGASI

Gustavsbergi toodete puhul on 
alati tähtis olnud nende kvaliteet, 
funktsionaalsus ja moodne disain. 
Tutvustame hetke kuumimat uudist –
matt must viimistlus. Teretulnud 
täiendus meie populaarsetele 
peadušiga dušikomplektidele Round 
ja Square on komplektis sama musta 
tooni Estetic termostaatdušisegistiga. 
Vali kumb vorm sobib sulle paremini: 
ümmargune või kandiline. 
Veelgi enam tooteid oma unistuste 
musta vannitoa sisustamiseks leiad 
meie kodulehelt gustavsberg.ee. 
Tere tulemast!

KUUM UUDIS – 
MUST PEADUŠIGA DUŠIKOMPLEKT

UUS 
PEADUŠIGA 

KOMPLEKTID 
MATT MUSTANA



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti fi liaal

F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

+372 646 0312

www.gustavsberg.ee, info@gustavsberg.ee

Meie kodulehelt gustavsberg.ee leiad kõik mida vajad nutika vannitoa 
sisustamiseks. Kodulehel näed meie täielikku tootevalikut ja leiad teavet 

meie endi ja meie edasimüüjate kohta. Samuti on seal paigaldusjuhendid ja 
õpetusvideod, toimivusdeklaratsioonid ja hooldusjuhised. Lisaks on meie 

kodulehel veebiajakiri “Inspired By”, mis kajastab kõike vannitoaga seonduvat. 
Kontakteeru meiega – info@gustavsberg.ee.




