
TRIOMONT – LIHTSAIM LAHENDUS 

SEINAKINNITUSEGA VANNITOATOODETELE

GUSTAVSBERG/
PAIGALDUSRAAMID 

NUTIKAM VANNITUBA



Mitte sügavam kui – 14cm!

Äravoolutoru on lihtne 
paigaldada ja pöörata 

vastavalt sellele, kas soovid 
ühendust paigaldus-
raamist paremale või 

vasakule. Komplekt sisaldab 
ka WC-poti ja seina vahele 

paigaldatavat tihendit, 
mis vähendab väikseimadki 

ebatasasused WC-poti 
taha jääval seinal.

VAJAD 
VAID 14 CM 

 Kas unistad seinale kinnituvast vannitoakeraamikast? 

Gustavsbergi Triomont on seinasiseste paigaldusraamide 

lahendus, mille abil täidad oma unistuse kiiresti ja lihtsalt. 

Triomont on lihtsalt paigaldatav ja sobib enamikesse 

vannitubadesse – kulukad ümberehitustööd ei ole vajalikud, 

kusjuures vajadusel saad selle paigaldada ka nurka või 

väikestesse ruumidesse kaotamata väärtuslikku pinda. 

Tegelikult vajad vaid 14 cm seinasügavust raami 

paigaldamiseks. Loomulikult tuleb arvestada äravoolu 

asukohaga põrandas.

 Paigaldusraam tuleb paigaldada hüdroisolatsiooniga 

ruumi. Valides seinasisese Triomont paigaldusraami ja 

paigaldades selle oma olemasolevasse vannituppa ehitatud 

lisaseina taha, saab see probleem samuti lahendatud. 

Ainus, mida meeles pidada, on see, et vannitoa seina 

puuritud augud saaksid korralikult silikooniga täidetud. 

Triomont paigaldusraam sobib ka täiesti uude, alles ehitus-

järgus vannituppa, kuid siingi tuleb arvestada vannitubadele 

kehtivate spetsiaalsete eeskirjade ja nõuetega. 

Enamikku meie tooteid saab paigaldada ise, kuid vannitoa 

paigaldusraamide puhul soovitame kasutada professionaali 

abi. 

 Ka siis, kui otsustad kogu töö siiski ise ära teha, tasub 

esmalt professionaaliga konsulteerida – Gustavsbergi 

toodete edasimüüja-, santehniku- või kaupluses oleva 

spetsialistiga.

5 cm 10 cm



Sellele paigaldus-
raamile sobivad kõik 
valamud, mille kinnitus-
poltide vahekaugus c-c 
on kuni 280 mm. Üheks 
eeliseks on see, et väldid 
nähtavaid veeühendusi 
ja äravoolutoru.
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KASULIK TEADA

Triomont on lihtne ja paindlik paigaldusraam – seda nii 

paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate jaoks. 

PARIMA KVALITEEDIGA – KANNATAB KUNI 400 KG!                                                          

Paigaldusraam ja selle valmistusmaterjalid on kõrgeima 

kvaliteediga. Paigaldusraam vastab kõige rangematele 

koormustaluvusnõuetele: 400 kg.

TORUSTIK

Veetorud saab ühendada kas loputuspaagi pealt 

või küljelt (vt erinevate mudelite paigaldusjuhiseid). 

Paksemate seinte jaoks on kaasas pikemad sisse- ja 

äravoolutorud. Loputuspaak on mõeldud veevärgiga 

ühendamiseks toru-torus meetodil. Kaitsetorude 

läbimõõt võib olla 18-28 mm. Ekstsentrik äravoolumuhv – 

90/110 mm – kuulub samuti komplekti.  

LIHTSALT SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT

Triomont paigaldusraam sobib enamikesse vannitubadesse 

ja võimaldab vältida töömahukaid ja kulukaid renoveerimis-

töid. Vajalik on vaid 14 cm sügavune vaba põrandapind 

seina kõrval. See lahendus ei pruugi võtta rohkem ruumi kui 

põrandale paigaldatav WC-pott.

PÕRANDALE 
PAIGALDATAV WC-POTT

ASENDATUD SEINAKINNITUSEGA 

MUDELI- JA TRIOMONT SEINARAAMIGA

*)  Joonisel näidatud mõõdud kehtivad kui veeäravoolutoru keskkoht  

on seinast 100 mm kaugusel.

KENA, 
MUGAV,
PRAKTILINE 
JA HÜGIEENILINE
Seinakinnitusega vannitoatoodetel on mitmeid olulisi eeliseid. Need võimaldavad sul 

maksimaalselt ära kasutada kogu vannitoa pinna ning vannituba tundub avaram. Lisaks 

sellele on need hügieenilised ja neid on lihtsam puhastada. Kui ehitad poolseina, siis 

võid selle ülemist osa kasutada riiulina või lihtsalt sisustuselemendina. Meil on olemas 

ka spetsiaalsed paigaldusraamid seinale kinnituvate valamute jaoks. Seda kasutades 

jääb tulemus kena, lihtne ja stabiilne ilma et peaksid seinu tugevdama. Lisaks jääb 

seinasisese äravooluühenduse puhul peaaegu kogu torustik pilkude eest varjatuks.
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POOLSEINA TAGA NURGASTÄISSEINA TAGA

LAI VALIK SEINAKINNITUSEGA WC-POTTE

Triomont paigaldusraamid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi ja 

Villeroy & Bochi WC-pottidega.

Valikus on WC-potid väikestesse vannitubadesse, samuti mudelid loodud 

lastele, pikka või lühikest kasvu inimestele, keskmisest kogukamatele või eri-

vajadustega kasutajatele. Meie laiast seinapottide valikust on sul lihtne leida 

endale sobiv. Erinevate mudelitega saad tutvuda samuti selles kataloogis.

LOPUTUSNUPUD IGALE MAITSELE

Loputusnuppe on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab 

leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Valikus on eest- või 

pealtvajutatavad, ühe- või kahesüsteemse mehaanilise või pneumaatilise 

loputusega ning sensoriga nupud. Kogu valikuga saad tutvuda lk 12.

NUTIKAD DETAILID PAIGALDUSE LIHTSUSTAMISEKS 

Et lihtsustada paigaldamist ja vältida selle käigus tekkivaid kahjustusi on 

paigaldusraamiga kaasas kaitsekorgid WC-poti ja loputusnupu ühendus-

kohtade jaoks. Sisselaskeventiili ja loputusmehhanismi vahetuseks ja 

hoolduseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu. Sulgventiilile on loputuspaagis 

lihtne ligi pääseda. Loputuspaagile endale pääseb ligi loputusnupu augu või 

poolseina ülapaneeli kaudu.

MÕÕDUD, PAIGALDAMINE JA KAITSE VEEKAHJSUTUSTE EEST

Paigaldusraami laius on kõigest 380 mm, mistõttu seda on lihtne paigaldada 

nurka ja väikesesse ruumi. Nurka paigaldamise lihtsustamiseks on saadaval 

ka spetsiaalsed kinnitused. Tänu väikestele mõõtmetele saab raami kergesti 

paigaldada seintele, kus kinnituspoltide vahekaugus (keskkohast keskkohani) 

on 450 mm. Paigaldusraamiga on kaasas 4 seinakinnitust, mistõttu põrandasse 

ei ole vaja auke puurida. WC-poti kinnituspoltide vaheline kaugus on sõltuvalt 

poti mudelist 180 või 230 mm.

PAIGALDUSLAHENDUSED TRIOMONT SEINARAAMILE
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TÄIELIK KONTROLL HÄSTI 

LÄBIMÕELDUD ÄPIGA

Gustavsbergi Triomont äpp muudab 

sensoriga loputuse  seadistamise 

lihtsaks mobiiltelefoni või tahvelarvuti 

abil. Näiteks võid seadistada WC-poti 

n-ö „üles ärkama“, kui sellele lähened, 

või loputama, kui  lahkud. Tegemist 

on suurepärase lahendusega nii 

üldkasutatavatesse WC-desse kui 

ka koju, kus mõni pereliige võib olla 

hooletu või pisut hajameelne…. 

Automaatset loputust on võimalik 

seadistada ja kohandada töötama ka 

kindlate ajavahemike tagant. 

Samuti saad rakenduse abil seadistada 

loputusnupu valgustust. Tänu LED-

valgustusele võid valida mis tahes 

sinule meeldiva värvitooni. Lisateave:

www.gustavsberg.ee. „Gustavsberg

Triomont“ nimelise äpi leiad rakendusi 

pakkuvatest keskkondadest ja selle 

allalaadimine on tasuta.

LOPUTA 
KORRALIKULT. 
LOPUTA NUTIKALT.
Erinevast materjalist ja disainiga loputusnupud võimaldavad leida just sinu 

stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Võid valida eest- või pealtvajutatava 

või pneumaatilise loputusnupu. Või miks mitte valida uusim mudel, mis 

toimib sensoriga ja on seetõttu puutevaba. Sõltuvalt loputusnupust on 

loputus kas ühe- või kahesüsteemne. 
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2 PEALTVAJUTATAV 
LOPUTUSNUPP

Mehaaniline või pneumaatiline 
loputusnupp kinnitatakse 
raami jaoks ehitatud poolseina 
tasapinnale. 

3 PNEUMAATILINE 
LOPUTUSNUPP

Pneumaatilise ühesüsteemse 
loputusnupu võib paigutada 
sobivasse kohta kuni 1,5 m 
raadiuses paigaldusraamist.

1 EESTVAJUTATAV 
LOPUTUSNUPP

Mehaaniline, sensoriga või 
pneumaatiline loputusnupp 
kinnitatakse WC-poti kohal 
olevale seinale.

Üldkasutatavatesse ruumidesse 
mõeldud sensoriga töötava 
loputusnupu mõõdud erinevad 
teiste nuppude mõõtmetest.

Kui valid selle pneumaatilise 
loputusnupu pead ligipääsuks 
loputuspaagi sees olevatele 
ventiilidele ehitama paigaldus-
raamile teenindusluugi.

SENSORIGA LOPUTUSNUPP
Sensoriga loputus töötati 

algselt välja üldkasutatavate 
WC-de jaoks. Puutevaba 

tehnoloogia parandab hügieeni 
ja muudab tualeti kasutamise 

puudega kasutajate jaoks 
mugavamaks. Gustavsbergi 
seinale kinnitatav WC-pott 

koos sensoriga loputusnupu 
disainpaneeliga muudab sinu 
vannitoa hügieenilisemaks ja 

praktilisemaks – ning tõeliselt 
muljetavaldavaks!
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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. 

PEA MEELES:     

Järgi paigaldamisel kaasasolevaid juhiseid ja 

kehtivaid ehituseeskirju – nii väldid veekahjustusi.

Paigaldamise kohta on olemas 

ka video, mille leiad aadressilt 

www.gustavsberg.ee.

SUPRAFIX

Patenditud Suprafix-süsteem lihtsustab 
seinale paigaldatava WC-poti 
paigaldamist ja lühendab paigaldus-
aega. Sisseehitatud seinakinnitus 
seinale paigaldatava WC-poti varjatud 
paigaldamiseks. Korralikum disain, mis 
ei lase mustusel koguneda, tähendab 
paremat hügieeni ja lihtsamat puhas-
tamist.

HYGIENIC FLUSH 

Nutikam loputus, mis tagab 
parema hügieeni ja lihtsustab 
puhtuse hoidmist. Uudne disain 
ja siledad pinnad ei lase mustusel 
koguneda. Puuduv siseserv 
minimeerib tugevatoimeliste 
puhastusvahendite kasutamise 
vajaduse.

CERAMICPLUS = C+

Paljud meie tooted on saadaval 
CeramicPlus pinnatöötlusega. See 
annab sanitaarkeraamikale mustust 
hülgava pinna, mis takistab katlakivi 
ja mustuse kinnitumist. Ceramic-
Plus on keskkonnasõbralik, kuna 
puhastamisel saab kasutada pehme-
toimelisemat puhastusvahendit ja 
seda kulub vähem!

SOFT CLOSE

Kõvast plastist raskete prill-laudade 
sulgemine oli varem küllaltki 
kärarikas protseduur. Soft-close 
funktsionaalsus on selle probleemi 
lahendanud prill-laua sisse ehitatud 
amortisaatoritega, tänu millele on 
sulgemine pehme ja hääletu. 
Amortisaatorid ei ole sanitaar-
keraamikaga otseses kontaktis, mis 
lihtsustab prill-laua puhastamist ja 
muudab selle hügieenilisemaks.

QUICK RELEASE 

Quick Relase hingedega varus-
tatud prill-lauda on lihtne eemal-
dada ja paigaldada, mis muudab 
WC-poti ja prill-laua puhastamise 
mugavamaks ja kiiremaks.

MUSTUSELE POLE KOHTA 

Topelt loputuspaagiga WC-
pottidel on liitekoht paagi ja poti 
serva vahel viidud kõrgemale. 
See lihtsustab puhastamist, 
takistab mustuse kogunemist ning 
parandab hügieeni.

VAIKNE JA KUIV  

Keraamilise loputuspaagi sees 
on isoleeritud helisummutav 
sisepaak. Sisepaagi olemasolu 
hoiab ära kondentsvee tekkimise 
loputuspaagile, mis omakorda 
välistab tolmu kleepumise.

Vaata videot Suprafixi kohta
youtube.com/gustavsbergfilm

PAIGALDUS

Suurem osa toodetest on paigalda-
tavad kõrvalise abita. See sümbol 
tähendab, et soovitame pöörduda 
vastava ala pädeva asjatundja poole, 
olgu tegu siis torumehe, plaatija või 
elektrikuga.

PUUTEVABA LOPUTUS

Puutevaba loputus tähendab paremat 
hügieeni. Nutiseadme äpiga saab 
seadistada automaatse loputamise 
kasutaja lahkumisel või loputamise 
hügieeni tagavate intervallidega, kui 
tualetti kasutatakse harva. Puutevaba 
loputus on nutikas lahendus kõigile 
kasutajatele nii kodus kui ka üldkasu-
tatavates kohtades.

PAINDLIK POLTIDE VAHEKAUGUS

Paindlik poltide vahekaugus või-
maldab asendada olemasoleva seina 
WC-poti uue mudeliga, olenemata 
sellest, kas poltide vahekaugus seinal 
on 180 või 230 mm.

VARJATUD KINNITUSSÜSTEEM

Varjatud kinnitussüsteem seina 
WC-poti paigaldamiseks. Disain, 
kus pole kohti mustuse kogune-
miseks, mis tähendab paremat 
hügieeni ja lihtsamat puhastamist.

PAINDLIK POLTIDE VAHEKAUGUS

Paindlik poltide vahekaugus 
võimaldab asendada olemasoleva 
seinale kinnitatava valamu uue 
mudeliga, olenemata sellest, kas 
poltide vahekaugus seinal on 280 
või 350 mm.

NUTIKAD SÜMBOLID TARKADEKS LAHENDUSTEKS
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Sobib loputus-

paagiga seina WC-

pottidele, mille 

kinnituspoltide 

vahekaugus on 

180 või 230 mm.

6  Äravoolupõlv ja 90/110 mm 

hõlpsasti paigaldatav ekstsentrik-

äravoolumuhv.

2  Toru-torus süsteemi läbiviik 

– kaitsetoru, 18-28 mm. Pildil on 

Triomont XT. XS mudelil puudub 

sinine osa.

7  Kaitsekorgid, mis kaitsevad 
ühendusi paigaldamise ajal.

8  Tänu alumisele seinakinnitusele 
ei ole konstruktsiooni paigaldamisel 
vaja puurida põrandasse auke.

3  Paigaldatuna 1 meetri 
kõrgusele põrandast on sõltuvalt 
WC-poti mudelist istumiskõrgus 
umbes 410-430 mm. Maksimaalne 
istumiskõrgus on 610-630 mm.

Triomont paigaldus-
raam sobib kõikide 
Gustavsbergi ja 
Villeroy & Bochi seina 
WC-pottidega. See 
võimaldab valida 
paljude erineva di-
sainiga WC-pottide 
seast ning aitab 
rahuldada erinevaid 
vajadusi. WC-pottide 
mudeleid tutvustame 
kataloogi järgnevatel 
lehekülgedel.

4  Seinale paigaldatav loputus-
nupp. Saadaval lai valik mudeleid ja 
värve, mille leiad lk 12.

5  Reguleeritav poltide vahekaugus 

180 või 230 mm. Vahekaugus 180 mm 

sobib kõikidele Gustavsbergi ja 

Villeroy & Bochi WC-pottidele.

Kena paigaldustulemus. 

Sobib kõikide valamute 

paigaldamiseks, mille 

poltide vahekaugus on 

maksimaalselt 280 mm.

SEINA WC-POTID SEINASISESE 
LOPUTUSPAAGIGA

SEINALE KINNITUVAD VALAMUD LOPUTUSPAAGIGA SEINA 
WC-POTID

1  Ülemine seinakinnitus.      

Võib asendada nurgakinnitusega 

WC-poti nurka paigaldamisel. 

NUTIKAD DETAILID LIHTSAKS PAIGALDUSEKS
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TRIOMONT LOPUTUSNUPUD

• Valikus palju mudeleid ja materjale
• Valikus ühe-või kahesüsteemse loputusega nupud
• Loputusnuppude mõõtudega joonised on lk 9

Must, klaas
ART-nr GB1921102057 

Alumiinium
ART-nr GB1921102058 

Matt must, alumiinium
ART-nr GB1921102048 

Valge, plast 
ART-nr GB1921102060 

Läikiv kroom, plast 
ART-nr GB1921102061 

Valge, klaas
ART-nr GB1921102066 

Must, klaas
ART-nr GB1921102067 

Matt must, plast
ART-nr GB1921102049 

PNEUMAATILINE EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE TRIOMONT XS-ILE

Valge, plast 
ART-nr GB1921102035 

Roostevaba teras
ART-nr GB1921102054 

Valge, klaas
ART-nr GB1921102056 

Matt kroom, plast 
ART-nr GB1921102036 

Valge, plast  
ART-nr GB1921102030 

Läikiv kroom, plast 
ART-nr GB1921102037 

Läikiv kroom, plast  
ART-nr GB1921102032 

EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHESÜSTEEMNE VÕI ÜHESÜSTEEMNE TRIOMONT XS-ILE

Valge, metall, ilma logota 
ART-nr GB1921102045 

Läikiv kroom, metall, 
ilma logota
ART-nr GB1921102047 

Valge, plast 
ART-nr GB1921102052 

Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102053 

Valge, plast
ART-nr GB1921102080 

Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102081 

Must, klaas
ART-nr GB1921102083 

Roostevaba teras
ART-nr GB1921102092 

PEALTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, 
KAHESÜSTEEMNE TRIOMONT XT-LE

PNEUMAATILINE LOPUTUSNUPP, 
ÜHESÜSTEEMNE KÕIKIDELE SEINA-
RAAMI MUDELITELE

Valge, plast
ART-nr GB1921102085 

Valge
ART-nr GB1921102070

Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102086 

PNEUMAATILINE PEALTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, 
KAHESÜSTEEMNE TRIOMONT XT-LE

SENSORIGA*) LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE TRIOMONT XS-ILE

Ühiskondlikesse ruumidesse, 
roostevaba teras
ART-nr GB1921102072

 Kui valid selle 
pneumaatilise 
loputusnupu pead 
ligipääsuks loputus-
paagi sees olevatele 
ventiilidele ehitama 
teenindusluugi.

KAHESÜSTEEMNE ÜHESÜSTEEMNE
*) Alati soeta sensoriga 
loputusnupule lisaks: 

Patareide karbik 
ART-nr  GB1921102077 

või 

230V adapter 
ART-nr  GB1921102078 

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

NB! Nuppude valiku pealkirjad näitavad, kas nupud on mõeldud XS- 
või XT paigaldusraamile. Palun arvesta sellega tehes oma valikut.
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Lisaks läheb vaja: 
• Seinale kinnitatav WC-pott
•  Loputusnupp

WC-poti paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi 
tooteid: 
• Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega
•  Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak
 loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga
•  Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks (toru-torus)
•  Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist) 
•  M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks

Tootenumber

83

WC-poti paigaldusraam Triomont XS eestvajutatavale- või pneumaatilisele loputusnupule
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott. 
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l ja ühesüsteemne loputus 4,5 l     GB1921102026
Triomont XS, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l        GB1921102020

LISATARVIKUD:
Nurgakinnitused GB1921102029
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada) GB1921102027

  Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist 
istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm.
Kaal: 14 kg koos pakendiga.

WC-poti paigaldusraam Triomont XT pealtvajutatavale- või pneumaatilisele loputusnupule

Madal mudel paigaldamiseks seinale.
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott.             
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XT, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l        GB1921102024

LISATARVIKUD:
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)                      GB1921102027

Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist 
istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm.
Kaal: 12 kg koos pakendiga.

WC-poti paigaldusraam Triomont XS Vario eestvajutatavale- või pneumaatilisele loputusnupule
Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. 
Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus.
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott. 
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XS Vario, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l        GB1921102022

LISATARVIKUD:
Nurgakinnitused GB1921102029
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)                      GB1921102027

 Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist 
istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm. Pärast 
paigaldamist saab WC-poti kõrgust tõsta 100 mm. Vajadusel saab selle ka esialgsele 
kõrgusele tagasi viia.
Kaal: 19 kg koos pakendiga.

•  Kaitsekorgid
•  Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks
•  WC-poti ja seina vahele kinnitatav tihend
•  Paigaldusšabloon
•  Paigaldusjuhend

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM SEINA WC-POTTIDELE

• Lai valik erineva disainiga loputusnuppe
• Vali kas ühe- või kahesüsteemne loputus
• Pakume laia valikut seinakinnitusega WC-potte
• Reguleeritav loputusvee hulk, tutvu kaasasoleva kasutusjuhendiga
• Kitsas paigaldusraam, ainult 380 mm lai
• Kaasas ülemised ja alumised seinakinnitused, põrandasse pole 

vaja auke puurida
• Pööratavad seinakinnitused paindliku kinnituskoha jaoks seinal

• Istumiskõrgus on reguleeritav 410 - 630 mm. Soovitatav istumiskõrgus 
põrandast 450 mm

• Põranda või seina äravoolutoru ühendused kuuluvad komplekti
• Testitud kandevõime 400 kg
• SINTEF sertifitseeritud (SE)
• Paigaldusraam vastab standardile SS 820200
• Loputuspaak vastab standardile EN 14055

13



Tootenumber

WC-poti paigaldusraam Triomont XS koos Estetic seinapoti ja loputusnupuga
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. Komplektis on pneumaatiline kahesüsteemne 
loputusnupp 4.5/3 liitrit loputuseks (GB1921102060) ja Estetic seinapott (GB118300R1030). 
WC-potil on Hygienic Flush loputus, mis parandab hügieeni ja Suprafi x seinakinnitused kiireks 
ja lihtsaks paigalduseks.

Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l koos Estetic seinapotiga    GB1921102201

LISATARVIKUD:
Nurgakinnitused GB1921102029
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)                      GB1921102027

    Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist 
istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm. 
  Kaal: 14 kg koos pakendiga.

WC-poti paigaldusraam Triomont XS koos Nordis3 seinapoti ja loputusnupuga

Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. Komplektis on pneumaatiline kahesüsteemne 
loputusnupp 4.5/3 liitrit loputuseks (GB1921102035) ja Nordic3 seinapott (GB11363001030) SC/
QR prill-lauaga. WC-potil on Hygienic Flush loputus, mis parandab hügieeni ja Suprafi x seina-
kinnitused kiireks ja lihtsaks paigalduseks.

Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l koos Noridc3 seinapotiga    GB1921192203

LISATARVIKUD:
Nurgakinnitused GB1921102029
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)                       GB1921102027

Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist   
istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm. 
Kaal: 12 kg koos pakendiga.

Triomont seinaraami komplekt sisaldab järgmisi 
tooteid:
•  Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega
•  M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks
•  Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks

•  Liitmik WC-poti äravoolu ühendamiseks 
 (toru-torus)
•  Paigaldusjuhend.

 
 

Tootenumber
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0-200
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330
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Triomont paigaldusraam loputuspaagiga WC-pottidele 

Paigaldamiseks seinale või nurka. GB19211000510

LISATARVIKUD:
Nurgakinnitused GB1921102029

Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)               GB1921102027

Kaal: 9 kg koos pakendiga.

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM ALL-IN-ONE

• WC-pott, paigaldusraam ja loputusnupp on kõik komplektis
• Hygienic Flush loputustehnoloogia ja siseserva puudumine 

lihtsustavad puhtuse hoidmist. Tõhus loputus kuni WC-poti 
ülaservani parandab hügieeni

• Paigaldus on kiire ja lihtne tänu Suprafix varjatud 
kinnitussüsteemile. Kinnituskruve ei ole näha kuna WC-pott 
kinnitatakse seinale prill-laua aukude kaudu = Estetic mudel

• Reguleeritav loputusvee hulk, tutvu kaasasoleva kasutusjuhendiga
• Kitsas paigaldusraam, ainult 380 mm lai
• Kaasas ülemised ja alumised seinakinnitused, põrandasse pole 

vaja auke puurida
• Pööratavad seinakinnitused paindliku kinnituskoha jaoks seinal
• Istumiskõrgus on reguleeritav 410 - 630 mm. Soovitatav istumiskõrgus 

põrandast 450 mm
• Põranda või seina äravoolutoru ühendused kuuluvad komplekti
• Testitud kandevõime 400 kg
• SINTEF sertifitseeritud (SE)
• Paigaldusraam vastab standardile SS 820200
• Loputuspaak vastab standardile EN 14055

 

• Kena ja korralik paigaldustulemus
• Testitud kandevõime 400 kg
• Äravooluühendus põrandasse või seina

• Sobib seina WC-pottidele, mille  kinnituspoltide reguleeritav 
vahekaugus on c-c 180 või 230 mm

• Soovitatav istumiskõrgus põrandast 450 mm

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM LOPUTUSPAAGIGA SEINA WC-POTTIDELE

Lisaks läheb vaja:
•  Loputuspaagiga seina WC-pott

14



Tootenumber

1530 Nautic seina WC-pott
Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga.
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata GB111530001000
Valge, pehmest plastist prill-lauaga GB111530001010
Valge, Slimseat kõvast plastist prill-lauaga SC/QR GB111530001040
Valge, Slimseat kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C     GB1115300R1040

PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.

  

8330 Estetic seina WC-pott, CeramicPlus (C+) pinnatöötlusega

Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga.
Lihtne paigaldus Suprafi x varjatud kinnitussüsteemiga.
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR GB1183300R1030
Ebony must, musta kõvast plastist prill-lauaga SC/QR GB1183300S5030
  

PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.

3630 Nordic3 seina WC-pott

Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga.
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata GB113630001000
Valge, pehmest plastist prill-lauaga    GB113630001010
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR GB113630001030

PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.

3635 Nordic3 Compact seina WC-pott

Lühem mudel.
Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata GB113635001000
Valge, pehmest plastist prill-lauaga    GB113635001010           
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR GB113635001030         

PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.

  

5G84 Hygienic Flush seina WC-pott

Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata 5G84R001 
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR    5G84HR01 

PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

GUSTAVSBERGI SEINAKINNITUSEGA WC-POTID

• Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud 
sanitaarportselanist

• Kõik seinapotid sobivad paigaldamiseks Triomont 
paigaldusraamiga

• Kõikide Gustavsbergi seinapottide poldiaukude vahekaugus    
c-c 180 või 230 mm

• Testitud kandevõime 400 kg

• Valikus erinevad prill-lauad
• Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt ja hääletult
• Quick Release (QR) kinnitused muudavad prill-laua eemaldamise ja 

paigaldamise lihtsaks
• CeramicPlus (C+) tagab kergema ja loodussõbraliku puhastamise
• Hygienic Flush loputustehnoloogia loputab ülaservani välja ja 

siseserva puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist

350

180

220

355
320 Ø102

Ø55

70

420

530
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GUSTAVSBERGI SEINAKINNITUSEGA WC-POTID

Tootenumber

400

Ø55

Ø102
55220

320
355

180

360
700

15±5

4G01 Inva seina WC-pott, pikendatud mudel

Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Pikendatud mudel lihtsustab selle kasutamist ratastooli- või abistajaga. 
Miinimum loputuskogus 3/6 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata    4G01R001 

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate fi ksaatoritega      9M676101 
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR    9M38S101 

460

Ø55

15±5

Ø102
55220

320
355

180

360
595

4G95 Inva seina WC-pott, kõrgendatud mudel

Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Istumiskõrgus 460 mm.

Valge, ilma prill-lauata   4G95R001 

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate fi ksaatoritega     9M676101 
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR    9M38S101 

1522 Nautic Hygienic Flush seina WC-pott loputuspaagiga

Siseservata, paigaldamiseks seinasisese loputuspaagita paigaldusraamiga. 
Loputuspaagi ja seina vaheline kaugus 2 cm lihtsustab puhtuse hoidmist. 
Kõrgem loputusnupp.

Kahesüsteemne loputus 2/4 liitrit
Valge, ilma prill-lauata   GB111522201205
Valge, ilma prill-lauata, C+   GB1115222R1205
Valge, pehmest plastist prill-lauaga GB111522201211
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR GB111522201231
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+  GB1115222R1231

Ühesüsteemne loputus 4 liitrit
Valge, ilma prill-lauata   GB111522401205
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+ GB1115224R1231

PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.
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NAUTIC PRILL-LAUAD
155

469

377

Tootenumber
9M24 Nautic pehmest plastist prill-laud
Valge 9M246101

 

452

355

155 9M25 Nautic kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused
Valge 9M256101

 

452

355

155
9M26 Nautic kõvast plastist prill-laud SC/QR
Valge 9M26S101
Must 9M26S136

 

8M45 Nautic Slimseat kõvast plastist prill-laud SC/QR, õhem mudel
Valge 8M45S101

 

5G84 HYGIENIC FLUSH PRILL-LAUAD
9M16 kõvast plastist prill-laud SC/QR
Valge 9M16S101
Must 9M16S136

 
  
  

ESTETIC PRILL-LAUAD

180

375

460

9M09
9M09 Estetic seina WC-poti kõvast plastist prill-laud SC/QR
Valge 9M09S101 
Matt valge 9M09S1RW 
Ebony must 9M09S133

 
   

   NORDIC3 PRILL-LAUAD 

155

447

362

155

432

367

8780 9M64  
8780 Nordic³ kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused, valge 8780G101
8780 Nordic³ kõvast plastist prill-laud SC/QR, valge 8780S101
9M64 Nordic³ pehmest plastist prill-laud, valge 9M646101

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

PRILL-LAUAD

• Prill-lauad igale Gustavsbergi sarjale sobivate mõõtudega
• Soft Close (SC) sulgub pehmelt ja hääletult

• Quick Release (QR) lihtsustab puhastamist

 
8780 Nordic³ Compact kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused, valge  8780G801
8780 Nordic³ Compact kõvast plastist prill-laud SC/QR, valge  8780S801
9M64 Nordic³ Compact pehmest plastist prill-laud, valge  9M468101

 
  

155

447

362

155

432

367

8780 9M64
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KAS SA EI LEIA SEDA, MIDA OTSID?
MEIL ON VEEL ILMA SISESERVATA UUDSE LOPUTUSTEHNOLOOGIAGA WC-POTTIDE MUDELEID

2000. aastal omandas Villeroy & Boch Gustavsbergi, mistõttu on 
sul nüüd suurepärane võimalus kombineerida mõlema kaubamärgi 
parimaid tooteid. Lubame, et meie valikus leidub igaühe jaoks midagi! 
Mis puutub seinakinnitusega WC-pottidesse, siis Villeroy & Bochi 
mitmekülgses valikus on neid saadaval väga erinevas hinnaklassis. 
Kataloogis on toodud valik meie toodetest, mida kõiki saab paigaldada 

Triomont paigaldusraamile. Veelgi enam – kõik valikus olevad WC-potid 
on siseservata ja varustatud Direct Flush tehnoloogiaga ehk nutika loputus-
funktsiooniga, mida Gustavsbergis tuntakse hügieenilise loputuse 
(Hygienic Flush) nime all.
Villeroy & Bochi vannitoatoodete täieliku valikuga tutvumiseks võta 
meiega ühendust või külasta kodulehte www.villeroy-boch.eu.

Tootenumber

560

360
260

340

180

220
320

400

Ø55

Ø102
50

O.novo

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Lihtne ja traditsiooniline disain. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata 5660 R0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+   5660 R0 R1  
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR  5660 HR 01
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+     5660 HR R1  

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR       9M38 S1 01

O.novo Compact

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Lühem mudel, sügavus vaid 490 mm. Sobib hästi väiksemasse vannituppa. 
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata  5688 R0 01
Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR  5688 HR 01
Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+   5688 HR R1

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR      9M38 S1 01
Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused      9M40 61 01

Venticello 

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade Suprafix varjatud kinnitus-
süsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata          4611 R0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+   4611 R0 R1
Valge, kõvast plastist õhukese Slimseat prill-lauaga, SC/QR     4611 RS 01

PRILL-LAUAD:        
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR                 9M79 S1 01 
Valge kõvast plastist prill-laud, eriti õhuke Slimseat Line, SC/QR                            9M80 S1 01  
 

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

VILLEROY & BOCHI SEINA WC-POTID

• Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud 
sanitaarportselanist

• Keraamika valge värv on sama, mis Gustavsbergi WC-pottidel
• Sobivad paigaldamiseks meie Triomont seinaraamiga
• Direct Flush loputustehnoloogia loputab ülaservani välja ja 

siseserva puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist

• CeramicPlus (C+) tagab kergema ja loodussõbraliku puhastamise
• Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt ja hääletult ning Quick 

Release (QR) muudab prill-laua eemaldamise ja puhastamise lihtsaks
• Testitud kandevõime 400 kg
• Poldiaukude vahekaugus c-c 180 mm

375
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VILLEROY & BOCHI SEINA WC-POTID

Tootenumber

Subway 3.0 Twist Flush       

Siseservata seina WC-pott millel on meie uusim loputustehnoloogia TwistFlush. 
Paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Sileda välispinnaga kena disain. 
Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade Suprafi x varjatud kinnitus-
süsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

 

Valge, ilma prill-lauata            4670 T0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+     4670 T0 R1
Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR       4670 TS 01

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR     8M42 S1 01      
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR           9M78 S1 01

370

560
320

280

180

320
220

50
415

Ø 55

Ø 102

Subway 2.0

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Sileda välispinnaga kena disain. Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade 
Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata          5614 R0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+   5614 R0 R1
Matt must (Ebony), ilma prill-lauata 5614 R0 S5
Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR     5614 R2 01

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR     9M68 S1 01
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR            9M78 S1 01
Matt must (Ebony), kõvast plastist prill-laud, SC/QR  8M42 S1 S5

355

480

250

280

320
220

180

420
75

Ø 102

Ø 55

Subway 2.0 Compact

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Lühem mudel, sügavus vaid 480 mm. Sobib hästi väiksemasse vannituppa. 
Sileda välispinnaga kena disain. Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade 
Suprafi x varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata           5606 R0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+   5606 R0 R1

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR      9M69 S1 01

Avento

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Sileda välispinnaga kena disain. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR   5656 HR 01
Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+  5656 HR R1

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist õhukese Slimseat prill-lauaga, SC/QR 5656 RS 01
Valge, kõvast plastist õhukese Slimseat prill-lauaga, SC/QR, C+    5656 RS R1

Architectura

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata           4694 R0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+   4694 R0 R1
Valge,  kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR    4694 HR 01
Valge,  kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+       4694 HR R1

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR      98M9 C1 01
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR                  9M70 S1 01 

Architectura

Siseservata seina WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. 
Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.

Valge, ilma prill-lauata           5685 R0 01
Valge, ilma prill-lauata, C+   5685 R0 R1
Valge,  kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR  5685 HR 01
Valge,  kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+     5685 HR R1

PRILL-LAUAD:
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR      9M58 S1 01
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR            9M81 S1 01 

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

370

530
325

280

320
220

180

90

Ø 102

Ø 55

410
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•  Valamu
•  Valamu segisti
•  Sifoon seina
•  Põhjaklapp

Tootenumber

Valamu paigaldusraam Triomont 
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.

Triomont valamu paigaldusraam  GB1921102100

LISATARVIKUD:
Nurgakinnitused GB1921102029

Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)                      GB1921102027

Kaal: 11 kg koos pakendiga.

Valamu paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

         

Tootenumber

410050 Nordic³ valamu paigaldamiseks poltidega/kanduritele, 
500x370 mm

Segistiauguga 41005001

Soovitatav kandurite pikkus 195 või 240 mm

410055 Nordic³ valamu paigaldamiseks poltidega/kanduritele, 
550x435 mm

Segistiauguga 41005501

Soovitatav kandurite pikkus 260 mm  

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM VALAMUTELE

• Kena ja korralik paigaldustulemus
• Sobib kõigile valamutele, mille poltide vahekaugus c-c on kuni 280 mm

• Testitud kandevõime 175 kg

Lisaks läheb vaja:

VALAMU NORDIC³

• Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud 
sanitaarportselanist

• Funktsionaalne disain, standard mõõtmed

• Paigaldamiseks poltide või kanduritega

•  Paigaldusjuhend•  M12 keermevardad valamu kinnitamiseks
•  Paigaldusraam koos seinakinnitustega
•  Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks
•  Äravoolu torupõlv koos 32 mm läbimõõduga muhviga
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Tootenumber

 

5540 Nautic paigaldamiseks poltidega, 
400×275 mm

Segisti auk paremal 55409R01
Segisti auk vasakul 55409L01

5540 Nautic paigaldamiseks poltidega, 
400×275 mm, C+

Segisti auk paremal  55409RR1
Segisti auk vasakul 55409LR1

         

5550 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 
500×380 mm

Segistiauguga 55509901
Ilma segistiauguta 55509701
Segistiauguga, ilma ülevooluta** 55509801

5550 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*,
500×380 mm, C+

Segistiauguga 555099R1
Ilma segistiauguta 555097R1
Segistiauguga, ilma ülevooluta**  555098R1

* Soovitatav kandurite pikkus 195 või 240 mm
** Paigaldamiseks mittesulguva põhjaklapiga

5556 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 
560×430 mm

Segistiauguga 55569901
Ilma segistiauguta 55569701
Segistiauguga, ilma ülevooluta** 55569801

5556 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 
560×430 mm, C+

Segistiauguga 555699R1
Ilma segistiauguta 555697R1
Segistiauguga, ilma ülevooluta**   555698R1

* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm
** Paigaldamiseks mittesulguva põhjaklapiga

5560 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 
600×460 mm 

Segistiauguga 55609901
Ilma segistiauguta 55609701
Segistiauguga, ilma ülevooluta** 55609801
Ilma segistiauguta, ilma ülevooluta** 55609M01

5560 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 
600×460 mm, C+

Segistiauguga 556099R1
Ilma segistiauguta 556097R1
Segistiauguga, ilma ülevooluta** 556098R1
Ilma segistiauguta, ilma ülevooluta** 55609MR1

* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm                     
** Paigaldamiseks mittesulguva põhjaklapiga

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

VALAMU NAUTIC

• Kergelt puhastatav minimalistlik vorm, suurused 40-60cm
• Elliptilise kujuga ja laia tasapinnaosaga
• Paigaldamine poltidega või kanduritele

• CeramicPlus (C+) pinnatöötlus tagab lihtsama ja loodussõbraliku 
puhastamise

• Segisti ja põhjaklapp ei ole komplektis ja tuleb tellida eraldi
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Tootenumber

1704 hüdrauliline valamutõstuk* 

Sobib valamutele max laiusega 640mm. 
Kõrguse reguleerimise võimalus 315 mm. 
Käepide on võimalik paigaldada valamust vasakule või paremale .

GB88170401

1708 Äravoolu- ja veevoolikute komplekt GB88170801

* Valamu, segisti ja voolikud komplekti ei kuulu

7119 63 invavalamu paigaldamiseks poltidega, 
600×490 mm

Segistiauguga, ülevoolu- ja põhjaklapiga GB157119630110

740 invavalamu paigaldamiseks poltidega, 
600×600 mm

Eriti madal valamu sobib ratastooli kasutajatele.

Segistiauguga ja ülevooluga GB1074010102

Segistiauguga, ilma ülevooluta GB1074010101

4G1955 invavalamu paigaldamiseks poltidega, 
560×550 mm

Ratastooliga ligipääsemiseks kohandatud madal kausiosa. 
Sile alaosa haaramiseks sobiva servaga. 
Siledad, lihtsalt puhastatavad pinnad.

Segistiauguga ja ülevooluavaga 4G195501

4G1960 invavalamu paigaldamiseks poltidega, 
610×550 mm

Ratastooliga ligipääsemiseks kohandatud madal kausiosa. 
Sile alaosa haaramiseks sobiva servaga. 
Siledad, lihtsalt puhastatavad pinnad.

Segistiauguga ja ülevooluavaga 4G196101

Segistiauguga, ilma ülevooluta 4G196001

4G2080 invavalamu paigaldamiseks poltidega,
800×550 mm

Ratastooliga ligipääsemiseks kohandatud madal kausiosa. 
Sile alaosa haaramiseks sobiva servaga. 
Palju ruumi vannitoatarvikutele.

Segistiauguga ja ülevooluavaga 4G208001

Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

INVAVALAMUD

•  Rohkem erivajadustele vastavaid tooteid leiad www.gustavsberg.ee

22



„TÕELINE KL A A SJA S PORTSEL AN“ 

Tegemist on tiheda sanitaartehnilise portselaniga, mis 

on üks hügieenilisemaid ja vastupidavamaid vannitoas 

kasutatavaid materjale. Selle pind on tugev ja vastupidav,

teenides sind aastaid.

HÜGIEENILINE

Lisaks tugevale pinnale on sanitaarkeraamika sile ja

tihe ning seetõttu kriimustuskindel, lihtsalt puhastatav 

ja hügieeniline.

CER AMICPLUS

Suur osa meie toodetest on saadaval CeramicPlus pinna-

töötlusega. See annab sanitaarkeraamikale mustust tõrjuva 

pealiskihi, takistades katlakivi ja mustuse kinnitumist toote 

pinnale. CeramicPlus pinnatöötlus on ka keskkonnasõbralik,

kuna võimaldab tulla toime väiksema koguse ja leebemate  

puhastusvahenditega.

VA STUPIDAV

Äärmiselt vastupidav kemikaalide suhtes, mida sageli 

leidub vannitoas kasutatavates kosmeetika- ja

juuksehooldusvahendites. Isegi küünelakist ei jää

pärast selle eemaldamist pinnale jälgi.

HYGIENIC FLUSH

Nutikam loputus tagab parema hügieeni ja lihtsustab 

WC-poti puhastamist. Uuenduslik puuduva siseserva ja 

siledate pindadega disain ei lase mustusel koguneda. 

Lisaks väheneb vajadus tugevatoimeliste puhastus-

vahendite kasutamise järele. 

PORTSELANI 
EELISED



TERE TULEMAST 
LEHELE
GUSTAVSBERG.EE!

LEIA INSPIR ATSIOONI
Meie kodulehelt leiad meie täieliku vannitoatoodete sortimendi ja lehelt InspiredBy leiad Gustavsbergi 

enda samanimelise veebiajakirja.

LOO OMA UUS VANNITUBA KASUTADES 

VANNITOA PLANEERIJAT

Gustavsbergi vannitoa planeerija abil on lihtne sisustada kogu vannituba.

TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiad paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised 

ning informatsiooni varuosade kohta.

Kontakteeru meiega info.ee@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti fi liaal

F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

+372 646 0312

www.gustavsberg.ee, info.ee@gustavsberg.com

A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP




