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UUED NUTIKATE
LAHENDUSTEGA
KESKKONNASÕBRALIKUD
VANNITOAD
Käesolev kataloog annab ülevaate Gustavsbergi nutikate lahendustega

valikusse lisandunud Artic sarja mööbel, mis paistab silma suurepärase

keskkonnasõbralikest toodetest, mis pakuvad inspiratsiooni vannitoa

teostuse ja elegantse joone poolest. Pehmelt sulguvad kapiuksed,

sisustamisel. Kataloog sisaldab kõike, mida vannitoas tarvis, alates

praktilised sahtli lahterdajad ja hästi läbimõeldud peegelkapid aitavad

üksiktoodetest kuni vannitoa täislahendusteni. Sel aastal on meie

rikastada igapäevast vannitoakogemust.

INSPIRATSIOON

TOOTELEHEKÜLJED

4 / VÄHENDAME ÖKOLOOGILIST JALAJÄLGE

17 / TUTVU MEIE TOODETEGA

5 / MIKS VALIDA JUST GUSTAVSBERG?

18 / WC-POTID

6 / ARTIC: KAALUTLETULT EKSKLUSIIVNE

32 / VALAMUD

7 / LOGIC: PAINDLIKUD VÄRVILAHENDUSED

44 / VANNITOA MÖÖBEL

8 / LOGIC: ROHKEM TEMPERAMENTI SINU

62 / VANNID

VANNITUPPA?

70 / DUŠINURGAD

10 / NAUTIC: DESIGNED FOR YOU

78 / AKSESSUAARID

11 / COLORIC: TÕELISELT PILKUPÜÜDEV SEGISTI

84 / SEGISTID

12 / PARIM SISUSTUS ÜLDKASUTATAVATESSE
TUALETTRUUMIDESSE
14 / 17 TARKA SÜMBOLIT

17

3

VÄHENDAME
ÖKOLOOGILIST JALAJÄLGE
„Kõigi oma projektide puhul lähtume Gustavsbergi 6-astmelisest kesk-

„Usun, et paljud inimesed ei ole endale veel aru andnud, kui palju

konnamudelist, mis aitab meil igapäevaselt välja töötada nutikaid kesk-

vett ja energiat läheb vannitoas kaotsi. Seetõttu pean meie ettevõtte

konnasõbralikke lahendusi. Meie eesmärk on kahandada ökoloogilist

kohustuseks jagada neile infot selle kohta, kui palju on tegelikult

jalajälge absoluutse miinimumini.“

võimalik energiasäästlike segistite ja ökonoomse loputusega WCpottidega säästa. Mida enam inimesi kasutab Gustavsbergi tooteid,

„Mis puutub toodete keskkonnasõbralikkusse, siis on siin parimaks

seda kiiremini jõuab kätte päev, mil saame ühe tuumaelektrijaama

näiteks meie segistid, mis tänu sisseehitatud energia -ja veesäästu-

sulgeda.”

funktsioonidele aitavad vähendada teie veekulu – ning mis kõige
olulisem – vee soojendamiseks kuluvat energiahulka. Kui kõik Rootsis

Katharina Klotz, turundusdirektor

asuvad segistid asendataks Gustavsbergi energiasäästlike mudelitega,
võiksime selle arvelt sulgeda ühe tuumaelektrijaama. Seega on
tegemist keskkonnasõbraliku ja nutika funktsiooniga, mis mõjub
soodsalt ka teie rahakotile.“
„Sanitaarkeraamika ahjude kasutamisel tekkiv üleliigne kuumus
suunatakse meie hoone kütmiseks. Ka tootmisprotsessi käigus
kasutatud vesi läheb uuesti kasutusse.“
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kõik endast oleneva, et vähendada tootepakendite kogust. Näiteks

kulutused.“
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mikrofiibrit. Meie kliendid saavad seda hiljem ära kasutada koristustöö-
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on keeruline sorteerida ja ringlusse võtta, ning kasutasime selle asemel
del ning ühtlasi vähenevad nende puhastusvahenditele tehtavad
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loobusime uue segistisarja puhul tavapärasest pakkematerjalist, mida
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„Materjalide ringlussevõtt on üks meie prioriteete, mistõttu teeme
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GUSTAVSBERGI 6-ASTMELINE
KESKKONNAMUDEL
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ME EI ANNA TÜHJE LUBADUSI, VAID RÄÄGIME ASJADEST NII, NAGU NEED ON
Meie energiasäästlikel Nautic ja Logic sarja

vad vastavalt iga kasutaja vajadustele – see on

valamusegistitel on kõrgeimad energiasäästu

teine oluline omadus, mis annab Gustavsbergi

märgised vastavalt Rootsi Standardiinstituudi

segistitele konkurentsieelise. Katteta lubaduste

(SIS) Tehnilise Komisjoni TK 519 ja Kiwa poolt

andmise asemel eelistame rääkida asjadest nii,

välja töötatud rangetele energiatõhususe

nagu need on.

PARIMAD
TESTITULEMUSED
ENERGIAKLASS

A

testidele. Gustavsbergi edu võti seisneb meie
unikaalsetes vee temperatuuri ja -vooluhulga
reguleerimise funktsioonides. Segisti kahva
vabastamisel pöördub see alati automaatselt
energiasäästu asendisse, võimaldades teil säästa
märkimisväärselt energiat, vett ja raha selleks

ROOTSI STANDARDIINSTITUUDI (SIS) TEHNILINE

midagi spetsiaalselt tegemata. Soojema vee

KOMISJON TK 519 JA KIWA VIISID LÄBI SEGISTITE

või suurema vooluhulga saavutamiseks piisab
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ENERGIATÕHUSUSE TESTIMISE, MILLE TULEMUSENA
GUSTAVSBERGI ENERGIASÄÄSTLIKELE NAUTIC

kahva liigutamisest kõige välimisse asendisse.

JA LOGIC SARJA SEGISTITELE OMISTATI KÕRGEIM

Nautic ja Logic sarjade segistid on seadistata-

ENERGIASÄÄSTU MÄRGIS.

MIKS VALIDA JUST
GUSTAVSBERG?
A

KESKKOND

E

TÄISLAHENDUSED

Gustavsberg panustab puhtamasse elukeskkonda. Selle parimaks

Gustavsbergi muudab eriliseks asjaolu, et pakume vannitubade täis-

näiteks on ettevõtte 6-astmeline jätkusuutlikku eluviisi propageeriv

lahendusi. Meie toodete hulgast leiate kõik vannituppa vajaliku alates

keskkonnamudel, mille eesmärk on vähendada nii ettevõtte enda kui

ökonoomse loputusega WC-pottidest, valamutest, dušinurkadest

ka meie toodete kasutajate ökoloogilist jalajälge.

ja vannidest ning lõpetades vannitoamööbli, bideede ja nutikate
funktsioonidega segistitega. Teie ülesandeks jääb valida välja toode,

B

mis teile enim meeldib, ja seejärel võite alustada oma isikupärase

RAHA

Ehkki Gustavsbergi tooted on saadaval keskmises hinnaklassis, on

vannitoa kujundamisega.

nende kasutamine äärmiselt odav. Gustavsbergi patenteeritud
energiasäästu tehnoloogia võimaldab teil igal aastal „teenida“ (loe:

F

PAINDLIKKUS

säästa) märkimisväärseid summasid ning samal ajal panustada puhta-

Pole tähtis, kui suure või väikese vannitoaga on tegemist või milline

masse elukeskkonda. Meie kaasaegsed ökonoomse loputusega WC-

on teie kodu planeering – Gustavsbergi valikust leiate kindlasti sobiva

potid ja patenteeritud energiasäästufunktsiooniga segistid on ärata-

lahenduse. Näiteks WC-pottide puhul pakume nii põrandale kui ka

nud tähelepanu kõikjal maailmas ning võitnud mitmeid auhindu.

seinale paigaldatavaid mudeleid. Samuti leiab meie valikust mitmesuguse disaini ja töötlusega dušilahendusi, vanne ja vannitoamööblit.

C

Väikeste, kompaktsete vannitubade jaoks oleme loonud omaette

KVALITEET

Hea vannituba kestab kaua ja teenib teid tõrgeteta aastaid. Kuna

sarja Logic, mis võimaldab teil säästa ruumi ja kuhu kuulub kena väike

vannituba koosneb paljudest omavahel tihedalt seotud komponenti-

valamu ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega vannitoamööbel. Samuti

dest, siis on oluline tagada, et kõik komponendid oleksid ühtviisi

pakume erinevaid lahendusi suurema, eksklusiivse vannitoa sisustami-

kvaliteetsed.

seks. Nii nagu me ise, on ka meie kodud erinevad, ning anname endast
parima, et Gustavsbergi kliendid jääksid meie toodetega alati rahule,

D

ükskõik milliseid lahendusi nad parajasti otsivad.

VARUOSAD

Halvima võimaliku stsenaariumi korral või kui midagi teie vannitoas
tõepoolest üles ütleb, võite olla kindlad, et me ei jäta oma tooteid

G

ostnud inimesi hätta. Gustavsbergil on sellisteks puhkudeks pakkuda

Gustavsbergi disainilahenduste eesmärk ei ole mitte üksnes toodete

suur valik varuosasid ja asendustooteid.

kaunis välimus, vaid see hõlmab ka nutikaid lahendusi erinevatele

NUTIKAS DISAIN

praktilistele probleemidele eesmärgiga luua esteetiliselt kaunis ja
hästitoimiv tervik.
Aastate jooksul oleme teinud koostööd terve rea uuendusmeelsete
disaineritega, nende seas Stig Lindbergi, Carl-Arne Bregeri ja viimati
Jon Eliassoniga, kes kõik jagavad meie arusaama terviklikust vannitoadisainist. Täiusliku disainiga vannituba näeb hea välja ning seda on
mugav kasutada.

VÄIKE JA LUKSUSLIK

PARAJA SUURUSEGA JA MOODNE

PARAJA SUURUSEGA JA KESKKONDA
SÄÄSTEV

SUUR JA SÄRAV

5

ARTIC:
KAALUTLETULT
EKSKLUSIIVNE
Uude kaunisse Artic vannitoa mööblikollektsiooni kuuluvad vaja-

suurepäraselt modernsesse keskkonda, või vastupidi, pakkudes põne-

dusel ümbertõstetavad sahtlite jaotuskarbid, mis võimaldavad asju

vaid kontraste vanemates vannitubades. Sarjale omased puhtad

käepärasemalt paigutada. Sahtlite ja kapiuste soft-close funktsioon

vormid ei paku mitte üksnes silmailu, vaid aitavad varjata kinnitusi ja

tagab nende vaikse sulgumise. Sanitaarkeraamika tooted paistavad

äravoolu, muutes tooted hügieeniliseks ja kergesti puhastatavateks.

silma oma sirgete joonte ning kaasaegse disaini poolest, sobitudes
Artic tootesari sisaldab kolmes erinevas värvitoonis vannitoamööblit, valgustusega ja valgustuseta peegleid, WC-potte ja valamuid. Lisaks pakume suurt valikut segisteid, vanne ja dušilahendusi.
Mõned Artic sarja tootefotod leiate ka käesolevalt leheküljelt.

ARTIC MÖÖBEL – VÄRVITOON: BLACK OAK. SAADAVAL KA NATURAL OAK JA MAT WHITE
VÄRVITOONIDES.
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LOGIC:
PAINDLIKUD
VÄRVILAHENDUSED
Logicuga lisate vannituppa värve. Meie valikust leiab neljas meeleolukas värvitoonis sahtlite ja kappide esipaneele, segisti kahvasid ja
vannide paneele, mis kõik on hõlpsasti vahetatavad. Logic muudab
teie vannitoa ka visuaalselt suuremaks. Ümarate vormide asemel

näeb pigem tagasihoidlikult sirgeid lahendusi. Tänu toodete lihtsusele
ja elegantsile sobivad need igasse vannituppa. Vannitoamööbel on
saadaval erinevas suuruses – alates väikestest seinakapimoodulitest
ning lõpetades laiade ja mahukate valamukappidega.

Logic tootesari sisaldab laias valikus vannitoamööblit, erinevaid valamuid tasapindvalamutest kuni väikeste nurgavalamuteni, seinale paigaldatavat WC-potti ning segisteid erinevates värvitoonides kahvade ja nuppudega, mis on soovi korral vahetatavad. Vanni esipaneeli võib valida mööbli ja segistiga samas värvitoonis; samuti pakume mitmesuguse disaini ja suurusega dušilahendusi.

WOODY GREY. PÖÖRAKE LEHTE, ET TUTVUDA KA TEISTE LOGIC SARJA KAPPIDEGA.

PÖÖRAKE LEHTE, ET TUTVUDA KA TEISTE LOGIC SARJA SEGISTITEGA.

LOGIC MÖÖBEL CLASSY WHITE
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LOGIC: ROHKEM
TEMPERAMENTI SINU
VANNITUPPA?
Gustavsbergi Logic vannitoasari on esimene omataoline, mis võimaldab

esipaneelid on vahetatavad, siis võite värvid valida vastavalt oma

luua tõeliselt meeleolukaid sisekujundusi. Meie neli erinevat värvitooni

meeleolule. Kui peaksite siiski värvivaliku osas ümber mõtlema, ei ole

(sealhulgas Moody Blue ja Crazy Orange) aitavad tuua vannituppa

veel midagi katki. Piisab lihtsalt värvide vahetamisest.

isikupära. Kuna segistite kahvad, termostaadi nupud, mööbli ja vanni

LOGIC VALAMUSEGISTI, CLASSY CHROME
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MOODY BLUE

SINFUL BLACK

CRAZY ORANGE

PERFECT WHITE
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NAUTIC:
DESIGNED FOR YOU
Nautic tootesarja loomisel oleme arvestanud oma toodete igapäeva-

Need on keskkonnasõbralikud ja turvalised kasutada. Nautic sarja

kasutajate muljete, kogemuste ja soovidega. Tulemuseks on läbi

toodetega sisustatud vannituba mõjub vahetu, stiilse, värske ja

aegade kõige funktsionaalsem ja keskkonnasõbralikum vannitoasari,

hügieenilisena. Ühtlasi on tegemist meie suurima tootesarjaga, mis

mida iseloomustab orgaaniline ja harmooniline disain. Tootesarja

sisaldab kõike vannituppa vajalikku.

kuuluvate segistite nutikad funktsioonid aitavad säästa vett ja energiat.
Nautic – meie läbi aegade suurim vannitoasari – sisaldab valget ja halli vannitoamööblit, peegelkappe, erinevaid WC-potte ja valamuid, köögi- ja vannitoasegisteid.

ERGONOOMILINE DISAIN
Nautic sarja mudelite loputusnupp on ergonoomiline ja kergesti
kasutatav ning selle funktsioon on igaühele arusaadav. Suure ja
väikese loputuse vahe on mõistetav ka väikestele lastele ja selgesti
eristatav isegi hämarates ruumides. Loputuspaagi nupp on disainitud nii, et seda saavad raskusteta kasutada nii lapsed kui ka väikese
lihasjõudlusega täiskasvanud. Nupu kasutamist ei takista ka pikad
küüned.
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COLORIC:
TÕELISELT PILKUPÜÜDEV SEGISTI
Coloric segistid on võrreldes teiste segistitega väga pilkupüüdvad.

vannituba tundmatuseni, kuid nende mõju keskkonnale on kaduvväike.

Mudel on saadaval viies erinevas värvitoonis, mis teeb selle sobitamise

Kuna segistid on valmistatud kergest alumiiniumsulamist, kaasnevad

vannitoa seinaplaatide või käterättidega imelihtsaks. Samas võite

nende transportimisega väiksemad kulud ja segistid on täies ulatuses

mängida ka põnevate kontrastidega. Coloric tooted võivad muuta

taaskasutatavad.

Sari sisaldab vannitoa- ja köögisegisteid ning dušikomplekti. Värvid harmoneeruvad suurepäraselt Nautic sarja vannitoamööbli dekoratiivliistudega.

Moody Blue

COLORIC TERMOSTAATSEGISTI

COLORIC DUŠIKOMPLEKT

COLORIC VANNISEGISTI

COLORIC KÖÖGISEGISTI

COLORIC VALAMUSEGISTI

Rough Aluminium

Passionate Red

Heavenly Champagne

Passionate Red

Sinful Black
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PARIM SISUSTUS
ÜLDKASUTATAVATESSE
TUALETTRUUMIDESSE
Järgmine kord, kui külastate mõnda haiglat, koolimaja või muud

ranged nõuded puudutavad haiglates kasutatavat sanitaarkeraami-

üldkasutatavat hoonet, heitke pilk sealsesse tualettruumi. Võimalik, et

kat ja seda nii hügieeni kui ka toodete kasutatavuse osas. WC-potte,

märkate sealsel sanitaarkeraamikal Gustavsbergi kuulsat ankrumotiivi.

valamuid ja segisteid peavad raskusteta saama kasutada nii piiratud

Miks just Gustavsberg? Sest meil on arvestatav kogemus üldkasutata-

liikumisvõime kui ka vähese lihasjõudlusega inimesed. Tooted peavad

vate tualettruumide sisustamisel ning meie tooted vastavad tavalisest

olema kergesti ligipääsetavad, hügieenilised, hõlpsasti hooldatavad –

rangematele nõuetele, mida esitatakse seda tüüpi ruumidele. Eriti

ja mis kõige olulisem – energiasäästlikud.

SPETSIAALSELT KOHANDATUD SEGISTI
Tänu pikendatud kahvale või suurematele käepidemetele on
Gustavsbergi segistit lihtne kasutada ka nõrgenenud liikumisvõime
ja lihasjõudluse korral.

ÜLIMOODNE HAIGLA OTSUSTAB GUSTAVSBERGI KASUKS
Hiljuti sai Gustavsberg prestiižse tellimuse tualettruumide sisustamiseks Euroopa kaasaegseimalt haiglalt Nya Karolinska Solnalt. Toodete
disainimisel pöörasime suurt tähelepanu nende jätkusuutlikkusele ja
keskkonnasõbralikkusele. Koostöös kliendiga töötasime välja täiesti
uue, spetsiaalselt haiglatele mõeldud WC-poti mudeli (Nautic 5522),
mille seina ja loputuspaagi vahele jääv tühimik võimaldab seda kergesti
puhastada. Suletud loputuspaak ja isteosa glasuuritud serv muudavad
selle eriti hügieeniliseks; tavalisest kõrgem, ergonoomiline loputusnupp sobib kasutamiseks ka vähenenud lihasjõudlusega inimestele.
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ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE KOHANDATUD MUDELID
SOBIVAD LISAKS HAIGLAINTERJÖÖRILE KA KODUSESSE
MAJAPIDAMISSE PAKKUMAKS LISATUGE.
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17 TARKA SÜMBOLIT
Selleks, et sa kiiresti ja lihtsalt kõiki Gustavsbergi nutikate vannitoatoodete eeliseid mõistaksid, oleme välja valinud 17 illustreerivat sümbolit.
Sümboleid näeb selles kataloogis sageli ning need räägivad pisut rohkem toodete nendest funktsioonidest, mis tihtipeale kohe silma ei torka.

CLEAR GLASS

ECO-TAP
MITMED MEIE SEGISTID ON MÄRGISTATUD „ECO-TAP“ SÜMBOLIGA.
TEGEMIST ON MEIE OMA KESKKONNASERTIFIKAADI MÄRGISTUSEGA,
MILLELE ESITAME VÄGA KÕRGED NÕUDED. PRAKTIKAS TÄHENDAB SEE
SEDA, ET SEGISTI AITAB SUL ILMA ERILISTE PINGUTUSTETA KESKKONDA
SÄÄSTA. ECO-TAP HÕLMAB JÄRGMISI FUNKTSIOONE: ECO-TAP/ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON JA ECO-TAP/VEESÄÄSTUFUNKTSIOON.

ECO-TAP/VEESÄÄSTUFUNKTSIOON

DUŠISEINAD ON PIDEVAS KOKKUPUUTES VEE, SEEBI, ÕLIDE,
ŠAMPOONI JA KATLAKIVIGA. SEETÕTTU ON KÕIK GUSTAVSBERGI
DUŠISEINAD „CLEAR GLASS” PINNAKATTEGA – KAITSVA VÄLISKIHIGA, MIS LIHTSUSTAB PUHASTAMIST JA VÄHENDAB VAJAMINEVA
PESUVAHENDI HULKA.

LAHTIVAJUTUSEGA FUNKTSIOON
DUŠINURGA UKSE JA PROFIILI VAHELE KOGUNENUD MUSTUSE
EEMALDAMINE VÕIB OLLA ÄÄRMISELT TÜLIKAS. MEIE „LAHTIVAJUTUSEGA“ FUNKTSIOON VÕIMALDAB DUŠIUKSED AJUTISELT
PROFIILIST ERALDADA, LIHTSUSTADES NENDE PUHASTAMIST JA
TAGADES LAITMATU HÜGIEENI.

VEESÄÄSTUFUNKTSIOON AITAB SUL KASUTADA AINULT VAJALIKKU
VEEKOGUST. SEGISTI KAHVA TAVAASEND ANNAB PIISAVA VEEVOO
NÄITEKS NÕUDE- JA KÄTEPESUKS. MAKSIMAALSE VEEVOO SAAMISEKS TÕSTA SEGISTI KAHV ÜLEMISSE ASENDISSE. KAHVA VABASTAMISEL LIIGUB SEE AUTOMAATSELT TAGASI TAVAASENDISSE. VEEVOOLU
HULKA ON VÕIMALIK SEADISTADA ISIKLIKELE EELISTUSTELE VASTAVAKS.

ECO-START/VALAMUSEGISTI

TÕSTVAD HINGED
TÕSTVAD HINGED ON NUTIKAS DETAIL, MIS KERGITAB DUŠINURGA
UST SELLE AVAMISEL JA SULGEMISEL 5 MM, AIDATES ÄRA HOIDA
NII PÕRANDA KUI USTE KULUMIST. SEEGA ON SELLEL ESMAPILGUL
LUKSUSLIKUNA MÕJUVAL LISADETAILIL KA SELGELT PRAKTILINE
VÄÄRTUS.

ENERGIASÄÄSTLIKU VALAMUSEGISTI AVAMISEL ON VEE ALGTEMPERATUUR +17 KRAADI, MIS AITAB TEIL SÄÄSTA NII ENERGIAT KUI RAHA.

SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI

GLAZEPLUS

INTELLIGENTSE SENSORTEHNOLOOGIAGA SÄÄSTATE AUTOMAATSELT
NII VETT KUI KA ENERGIAT. SEGISTI HAKKAB TÖÖLE, KUI ASETATE
KÄED SENSORI ETTE; KÄTE EEMALDAMISEL VEEVOOL LAKKAB.
SEGISTI PUHASTAMISEKS SAAB SELLE FUNKTSIOONID AJUTISELT
BLOKEERIDA – SELLEKS PIISAB SENSORI „SILMA“ KINNIKATMISEST.
TÖÖTAB TAVALISE PATAREI VÕI TRAFOGA.

ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERATUUR

MEIE VANNID ON SAADAVAL KA GLAZEPLUS PINNATÖÖTLUSEGA.
SEE ON KRISTALLSELGE POLÜMEERIKIHT, MIS KAITSEB TEIE
VANNI PINDA MUSTUSE JA KATLAKIVI EEST, LIHTSUSTADES
PUHASTAMIST JA VÄHENDADES VAJAMINEVA PESUVAHENDI
HULKA.

LIBISEMISVASTANE TÖÖTLUS

TERMOSTAATSEGISTITEL ON SISSEEHITATUD AUTOMAATNE PÕLETUSKAITSE JA KUUMA VEE TÕKE NING TAGASIVOOLUKLAPID. TÄNU SELLELE
REAGEERIB SEGISTI KIIRELT SÜSTEEMIS TEKKIVATELE RÕHU JA TEMPERATUURI MUUTUSTELE NING ÜHTLUSTAB ERINEVUSED.

ANTIBAKTERIAALNE VÄRV

MEIE VANNIDE LIBISEMISVASTANE PINNATÖÖTLUS, MIS ON
SAADUD KVARTSLIIVA PÕLETAMISEL VANNI KATVA EMAILI SISSE,
ANNAB VÄGA NEUTRAALSE TULEMUSE. TÄNU SELLELE VÄHENEB
MÄRGATAVALT LIBISEMISOHT VANNI ASTUMISEL VÕI SELLEST
VÄLJA TULEMISEL. KUNA TÖÖDELDUD ON AINULT VANNI JALUTSI
PIIRKONDA, SIIS EI TAKISTA SEE KA VANNIMÕNUDE NAUTIMIST.

KÄETOED
VÕIMALIK ON TELLIDA KA KÄETUGEDEGA VANN, MIS MUUDAB
VANNISKÄIGU ERITI LIHTSAKS JA TURVALISEKS.

ANTIBAKTERIAALNE PINNATÖÖTLUS KÕIGIL LOGIC SEERIA SEGISTITE
VÄRVITUD KAHVADEL JA PÖÖRDNUPPUDEL TAKISTAB MUUHULGAS
BAKTERITE (NT. PNEUMOKOKKIDE JA MULTIRESISTENTSETE BAKTERITE), VIIRUSTE JA SEENTE LEVIKUT. PINNATÖÖTLUSEL ON PIKAAJALINE JA TÕESTATUD VÄHEMALT VIIE AASTA PIKKUNE MÕJU.

ISEPARANEV VÄRVIPIND

CERAMICPLUS = C+

TÄNU SEGISTI UNIKAALSETELE ISEPARANEVA VÄRVIPINNA OMADUSTELE KAOVAD LOGIC SEERIA SEGISTITE VÄRVITUD KAHVADELE
JA PÖÖRDNUPPUDELE TEKKIVAD VÄIKSEMAD KRIIMUSTUSED ISEENESEST. VÄRVITUD PINNATÖÖTLUSEGA SEGISTITEL ON KA PIKEM
ELUIGA JA VÄIKSEM BAKTERITE LEVIMISE OHT.

SOFT CLOSE MÖÖBEL

MITMED MEIE TOOTED ON SAADAVAL C+ PINNATÖÖTLUSEGA.
SEE ANNAB SANITAARKERAAMIKALE MUSTUST HÜLGAVA PINNAKATTE, MIS TAKISTAB KATLAKIVI JA MUSTUSE KINNITUMIST TOOTE
PINNALE. C+ ON KA KESKKONNASÕBRALIK, KUNA VÕIMALDAB
SUL TOIME TULLA VÄIKSEMA KOGUSE JA PEHMETOIMELISEMATE
PUHASTUSVAHENDITEGA.

QUICK RELEASE

VANNITOAS VÕIVAD ÄKILISED JA VALJUD HELID SEALSE AKUSTIKA
TÕTTU TUNDUDA ERITI HÄIRIVAD. TÄNU SOFT-CLOSE FUNKTSIOONILE
SULGUVAD KAPIUKSED JA SAHTLID NÜÜD PEHMELT JA HÄÄLETULT.

QUICK RELEASE HINGEDEGA VARUSTATUD PRILL-LAUDA ON
LIHTNE EEMALDADA JA PAIGALDADA, MIS MUUDAB WC-POTI
JA PRILL-LAUA PUHASTAMISE MUGAVAMAKS JA KIIREMAKS.

SOFT CLOSE

14

KÕVAST PLASTIST RASKETE PRILL-LAUDADE SULGEMINE OLI
VAREM KÜLLALTKI KÄRARIKAS PROTSEDUUR. SOFT-CLOSE ON
SELLE PROBLEEMI LAHENDANUD PRILL-LAUA SISSE EHITATUD
HINGEDEGA, TÄNU MILLELE ON SULGUMINE PEHME JA HÄÄLETU.
HINGED EI OLE SANITAARKERAAMIKAGA OTSESES KONTAKTIS,
MIS LIHTSUSTAB PRILL-LAUA PUHASTAMIST JA MUUDAB SELLE
HÜGIEENILISEMAKS.

TUTVU MEIE
TOODETEGA
WC-POTID

VALAMUD

VANNITOAMÖÖBEL

Et leiaksite otsitavad
tooted kiiresti ja võimalikult vähese vaevaga,
oleme määratlenud
tooterühmad eri värvidega. Tooterühmad on
samamoodi markeeritud
ka meie kodulehel.

VANNID

INVATOOTED

DUŠINURGAD

SEGISTID

PAIGALDUSKONSTRUKTSIOONID

AKSESSUAARID
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KUI NUTIKAS ON
TEIE WC?
Gustavsbergi portselanitehase ajalugu ulatub 1600ndatesse aastatesse,

WC-potid hinnatud oma nutika veesäästufunktsiooni poolest ka rahvus-

WC-pottide tootmisega alustasime 1939. aastal. Seetõttu pole üllatav, et

vahelisel turul. Uusimatele mudelitele oleme lisanud täiendavaid

Gustavsbergist rääkides kangastuvad paljudele rootslastele automaat-

funktsioone eesmärgiga teie igapäevatoiminguid veelgi lihtsustada.

selt sõnad „WC“ ja „tualettpott“. Ilmselt on see nii tänu meie pikaajalisele

Seejuures oleme loomulikult jälginud, et tooted oleksid keskkonna-

tegutsemisele selles valdkonnas, mille jooksul meie toodetest on saanud

sõbralikud. Võib isegi väita, et lihtsalt nutikatest lahendustest on saanud

inimeste igapäevaelu loomulik osa. Tänapäeval on Gustavsbergi

nutikad ja keskkonnasõbralikud lahendused.

NUTIKAD JA KESKKONNASÕBRALIKUD LAHENDUSED
Kõik meie WC-potid on varustatud veesäästutehnoloogiaga –
nutika keskkonda säästva lahendusega, mis mõjub soodsalt ka
teie eelarvele. Tänu Ceramicplus pinnatöötlusele on sanitaarkeraamika nüüd veelgi lihtsamini puhastatav ning selleks kulub
vähem tugevatoimelisi puhastusvahendeid, mis samuti aitab
keskkonda säästa.
MITMED MEIE TOOTED ON SA ADAVAL C+ PINNATÖÖTLUSEGA . SEE ANNAB SANITA ARKER A AMIK ALE MUSTUST
HÜLGAVA PINNAK AT TE, MIS TAKISTAB K ATL AKIVI JA
MUSTUSE KINNITUMIST TOOTE PINNALE. C+ ON K A
KESKKONNA SÕBR ALIK, KUNA VÕIMALDAB SUL TOIME
TULL A VÄIKSEMA KOGUSE JA PEHMETOIMELISEMATE
PUHA STUSVAHENDITEGA .

QUICK RELEASE HINGEDEGA VARUSTATUD PRILL-LAUDA
ON LIHTNE EEMALDADA JA PAIGALDADA, MIS MUUDAB
WC-POTI JA PRILL-L AUA PUHA STAMISE MUGAVAMAKS
JA KIIREMAKS.

KÕVAST PLASTIST RASKETE PRILL-LAUDADE SULGEMINE OLI VAREM KÜLLALTKI K ÄRARIK AS PROTSEDUUR.
SOFT-CLOSE ON SELLE PROBLEEMI LAHENDANUD PRILLLAUA SISSE EHITATUD HINGEDEGA, TÄNU MILLELE ON
SULGUMINE PEHME JA HÄ ÄLETU. HINGED EI OLE
SANITA ARKERAAMIKAGA OTSESES KONTAKTIS, MIS
LIHTSUSTAB PRILL-LAUA PUHASTAMIST JA MUUDAB
SELLE HÜGIEENILISEMAKS.

SUUREM OSA TOODETEST ON PAIGALDATAVAD KÕRVALISE ABITA . SEE SÜMBOL TÄHENDAB, E T SOVITAME
PÖÖRDUDA VA STAVA AL A PÄDE VA A SJATUNDJA POOLE,
OLGU TEGU SIIS SANTEHNIKU, PL A ATIJA VÕI ELEKTRIKUGA.
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SÕLTUMATU SERTIFIKAAT
Nordic Quality on kvaliteedisertifikaat,
mille annab välja sõltumatu organisatsioon
INSTA-CERT, kes esitab toodete valmistamisele, hooldusele, varuosade kättesaadavusele, garantiile ja tarnetingimustele
erakordselt ranged nõuded.

HE A T E A DA

SELGITUSEKS

• Kõik Gustavsbergi WC-potid ja bideed on valmistatud tihendatud

Pakume erinevaid mudeleid erinevate paigaldusviiside jaoks:

sanitaartehnilisest portselanist – Genuine Vitreous China – kõige
hügieenilisemast ja vastupidavamast materjalist vannitoa sisseseade
jaoks. Keraamika pind on vastupidav ja kulumiskindel, mistõttu toode
teenib teid palju aastaid.
• Meie WC-potid toodetakse kooskõlas rangeimate keskkonnakaitse-

nõuetega. See kehtib toodete materjalide ja funktsioonide väljatöötamise, tootmisprotsessi, tarnimise ning transpordi osas.
• Tootmisprotsess vastab ISO 9000 nõuetele.
• Valikus on kas põrandale paigaldatavad või seinale kinnitatavad
WC-potid ja bideed.
• Suuremal osal mudelitest on kahesüsteemne loputusmehhanism,

mis võimaldab veekulu kuni 50% võrra vähendada. Kui aga hoone
kanalisatsioonitorud on juba auväärses vanuses, sobib teile paremini
ühesüsteemse loputusega mudel, mille suurem veehulk tagab täiendava läbipesu.
• Valikus on erinevad prill-lauad. WC-poti jaoks prill-lauda valides võtke
arvesse selle sobivust teie vannitoa ergonoomika ja disainiga.

Sisse paigaldatud allavooluga: WC-poti alaosa välispind on sile ning
potiga kaasas olev äravoolupõlv ühendatakse põrandas asetseva
kanalisatsioonitoruga.
Peidetud allavooluga: WC-poti sisene äravoolutoru ühendatakse
põrandas asetseva kanalisatsioonitoruga. Kanalisatsiooniühendus on
peidetud.
Tahavooluga: nimetatakse sageli universaalseks mudeliks. Horisontaalne äravoolutoru annab rohkem võimalusi: WC-potti saab ühendada
põrandal või seinas asetseva kanalisatsioonitoruga.
Paigaldus seinale: kui teil on kavas paigaldada WC-pott või bidee
seinale, tuleb see kinnitada kindlalt ja koormust taluvalt. Gustavsberg
pakub seinapaigalduse tarbeks terve rea järeleproovitud kinnitusvahendeid. Enamikul juhtudest ei ole WC-poti seinapaigaldusele mingeid
vastunäidustusi, isegi kui teie vannitoas on WC-pott seni seisnud
põrandal. Tellige meie Triomont paigalduskonstruktsioonide brošüür,
kust saate kogu vajaliku info.
Liimiga kinnitamine: enamasti kinnitatakse WC-potid põranda külge
poltidega. Kuid kinnitamiseks saab kasutada ka liimi või niiskuskindlat
silikooni. See on mõttekas näiteks juhul, kui te pole päris kindel põrandaküttekaablite asukohas. Teie põrandakattega sobiva liimi või silikooni
valimisel pidage nõu spetsialistiga.
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KUHU WC-POTT
PAIGALDADA?
Triomont on turul pakutavatest paigalduskonstruktsioonidest üks

vannitubadesse, võimaldades teil maksimaalselt kasutada ära kogu

tõhusamaid, võimaldades seinakinnitusega WC-poti ja valamu

vannitoa pinna ja vältida kulukaid remonttöid. Lisaks on konstruktsiooni

paigaldada enamikesse vannitubadesse. Inetu, mustust ja tolmu

paigaldamine äärmiselt lihtne. Tänu Triomontile saate valida paljude

koguv torustik jääb poolseina taha, mille ülemist osa saate kasutada

kvaliteetsete Gustavsbergi ja Villeroy&Bochi WC-pottide, loputus-

täiendava praktilise riiulipinnana. Seejuures on teil poolseina kujun-

nuppude ja valamute vahel, mistõttu Triomont on turul pakutavatest

damisel vabad käed – võite näiteks valida klaasist, puidust või üleni

vannitoa paigalduskonstruktsioonidest kindlasti üks asjalikumaid

keraamiliste plaatidega kaetud lahenduse vahel. Gustavsbergi

valikuid. Teie hooleks jääb vaid WC-potile sobiv koht välja valida.

Triomont süsteem sobib paigaldamiseks nurkadesse ja väikestesse

NII LIHTNE SEE ONGI
Triomont paigalduskonstruktsioon sobib enamikule vannitubadest ja
aitab vältida suuri ja kulukaid remonttöid. Paigaldamiseks vajate vaid

1. TEIE VANA VANNITUBA

14 cm seinasügavust. Sellisel kujul ei võta seinakinnitusega WC-pott
rohkem ruumi kui põrandale paigaldatav mudel.
Juuresolevatel fotodel on kujutatud konstruktsiooni paigaldamise
erinevaid etappe kuni lõpliku tulemuseni ning nagu isegi veenduda
võite, on paigaldamisprotsess suhteliselt lihtne, andes kena, dekoratiivse ja praktilise tulemuse.
Enamiku meie tooteid võite paigaldada ise, kuid WC-poti paigalduskonstruktsiooni puhul soovitame kasutada professionaali abi,
kuna märguvatele pindadele kehtivad spetsiaalsed nõuded. Ka siis,
kui otsustate kogu töö siiski ise ära teha, tasub enne professionaaliga
konsulteerida. Nõu saamiseks pöörduge Gustavsbergi toodete edasimüüja, santehniku või kaupluses oleva spetsialisti poole.
Paigaldamist tutvustava video leiate Gustavsbergi kodulehelt aadressil
www.gustavsberg.ee.

2. KONSTRUKTSIOON
PAIGALDATUNA

TRIOMONT PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON VALAMUTELE
TRIOMONT PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON WC-POTTIDELE
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3. SINU UUS TRIOMONTIGA VANNITUBA

NAUTIC VALAMU 5556. NAUTIC VALAMUSEGISTI. SIFOON 3880.
NAUTIC WC-POTT 5530 KÕVAST PLASTIST PRILL-LAUAGA. TRIOMONT
PNEUMAATILINE LOPUTUSNUPP. G1 TUALETTPABERI HOIDJA. G1 NAGI.
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1

2

KORRALIK LOPUTUS. NUTIKAD LAHENDUSED.
Tänu nupupaneelide/loputusnuppude mudeli- ja materjalivalikule on lihtne leida oma maitse-eelistuste ja vannitoakujundusega
sobiv stiil. Valida on eest- ja pealtvajutusega nupupaneelide
vahel, lisaks pakume pneumaatilisi mudeleid. Sõltuvalt sellest, millise
nupupaneeli kasuks otsustate, saate kasutada kas ühe- või kahesüsteemset loputust.
1 Eestvajutusega loputusnupu
paneel
Mehaaniline või pneumaatiline nupupaneel, mis kinnitatakse kindlasse
kohta WC-poti kohal olevale seinale.

2 Pealtvajutusega loputusnupu paneel
Mehaaniline või pneumaatiline
nupupaneel, mis kinnitatakse
kindlasse kohta poolseina tasapinnale.

3

Pneumaatiline loputusnupp
Pneumaatline ühesüsteemne loputusnupp, mille võib paigutada
sobivasse kohta 1,5 m raadiuses
konstruktsioonist.
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3

KOLM TRIOMONTI
LAHENDUST
KASULIK TEADA TRIOMONTIST
Triomont on lihtne ja paindlik konstruktsioon – seda nii paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate
jaoks. Selle kõik valmistusmaterjalid on kõrgeima kvaliteediga. Konstruktsioon vastab kõige
rangematele koormustaluvusnõuetele: 400 kg. Teisisõnu, te ei pea muretsema, kas konstruktsioon teie raskust kannatab.

LOPUTUSNUPU PANEELID

Poolseina taga

Loputusnupu paneele on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab teil leida
just teie maitse-eelistuste ja vannitoa ruumipaigutusega sobiva lahenduse. Nupupaneelid
võivad olla nii eest- kui pealtvajutuseks, nii ühe- kui kahesüsteemse loputusega. Samuti on
teil võimalik valida mehaanilise ja pneumaatilise nupupaneeli vahel. Pneumaatilise ühesüsteemse loputussüsteemi korral võite nupu paigutada igale poole WC-poti lähedusse – peaasi,
et see jääks 1,5 meetri raadiusesse.

WC-POTID

Täisseina taga

Triomont paigalduskonstruktsioonid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi WC-pottidega. WC-poti kinnituspoltide vahekaugus 180 või 230 mm võimaldab paigaldada erinevaid
WC-potte. Kuna Gustavsberg kuulub Villeroy&Bochi kontserni, võite sobiva mudeli valida ka
Villeroy&Bochi WC-pottide seast. Poltide vahekauguse 180 mm korral saate kasutada kõiki
Gustavsbergi ja Villeroy&Bochi WC-potte.
Valikust leiab igaühele sobiva mudeli, olgu selleks siis lapsed, pikka või lühikest kasvu, keskmisest kogukamad või erivajadustega kasutajad. On nii suuri kui väikeseid potte; samuti WC-potte,
mida saab paigaldada vannitoa nurka või väikesesse ruumi. Ja otse loomulikult sobivad kõik WCpotid Gustavsbergi paigalduskonstruktsioonidega. Erinevate WC-pottide mudelite tutvustused
leiate järgmistel lehekülgedel.

VALAMUD
Reguleeritavat valamu paigalduskonstruktsiooni on võimalik kasutada kõikide valamute puhul,
mille kinnituspoltide vahekaugus on kuni 280 mm. Lisaks jäävad selle lahenduse puhul kõik veeja äravoolutorud pilkude eest varjatuks.

Nurgas

TRIOMONT LOPUTUSNUPUD (NÄIDISED MEIE LAIAST VALIKUST)

KAHESÜSTEEMNE, LÄIKIV KROOM,

ÜHESÜSTEEMNE, VALGE,

KAHESÜSTEEMNE, MUST,

KAHESÜSTEEMNE, VALGE,

PLAST

METALL, ILMA LOGOTA

KLAAS

PLAST
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WC-POTID

PÕRANDALE PAIGALDATAVAD WC-POTID. NAUTIC
• Kerge puhastada, minimalistlik disain.

• Ergonoomiline, kõrge loputusnupp.

• Kondensvee vaba loputuspaak.

• Võib kombineerida käetugedega.

• Vaikselt täituv.

• Mitmekesine valik prill-laudu.

• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

Tootenumber

C+
tootenumber

5500 Nautic peidetud allavooluga
Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud
Valge kõvast plastist prill-laud SC/QR, C+

GB115500301205
GB115500301215

GB1155003R1204
GB1155003R1215
GB1155003R123R

GB115500601205
GB115500601215

GB1155006R1204
GB1155006R1215

GB115510301205
GB115510301215

GB1155103R1203
GB1155103R1215
GB1155103R123R

GB115510601205
GB115510601215

GB1155106R1203
GB1155106R1215

Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

GB115591301203
GB115591301215

GB1155913R1203
GB1155913R1215

Ühesüsteemne loputus, 6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

GB115591601203
GB115591601215

GB1155916R1203
GB1155916R1215

Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit
Valge pehmest plastist prill-laud
Ilma-prill-lauata

GB115546301215
GB115546301205

GB1155463R1215
GB1155463R1204

Ühesüsteemne loputus, 6 liitrit
Valge pehmest plastist prill-laud
Ilma prill-lauata

GB115546601215
GB115546601205

GB1155466R1205

Ühesüsteemne loputus, 6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

5510 Nautic tahavooluga
Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud
Valge kõvast plastist prill-laud SC/QR, C+
Ühesüsteemne loputus, 6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

5591 Nautic allavoolu ja suure alaosaga
Eelkõige mõeldud kasutamiseks vahetusmudelina remondi
korral torustiku või põranda vahetuseta.
Mudeli lai jalg katab eelmise WC-poti kinnitusjäljed põrandal.

5546 Nautic peidetud allavooluga, kõrge mudel
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Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

WC-POTID

PÕRANDALE PAIGALDATAVAD WC-POTID. ARTIC
• Disain eristub sirgete joonte ja täis-

• Peidetud põrandakinnitused.

nurkadega.
• Ideaalne paigaldamiseks vastu seina.

• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

Tootenumber

C+
tootenumber

GB114300301231

GB1143003R1231

4300 ARTic peidetud allavooluga
Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit.
Komplekti kuuluvad kuulkraan ja painduv voolik
loputuskasti veevärgiga ühendamiseks.
Valge kõvast plastist prill-laud, SC/QR

4310 ARTic peidetud tahavooluga
Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit.
Komplekti kuuluvad kuulkraan ja painduv voolik
loputuskasti veevärgiga ühendamiseks.
Valge kõvast plastist prill-laud, SC/QR

GB114310301231

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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WC-POTID

PRILL-LAUAD
• Prill-lauad igale sarjale vastavate

mõõtudega.

• Pehmelt sulguvad soft-close prill-

lauad (SC).

• Quick-Release võimaldab prilll-laua

kergelt eemaldada (QR).

NAUTIC PRILL-LAUAD

Tootenumber

9M24 Nautic pehmest plastist prill-laud, valge
Valmistatud pehmest polüpropüleenist.
Sobib kõigi Nautic sarja WC-pottidega.

9M25 Nautic kõvast plastist prill-laud, valge,
roostevabad kinnitused
Sobib kõigi Nautic sarja WC-pottidega.

9M246101

9M256101

9M26 Nautic kõvast plastist SC/QR hingedega prill-laud
Sobib kõigi Nautic sarja WC-pottidega.
Valge
Must

9M26S101
9M26S136

ARTIC PRILL-LAUAD
ARTic kõvast plastist SC/QR hingedega prill-laud
Valge
Must

9M16S101
9M16S136

LOGIC PRILL-LAUAD
Logic kõvast plastist soft-close hingedega prill-laud
Valge
Must
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9M11S101
9M11S136

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

WC-POTID

LOPUTUSNUPUD. NAUTIC
Mõeldud olemasoleva WC-poti loputusnupu värvi või loputusmahu muutmiseks.

Tootenumber

Loputusnupp Duo, valge
Loputusnupp Duo, kroom

GB19299P0108
GB19299P0110

Sobib kõigi Nautic sarja WC-pottidega.

Loputusnupp 6L, valge
Loputusnupp 6L, kroom

GB19299P0109
GB19299P0111

Sobib kõigi Nauti sarja WC-pottidega.

WC-POTTIDE LISATARVIKUD
Erivajadustega inimestele mõeldud toodete kohta saate lisainformatsiooni meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

Tootenumber

3055 Käetugedega prill-laud Nautic WC-pottidele
Ei sobi seina WC-potile 5530.
Valge prill-laud, valged hallide käepidemetega käetoed
Ilma prill-lauata, valged hallide käepidemetega käetoed

GB88305501
GB88305500

3018 Paberirulli hoidja

GB88301801

3051 Käetugedega prill-laud Nordic WC-pottidele
Valge prill-laud, valged hallid käepidemetega käetoed
Ilma prill-lauata, valged hallide käepidemetega käetoed

GB88305101
GB88305100

3018 Paberirulli hoidja

GB88301801

3060 Värvilised prill-lauad käetugedele 3055 ja 3051
Valge

GB88306001

Sinine

GB88306015

Punane

GB88306004

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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WC-POTID

TRIOMONT PAIGALDUSKONSTRUKTSIOONID
• SINTEF-sertifitseeritud, kõige range-

• Äravoolu võimalus alla või taha.

matele koormustaluvusnõuetele
vastav teraskonstruktsioon, kandvusvõime 400 kg.

• Seinakinnitused on komplektis.
• Reguleeritav loputusvee hulk.

• Reguleeritav istumiskõrgus,

410 - 610mm. Soovitatav poti paigalduskõrgus põrandast 420mm.

Tootenumber

WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XS
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.
Valige eestvajutusega või pneumaatiline loputusnupp.
Kaal: 14 kg koos pakendiga.
Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab istumiskõrguseks
umbes 410 mm. Reguleeritav kuni 610 mm.
Triomont XS paigaldamiseks mehaanilise eestvajutusega loputusnupuga

GB1921102020

Triomont XS paigaldamiseks pneumaatilise eestvajutusega loputusnupuga

GB1921102021

Lisatarvikud:
Nurgakinnitus nurka paigaldamiseks

GB1921102029

83

Sobib eestvajutusega- või pneumaatilisele loputusnupule.

WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XT
Madal mudel paigaldamiseks seinale.
Valige pealtvajutusega või pneumaatiline loputusnupp.
Kaal: 12 kg koos pakendiga.
Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab istumiskõrguseks
umbes 410 mm. Reguleeritav kuni 610 mm.
Triomont XT paigaldamiseks mehaanilise pealtvajutusega loputusnupuga

GB1921102024

Triomont XT paigaldamiseks pneumaatilise 6L loputusnupuga või pneumaatilise
pealtvajutusega loputusnupuga

GB1921102025

Sobib pealtvajutusega- või pneumaatilisele loputusnupule.

WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XS Vario
Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks
seinale või nurka. Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus.
Valige eestvajutusega loputusnupp.
Kaal: 19 kg koos pakendiga.
Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab reguleeritavaks
istumiskõrguseks 410-550 mm. Pärast paigaldamist saab WC-poti kõrgust
tõsta 100 mm. Vajadusel saab selle ka esialgsele kõrgusele tagasi viia.
Triomont XS Vario paigaldamiseks mehaanilise eestvajutusega loputusnupuga

GB1921102022

Lisatarvikud:
Nurgakinnitus

GB1921102029

Sobib eestvajutusega loputusnupule.

WC-poti paigalduskonstruktsioon Trimont
komplekt sisaldab järgmisi tooteid:
• Paigaldusraam WC-poti seinale kinnitamiseks.
• Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak
loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga.
• Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks (toru-torus).
• Neli seinakinnitust.
• M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks.
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• Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist).
• Kaitsekorgid.
• Kruvid ja tüüblid konstruktsiooni kinnitamiseks.
• WC-poti ja seina vahele kinnitatav tihend.
• Paigaldusšabloon.
• Paigaldusjuhend.

Alati tuleb lisada:
• WC-pott.
• Loputusnupp/loputusnupu
paneel.

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

WC-POTID

TRIOMONT LOPUTUSNUPUD
• Lai valik mudeleid ja materjale.

• Nupu valik määrab ära loputusvee

• Tavaline või Duo loputus.

hulga.

MEHAANILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL
Triomont XS-ile, 3/6-liitrine kahesüsteemne loputus

Kahesüsteemne,
valge, plast
GB1921102035

Kahesüsteemne,
matt kroom, plast
GB1921102036

Kahesüsteemne,
läikiv kroom, plast
GB1921102037

Kahesüsteemne,
valge, plast
GB1921102052

Kahesüsteemne,
läikiv kroom, plast
GB1921102053

Kahesüsteemne, valge
metall, ilma logota
GB1921102045

MEHAANILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL
Triomont XS-ile, 6-liitrine ühesüsteemne loputus

Kahesüsteemne,
läikiv kroom, metall,
ilma logota
GB1921102047

Ühesüsteemne, läikiv
kroom, plast
GB1921102051

Kahesüsteemne,
roostevaba
GB1921102054

Ühesüsteemne, valge,
metall, ilma logota
GB1921102040

Ühesüsteemne,
valge, plast
GB1921102030

Ühesüsteemne, läikiv
kroom, metall, ilma
logota
GB1921102042

Ühesüsteemne,
matt kroom, plast
GB1921102031

Kahesüsteemne,
läikiv kroom, plast
GB1921102061

Kahesüsteemne,
valge, klaas
GB1921102066

Ühesüsteemne,
valge, plast
GB1921102050

MEHAANILINE PEALTVAJUTUSEGA
LOPUTUSNUPU PANEEL
Triomont XT-le, 3/6-liitrine kahesüsteemne
loputus

PNEUMAATILINE
LOPUTUSNUPP
Triomont XS-ile ja XT-le,
6-liitrine ühesüsteemne
loputus

Kahesüsteemne,
valge, plast
GB1921102080

Ühesüsteemne,
roostevaba
GB1921102092

Kahesüsteemne,
läikiv kroom, plast
GB1921102081

PNEUMAATILINE PEALTVAJUTUSEGA
LOPUTUSNUPU PANEEL
Triomont XT-le, 3/6-liitrine kahesüsteemne
loputus

PNEUMAATILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL
Triomont XS-ile, 3/6-liitrine kahesüsteemne loputus

Kahesüsteemne,
valge, plast
GB1921102060

Ühesüsteemne,
läikiv kroom, plast
GB1921102032

Kahesüsteemne,
must, klaas
GB1921102067

Kahesüsteemne,
valge, plast
GB1921102085

Kahesüsteemne,
läikiv kroom, plast
GB1921102086

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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WC-POTID

SEINALE PAIGALDATAVAD WC-POTID
• Kõik seina WC-potid sobivad paigal-

damiseks Triomont konstruktsiooniga.

• Kõik seina WC-potid on kinnitatavad
poltide vahekaugusega 180 või 230mm.
• Testitud kandevõime 400kg.

• Mitmekesine valik prill-laudu.
• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

Tootenumber

C+
tootenumber

5530 Nautic seinale paigaldatav
Loputuspaak komplekti ei kuulu. Õhukeste seinte korral tuleb
WC-pott kinnitada paigalduskonstruktsioonile, vaata lk 26.
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

GB115530001000 GB1155300R1000
GB115530001010

5522 Nautic seinale paigaldatav
Õhukeste seinte korral tuleb WC-pott kinnitada paigaldusraamile.
Soovitame meie paigalduskonstruktsiooni GB1921100500,
mille kohta leiad informatsiooni meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee.
Kahesüsteemne loputus, 3/6liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

GB115522301203
GB115522301215

GB1155223R1205

Ühesüsteemne loputus, 6 liitrit
Ilma prill-lauata
Valge pehmest plastist prill-laud

GB115522601203
GB115522601215

GB1155226R1205

GB114330201231

GB1143302R1231

56939901

569399R1

4330 ARTic seinale paigaldatav
Loputuskast komplekti ei kuulu. Õhukeste seinte korral tuleb
WC-pott kinnitada paigalduskonstruktsioonile, vaata lk 26.
Valge kõvast plastist prill-laud, SC/QR

5693 Logic seinale paigaldatav
Loputuskast komplekti ei kuulu. Õhukeste seinte korral tuleb
WC-pott kinnitada paigalduskonstruktsioonile, vaata lk 26.
Kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused
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WC-POTID

VÕITE VALIDA KA VILLEROY & BOCHI
WC-POTI
Alates 2000. aastast kuulub Gustavsberg Villeroy & Bochi kontserni, mis on üks juhtivaid vannitoasisustuse tootjaid Euroopas. Kõik Villeroy & Boch WC-potid on mõeldud paigaldamiseks poltide
vahekaugusega 180 mm ja sobivad Triomont konstruktsiooniga.

Villeroy & Bochi WC-pottide ja vannitoatoodetega tutvumiseks võtke meiega ühendust või vaadake
veebilehte aadressil www.villeroy-boch.com.

Gustavsberg kuulub Villeroy & Boch kontserni ning seetõttu on teil võimalus omavahel kombineerida
neid kahte „vannitoamaailma”. Näiteks võite valida Gustavsbergi lahenduse Triomont ja seejärel otsustada
Villeroy & Bochi WC-poti kasuks. Usume, et leiate just selle, mida vajate.
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WC-POTID

BIDEED
• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

• Seinamudelid on testitud kandevõi-

mega 400kg.

Tootenumber

C+
tootenumber

5598 Nautic seinale paigaldatav
Õhukeste seinte korral tuleb WC-pott kinnitada paigaldusraamile.
Soovitame meie paigalduskonstruktsiooni GB1921100500,
mille kohta leiad informatsiooni meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee.
Ilma segistita

55989901

559899R1

55999901

559999R1

GB1141000100

GB114100R100

GB1141300100

GB114130R100

5599 Nautic põrandale paigaldatav
Ilma segistita

4100 ARTic põrandale paigaldatav
Ilma segistita

4130 ARTic seinale paigaldatav
Õhukeste seinte korral tuleb WC-pott kinnitada paigaldusraamile.
Ilma segistita
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WC-POTID

PISSUAARID
Vajadusel saab meilt lisainformatsiooni pissuaaride paigaldamisel kodumajapidamistesse.

Tootenumber

7G50 Pissuaar
Veeühendusega ülalt
Sifoon tuleb tellida eraldi

7G500001

7G51 Pissuaar
Varjatud veeühendusega tagant
Sifoon ja veeühenduse liitmik tuleb tellida eraldi

7G510001

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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MILLINE VALAMU
VALIDA?
Veedame vannitoas üha rohkem aega ning valamu on tõenäoliselt üks

riiulipinda asjade käepäraseks paigutamiseks. Lisaks peab valamute

igapäevaselt enim kasutatavaid tooteid – seda nii hammaste kui käte

hooldamine olema lihtne ning valamud ka head välja nägema. Gustavs-

pesemisel, suu loputamisel jne. Seetõttu tuleb valamu valikul hoolega

berg pakub suurt valikut valamuid erinevate vajaduste rahuldamiseks

läbi mõelda, kuidas muuta selle kasutamine (sageli piiratud ruumiga)

ja igale maitsele. Allpool näete näiteid meie kolme sarja toodetest –

vannitoas võimalikult mugavaks ja kas oleks võimalik lisada praktilist

kõik sarjad on erineva disainiga ja sisaldavad erinevaid mudeleid.

KÕRGE KVALITEET JA LAI TOOTEVALIK
Kõiki Gustavsbergi valamuid iseloomustab
kasutatava sanitaarkeraamika püsivalt kõrge
kvaliteet. Hea valamu on kergesti puhastav,
näeb hea välja ja kestab aastaid. Loomulikult
ei saa tähelepanuta jätta ka valamu disaini.
Meie valikust leiab mitmesuguseid ja erinevas
suuruses mudeleid, mille seast igaüks peaks
endale leidma isiklike maitse-eelistuste ja
vannitoa sisekujundusega sobiva variandi.
Pole oluline, kas otsite väikese- või suuremõõtmelist, luksuslikku või pigem funktsionaalset mudelit – Gustavsbergi valik valamute
osas on piisavalt suur, et endale meelepärane
mudel leida.

Nagu nimigi ütleb, kinnitatakse „töötasapinna alla paigaldatav“ valamu tasapinna alla, millesse lõigatakse valamu ja
segisti jaoks augud. Seejuures tuleb loomulikult jälgida seda,
et töötasapind oleks valmistatud veekindlast materjalist.

SOBIB IGASSE VANNITUPPA
Paljud Gustavsbergi valamud on disainitud
süvistatud mudelitena ja mõeldud kasutamiseks koos valamukappidega. Kontrast
mööbliga toob sanitaarkeraamika ilu eriti
hästi esile. Logic sari on mõeldud spetsiaalselt väikestele vannitubadele ning sisaldab
ka nurka paigaldatavaid valamuid. Nautic
tootesarja disainimisel seevastu oleme

LOGIC VALAMU

keskendunud toodete funktsionaalsusele.

Logic tootesarja valamud on disainitud
spetsiaalselt väikeste vannitubade
tarbeks ja varustatud mitmete nutikate
funktsioonidega.

Kauni ja puhta joonega sanitaarkeraamika
ning toodete ümardatud servad aitavad
ruumi kokku hoida ja lihtsustavad valamu
puhastamist. Artic tootesarja nurgelised
valamud aga paistavad silma oma esmaklassilise disaini poolest.
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STIILSED DETAILID
Stiilsed sifoonid, valamujalad ja -pooljalad kaunistavad ka vannitoa
hämaramaid nurki.

VALAMUTE SIFOONID

Väikseimatele valamutele pole võimalik
paigaldada valamujalga ega -kappi. Sellisel
juhul on lahenduseks stiilne kroomitud
sifoon, mis sobib loomulikult ka suurtele
valamutele. Sifoonid on saadaval nii seinaühenduseks kui ka põrandaühenduseks.

NAUTIC VALAMU POOLJALG

Nautic sarja kuuluv valamu pooljag peidab
täielukult seina mineva äravoolu ja sifooniosa.
Põrandasse ühendatud äravoolu korral valige
keraamiline valamujalg.

MITMED MEIE TOOTED ON SAADAVAL C+ PINNATÖÖTLUSEGA.
SEE ANNAB SANITAARKERAAMIKALE MUSTUST HÜLGAVA

SUUREM OSA TOODETEST ON PAIGALDATAVAD KÕRVALISE

PINNAKATTE, MIS TAKISTAB KATLAKIVI JA MUSTUSE KINNI-

ABITA. SEE SÜMBOL TÄHENDAB, ET SOOVITAME PÖÖRDUDA

TUMIST TOOTE PINNALE. C+ ON KA KESKKONNASÕBRALIK,

VASTAVA ALA PÄDEVA ASJATUNDJA POOLE, OLGU TEGU SIIS

KUNA VÕIMALDAB SUL TOIME TULLA VÄIKSEMA KOGUSE JA

SANTEHNIKU, PLAATIJA VÕI ELEKTRIKUGA.

PEHMETOIMELISEMATE PUHASTUSVAHENDITEGA.

HEA TEADA
Kõik valamud on valmistatud tihendatud sanitaartehnilisest portselanist – Genuine Vitreous China – vannitoatingimuste jaoks kõige
hügieenilisemast ja kestvamast materjalist. Portselani pind on vastu
pidav ja kulumiskindel, mistõttu toode teenib teid palju aastaid.
•

•

Meie valamud toodetakse kooskõlas rangeimate keskkonnakaitsenõuetega. See hõlmab toodete materjalide ja funktsioonide väljatöötamise, tootmisprotsessi, tarnimise ning transpordi osas.
•

Tootmisprotsess vastab ISO 9001 nõuetele.
•

Paljude valamumudelite jaoks on täiendavalt saadaval torusid ja
sifooni kattev valamujalg või pooljalg. Valamujalg tuleks paigaldada
üheaegselt valamuga.
•

Valamukapp loob kasulikku ruumi vajalike pisiasjade hoidmiseks teie
vannitoas, raiskamata sealjuures põrandapinda.

PAIGALDAMINE
Järgnev käsitleb erinevaid võimalusi meie toodete paigaldamiseks.
Valamu paigaldamisel kanduritele tuleb esmalt seina külge kinnitada
kandurid ja asetada nendele valamu. Poltidega paigaldamisel kinnitatakse valamu vahetult seina külge ning valamu tagaosa on tihedalt
vastu seina. Kontrollige, kas sein on teie valitud paigaldusviisiks piisavalt
vastupidav.
Tööpinna sisse paigaldamiseks mõeldud valamuid saab paigaldada
kahel viisil. Süvistamise teel: paigaldus pealtpoolt lauaplaadi sisse lõigatud
avasse. Paigaldus altpoolt: valamu kinnitatakse lauaplaadi sisse lõigatud avasse altpoolt.
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NAUTIC VALAMUD
• Kergelt puhastatav minimalistlik

vorm, suurused 40-70cm.

• Elliptilise kujuga ja laia tasapinnaosaga.
• Paigaldamine poltidega või kanduri-

tele.

• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

VALAMUD

Tootenumber

C+
tootenumber

5540 Nautic paigaldamiseks poltidega
400×275 mm
Ilma segistita, segisti auk paremal
Ilma segistita, segisti auk vasakul

55409R01
55409L01

55409RR1
55409LR1

55509901
55509801

555099R1
555098R1

55569901
55569801

555699R1
555698R1

55609901
55609801

556099R1
556098R1

55659901
55659801

556599R1
556598R1

55709901
55709801

557099R1
557098R1

5550 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*
500×380 mm
Ilma segistita
Ilma segistita, ilma ülevooluta
* Soovitatav kandurite pikkus 195 või 240 mm

5556 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*
560×430 mm
Ilma segistita
Ilma segistita, ilma ülevooluta
* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm

5560 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*
600×460 mm
Ilma segistita
Ilma segistita, ilma ülevooluta
*Soovitatav kandurite pikkus 260 mm

5565 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*
650×500 mm
IIlma segistita
Ilma segistita, ilma ülevooluta
* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm

5570 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*
700×500 mm
Ilma segistita
Ilma segistita, ilma ülevooluta
* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm
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Tootenumber

2920 valamujalg
Valamu tuleb paigaldada täpselt vastavalt jala kõrgusele.
Valamutele 5550, 5556, 5560, 5565 ja 5570

GB1129200100

VALAMUD

2930 valamu pooljalg
Valamutele 5556, 5560, 5565 ja 5570

GB1129300100

NB! Ei saa kasutada koos käsidušiga valamusegistiga

5295 Nautic valamu pooljalg
Valamule 5550

52959901

NB! Ei saa kasutada koos käsidušiga valamusegistiga

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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ARTIC VALAMUD
• Disain eristub sirgete joonte ja täis-

nurkadega.

• Paigaldamine poltidega või kanduritele.
• Paigaldamisel kanduritele jäävad

kinnitused täielikult varjatuks.

• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

VALAMUD

Tootenumber

C+
tootenumber

GB1144500101

GB114450R101

GB1145500101

GB114550R101

GB1146000101

GB114600R101

GB1146500101

GB114650R101

4450 ARTic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
450×370 mm
Ilma segistita
* Soovitatav kandurite pikkus 240mm

4550 ARTic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
550×440 mm
Ilma segistita
* Soovitatav kandurite pikkus 260mm

4600 ARTic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
600×465 mm
Ilma segistita
* Soovitatav kandurite pikkus 260mm

4650 ARTic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
655×490 mm
Ilma segistita
* Soovitatav kandurite pikkus 260mm

4920 ARTic valamujalg
Nõutav on valamu paigaldamine täpses vastavuses jala
kõrgusega.
Valamutele 4550, 4600 ja 4650
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GB1149200100

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

Tootenumber

4930 ARTic valamu pooljalg
Valamutele 4550, 4600 ja 4650

GB1149300100

NB! Ei saa kasutada koos käsidušiga valamusegistiga

VALAMUD

4931 ARTic valamu pooljalg
Valamule 4450

GB1149310100

NB! Ei saa kasutada koos käsidušiga valamusegistiga

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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LOGIC VALAMUD
• Palju erikujulisi mudeleid mõeldud

just väikestesse vannitubadesse.

• Paigaldamine poltidega või kandu-

ritele.

• C+ valikuvõimalusena tagamaks

kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

VALAMUD

Tootenumber

C+
tootenumber

5393 Logic paigaldamiseks poltidega
360×290 mm
Ilma segistita, segisti auk paremal
Ilma segistita, segisti auk vasakul

53939R01
53939L01

53939RR1
53939LR1

51979R01
51979L01

51979RR1
51979LR1

51989901

519899R1

51939901

519399R1

51949901

519499R1

5197 Logic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
500×265 mm
Ilma segistita, segisti auk paremal
Ilma segistita, segisti auk vasakul

* Soovitatav kandurite pikkus 195mm

5198 Logic paigaldamiseks poltidega
570×370 mm
Sobib kõige paremini paigaldamiseks nurka, kuid on paigaldatav
ka seina keskele.
Saadaval ainult valamukausiga paremal.
Ilma segistita

5193 Logic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
560×440 mm
Ilma segistita

*Soovitatav kandurite pikkus 260mm

5194 Logic paigaldamiseks poltidega/kanduritele*
610×470 mm
Ilma segistita

* Soovitatav kandurite pikkus 260mm
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Tootenumber

2920 valamujalg
Nõutav on valamu paigaldamine täpses vastavuses jala
kõrgusega.
Valamutele 5193 ja 5194

GB1129200100

VALAMUD

2930 valamu pooljalg
Valamutele 5193 ja 5194

GB1129300100

NB! Ei saa kasutada koos käsidušiga valamusegistiga

5295 Logic valamu pooljalg
Valamule 5198

52959901

NB! Ei saa kasutada koos käsidušiga valamusegistiga

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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VALAMUTE LISAMUDELID
Valamud, mis ei kuulu ühessegi tootesarja aga sobivad kogu meie valikuga.

VALAMUD

Tootenumber

860-2 paigaldamiseks poltidega/kanduritele
600×455 mm
Ilma segistita, torukanduritega* (280mm)

GB1086020161

* Paigaldades kanduritele tuleb kasutada meie
selleks loodud torukandureid

860-3 paigaldamiseks poltidega/kanduritele, ilma ülevooluta
500×350 mm
Ilma segistita, ülevooluta*, torukanduritega** (240 mm)

GB1086030161

* Kasutada mittesulguvat põhjaventiili
** Paigaldades kanduritele tuleb kasutada selleks
loodud torukandureid

940 valamujalg
Nõutav on valamu paigaldamine täpses vastavuses
jala kõrgusega.
Valamule 860-2

GB1019400100

7327 98 nurgavalamu paigaldamiseks poltidega
Ilma segistita, segisti augu ja ülevooluga
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GB1573279801

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

VALAMUD JA ABIVAHENDID ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
Lisateabe saamiseks palun pöörduge meie esinduse poole.

VALAMUD

Tootenumber

1704 hüdrauliline valamutõstuk*

GB88170401

Tellige ka:
1708 üle- ja äravoolukomplekt

GB88170801

*Valamu, segisti ja voolikud komplekti ei kuulu.

7119 63 invavalamu paigaldamiseks poltidega.
600×490 mm
Sobib kasutamiseks koos meie valamutõstukiga.
Poltkinnituse võimalus vahetult olemasoleva seina külge.
Eriti madal valamu sobib ratastooli kasutajatele.
Ilma segistita, segisti augu ja ülevooluga

GB157119630110

7119 99 invavalamu paigaldamiseks poltidega.
700×560 mm
Sobib kasutamiseks koos meie valamutõstukiga.
Poltkinnituse võimalus vahetult olemasoleva seina külge.
Eriti madal valamu sobib ratastooli kasutajatele.
Ilma segistita, segisti augu ja ülevooluga

GB157119990110

740 invavalamu paigaldamiseks poltidega.
600×600 mm
Sobib kasutamiseks koos meie valamutõstukiga.
Eriti madal valamu sobib ratastooli kasutajatele.
Ilma segistita, segisti augu ja ülevooluga

GB1074010101

Ilma segistita, segisti augu ja ülevooluta

GB1074010102

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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VALAMUTE SIFOONID
• Reguleeritav kõrgus ja sügavus.

• Kõik osad on kroomitud metallist.

• Sobivad kõikidele meie valamutele.

VALAMUD

Tootenumber

3880 sifoon seina ühendamiseks
Komplektis on kõik vajaminevad torud ja peiteäärik.
Sifoon seinaühenduseks

GB41103880-00W

3880 sifoon põrandasse ühendamiseks, L-toruga
Komplektis on sifoon, L-toru ja peiteäärik põrandale.
Sobiv kasutada juhul kui äravool on seina lähedal.
Sifoon põrandaühenduseks
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GB41103880-00L

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

VALAMU PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON TRIOMONT
• Sobib valamutele, mille kinnituspolti-

• Testitud kandevõime 175kg.

de vahekaugus on kuni 280mm.

VALAMUD

Tootenumber

Valamu paigalduskonstruktsioon Triomont XS
Kõrge mudel paigaldamiseks sirgele seinale või nurka.
Kaal: 11 kg koos pakendiga
Valamu paigalduskonstruktsioon Triomont XS
Lisatarvikud:
Nurgakinnitus nurka paigaldamiseks
Täiendav seinakinnitus (juhuks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa
kasutada)

Valamu paigalduskonstruktsioon Triomont komplekt
sisaldab järgmisi tooteid:
• Paigalduskonstruktsioon.
• M12 keermevardad valamu kinnitamiseks.
• Neli seinakinnitust.
• Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks.
• Äravoolu torupõlv koos 32 mm läbimõõduga muhviga.
• Paigaldusjuhend.

GB1921102100
GB1921102029
GB1921102027

Alati tuleb lisada:
• Valamu.
• Valamu segisti.
• Sifoon.
Kõik meie valamud, segistid ja sifoonid leiate aadressilt www.gustavsberg.ee.
Kodulehel saate tutvuda kõigi meie toodetega ja tellida kogu meie tootevalikut
tutvustavaid brošüüre.

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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MILLINE MÖÖBEL
VANNITUPPA VALIDA?
Vannitubadel on komme asju täis kuhjuda. Käterätid, šampooni-

eos vältida, on tagada piisavalt ruumi asjade paigutamiseks. Gustavs-

pudelid, juukseharjad, hommikumantlid, meigitarbed, tualettpaber,

bergi vannitoamööbel pakub selleks paindlikke, funktsionaalseid ja

hambapasta tuubid, ravimid… kõik see peab mahtuma küllaltki

elegantselt teostatud lahendusi.

piiratud ruumi. Üks võimalus, mis võimaldab selliseid olukordi juba

PAINDLIKE LAHENDUSTEGA ESMAKLASSILINE MÖÖBEL
Tänu valamukapile, kõrgele kapile ja valgustusega peegelkapile on
teil vannitoas asjade paigutamiseks küllaldaselt ruumi. Logic sarja
paindlikud disainilahendused sobivad nii suurtesse kui ka väikestesse
vannitubadesse. Ruumikamasse vannituppa soovitame valida kaks
valamukappi ja kaks kõrget kappi. Kõigi Logic sarja kappide karkassid
on valged, kuid uksed ja sahtlite esipaneelid on saadaval erinevates
värvitoonides ja mitmesuguse töötlusega.
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LOGIC VALAMUKAPP

LOGIC VALAMUKAPP

Perfect White

Moody Blue

LOGIC VALAMUKAPP

LOGIC VALAMUKAPP

Sinful Black

Crazy Orange

LOGIC VANNITOAMÖÖBEL

LOGIC VALAMUKAPP

Woody Grey

Classy White

EHE JA EKSKLUSIIVNE
Sel aastal pakume Artic tootesarjas eriti kaunist ja elegantset
vannitoamööblit. Vaikselt sulguvad kapiuksed, praktilised sahtli
lahterdajad ja hästi läbimõeldud peegelkapid võimaldavad kogeda
vannitubasid täiesti uues valguses. Valamukapp, kõrge kapp ja
seinakapid on saadaval Black Oak, Natural Oak ja Matt White
värvitoonides. Artic sarja vannitoamööbel mõjub ühtaegu eheda
ja eksklusiivsena.

INTELLIGENTNE JA MAITSEKAS

Tumedal valamukapil paiknev Gustavsbergi sanitaarkeraamika ei paku mitte üksnes silmailu, vaid
ka hästi läbimõeldud ruumilahendusi, võimaldades asju käepäraselt paigutada.

VANNITOAS VÕIVAD ÄKILISED JA VALJUD HELID SEALSE

SUUREM OSA TOODETEST ON PAIGALDATAVAD KÕRVALISE

AKUSTIKA TÕTTU TUNDUDA ERITI HÄIRIVAD. TÄNU SOFT-

ABITA. SEE SÜMBOL TÄHENDAB, ET SOOVITAME PÖÖRDU-

CLOSE FUNKTSIOONILE SULGUVAD KAPIUKSED JA SAHT-

DA VASTAVA ALA PÄDEVA ASJATUNDJA POOLE, OLGU TEGU

LID NÜÜD PEHMELT JA HÄÄLETULT.

SIIS SANTEHNIKU, PLAATIJA VÕI ELEKTRIKUGA.

HEA TEADA
• Kombineerige mööblit ja sanitaarkeraamikat vastavalt oma soovi-

• Paljud meie peeglid ja peegelkapid on sisseehitatud valgustusega.

dele, kuid jälgige, et valamud sobiksid oma mõõtudelt kokku valamukapi mõõtmetega.
• Valamukappide puhul on valida ustega või sahtlitega mudelite vahel.
Sahtlid annavad kapi sisust parema ülevaate.

• Veenduge, et teie vannitoamööbel oleks kaitstud dušist tuleva vee eest.

Nende paigaldamiseks paluge alati appi elektrik.
Mööbel talub vannitoa niisket keskkonda, kuid ei ole loodud vastu
pidama pidevale kontaktile veega.
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MILLISED VALAMUD JA KAPID OMAVAHEL SOBIVAD?
VASTUSE LEIATE SIIT.

KAPP

VALAMUD

VAL AMUK APP
NAUTIC

ARTIC

Saadaval värvitoonides: kõrgläikega valge, matt hall ja
valge melamiin

Saadaval värvitoonides: Black Oak, Natural Oak ja Matt White

A903
600 x 475 mm

A904
900 x 475 mm

A905
1200 x 475 mm

4860
600 x 460 mm

4875
750 x 460 mm

48100
1000 x 460 mm

48150
1500 x 460 mm

TASAPINDVALAMUD
Nautic 5562
Nautic 5592
Nautic 5512
Logic 5169
Logic 5171
Logic 5188
2 tk

Artic 4551
Artic 4601
Artic 4651

Need valamumudelid on suuremate mõõtmetega ja ei sobi meie valamukappidele. Need on mõeldud avaratesse
pesuruumidesse paigaldamiseks töötasapindadele või suuremamõõtmelistele kappidele.

SÜVISTATAVAD
VALAMUD
Kapi töötasapind tuleb
tellida eraldi. Enne augu
saagimist tutvu hoolikalt
paigaldusjuhendiga.
5545
5555
6147 98
7127 99

Need valamumudelid on suuremate mõõtmetega ja ei sobi meie valamukappidele. Need on mõeldud avaratesse
pesuruumidesse paigaldamiseks töötasapindadele või suuremamõõtmelistele kappidele.

Toodete artiklinumbrid ja tehnilised joonised leiate alates leheküljest 48.

K ÄEPIDEMED
Kõik käepidemed sobivad kõikidele kappidele (välja arvatud
Nautic sarja tooted, kus käepidemeid asendavad pigem
dekoratiivliistud). Järgnevatel lehekülgedel anname ülevaate
käepidemetest, mis meie hinnangul sobivad kappidele kõige
paremini. Sellegipoolest jäävad teile lõpliku otsuse tegemisel
vabad käed: võite valida ükskõik millised käepidemed vastavalt oma maitse-eelistustele ja nägemusele.
Paremal näete mudeleid, mille hulgast valida. “c-c” tähistab
kruviaukude vahelist kaugust.

Mudel A, c-c 220 mm,
Classy Chrome

Mudel B, c-c 32 mm,
Classy Chrome

Mudel C, c-c 200 mm,
Classy Chrome

Mudel D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

DEKORATIIVLIISTUD
Nautic sarja mööblil ei ole käepidemeid – neid asendavad alati valged dekoratiivliistud. Kui eelistate siiski
värvilisi dekoratiivliiste, siis on võimalik valida kolme
erineva värvi vahel.
NB! Iga valamukapi jaoks tuleb tellida kaks dekoratiivliistu!
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Pikkus: 600 mm
Mudelile Nautic A903
Punane, must või alumiinium

Pikkus: 900 mm
Mudelile Nautic A904
Punane, must või alumiinium

Pikkus: 1200 mm
Mudelile Nautic A905
Punane, must või alumiinium

KAPP

VAL AMUK APP
LOGIC

LOGIC

Saadaval värvitoonides: Sinful Black, Perfect White,
Crazy Orange, Moody Blue. NB! Kapi karkass on alati valge.

Saadaval värvitoonides: Woody Grey, Classy White
NB! Kapi karkass on alati valge.

1860
600 x 411 mm

VALAMUD

1890
900 x 411 mm

1812+1860
1200 x 411 mm

1862
600 x 411 mm

1892
900 x 411 mm

1822
1200 x 411 mm

TASAPINDVALAMUD
Nautic 5562
Nautic 5592
Nautic 5512
Logic 5169
Logic 5171
Logic 5188
Artic 4551
Artic 4601

Need valamumudelid on suuremate mõõtmetega ja ei sobi meie valamukappidele. Need on mõeldud
avaratesse pesuruumidesse paigaldamiseks töötasapindadele või suuremamõõtmelistele kappidele.

Artic 4651

SÜVISTATAVAD
VALAMUD
Kapi töötasapind tuleb
tellida eraldi. Enne augu
saagimist tutvu hoolikalt
paigaldusjuhendiga.
5545
5555
6147 98
7127 99

Mudel E96, c-c 96 mm,
Classy Chrome

Need valamumudelid on suuremate mõõtmetega ja ei sobi meie valamukappidele. Need on mõeldud
avaratesse pesuruumidesse paigaldamiseks töötasapindadele või suuremamõõtmelistele kappidele.

Mudel E128, c-c 128 mm,
Classy Chrome

Mudel E1160, c-c 160 mm,
Classy Chrome

Mudel F, c-c 128 mm
Classy Chrome
või Anthracite

Mudel F, c-c 192 mm
Classy Chrome
või Anthracite

Mudel F, c-c 320 mm
Classy Chrome
või Anthracite

Mudel G, c-c 192 mm
Classy Chrome
või Anthracite
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NAUTIC VANNITOAMÖÖBEL
• Valamud on elliptilise kujuga ja laia tasapinnaosaga.
alumiinium) sobivad kokku Coloric sarja
• Valikus on ka valamu asemele paigaldatav
segistitega.
• Uksed ja sahtlid on Soft Close vaikselt sulgu- ülapaneel, vt www.gustavsberg.ee.
• Vannitoa elektriühendused tuleb lasta
va funktsiooniga.
• Lisavarustusena valamukapi sahtli lahterdaja. teha spetsialistil.

• Mööbli karkass ja uksed/sahtlid on sama värvi. • Dekoratiivliistude värvid (punane, must,
• Vahetatavaid dekoratiivliiste on valikus nelja

värvi. Kappidega on kaasas kõrgläikega
valged dekoratiivliistud.

VALGE VALAMUKAPP DEKORATIIVLIISTUDEGA

HALL VALAMUKAPP DEKORATIIVLIISTUDEGA

VANNITOAMÖÖBEL

Tootenumber

A903 Valamukapi komplekt sisaldab kappi,
Nautic tasapindvalamut 5562 ja valgeid dekoratiivliiste
Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin

610

475
600

GB71A903CWWBDH
GB71A903GBWBDH
GB71A903AGWBDH

Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja

B0015100

A672 60 Värviline dekoratiivliist*
Alumiinium
Must
Punane

A67260FJ
A67260FK
A67260FL

*NB! Tellige 2 tükki

A904 Valamukapi komplekt sisaldab kappi,
Nautic tasapindvalamut 5592 ja valgeid dekoratiivliiste
Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin

610

900

475

GB71A904CWWBDH
GB71A904GBWBDH
GB71A904AGWBDH

Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja

B0015100

A672 90 Värviline dekoratiivliist*
Alumiinium
Must
Punane

A67290FJ
A67290FK
A67290FL

*NB! Tellige 2 tükki

A905 Valamukapi komplekt sisaldab kappi,
Nautic tasapindvalamut 5512 ja valgeid dekoratiivliiste
Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin

GB71A905CWWBDH
GB71A905GBWBDH
GB71A905AGWBDH

610

1200

475

Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja

B0015100

A672 12 Värviline dekoratiivliist*
Alumiinium
Must
Punane

A67212FJ
A67212FK
A67212FL

*NB! Tellige 2 tükki
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Tootenumber

A671 Seinakapp vasakpoolsete hingede uksega,
valge dekoratiivliistuga ja kahe klaasriiuliga
Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin

GB71A671CWDH
GB71A671GBDH
GB71A671AGDH

A672 Seinakapp parempoolsete hingede uksega,
valge dekoratiivliistuga ja kahe klaasriiuliga
Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin
A672 40 Värviline dekoratiivliist
Alumiinium
Must
Punane

GB71A672CWDH
GB71A672GBDH
GB71A672AGDH
A67240FJ
A67240FK
A67240FL

A673 Kõrge seinakapp vasakpoolsete hingede ustega, ühe sahtliga,
valgete dekoratiivliistudega ja kolme klaasriiuliga
GB71A673CWDH
GB71A673GBDH
GB71A673AGDH

A674 Kõrge seinakapp vasakpoolsete hingede ustega, ühe sahtliga,
valgete dekoratiivliistudega ja kolme klaasriiuliga
Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin
A672 40 Värviline dekoratiivliist
Alumiinium
Must
Punane

GB71A674CWDH
GB71A674GBDH
GB71A674AGDH
A67240FJ
A67240FK
A67240FL

A402 60 Peegelkapp kahe ukse ja valgustusega
Peeglid on ka uste siseküljel. Lüliti ja 230V pistikupesa kapi sees. Komplekti kuulub
4 klaasriiulit. Paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Kaks luminofoorlampi á 13W.
Matt hall
Valge melamiin

A40260GB
A40260AG

A402 90 Peegelkapp kahe ukse ja valgustusega
Peeglid on ka uste siseküljel. Lüliti ja 230V pistikupesa kapi sees. Komplekti kuulub
4 klaasriiulit. Paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Kaks luminofoorlampi á 14W.
Hall matt
Valge melamiin

A40290GB
A40290AG

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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VANNITOAMÖÖBEL

Kõrgläikega valge (kapi karkass valge melamiin)
Matt hall
Valge melamiin

NAUTIC VALAMUKAPID KOOS VALAMUTEGA
• Kappide karkass ja uksed on valgest melamiinist.
• Uksed on Soft Close vaikselt sulguva funktsiooniga.

• Kapis on üks fikseeritud riiul.
• Valamud on elliptilise kujuga ja laia tasapinnaosaga.

Tootenumber

VANNITOAMÖÖBEL

A900 Valamukapi komplekt sisaldab valgest melamiinist vasakpoolsete
hingedega ustega kappi, Nautic valamut 5550 ja valget dekoratiivliistu

GB71A900AGWB

A901 Valamukapi komplekt sisaldab valgest melamiinist kappi,
Nautic valamut 5556 ja valget dekoratiivliistu

GB71A901AGWB

A902 Valamukapi komplekt sisaldab valgest melamiinist kappi,
Nautic valamut 5560 ja valget dekoratiivliistu

GB71A902AGWB

603

420

270

603

470

311

603

520

50

311
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ARTIC VANNITOAMÖÖBEL
• Mööbli karkass ja uksed/sahtlid on sama värvi. • Valamukappi võib kasutada ka komplektis

• Käepidemeteta peegelkapi uste alaserv on
oleva ülapaneeliga ilma valamuta.
hall, mistõttu jäävad sõrmejäljed nähtamatuks.
guva funktsiooniga.
• Valamu paigaldamiseks tuleb teha ülapaneeli • Peegelkapil on liigutatavad klaasriiulid ja
• Lisavarustusena valik erinevaid käepidemeid.
sobiva suurusega auk.
LED valgustus kapi kohal ja all.
• Lisavarustusena valamukapi sahtli lahterdaja. • Vähe ruumi võttev painduv valamusifoon • Vannitoa elektriühendused tuleb lasta teha
on komplektis.
spetsialistil.
• Uksed ja sahtlid on Soft Close vaikselt sul-

VALIK KÄEPIDEMEID

Black Oak

F Classy Chrome

Natural Oak

Matt White

F Anthracite

G Classy Chrome

G Anthracite

Tootenumber

4860 Valamukapi komplekt sisaldab ülapaneeliga sahtlitega kappi,
ARTic 4551 valamut ja painduvat sifooni
Black Oak
Natural Oak
Matt White
Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja
Koosneb neljast valgeks värvitud MDF karbist
Tellige sobiv kogus.

GB714860BO00BO
GB714860NO00NO
GB714860DH00DH
GBBOX4

Käepidemete mudelid lk. 53.

4875 Valamukapi komplekt sisaldab ülapaneeliga sahtlitega kappi,
ARTic 4551 valamut ja painduvat sifooni
Black Oak
Natural Oak
Matt White
Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja
Koosneb neljast valgeks värvitud MDF karbist
Tellige sobiv kogus.

GB714875BO00BO
GB714875NO00NO
GB714875DH00DH
GBBOX4

Käepidemete mudelid lk. 53.

Valamu mõõdud ja sahtli lahterdaja on näidatud
selle lehekülje esimese valamukapi juures.
48100 Valamukapi komplekt sisaldab ülapaneeliga sahtlitega kappi,
ARTic 4551 valamut ja painduvat sifooni
Black Oak
Natural Oak
Matt White
Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja
Koosneb neljast valgeks värvitud MDF karbist
Tellige sobiv kogus.

GB714810BO00BO
GB714810NO00NO
GB714810DH00DH
GBBOX4

Käepidemete mudelid lk. 53.

Valamu mõõdud ja sahtli lahterdaja on näidatud
selle lehekülje esimese valamukapi juures.
48150 Valamukapi komplekt sisaldab ülapaneeliga sahtlitega kappi,
ARTic 4551 valamuid ja painduvat sifooni
Black Oak
Natural Oak
Matt White
Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja
Koosneb neljast valgeks värvitud MDF karbist
Tellige sobiv kogus

GB714815BO00BO
GB714815NO00NO
GB714815DH00DH
GBBOX4

Käepidemete mudelid lk. 53.

Valamu mõõdud ja sahtli lahterdaja on näidatud
selle lehekülje esimese valamukapi juures.
Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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KOLM PINNAKATTE
MATERJALI

Tootenumber

4870 Kõrge seinakapp
Ümberpööratavad uksed parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Ühe fikseeritud ja kahe ümberpaigaldatava puidust riiuliga.
Black Oak
Natural Oak
Matt White
Lisatarvikud:
Sahtli lahterdaja
Koosneb neljast valgeks värvitud MDF karbist
Tellige sobiv kogus.

GB714870BO00BO
GB714870NO00NO
GB714870DH00DH
GBBOX4

Käepidemete mudelid lk. 53

4888 60 Peegelkapp kahe ukse ja LED valgustiga kapi kohal ja all
Peeglid on ka uste siseküljel. 230V pistikupesa asub kapi sees.
Komplekti kuulub 2 ümberpaigaldatavat klaasriiulit. Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi. Kõik monteerimiseks
vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.

VANNITOAMÖÖBEL

Black Oak
Natural Oak
Matt White

GB71488860BO
GB71488860NO
GB71488860DH

4888 75 Peegelkapp kahe ukse ja LED valgustiga kapi kohal ja all
Peeglid on ka uste siseküljel. 230V pistikupesa asub kapi sees.
Komplekti kuulub 2 ümberpaigaldatavat klaasriiulit. Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi. Kõik monteerimiseks
vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Black Oak
Natural Oak
Matt White

GB71488875BO
GB71488875NO
GB71488875DH

4888 10 Peegelkapp kahe ukse ja LED valgustiga kapi kohal ja all
Peeglid on ka uste siseküljel. 230V pistikupesa asub kapi sees.
Komplekti kuulub 2 ümberpaigaldatavat klaasriiulit. Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi. Kõik monteerimiseks
vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Black Oak
Natural Oak
Matt White

GB71488810BO
GB71488810NO
GB71488810DH

4888 15 Peegelkapp kahe ukse ja LED valgustiga kapi kohal ja all
Peeglid on ka uste siseküljel. 230V pistikupesa asub kapi sees.
Komplekti kuulub 4 ümberpaigaldatavat klaasriiulit. Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi. Kõik monteerimiseks
vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Black Oak
Natural Oak
Matt White

52

GB71488815BO
GB71488815NO
GB71488815DH

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

Tootenumber

4880 60 Peegel LED valgustusega ja ilma
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
4880 60 Valgustusega peegel
4880 60 Ilma valgustuseta peegel
Lisatarvikud:
Klaasriiuli kandurid (tellige 2 tk ühe riiuli jaoks)
Classy Chrome
Klaasriiul, 600 mm

GB7148806000
GB7148806000U

GB714890C
GB7148906000

4880 75 Peegel LED valgustusega ja ilma
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.

Lisatarvikud:
Klaasriiuli kandurid (tellige 2 tk ühe riiuli jaoks)
Classy Chrome
Klaasriiul, 750 mm

GB7148807500
GB7148807500U

GB714890C
GB7148907500

4880 100 Peegel LED valgustusega ja ilma
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
4880 100 Valgustusega peegel
4880 100 Ilma valgustuseta peegel
Lisatarvikud:
Klaasriiuli kandurid (tellige 2 tk ühe riiuli jaoks)
Classy Chrome
Klaasriiul, 1000 mm

GB7148801000
GB7148801000U

GB714890C
GB7148901000

4880 150 Peegel LED valgustusega ja ilma
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
4880 150 Valgustusega peegel
4880 150 Ilma valgustuseta peegel
Lisatarvikud:
Klaasriiuli kandurid (tellige 2 tk ühe riiuli jaoks)
Classy Chrome
Klaasriiul, 1500 mm

GB7148801500
GB7148801500U

GB714890C
GB7148901500

Käepidemed
Sobivad kõikidele ARTic mööbli kappidele
Mudel F

Mudel G

Mudel F, c-c 128 mm, Classy Chrome
Mudel F, c-c 192 mm, Classy Chrome
Mudel F, c-c 320 mm, Classy Chrome

GB7148C128E
GB7148C192E
GB7148C320E

Mudel F, c-c 128 mm, Anthracite
Mudel F, c-c 192 mm, Anthracite
Mudel F, c-c 320 mm, Anthracite

GB7148A128F
GB7148A192F
GB7148A320F

Mudel G, c-c 192 mm, Classy Chrome

GB7148C192G

Mudel G, c-c 192 mm, Anthracite

GB7148A192G

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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4880 75 Valgustusega peegel
4880 75 Ilma valgustuseta peegel

LOGIC VANNITOAMÖÖBEL
• Väikese sügavusega kapid sobivad hästi

• Vähe ruumi võttev painduv valamusifoon

väikesemõõdulisse vannituppa.
• Sahtlid/uksed neljas värvitoonis, karkass valge.
• Kappide uksed ja sahtlite esipaneelid sobivad värvilt kokku vannipaneelide ja Logic
segistitega.

on komplektis.
• Valamukapil on üks suur sahtel ja üks fikseeritud riiul.
• Valikus on ka valamu asemele paigalda
tav ülapaneel, vt www.gustavsberg.ee.

• Uksed ja sahtlid on Soft Close vaikselt

sulguva funktsiooniga.
• Lisavarustusena valik erinevaid käepidemeid.
• Lisavarustusena kroomitud tugijalad.

VANNITOAMÖÖBEL

NELJA VÄRVI PINNAKATTED

VALIK KÄEPIDEMEID

Sinful Black

Käepide A

Perfect White

Crazy Orange

Moody Blue

Käepide B

Käepide C

Tootenumber

1860 Valamukapi komplekt sisaldab kappi, Logic tasapindvalamut 5169
ja painduvat sifooni
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Grazy Orange

GB711860WBEL
GB711860WBDH
GB711860WB36
GB711860WB38

Lisatarvikud:
Käepidemed
Mudel A
Mudel C

GB711800001A
GB711800001C

Kroomitud tugijalad, reguleeritavad 320-340 mm, 2 tk

GB7118000004

1890 Valamukapi komplekt sisaldab kappi, Logic tasapindvalamut 5171
ja painduvat sifooni
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Grazy Orange

GB711890WBEL
GB711890WBDH
GB711890WB36
GB711890WB38

Lisatarvikud:
Käepidemed (NB! Tellige 2 tükki)
Mudel A
Mudel C

GB711800001A
GB711800001C

Kroomitud tugijalad, reguleeritavad 320-340 mm, 2 tk

GB7118000004

1812 + 1860 Valamukapi komplekt ustega külgkappidega sisaldab
lisaks Logic tasapindvalamut 5188 ja painduvat sifooni
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Grazy Orange

GB711812WBELEL
GB711812WBDHDH
GB711812WB3636
GB711812WB3838

1812 + 1860 Valamukapi komplekt usteta külgkappidega sisaldab
lisaks Logic tasapindvalamut 5188 ja painduvat sifooni
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Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Grazy Orange

GB711812WBEL
GB711812WBDH
GB711812WB36
GB711812WB38

Lisatarvikud:
Käepidemed
Mudel B
Mudel C

GB711800001B
GB711800001C

Kroomitud tugijalad, reguleeritavad 320-340 mm, 2 tk

GB7118000004

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

Tootenumber

1850 Valamukapi komplekt sisaldab valgest melamiinist ühe riiuliga kappi,
Logic valamut ja kahte käepidet (mudel A)
Valamukapp + valamu segistiauguga vasakul
Valamukapp + valamu segistiauguga paremal

GB71185001L00
GB71185001R00

1810 Seinakapp
Ümberpööratav uks parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Kahe ümberpaigaldatava puidust riiuliga. Kapi karkass on valge.
GB7118100100EL
GB7118100100DH
GB711810010036
GB711810010038

Lisatarvikud:
Käepide A
Käepide B

GB711800001A
GB711800001B

1820 Moodulkapp
Ümberpööratav uks parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Kapi karkass on valge.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB7118200100EL
GB7118200100DH
GB711820010036
GB711820010038

Lisatarvikud:
Käepide A
Käepide B

GB711800001A
GB711800001B

1870 Kõrge seinakapp, sügavusega 160 mm
Ümberpööratavate uste parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Nelja ümberpaigaldatava puidust riiuliga. Kapi karkass on valge.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB7118700100EL
GB7118700100DH
GB711870010036
GB711870010038

1871 Kõrge seinakapp, sügavusega 350 mm
Ümberpööratavate uste parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Nelja ümberpaigaldatava puidust riiuliga. Kapi karkass on valge.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Lisatarvikud:
Käepide A (NB! Tellige 2 tk)
Käepide B (NB! Tellige 2 tk)

GB7118710100EL
GB7118710100DH
GB711871010036
GB711871010038
GB711800001A
GB711800001B

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

LOGIC VANNITOAMÖÖBEL
• Väikese sügavusega kapid sobivad hästi väikesemõõdu

lisse vannituppa.
• Sahtlid/uksed kahes värvitoonis, karkass valge.
• Vähe ruumi võttev painduv valamusifoon on komplektis.

•
•
•
•

Valamukapil on kaks mahukat sahtlit.
Uksed ja sahtlid on Soft Close vaikselt sulguva funktsiooniga.
Lisavarustusena valik erinevaid käepidemeid.
Vannitoa elektriühendused tuleb lasta teha spetsialistil.

VANNITOAMÖÖBEL

KAKS PINNAKATTE
MATERJALI

VALIK KÄEPIDEMEID

Classy White

Käepide D

Woody Grey

Käepide E96

Käepide E128

Käepide E160

Tootenumber

1862 Valamukapi komplekt sisaldab kappi, Logic tasapindvalamut 5169
ja painduvat sifooni
Classy White
Woody Grey
Lisatarvikud:
Käepidemed (Tellige vajalik kogus)
Käepide D
Käepide E96
Käepide E128
Käepide E160

GB711862WB01
GB711862WBWG

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

1892 Valamukapi komplekt sisaldab kappi, Logic tasapindvalamut 5171
ja painduvat sifooni
Classy White
Woody Grey
Lisatarvikud:
Käepidemed (Tellige vajalik kogus)
Käepide D
Käepide E96
Käepide E128
Käepide E160

GB711892WB01
GB711892WBWG

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

1822 Valamukapi komplekt sisaldab kappi, Logic tasapindvalamut 5188
ja painduvat sifooni
Classy White
Woody Grey
Lisatarvikud:
Käepidemed (Tellige vajalik kogus)
Käepide D
Käepide E96
Käepide E128
Käepide E160
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GB711822WB01
GB711822WBWG

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

Tootenumber

1810 Seinakapp
Ümberpööratav uks parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Kahe ümberpaigaldatava puidust riiuliga.
Classy White
Woody Grey

GB711810010001
GB7118100100WG

Lisatarvikud:
Käepidemed (Tellige vajalik kogus)
Käepide D
Käepide E96
Käepide E128
Käepide E160

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

1870 Kõrge seinakapp, sügavusega 160 mm
Ümberpööratavate uste parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Nelja ümberpaigaldatava puidust riiuliga.
GB711870010001
GB7118700100WG

1871 Kõrge seinakapp, sügavusega 350 mm
Ümberpööratavate uste parempoolse või vasakpoolse paigaldusega.
Nelja ümberpaigaldatava puidust riiuliga. Kapi karkass on valge.
Classy White
Woody Grey

GB711871010001
GB7118710100WG

Lisatarvikud:
Käepidemed (Tellige vajalik kogus)
Käepide D
Käepide E96
Käepide E128
Käepide E160

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

1882 60 Peegelkapp kahe uksega
Peeglid ka uste siseküljel. Komplekti kuulub 2 klaasriiulit.
Saadaval ka valgustuse ja/või pistikupesaga. Kaitseklass IP44.
Valge

GB7118826001

Lisatarvikud:
Halogeenvalgusti, IP44 8W
Pistikupesa, IP44

GB7118824600
GB711800220

1882 90 Peegelkapp kahe uksega
Koosneb 60 cm ja 30 cm suurusest kapist. 30 cm kappi võib paigaldada nii
paremale kui vasakule. Peeglid ka uste siseküljel. Komplekti kuulub 2 klaasriiulit.
Saadaval ka valgustuse ja/või pistikupesaga. Kaitseklass IP44.
Valge

GB7118829001

Lisatarvikud:
Halogeenvalgusti, IP44 8W
Pistikupesa, IP44

GB7118824600
GB711800220

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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Classy White
Woody Grey

PEEGLID
• Mudelid ei kuulu ühessegi tootesarja

aga sobivad kogu meie valikuga.

• Mõõdud sobituvad vannitoamööbli

• Vannitoa elektriühendused tuleb

ja valamute standardmõõtudega.

lasta teha spetsialistil.

Tootenumber

1831 Valgustipaneel
Kaks süvistatud LED-valgustit ja 230V pistikupesa, maandusvõimalus.
Mõeldud kinnitamiseks seinale koos peegliga 1835.
Valge

GB71183160AG

1835 Peegel 600x720 mm

GB7118356001

VANNITOAMÖÖBEL

1880-60 Valgustusega peegel
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Tarnitakse kahe 13W valgusallikaga.
1880-60 peegel 600x650 mm
1880-60 peegel 600x650 mm, pistikupesaga

GB7118806000
GB7118806011

1880-90 Valgustusega peegel
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Tarnitakse kahe 13W valgusallikaga.
1880-90 peegel 900x650 mm
1880-90 peegel 900x650 mm, pistikupesaga

GB7118809000
GB7118809011

1880-120 Valgustusega peegel
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Tarnitakse kahe 13W valgusallikaga.
1880-120 peegel 1200x650 mm
1880-120 peegel 1200x650 mm, pistikupesaga

GB7118801200
GB7118801211

A403 60 Valgustusega peegel
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Tarnitakse kahe 13W valgusallikaga.
Peegel 600x680 mm, alumiiniumraamil

A40360GB

A403 90 Valgustusega peegel
Fikseeritud paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi.
Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44.
Tarnitakse kahe 21W valgusallikaga.
Peegel 900x680 mm, alumiiniumraamil
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A40390GB
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MÖÖBLILE PAIGALDATAVAD VALAMUD
• Mööblile paigaldatavate tasapindvalamute mõõdud on

vastavuses sama sarja mööbli mõõtudega.
• Tasapindvalamuid on võimalik paigaldada ka kanduritele.

• Süvistatavaid või altpoolt paigaldatavaid valamuid on

võimalik paigaldada ülapaneeliga kappidele. Kontrolli, et
valamu sobiks mõõtudelt mööbliga.

NAUTIC VALAMUD

Tootenumber

C+
tootenumber

5562 Nautic tasapindvalamu
620×500 mm
Paigaldamiseks Nautic mööblile või kanduritele.
Ilma segistita
Ilma segistita, ülevooluta

5562 99 R1
5562 98 R1

GB81550001
GB81556001

VANNITOAMÖÖBEL

Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele.
Kandurid: 460 mm
Esipaneel: 600 mm

5562 99 01
5562 98 01

5592 Nautic tasapindvalamu
920×500 mm
Paigaldamiseks Nautic mööblile või kanduritele.
Ilma segistita
Ilma segistita, ülevooluta
Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele.
Kandurid: 460 mm
Esipaneel: 900 mm

5592 99 01
5592 98 01

5592 99 R1
5592 98 R1

GB81550001
GB81559001

5512 Nautic tasapindvalamu
1220×500 mm
Paigaldamiseks Nautic mööblile või kanduritele.
Ilma segistita
Ilma segistita, ülevooluta
Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele.
Kandurid: 460 mm
Esipaneel: 1200 mm

5512 99 01
5512 98 01

5512 99 R1
5512 98 R1

GB81550001
GB81551201

5545 Nautic ovaalne süvistatav valamu
450×360 mm
Ilma segistita
Ilma segistita, ülevooluta

5545 99 01
5545 98 01

5545 99 R1
5545 98 R1

5555 99 01
5555 98 01

5555 99 R1
5555 98 R1

5555 Nautic ovaalne süvistatav valamu
550×440 mm
Ilma segistita
Ilma segistita, ülevooluta

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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LOGIC VALAMUD

Tootenumber

C+
tootenumber

5169 Logic tasapindvalamu
620x430 mm
Paigaldamiseks Logic mööblile või poltidega (c-c 280mm)
Ilma segistita
Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele.
Kandurid: 395 mm
Esipaneel: 600 mm

51699901

516999R1

GB81510001
GB81556001

5171 Logic tasapindvalamu
920x430 mm
Paigaldamiseks Logic mööblile või poltidega (c-c 280mm)
Ilma segistita
Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele.
Kandurid: 395 mm
Esipaneel: 900 mm

51719901

517199R1

GB81510001
GB81559001

VANNITOAMÖÖBEL

5188 Logic tasapindvalamu
1200x430 mm
Paigaldamiseks Logic mööblile
Ilma segistita
Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele.
Kandurid: 395 mm
Esipaneel: 1200 mm

ARTIC VALAMUD

51889901

518899R1

GB81510001
GB81551201

Tootenumber

C+
tootenumber

GB1145510101

GB114551R101

4551 ARTic süvistatav valamu
550x440 mm
Paigaldus pealtpoolt kapi ülapaneeli sisse lõigatud avausse.
Valamu tagakülg on glasuurimata, paigaldada vastu seina.
Sobib paigaldamiseks ka Nautic valamukappidele A903/A904, lk. 48.
Ilma segistita

4601 ARTic süvistatav valamu
600x465 mm
Paigaldus pealtpoolt kapi ülapaneeli sisse lõigatud avausse.
Valamu tagakülg on glasuurimata, paigaldada vastu seina.
Ilma segistita

GB1146010101 GB114601R101

4651 ARTic süvistatav valamu
655x490 mm
Paigaldus pealtpoolt kapi ülapaneeli sisse lõigatud avausse.
Valamu tagakülg on glasuurimata, paigaldada vastu seina.
Ilma segistita
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GB1146510101 GB114651R101

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

VALAMUTE LISAMUDELID

Tootenumber

6147 98 Ovaalne valamu, paigaldamiseks altpoolt
Segisti pagaldatakse kapi ülapaneelile või seinale valamu taga.
Ilma segistita, ülevooluga

GB1561479801

7127 99 Ümar valamu, paigaldamiseks altpoolt
Ilma segistita, paigaldusdetailidega, segistiaugu ja ülevooluga

GB1571279901

VANNITOAMÖÖBEL

6321 99 Valamu
500x400 mm
Valamu tagakülg on glasuurimata, paigaldada vastu seina.
Ilma segistita
Ülevoolu- ja põhjaklapikomplekt*

GB1563219901
94281061

* sobib ühendamiseks valamusifooniga

6322 99 Valamu
600x500 mm
Valamu tagakülg on glasuurimata, paigaldada vastu seina.
Ilma segistita
Ülevoolu- ja põhjaklapikomplekt*

GB1563229901
94281061

* sobib ühendamiseks valamusifooniga

SIFOON KAPILE PAIGALDATAVATELE VALAMUTELE
• Mõeldud kasutamiseks kappidele paigaldatavate

• Võimaldab jätta kappi palju hoiuruumi.

valamutega.

Tootenumber

Sifoon painduva voolikuosaga
Universaalne sifoon sobib nii seina- kui põrandasse ühendamiseks

GB8118000001

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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MILLINE VANN VALIDA?
Maailmas on vähe asju, mis oleksid võrreldavad kuuma vanniga peale

tubadest. Meie vanne iseloomustab puhas ja kaasaegne disain ning

pikka ja väsitavat tööpäeva. Vanniskäigu rahustavale ja lõõgastavale

vannide vahetatavad paneelid võimaldavad lihtsate vahenditega luua

toimele on keeruline midagi vastu panna. Gustavsbergi vannid ei ole

väga eriilmelisi vannitubasid. Jalgadel vann mõjub kõige esindusliku-

jagatud eraldi tootesarjadesse, kuna need sobivad enamikesse vanni-

malt siis, kui jätate selle ümber pisut vaba ruumi.

SÜVISTATAV VÕI JALGADEGA VANN?
Gustavsbergi valikust leiate erinevaid vannimudeleid. Eksklusiivsema sisekujunduse loomiseks on võimalik meie vanne ka
süvistada.. Jalgadega vanne pakume valges ja mustas värvitoonis ning vannijalad on vajadusel vahetatavad. Samuti pakume
vahetatavate esipaneelidega vanne erinevates meeleolukates
värvitoonides. Kui ühest värvist tüdinete, saate vana esipaneeli
lihtsalt uue vastu välja vahetada.

HÄSTI LÄBIMÕELDUD JA KERGESTI HOOLDATAV
Kõik Gustavsbergi vannid on tervikuna kergesti hooldatavad.
Vanni täisesipaneel varjab ära küll selle taga oleva äravoolutoru,
kuid vannialuse puhastamine võib osutuda äärmiselt keeruliseks.
Selle probleemiga toimetulekuks pakume lihtsat, kuid tõhusat
lahendust: vanni alla pääsemiseks saate esipaneeli alaosa ajutiselt üles tõsta.
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EMAILITUD VANNID JALGADEL VÕI PAIGALDAMISEKS PANEELIDEGA

Standardvannid 1300–1700 ja
paneelideta mudel 1571 on kõige
levinumad – mugav ja praktiline
lahendus vannivõtmiseks ning duši
all pesemiseks, sügavus 420 mm.
Kombivannid 1607–1707 on
suurepärane valik nende jaoks, kes
end sageli vannis duši all pesevad.
Mudeli jalapiirkond on tavapärasest laiem ja tasasem, muutes nii
vannivõtmise kui ka duši all pesemise mugavaks. Samuti on see vann
standardvannist pisut madalam
(380 mm), mis teeb vanni sisse ja
sealt välja astumise lihtsamaks.

Istevann 1051 on mõeldud
tõeliselt tillukeste vannitubade
omanikele, kes ei soovi vannivõtmise mõnust loobuda. Mõõdud
1,050 x 650 mm.

Käpakujuliste jalgadega vannid
6316 ja 6368 on ovaalsed, võimaldades toetuda mõlemale vanni
otsale. Äravooluava asub vanni
keskel.

Vann Duo 1603 sobib vannimõnude nautimiseks kahekesi. Vanni
mõlemale otsale on mugav toetuda ning äravooluava asub vanni
keskel.

MEIE VANNID ON SAADAVAL KA GLAZEPLUS PINNAVANNI SERVALE KINNITATAVAD KÄETOED SUURENDAVAD
OHUTUST JA LISAVAD MUGAVUST.

TÖÖTLUSEGA. SEE ON KRISTALLSELGE POLÜMEERIKIHT,
MIS KAITSEB TEIE VANNI PINDA MUSTUSE JA KATLAKIVI
EEST, LIHTSUSTADES PUHASTAMIST JA VÄHENDADES VAJAMINEVA PESUVAHENDI HULKA.

VANNE ON SAADAVAL ANTI-SLIP LIBISEMISVASTASE
TÖÖTLUSEGA, MILLE KÄIGUS PÕLETATAKSE KVARTSLIIV
VANNI EMAILI KÜLGE MOODUSTADES SELLE PINNALE
NEUTRAALSE MUSTRI. SELLINE PIND AITAB VÄLTIDA
LIBISEMIST VANNI SISENEMISEL JA SELLEST VÄLJUMISEL. TÖÖDELDUD PIND ASUB JALGADELE MÕELDUD
OSAS JA EI VÄHENDA SEEGA VANNINAUDINGUT.

HEA TEADA
• Gustavsberg pakub teile laia valikut eri mõõdus ja kujuga vanne, mil-

lest suurem osa on mõeldud paigaldamiseks vanniraamile koos täisvõi poolpaneelidega. Samuti on meil olemas esipaneelita vannid ja
uputatavad vannid, mis on mõeldud viimistlemiseks keraamiliste
plaatidega.

• Vanne on lihtne paigaldada ja puhastada. Täispaneeliga vannide

paneeli alumist osa saab üles tõsta – nii pääseb vannialusele pinnale
hõlpsasti ligi ja seda on lihtne puhastada. Poolpaneel jällegi võimaldab alati põrandale ligi pääseda ja seda puhastada.
• Paigaldamine: vann paigaldatakse vanniraamile.

• Meie vannid on valmistatud emailitud lehtterasest, mis on äärmiselt

tugev ja vastupidav materjal.

• Raami jalad on vanni nurkades, mistõttu vanni ümberminek on prak-

tiliselt võimatu. Reguleeritavad jalad tagavad vanni kindla püsimise
ka ebatasasel põrandal.
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EMAILITUD TERASVANNID TÄIS- VÕI POOLPANEELIDEGA
• Valmistatud emailitud lehtterasest.

• Täispaneeli alaosa on võimalik puhasta-

• Vannid paigaldatakse süvistatult või ühe

mise hõlbustamiseks üles tõsta.
• Lisavarustusena saadaval olevad käetoed
ja libisemisvastane põhi muudavad vanniskäigu ohutumaks.

otsa- ja ühe esipaneeliga vanniraamile ja tarnitakse koos äravoolutoru ja põhjaventiiliga.
• Reguleeritav jalgade kõrgus, 25 mm.

• Lisavarustusena vanni puhastamist liht-

sustav ja kiirendav Glazeplus pinnakate.
• Osadele vannidele on saadaval ka värvi-

liste paneelidega vanniraamid.
• Valgetele vanniraamidele saadaval lisa

otsa- ja esipaneelid.
Tootenumber

Vannivee hulk: 150 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

1300 Vann 1300x700 mm
Ülevooluavaga
7013 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga
7513 Lisa täisesipaneel
7570 Lisa täisotsapaneel
6013 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6513 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6213 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli
kinnitamise komplekt*

GB2081300100
GB2170130100
GB2175130100
GB2175700100
GB2160130100
GB2165130100
GB2165700100
GB2162130100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega vanniks

VANNID

Vannivee hulk: 155 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

1400 Vann 1400x700 mm
Ülevooluavaga
7014 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga
7514 Lisa täisesipaneel
7570 Lisa täisotsapaneel
6014 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6514 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6214 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli
kinnitamise komplekt*

GB2083400100
GB2170140100
GB2175140100
GB2175700100
GB2160140100
GB2165140100
GB2165700100
GB2162140100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega vanniks
Lisad:
1400 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavaga
1400 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavaga
1400 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavaga

Vannivee hulk: 165 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

GB2083400199
GB2083400112
GB2083400111

Kaks käetuge

GB208B080901

1500 Vann 1500x700 mm
Ülevooluavaga

GB2083500100

7015 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga
7515 Lisa täisesipaneel
7570 Lisa täisotsapaneel
6015 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6515 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6215 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli
kinnitamise komplekt*

GB2170150100
GB2175150100
GB2175700100
GB2160150100
GB2165150100
GB2165700100
GB2162150100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega vanniks
Lisad:
1500 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavaga
1500 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavaga
1500 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavaga
Kaks käetuge
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GB2083500199
GB2083500112
GB2083500111
GB208B080901
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Tootenumber

Vannivee hulk: 178 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

1570 Vann 1570x700 mm
Ülevooluta, põhjaklapiga
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
valge
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Moody Blue
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Crazy Orange
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Sinful Balck
7516 Lisa täisesipaneel, valge
7570 Lisa täisotsapaneel, valge
6016 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6516 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6216 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli
kinnitamise komplekt*

GB2115700100
GB2170160100
GB2170163600
GB2170163800
GB2170165800
GB2175160100
GB2175700100
GB2160160100
GB2165160100
GB2165700100
GB2162160100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega vanniks
Lisad:
1570 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavata
1570 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavata
1570 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavata*

Vannivee hulk: 178 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

GB2115700113
GB2115700112
GB2115700111

Kaks käetuge

GB208B080901

1600 Vann 1600x700 mm
Ülevooluavaga

GB2083600100
GB2170160100
GB2170163600
GB2170163800
GB2170165800
GB2175160100
GB2175700100
GB2160160100
GB2165160100
GB2165700100
GB2162160100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega
vanniks
Lisad:
1600 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavaga
1600 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavaga
1600 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavaga

Vannivee hulk: 186 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

GB2083600199
GB2083600112
GB2083600111

Kaks käetuge

GB208B080901

1603 Duo vann 1600x700 mm
Sümmeetriline vanniosa, äravool vanni keskel, ülevooluta, põhjaklapiga

GB2116030100

7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga, valge
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Moody Blue
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Crazy Orange
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Sinful Balck
7516 Lisa täisesipaneel, valge
7570 Lisa täisotsapaneel, valge
6016 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6516 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6216 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli kinnitamise
komplekt*

GB2170160100
GB2170163600
GB2170163800
GB2170165800
GB2175160100
GB2175700100
GB2160160100
GB2165160100
GB2165700100
GB2162160100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega
vanniks
Lisad:
1603 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavata
1603 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavata
1603 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavata
Kaks käetuge

GB2116030113
GB2116030112
GB2116030111
GB208B080901

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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VANNID

7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga, valge
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Moody Blue
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Crazy Orange
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Sinful Balck
7516 Lisa täisesipaneel, valge
7570 Lisa täisotsapaneel, valge
6016 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6516 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6216 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli
kinnitamise komplekt*

Tootenumber

Vannivee hulk: 190 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

1607 Combi vann 1600x700 mm
Laiema dušiosaga, ülevooluta, põhjaklapiga
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
valge
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Moody Blue
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Crazy Orange
7016 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga,
Sinful Balck
7516 Lisa täisesipaneel, valge
7570 Lisa täisotsapaneel, valge
6016 Raam koos poolesipaneeli ja -otsapaneeliga
6516 Lisa poolesipaneel
6570 Lisa poolotsapaneel
6216 Lisa poolesipaneeli ja poolotsapaneeli
kinnitamise komplekt*

GB2116070100
GB2170160100
GB2170163600
GB2170163800
GB2170165800
GB2175160100
GB2175700100
GB2160160100
GB2165160100
GB2165700100
GB2162160100

* Poolpaneelidega vanni muutmiseks täispaneelidega vanniks
Lisad:
1607 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavata
1607 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavata
1607 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavata
Kaks käetuge

Vannivee hulk: 190 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

VANNID
Vannivee hulk: 106 liitrit
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Vanni põhja pilti vt lk 63

Vanni põhja pilti vt lk 63

GB2116070111
GB208B080901

1707 Combi vann 1700x700 mm
Laiema dušiosaga, ülevooluta, põhjaklapiga

GB2117070100

7017 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga
7517 Lisa täisesipaneel
7570 Lisa täisotsapaneel

GB2170170100
GB2175170100
GB2175700100

Lisad:
1707 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavata
1707 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavata
1707 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavata

Vannivee hulk: 190 liitrit

GB2116070113
GB2116070112

GB2117070113
GB2117070112
GB2117070111

Kaks käetuge

GB208B080901

1700 Vann 1700x700 mm
Ülevooluavaga

GB2083970100

7017 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga
7517 Lisa täisesipaneel
7570 Lisa täisotsapaneel

GB2170170100
GB2175170100
GB2175700100

Lisad:
1700 Vann Glazeplus pinnakattega, ülevooluavaga
1700 Vann libisemisvastase põhjaga, ülevooluavaga
1700 Vann käetugede aukudega kahele käetoele,
ülevooluavaga

GB2083970199
GB2083970112

Kaks käetuge

GB208B080901

1051 Istevann 1050x650 mm
Ülevooluavaga

GB2081050100

7010 Raam koos täisesipaneeli ja -otsapaneeliga
7510 Lisa täisesipaneel
7565 Lisa täisotsapaneel

GB2170100100
GB2175100100
GB2175650100

GB2083970111

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

JALGADEL VANNID EMAILITUD TERASEST
• Valmistatud emailitud lehtterasest.

• Reguleeritav jalgade kõrgus, 25 mm.

• Emailitud välispind.

• Lisavarustusena saadaval olev libisemisvas-

• Paneelide puudumine lihtsustab koristamist.

tane põhi muudab vanniskäigu ohutumaks.
• Mudelitele 6316 ja 6368 on saadaval
kroomitud äravoolutoru.

• Vannid tarnitakse koos äravoolutoru ja

põhjaventiiliga.

• Mudelitele 6316 ja 6368 on valikus eri

värvi jalad.
• Lisavarustusena vanni puhastamist liht-

sustav ja kiirendav Glazeplus pinnakate.

Tootenumber

Vannivee hulk: 178 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

1571 Vann 1570x700 mm
Ilma jalgadeta, ülevooluta

GB2115710100

1016 Raam koos reguleeritavate jalgadega, 25 mm

GB2110160100
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Vannivee hulk: 186 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

6316 Jalgadel vann, 1580 x 680 mm
Ilma ülevooluta, kaasas äravoolutoru ja
kroomitud põhjaventiil
Perfect White, valged jalad
Perfect White, ilma jalgadeta*
Sinful Black, ilma jalgadeta*

GB2063160101
GB2063160001
GB2063165601

Perfect White jalad, paar
Sinful Black jalad, paar
Classy Chrome, paar

GB2921200353
GB2921200359
GB2921200358

Calssy Chrome äravoolutoru

GB2924300164

Vanni on võimalik tellida ka Glazeplus pinnakattega
või libisemisvastase põhjaga. Täpsemat infot nende
toodete kohta küsige meie esindusest.

Vannivee hulk: 209 liitrit

Vanni põhja pilti vt lk 63

6368 Jalgadel vann, 1680 x 730 mm
Ilma ülevooluta, kaasas äravoolutoru ja
kroomitud põhjaventiil
Perfect White, valged jalad
Perfect White, ilma jalgadeta*
Sinful Black, ilma jalgadeta*

GB2063680101
GB2063680001
GB2063168601

*Eraldi tellitavad jalad
NB! Vanni paigaldamiseks tellige kaks paari jalgu
Perfect White jalad, paar
Sinful Black jalad, paar
Classy Chrome, paar

GB2921200353
GB2921200359
GB2921200358

Calssy Chrome äravoolutoru

GB2924300164

Vanni on võimalik tellida ka Glazeplus pinnakattega
või libisemisvastase põhjaga. Täpsemat infot nende
toodete kohta küsige meie esindusest.

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

67

VANNID

*Eraldi tellitavad jalad
NB! Vanni paigaldamiseks tellige kaks paari jalgu

VANNI SERVALE PAIGALDATAV SEGISTI SKANDIC
• Kõrge kvaliteet, puhas ja lihtne

disain.

• Automaatne kaitsesüsteem kuuma-

veepõletuse ennetamiseks.

• Vanni veega täitmine kas jooksutoru

või ülevoolu kaudu.

Tootenumber

Skandic termostaatvannisegisti
Käsidušiga

GB41217143

Jooksutoru

GB41638390

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

120

27

Ø45

Täiteventiil ülevooluavale

U90601061

3-10
100
53

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

Ø45

3-10

VANNID
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Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

VANNID

69

MILLINE DUŠILAHENDUS
SOBIB TEIE VANNITUPPA?
Gustavsbergi dušinurgad paistavad silma nii kvaliteetse disaini kui ka

seina- ja põrandaprofiilid on kohandatavad vastavalt teie vajadustele,

funktsionaalsuse poolest. Pakume laias valikus erinevaid dušilahendusi

võimaldades neid paigaldada ka kaldus seinte ja põranda korral.

igasuguste vannitubade tarbeks. Enne sobiva mudeli väljavalimist

Dušikabiin on mitmekülgseid kasutusvõimalusi pakkuv alternatiiv

tuleks siiski pisut mõelda vannitoas valitsevate tingimuste peale.

juhul, kui vannitoa põrand ei ole veekindel. Sel juhul pakub dušikabiin

Dušinurga puhul on olulised veekindlad seinad ja põrand ning duši

ise veekindlat keskkonda ning ka selle paigaldamine ei ole eriti keeruline.

nurgas põrandal paiknev äravool. Kõik Gustavsbergi dušinurkade

Kõik, mida vajate, on vaba nurgake, ühendus veevärgiga ja äravool.

PÖÖRDUSTEGA DUŠISEINAD JA -NURGAD

SISSEEHITATUD TÕSTVAD HINGED KERGITAVAD DUŠIUKSI
AVAMISEL 5 MM. JUHUL, KUI PÕRANDAKALLE EI OLE
VEE ÄRAVOOLUKS PIISAV, AITAB SPETSIAALNE VEETÕKE.

DUŠINURK KUMERATE VÕI SIRGETE PÖÖRDUSTEGA. UKSED AVANEVAD NII SISSE- KUI VÄLJAPOOLE, VÕIMALDADES VÄIKESES VANNITOAS RUUMI KOKKU HOIDA. SAADAVAL ERINEVATES SUURUSTES.

KUMERATE LIUGUSTEGA DUŠIK ABIINID

SIRGETE LIUGUSTEGA DUŠIK ABIIN

Dušikabiinid sobivad kõige paremini

Ehkki fotol kujutatud mudel sisal-

vannitubadesse, mille seinad ja põrand

dab dušikomplekti, puudub sellel

ei ole täiesti veekindlad. Dušikabiinid

dušisegisti. Valida võib valgete või

kujutavad endast suletud veekindlaid

kroomitud profiilide vahel.

üksusi. Kõik, mida vajate, on vaba ruutmeeter pinda, ühendatus sooja ja külma
veega ning äravool. Fotol kujutatud dušikabiin on saadaval sisseehitatud segisti
ja dušikomplektiga. Valida on valgete või
kroomitud profiilide vahel. Dušikabiin
on saadaval ka sirgete ustega.
NACQ 900 x 900 mm
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NCC 800 x 800 mm

LÜK ANDUSTEGA DUŠINURGAD

LÜKANDUSTEL ON LAHTIVAJUTUSE

LAIA PROFIILI ON VÕIMALIK TEHA

FUNKTSIOON JA REGULEERITAVAD

AUGUD PINNAPEALSETE VEETORUD

ÄRAVOOLUAVADEGA PÕRANDAPRO-

JAOKS.

FIILID.

DUŠINURK SIRGETE LÜKANDUSTEGA
JA VALGETE PROFIILIDEGA.

NC 900 x 900 mm

DUŠINURK ÜMARATE LÜKANDUSTEGA. VALIKUS ON KROOMITUD VÕI VALGED PROFIILID. LAI VALIK ERI MÕÕTE – KA SIRGETE LÜKANDUSTEGA.

DUŠISEINAD ON PIDEVAS KOKKUPUUTES VEE, SEEBI, ÕLIDE,

TÕSTVAD HINGED ON NUTIKAS DETAIL, MIS KERGITAB

ŠAMPOONI JA KATLAKIVIGA. SEETÕTTU ON KÕIK GUSTAVSBERGI

DUŠINURGA UST SELLE AVAMISEL JA SULGEMISEL 5 MM,

DUŠISEINAD „CLEAR GLASS” PINNAKATTEGA – KAITSVA VÄLIS-

AIDATES ÄRA HOIDA NII PÕRANDA KUI USTE KULUMIST.

KIHIGA, MIS LIHTSUSTAB PUHASTAMIST JA VÄHENDAB VAJA-

SEEGA ON SELLEL ESMAPILGUL LUKSUSLIKUNA MÕJUVAL

MINEVA PESUVAHENDI HULKA.

LISADETAILIL KA SELGELT PRAKTILINE VÄÄRTUS.

DUŠINURGA UKSE JA PROFIILI VAHELE KOGUNENUD MUSTUSE
EEMALDAMINE VÕIB OLLA ÄÄRMISELT TÜLIKAS. MEIE „LAHTIVAJUTUSEGA“ FUNKTSIOON VÕIMALDAB DUŠIUKSED AJUTISELT
PROFIILIST ERALDADA, LIHTSUSTADES NENDE PUHASTAMIST JA
TAGADES LAITMATU HÜGIEENI.

HEA TEADA
• Ohutusnõuded on ranged – meie tooteid kontrollitakse CE ohutus-,

funktsionaalsus-, tihedus- ja vastupidavusnõuete järgi.
• Meie populaarseim dušinurk paigaldatakse otse veekindlale põran-

• Erimõõtudega dušinurkade suurust mõõtes

(nt 100 x 80) kinnitage teip nurgakujuliselt
põranda külge ning täpse tulemuse tagamiseks
mõõtke vasakult paremale.

dale, mille äravooluala on pisut kaldus.
• Dušikabiini muretuks paigaldamiseks peaks teie vannitoa

lae kõrgus olema vähemalt 205 cm.
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LÜKANDUSTEGA DUŠINURGAD
• Karastatud turvaklaasist.

• Reguleeritav seinaprofiil (25 mm) võimaldab • Põrandaprofiilis olevad avad juhivad üleliigse

• Clear glass pinnatöötlus tagab kergema ja

vee vanntoa põrandalt dušiala äravoolu.
paigaldada dušinurga otse isegi kõverate
• Lisana on saadaval laiendus profiil 40-65 mm.
seinte puhul.
• Võimalik on viia pinnapealsed torud läbi profiili. Võimalik omavahel ühendada mitmeid pro• Reguleeritav põrandaprofiil võimaldab paigalda- fiile.
da dušinurga otse isegi kõverate põrandate puhul.

loodussõbraliku puhastamise.
• Valged või kroomitud profiilid.
• Uste lahtivajutatav mehhanism lihtsustab
puhastamist.

AxB
Laius/reguleeritavus, mm

Tootenumber

NQ kumer dušinurk
Kroomitud profiilidega; seinad 6 mm
NQ80G-C,
80 x 80 cm
NQ90G-C,
90 x 90 cm
NQ100G-C,
100 x 100 cm
NE-C lai profiil, kroomitud

780–805 x 780–805
880–905 x 880–905
980–1005 x 980–1005
Lai profiil reguleeritav 40–65 mm

UDW8080NAU164W-61
UDW9090NAU164W-61
UDW1010NAU164W-61
UPGUHWP-61

780–805 x 780–805
880–905 x 880–905
980–1005 x 980–1005
Lai profiil reguleeritav 40–65 mm

UDW8080NAU164W-01
UDW9090NAU164W-01
UDW1010NAU164W-01
UPGUHWP-01

Valgete profiilidega; seinad 6 mm
NQ80G-W,
80 x 80 cm
NQ90G-W,
90 x 90 cm
NQ100G-W, 100 x 100 cm
NE-W lai profiil, valge

Mõõdud AxB tähistavad profiili
välismõõte. Maksimummõõdud
on saavutatavad ainult täiesti
sirge seina ja põranda ning nendevahelise täisnurga olemasolul.

Iga dušinurga detailsed mõõtudega
joonised leiate meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee

NC dušinurk
Kroomitud profiilidega; seinad 8 mm

DUŠINURGAD

NC80G-C 80 x 80 cm
NC90G-C 90 x 90 cm
NC100G-C 100 x 100 cm
NC89G-C 80 x 90 cm
NC98G-C 90 x 80 cm
NC810G-C 80 x 100 cm
NC108G-C 100 x 80 cm
NE-C lai profiil, kroomitud

780–805 x 780–805
880–905 x 880–905
980–1005 x 980–1005
780–805 x 880–905
880–905 x 780–805
780–805 x 980–1005
980–1005 x 780–805
Reguleeritav 40–65 mm

UDW8080NAU120W-61
UDW9090NAU120W-61
UDW1010NAU120W-61
UDW8090NAU120RW-61
UDW9080NAU120LW-61
UDW8010NAU120RW-61
UDW1080NAU120LW-61
UPGUHWP-61

780–805 x 780–805
880 – 905 x 880 – 905
980–1005 x 980–1005
780–805 x 880–905
880–905 x 780– 805
780–805 x 980–1005
980–1005 x 780–805
Reguleeritav 40–65 mm

UDW8080NAU120W-01
UDW9090NAU120W-01
UDW1010NAU120W-01
UDW8090NAU120RW-01
UDW9080NAU120LW-01
UDW8010NAU120RW-01
UDW1080NAU120LW-01
UPGUHWP-01

Valgete profiilidega; seinad 8 mm
NC80G-W, 80 x 80 cm
NC90G-W, 90 x 90 cm
NC100G-W, 100 x 100 cm
NC89G-W, 80 x 90 cm
NC98G-W, 90 x 80 cm
NC810G-W, 80 x 100 cm
NC108G-W, 100 x 80 cm
NE-W lai profiil, valge

Mõõdud AxB tähistavad profiili
välismõõte. Maksimummõõdud
on saavutatavad ainult täiesti
sirge seina ja põranda ning nendevahelise täisnurga olemasolul.

Iga dušinurga detailsed mõõtudega
joonised leiate meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee
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PÖÖRDUSTEGA DUŠINURGAD
• Karastatud turvaklaasist.

• Tarnitakse koos veevoolu tõkkega juhuks

• Reguleeritav seinaprofiil (20 mm) võimal-

• Clear glass pinnatöötlus tagab kergema ja

kui põranda kalle pole piisav.
• Tänu tõstvatele hingedele tõuseb uks avades 5 mm.
• Ukse avanemisnurk on 180 kraadi.

dab paigaldada dušinurga otse isegi kõverate seinte puhul.
• Lisana on saadaval laiendus profiil 25 mm.

loodussõbraliku puhastamise.
• Puuduvad põrandaprofiilid, vajalik on
põranda kalle äravoolu suunas.
• Kroomitud profiilid.

AxB
Laius/reguleeritavus, mm

Tootenumber

SQ kumer dušinurk
Kroomitud profiilidega; seinad 6 mm
SQ80G,
SQ90G,
SQ100G,
SQ810G,
SQ108G
SQ89G
SQ98G

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
80 x 100 cm
100 x 80 cm
80 x 90 cm
90 x 80 cm

SE-C lisaprofiil, kroom

780–800 x 780–800
880–900 x 880–900
980–1000 x 980–1000
780–800 x 980–1000
980–1000 x 780–800
780-800 x 880–900
880–900 x 780–800
Lisaprofiil 25mm

UDW8080SKA160W-61
UDW9090SKA160W-61
UDW1010SKA160W-61
UDW8010SKA160RW-61
UDW1080SKA160LW-61
UDW8090SKA160RW-61
UDW9080SKA160LW-61
UPGUYDG262-337

Mõõdud AxB tähistavad profiili
välismõõte. Maksimummõõdud
on saavutatavad ainult täiesti
sirge seina ja põranda ning nendevahelise täisnurga olemasolul.

Iga dušinurga detailsed mõõtudega
joonised leiate meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee

SC dušinurk
Kroomitud profiilidega; seinad 8 mm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
80 x 100 cm
100 x 80 cm
80 x 90 cm
90 x 80 cm

SE-C lisaprofiil, kroom

780 – 800 x 780 – 800
880 – 900 x 880 – 900
980 – 1000 x 980 – 1000
780 – 800 x 980 – 1000
980 – 1000 x 780 – 800
780 – 800 x 880 – 900
880 – 900 x 780 – 800
Lisaprofiil 25mm

UDW8080SKA120W-61
UDW9090SKA120W-61
UDW1010SKA120W-61
UDW8010SKA120RW-61
UDW1080SKA120LW-61
UDW8090SKA120RW-61
UDW9080SKA120LW-61

DUŠINURGAD

SC80G,
SC90G,
SC100G,
SC810G
SC108G,
SC89G,
SC98G,

UPGUYDG262-337

Mõõdud AxB tähistavad profiili
välismõõte. Maksimummõõdud
on saavutatavad ainult täiesti
sirge seina ja põranda ning nendevahelise täisnurga olemasolul.

Iga dušinurga detailsed mõõtudega
joonised leiate meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee
Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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DUŠIUKS NIŠIPAIGALDUSEKS
• Karastatud turvaklaasist.

• Tarnitakse koos veevoolu tõkkega juhuks kui • Reguleeritav seinaprofiil (20 mm) võimaldab

põranda kalle pole piisav.
paigaldada dušinurga otse isegi kõverate
loodussõbraliku puhastamise.
• Tänu tõstvatele hingedele tõuseb uks avades seinte puhul.
5 mm.
• Puuduvad põrandaprofiilid, vajalik on põran• Lisana on saadaval laiendus profiil 25 mm.
da kalle äravoolu suunas.
• Ukse avanemisnurk on 180 kraadi.
• Võimalik paigaldada vasaku- või paremakäelisena.
• Kroomitud profiilid.
• Clear glass pinnatöötlus tagab kergema ja

A
Laius/reguleeritavus, mm

Tootenumber

SA dušiuks nišipaigalduseks
Kroomitud profiilidega; seinad 8 mm
SA80G,
80 cm
SA90G,
90 cm
SA100G,
100 cm
SE-C lisaprofiil, kroom

780–820
880–920
980–1020
Lisaprofiil 25mm

UDW0080SKA100W-61
UDW0090SKA100W-61
UDW0100SKA100W-61
UPGUYDG262-337

Maksimummõõt A on saavutatav ainult täiesti sirge seina ja
põranda ning nendevahelise
täisnurga olemasolul.

Iga dušinurga detailsed mõõtudega
joonised leiate meie kodulehelt
www.gustavsberg.ee

DUŠINURGAD
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DUŠIKABIINID INTEGREERITUD SEGISTIGA
• Karastatud turvaklaasist.

• Uste lahtivajutatav mehhanism lihtsustab

• Clear glass pinnatöötlus tagab kergema ja

puhastamist.
• Reguleeritav jalgade kõrgus, 20 mm.
• Toruühendused jäävad varju mustriga tagaseina taha.

loodussõbraliku puhastamise.
• Valged või kroomitud profiilid.

• Integreeritud termostaatsegisti ja duši-

komplekt.
• Teisaldatav dušialuse esipaneel on profiili-

dega sama värvi.
• Sifooni saab puhastada kabiini seestpoolt.

Laius/reguleeritavus, mm

Tootenumber

NACC dušikabiin, 90 x 90 cm
Kroomitud profiilidega, seinad 6 mm
NACC

900 x 900

USE90NAC10SS61W-01

Valgete profiilidega, seinad 6 mm
NACC

900 x 900

USE90NAC10SS01W-01

Kroomitud profiilidega, seinad 6 mm
NACQ

900 x 900

USE90NAC40SS61W-01

Valgete profiilidega, seinad 6 mm
NACQ

900 x 900

USE90NAC40SS01W-01

NACQ kumer dušikabiin, 90 x 90 cm

DUŠINURGAD

SHOWERS
Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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DUŠIKABIINID
• Karastatud turvaklaasist.

• Uste lahtivajutatav mehhanism liht-

• Kaasas dušikomplekt.

• Clear glass pinnatöötlus tagab kerge-

sustab puhastamist.
• Reguleeritav jalgade kõrgus, 20 mm.
• Toruühendused jäävad varju mustriga
tagaseina taha.

• Teisaldatav dušialuse esipaneel on

ma ja loodussõbraliku puhastamise.
• Valged või kroomitud profiilid.

profiilidega sama värvi.

Laius/reguleeritavus, mm

Tootenumber

NCC dušikabiin, 80 x 80 cm
Kroomitud profiilidega, seinad 6 mm
NCC-G 80C

800 x 800

USE80NOC10SS61W-01

Valgete profiilidega, seinad 6 mm
NCC-G 80W

800 x 800

USE80NOC10SS01W-01

900 x 900

USE90NOC10SS61W-01

NCC dušikabiin, 90 x 90 cm
(ainult kroomitud profiilidega)
Kroomitud profiilidega, seinad 6 mm
NCC-G 90C

DUŠINURGAD
Läbiviik dušisegisti paigaldamiseks
dušikabiini seinale
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GB41634002
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VANNISEINAD
• Karastatud turvaklaasist.
• Clear glass pinnatöötlus tagab kerge-

ma ja loodussõbraliku puhastamise.
• Kroomitud profiilid.

• Tänu tõstvatele hingedele tõuseb uks

• Ukse avanemisnurk on 180 kraadi.
avades 5 mm.
• Võimalik paigaldada vasaku- või paremakäelisena.
• Reguleeritav seinaprofiil (20 mm) võimal dab paigaldada dušinurga otse isegi
kõverate seinte puhul.
A
Laius/reguleeritavus, mm

Tootenumber

LB vannisein
Kroomitud profiilidega, sein 6 mm
LB70G,
LB80G,

70 cm
80 cm

700 – 720
800 – 820

UDW0070LOG170W-61
UDW0080LOG170W-61

Maksimummõõt A on saavutatav ainult täiesti sirge seina
ja põranda ning nendevahelise täisnurga olemasolul.

LB kaheosaline vannisein
Kroomitud profiilidega, seinad 6 mm
Sisemine sein on fikseeritud, välimine
avaneb sisse- ja väljapoole
LB6040G

Vaadake joonist

UDW6040LOG171W-61

Maksimummõõt A on saavutatav ainult täiesti sirge seina
ja põranda ning nendevahelise täisnurga olemasolul.

DUŠINURGAD

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

77

MILLISED VANNTOA
AKSESSUAARID
SULLE SOBIVAD?
Gustavsbergil on kaks lihtsalt paigaldatavat aksessuaaride sarja.

Kõik aksessuaarid on niiskuskindlad ja neil on Gustavsbergi kvaliteet.

Need sobivad suurepäraselt kokku meie ülejäänud toodetega ja aita-

Kujundus on puhta joonega ja vaoshoitud. Aksessuaarid on kroomitud

vad kujundada tervikliku vannitoa, ilma et peaks tegema järeleandmisi

messingist, mille pinnatöötlus annab kogu vannitoale juurde pisut sära.

kvaliteedis, praktilisuses või disainis.

VANNITOA AKSESSUAARID G1
Gustavsbergi vannitoatarvikud sobivad
täiuslikult kokku meie ülejäänud toodetega. Veatu pinnatöötlusega aksessuaarid
on valmistatud kvaliteetsest kroomitud
messingist. G1 on äratuntav oma sirgete
joonte ja korrektsete nurkade poolest,
mis annavad sarja toodetele kaalutletult
elegantse üldilme.

G1-3824 NAGI
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G1-3827 TUALETTPABERI HOIDJA

G1-3830 WC-HARI

G1-3828 TÄIENDAV TUALETTPABERI HOIDJA

VANNITOA AKSESSUAARID G2
Gustavsbergi vannitoatarvikud sobivad täiuslikult
kokku meie ülejäänud toodetega. Veatu pinnatöötlusega aksessuaarid on valmistatud kvaliteetsest
kroomitud messingist. Erinevalt G1 sarjast on G2
tooted ümara vormiga. Ümarad konksud, rätiku- ja
tualettpaberi hoidjad aitavad luua vannitoas soojemat ja intiimsemat meeleolu. Ehkki disainilt lihtsad,
võib nende juures märgata mängulist elementi, mille
tulemuseks on kaasaegne, kuid mitte liiga rangena
mõjuv vannituba.

G2-3844 NAGI

G2-3846 KÄTERÄTIKU HOIDJA

G2 FIKSEERITUD SUURE ÜLADUŠIGA
KOMPLEKT
Sama toote leiate ka G1 sarjast.

G2-3850 WC-HARI

G2-3856 SEEBIALUS

HEA TEADA
• Korralik niiskustõke on vannitoa puhul äärmiselt oluline – see-

tõttu hoiduge seda kahjustamast. Seintesse aukude puurimisel
tuleb need kindlasti hermeetiliselt sulgeda, et niiskus ei satuks
seina sisse.
• Uurige oma edasimüüjalt, kuidas iga konkreetse materjali puhul

talitada ning selgitage välja, kuidas ja kuhu aksessuaare paigutada.
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VANNITOA AKSESSUAARID G1
• Äratuntav disain oma sirgete joonte

• Kroomitud pind.

• Peidetud kruviühendused.

ja korrektsete nurkadega.

Tootenumber

AKSESSUAARID
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G1-3821 Rätikuhoidja

GB41103821 00

G1-3822 Rätikuhoidja

GB41103822 00

G1-3823 Rätikuhoidja

GB41103823 00

G1-3824 Nagi

GB41103824 00

G1-3827 Tualettpaberi hoidja

GB41103827 00

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

Tootenumber

G1-3828 Tualettpaberi varurulli hoidja

GB41103828 00

G1-3830 WC-hari koos hoidjaga,
seinakinnitus

GB41103830 00

3811 Lisahari

GB41103811 01

G1-3836 Seebialus

GB41103836 00

G1-3839 Riiul

GB41103839 00

G1 dušikomplekt
Fikseeritud suure üladušiga, 200 x 200 mm
G1 dušikomplekt koos Nautic
termostaatsegistiga

GB41215325

G1 dušikomplekt ilma segistita,
termostaatsegistile dušiühendusega ülal

GB41103225

Koosneb:
Fikseeritud suur üladušš
Käsidušš ja selle hoidja
Tõmmatav suundvahetaja
1,75 m metallist dušivoolik

AKSESSUAARID

Lisatarvik:
Voolik ja seinakinnitus segistile dušivooliku
ühendusega all

GB41638464

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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VANNITOA AKSESSUAARID G2
• Ümara vormiga disain.

• Kroomitud pind.

• Peidetud kruviühendused.

Tootenumber

AKSESSUAARID
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G2-3840 Kahe rätiku hoidja

GB41103840 00

G2-3844 Nagi

GB41103844 00

G2-3846 Rätikuhoidja

GB41103846 00

G2-3847 Tualettpaberi hoidja

GB41103847 00

G2-3848 Tualettpaberi varurulli hoidja

GB41103848 00

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

Tootenumber

G2-3850 WC-hari koos hoidjaga,
seinakinnitus

GB41103850 00

3811 Lisahari

GB41103811 01

G2-3853 Hambaharjatops hoidjaga

GB41103853 00

G2-3856 Seebialus

GB41103856 00

G2 dušikomplekt
Fikseeritud suure üladušiga, Ø 200 mm
G2 dušikomplekt koos Nautic
termostaatsegistiga

GB41215320

G2 dušikomplekt ilma segistita,
termostaatsegistile dušiühendusega ülal

GB41103220

Koosneb:
Fikseeritud suur üladušš
Käsidušš ja selle hoidja
Tõmmatav suundvahetaja
1,75 m metallist dušivoolik
Lisatarvik:
Voolik ja seinakinnitus segistile dušivooliku
ühendusega all

GB41638464

AKSESSUAARID

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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KAS HAMBAID PESTES
ON VÕIMALIK ENERGIAT
SÄÄSTA?
Gustavsberg on maailmas segistite tootjate seas üks teerajajaid.

et te ei kasuta kunagi rohkem või kõrgema temperatuuriga vett, kui

Me ei tee allahindlust disaini, materjalide ega tehnoloogia osas. Ostes

parasjagu tarvis. Gustavsbergi patenteeritud energiasäästulahen-

Gustavsbergi segisti saate mitte üksnes toote, mis teenib teid laitma-

dused on aastate vältel võitnud mitmeid nimekaid rahvusvahelisi

tult aastast aastasse, vaid lisaks säästate segisti igakordsel kasutamisel

auhindu ning töötame jätkuvalt selle nimel, et neid veelgi tõhusamaks

energiat ja raha.

muuta.

See on võimalik tänu segisti geniaalsele konstruktsioonile, mis tagab,

SÕLTUMATU SERTIFIKAAT
Nordic Quality on kvaliteedisertifikaat, mille annab
välja sõltumatu organisatsioon INSTA-CERT, kes
esitab toodete valmistamisele, hooldusele, varuosade kättesaadavusele, garantiile ja tarnetingimustele erakordselt ranged nõuded.

ENERGIASÄ ÄSTUFUNKTSIOON
REVOLUTSIOONILINE ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON, MIS VÄHENDAB
ENERGIA KASUTUST KUNI 50%. LIHTNE LAHENDUS SEISNEB SELLES,
ET VEE MAKSIMUMTEMPERATUURI SAAVUTAMISEKS TULEB KAHV
KEERATA VASAKULE POOLE LÕPUNI VÄLJA NING SELLE VABASTAMISEL
LIIGUB SEE TAGASI MUGAVUSTEMPERATUURI JUURDE. MUGAVUSTEMPERATUURI ON VÕIMALIK SEADISTADA ISIKLIKELE EELISTUSTELE
VASTAVAKS.

VEESÄ ÄSTUFUNKTSIOON
VEESÄÄSTUFUNKTSIOON AITAB SUL KASUTADA AINULT VAJALIKKU
VEEKOGUST. SEGISTI KAHVA TAVAASEND ANNAB PIISAVA VEEVOO
NÄITEKS NÕUDE- JA KÄTEPESUKS. MAKSIMAALSE VEEVOO SAAMISEKS TÕSTA SEGISTI KAHV ÜLEMISSE ASENDISSE. KAHVA VABASTAMISEL LIIGUB SEE AUTOMAATSELT TAGASI TAVAASENDISSE.
VEEVOOLU HULKA ON VÕIMALIK SEADISTADA ISIKLIKELE EELISTUSTELE VASTAVAKS.

ECO-START/ VAL AMUSEGISTI
ENERGIASÄÄSTLIKU VALAMUSEGISTI AVAMISEL ON VEE ALGTEMPERATUUR +17 KRAADI, MIS AITAB SUL SÄÄSTA NII ENERGIAT
KUI RAHA.

SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI
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INTELLIGENTSE SENSORTEHNOLOOGIAGA SÄÄSTATE AUTOMAATSELT NII VETT KUI KA ENERGIAT. SEGISTI HAKKAB TÖÖLE, KUI
ASETATE KÄED SENSORI ETTE; KÄTE EEMALDAMISEL VEEVOOL
LAKKAB. SEGISTI PUHASTAMISEKS SAAB SELLE FUNKTSIOONID
AJUTISELT BLOKEERIDA – SELLEKS PIISAB SENSORI „SILMA“ KINNIKATMISEST. TÖÖTAB TAVALISE PATAREI VÕI TRAFOGA.

ÜHTL ANE RÕHK JA TEMPERATUUR
TERMOSTAATSEGISTITEL ON SISSEEHITATUD AUTOMAATNE
PÕLETUSKAITSE JA KUUMA VEE TÕKE NING TAGASIVOOLUKLAPID.
TÄNU SELLELE REAGEERIB SEGISTI KIIRELT SÜSTEEMIS TEKKIVATELE RÕHU JA TEMPERATUURI MUUTUSTELE NING ÜHTLUSTAB
ERINEVUSED.

ANTIBAKTERIA ALNE VÄRV
ANTIBAKTERIAALNE PINNATÖÖTLUS KÕIGIL LOGIC SEERIA
SEGISTITE VÄRVITUD KAHVADEL JA PÖÖRDNUPPUDEL TAKISTAB
MUUHULGAS BAKTERITE (NT. PNEUMOKOKKIDE JA MULTIRESISTENTSETE BAKTERITE), VIIRUSTE JA SEENTE LEVIKUT. PINNATÖÖTLUSEL ON PIKAAJALINE JA TÕESTATUD VÄHEMALT VIIE
AASTA PIKKUNE MÕJU.

ISEPAR ANE V VÄRVIPIND
TÄNU SEGISTI UNIKAALSETELE ISEPARANEVA VÄRVIPINNA OMADUSTELE KAOVAD LOGIC SEERIA SEGISTITE VÄRVITUD KAHVADELE JA
PÖÖRDNUPPUDELE TEKKIVAD VÄIKSEMAD KRIIMUSTUSED ISEENESEST. VÄRVITUD PINNATÖÖTLUSEGA SEGISTITEL ON KA PIKEM
ELUIGA JA VÄIKSEM BAKTERITE LEVIMISE OHT.

ME EI ANNA TÜHJE LUBADUSI, VAID RÄÄGIME
ASJADEST NII, NAGU NEED ON.
Meie energiasäästlikel Nautic ja Logic sarja valamusegistitel on
kõrgeimad energiasäästu märgised vastavalt Rootsi Standardiinstituudi (SIS) Tehnilise Komisjoni TK 519 ja Kiwa poolt välja
töötatud rangetele energiatõhususe testidele. Gustavsbergi edu
võti seisneb meie unikaalsetes vee temperatuuri ja -vooluhulga
reguleerimise funktsioonides. Segisti kahva vabastamisel pöördub
see alati automaatselt energiasäästu asendisse, võimaldades
teil säästa märkimisväärselt energiat, vett ja raha selleks midagi
spetsiaalselt tegemata. Soojema vee või suurema vooluhulga
saavutamiseks piisab kahva liigutamisest kõige välimisse asendisse. Nautic ja Logic sarjade segistid on seadistatavad vastavalt
iga kasutaja vajadustele – see on teine oluline omadus, mis annab
Gustavsbergi segistitele konkurentsieelise. Katteta lubaduste
andmise asemel eelistame rääkida asjadest nii, nagu need on.

ROOTSI STANDARDIINSTITUUDI (SIS) TEHNILINE KOMISJON TK 519 JA KIWA VIISID LÄBI
SEGISTITE ENERGIATÕHUSUSE TESTIMISE,
MILLE TULEMUSENA GUSTAVSBERGI ENERGIASÄÄSTLIKELE NAUTIC JA LOGIC SARJA
SEGISTITELE OMISTATI KÕRGEIM ENERGIASÄÄSTU MÄRGIS.

HE A T E A DA
• Kõik Gustavsbergi köögi- ja valamusegistid on varustatud patentee-

• Soovitame paigaldada kõrge jooksutoruga köögisegisteid paksemast

ritud veesäästufunktsiooniga, mis aitab teil igal aastal kokku hoida
tuhandeid liitreid vett, märkimisväärsest rahasummast rääkimata.

materjalist tööpindadele. Sellise köögisegisti paigaldamiseks õhukesest roostevabast terasplekist valamu külge on võimalik juurde tellida
segisti stabiliseerimiseks mõeldud kinnitusplaat.

• Segistite eneriga- ja veesäästufunktsioone on võimalik reguleerida

või deaktiveerida vastavalt oma vajadustele.
• Segistite kõik detailid on valmistatud materjalidest, mis on saanud

heakskiidu toiduainetööstuses kasutamiseks.
• Kõik meie segistid on ümbertöödeldavad ning suuremalt osalt valmis-

tatud taaskasutatavast materjalist. Segistit vahetades läheb 95% vanadest kasutataud segistitest ümbertöötlemisse. Messingust saab uus
tooraine, mida tehas kasutab segistite tootmisel vajaminevate varraste
ja lattide valmistamiseks.
• Segistiga kaasasolevate lihtsate juhiste abil saate kõigi seadistamis-

tega ise hakkama. Näiteks kuuma vee piiraja seadistamine on lihtne
ega nõua erilist töövahendit.
• Kõik ühe kahvaga segistid on varustatud keraamilise tööorganiga.

Neid on testitud vähemalt 450 000 kordse liigutamisega – segisti
jaoks võrdub see vähemalt 20 aasta igapäevase tööga.
• Saadaval on köögisegistid nõudepesu- või pesumasina ventiiliga.

• Isetühjenevad õue kastmiskraanid on nutikas lahendus. Kastmiskaani

sulgemisel tühjeneb selle seinas olev toruosa automaatselt veest
vältides nii tekkida võivaid veekahjustusi ja torude talvisest jäätumisest põhjustatud kulusid.
• Paljud meie valamusegistitest on saadaval koos seinale kinnitatava

käsidušiga. Selline segisti sobib igale valamule. Käsiduši paigaldamine
WC-poti läheduses olevale seinale võib olla heaks alternatiiviks bideele.

SELGITUSEKS
Veeühendus voolikud on segisti ühendamiseks veesüsteemiga.
Gustavsbergi segistitel on painduvad veeühendus voolikud, mis teeb
segisti paigaldamise lihtsaks.
c-c näitab sissetuleva külma ja sooja veeühenduse tsentrite kaugust
teineteisest.
Suundvahetaja on vannisegisti osa, millega suunatakse vesi segisti
jooksutorusse või käsidušši.

Mõningatel juhtudel on köögisegisti paigaldamisel nõutav vee nõudepesu- või pesumasinasse suunamise võimaluse tagamine pealpool
tööpinda. Sel juhul on praktiliseks lahenduseks sisseehitatud ventiiliga
segisti.
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SÄÄSTA KARTULEID
KOORIDES
KESKKONDA
Palju vett läheb raisku köögis toimetades. Tõtt-öelda võiks seda vähem

Gustavsbergi köögisegistite automaatne funktsioon tagab, et te ei

kuluda. Vee voolama jätmine võib näida ohutu tegevusena, kuid tege-

kasuta kunagi rohkem või kõrgema temperatuuriga vett, kui parasjagu

likult kahjustame liigselt energiat tarbides märkamatult keskkonda.

vaja. Praktikas tähendab see väiksemat energia- ja rahakulu, ning seda

Lisaks laseme koos veega ka oma rahal rentslisse voolata.

isegi juhul, kui te jätkuvalt eelistate koorida kartuleid voolava vee all.

NAUTIC KÖÖGISEGISTI
Meie elegantsel Nautic segistil on keskkonnasertifikaat
ning see on varustatud energia- ja veesäästufunktsioonidega. Vee algtemperatuuriks on seadistatud 30 ºC
(kahv otseasendis), millest sageli ka piisab. Sisseehitatud
energia- ja veesäästufunktsioonide tõttu tuleb teil vee
temperatuuri või vooluhulga suurendamiseks pöörata
kahva kas üles või küljele. Niipea, kui kahvast lahti lasete,
pöördub see automaatselt tagasi esialgsesse energiasäästu asendisse. Kõik meie segistite energiasäästufunktsioonid on seadistatavad vastavalt teie vajadustele
ning need võib soovi korral deaktiveerida.
Nautic sarja köögisegistid on saadaval nii madala kui
ka kõrge jooksutoruga. Kõrge jooksutoruga mudelist
pakume kahte erinevat varianti.
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LOGIC KÖÖGISEGISTI
Meie meeleolukaid Logic sarja segisteid iseloomustavad nutikad
lahendused nii segisti sees kui väljas. Ühtlasi on tegemist esimese
segistiga, mille kahva värvi saab soovi korral muuta. Värvilised kahvad
on antibakteriaalse ja iseparaneva pinnatöötlusega, mis aitab ära
hoida kriimustuste teket. See on eriti väärtuslik omadus köögis toidu
valmistamisel. Sarnaselt Nautic sarja mudelitele on ka Logic sarja
segistid varustatud vee- ja energiasäästufunktsiooniga.

LOGIC KÖÖGISEGISTI

LOGIC KÖÖGISEGISTI

LOGIC KÖÖGISEGISTI

Sinful Black

Moody Blue

Perfect White

LOGIC KÖÖGISEGISTI

LOGIC KÖÖGISEGISTI

Crazy Orange

Classy Chrome

COLORIC KÖÖGISEGISTI
Coloric sarja värvilised segistid on valmistatud anodeeritud alumiiniumist ning on sama vastupidavad nagu kroomitud pealispinnaga segistid. Coloric sarja segistid on saadaval viies eksklusiivses
värvitoonis.

HEA TEADA
• Kõik meie köögi- ja valamusegistid on varustatud patenteeritud vee-

säästufunktsiooniga, mis aitab aastas säästa tuhandeid liitreid vett ja
olulisel määral raha.
• Kõik meie segistite energia- ja veesäästufunktsioonid on vastavalt vaja-

dustele seadistatavad ja deaktiveeritavad.
• Meie segistid on ümbertöödeldavad. Kõik segistite detailid on valmista-

tud materjalidest, mis on saanud heakskiidu toiduainetetööstuses kasutamiseks.

COLORIC KÖÖGISEGISTI

COLORIC KÖÖGISEGISTI

Passionate Red

Moody Blue

COLORIC KÖÖGISEGISTI

COLORIC KÖÖGISEGISTI

Heavenly Champagne

Rough Aluminium

• Köögisegistid on saadaval nõudepesu- ja pesumasina ventiiliga.
• Kõigil kahvaga segistitel on keraamiline tööorgan, mis reguleerib vee

hulka ja temperatuuri. Neid on testitud vähemalt 450 000 kahva liigutusega, mis vastab umbes 20-aastasele tavapärasele kasutamisele.
• Paljud roostevabad valamud on valmistatud sedavõrd õhukesest teras-

plekist, et kõrge jooksutoruga köögisegistid kinnituvad neile ebastabiilselt. Meie valikus on olemas köögisegisti stabiliseerimiseks mõeldud
plaat, mis aitab segisti tugevalt kinnitada ka õhukestele pindadele.

• Segistiga kaasasolevate lihtsate juhiste abil saate kõigi seadistamistega

ise hakkama. Näiteks kuuma vee piiraja seadistamine on lihtne ega nõua
erilist töövahendit.
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LOGIC VALAMUSEGISTI
• Energiaklass A.

• Painduvad veeühendusvoolikud

• Seadistatav mugav veevooluhulk.

muudavad paigalduse lihtsamaks.
• Värvilised kahvad valikuvõimalusena.

• Seadistatav mugav veetemperatuur.

• Temperatuuri piiramise funktsioon

kuumaveepõletuse ennetamiseks.

Tootenumber

Logic valamusegisti
Classy Chrome, ilma põhjaklapita

GB41214951

Lisatarvik:
Vajutatav põhjaklapp (push-down)

GB41636575 01

Värvilised kahvad:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

Logic valamusegisti käsidušiga
Classy Chrome, ilma põhjaklapita

GB41214961

Lisatarvik:
Vajutatav põhjaklapp (push-down)

GB41636575 01

Värvilised kahvad:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

Logic valamusegisti käsiduši ja nõudepesumasina ventiiliga
Classy Chrome, ilma põhjaklapita

GB41214991

Lisatarvik:
Vajutatav põhjaklapp (push-down)

GB41636575 01

Värvilised kahvad ja nõudepesumasina ventiilid:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638520 23
GB41638520 25
GB41638520 36
GB41638520 38

SEGISTID
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Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

COLORIC VALAMUSEGISTI
• Valmistatud anodeeritud alumiiniu-

mist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.

• Alumiinium on 100% ümber-

töödeldav.
• Seadistatav mugav veevooluhulk.

• Painduvad veeühendusvoolikud

muudavad paigalduse lihtsamaks.

Tootenumber

Coloric valamusegisti
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41219051 23
GB41219051 46
GB41219051 47
GB41219051 36
GB41219051 49

Lisatarvik:
Vajutatav põhjaklapp (push-down)

GB41636575 01

Coloric valamusegisti käsidušiga
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41219151 23
GB41219151 46
GB41219151 47
GB41219151 36
GB41219151 49

Lisatarvik:
Vajutatav põhjaklapp (push-down)

GB41636575 01

NAUTIC VALAMUSEGISTI
• Energiaklass A.
• Seadistatav mugav veevooluhulk.

• Painduvad veeühendusvoolikud

muudavad paigalduse lihtsamaks.

• Temperatuuri piiramise funktsioon

kuumaveepõletuse ennetamiseks.

• Seadistatav mugav veetemperatuur.

Tootenumber

Nautic valamusegisti
Hoovaga põhjaklapiga

GB41214041

Ilma põhjaklapita

GB41214047

Nautic valamusegisti
Korgiga põhjaklapiga

GB41214043

SEGISTID

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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Tootenumber

Nautic valamusegisti 160 mm invakahvaga
Ilma põhjaklapita

GB41214047 64

Nautic valamusegisti kroomitud käsidušiga
Hoovaga põhjaklapiga

GB41214141

Ilma põhjaklapita

GB41214147

Nautic valamusegisti 150mm 60º pöörleva jooksutoruga
Ilma põhjaklapita

GB41214045

Nautic valamusegisti 150mm 60º pöörleva jooksutoruga, käsidušiga
Ilma põhjaklapita

GB4124145

Nautic valamusegisti 150mm 60º pöörleva jooksutoruga,
nõudepesumasina ventiiliga
Ilma põhjaklapita

GB41214085

Põhjaklapiga

GB41214185

Nautic valamusegisti 150 mm jooksutoruga,
kõrgendatud korpusega
Ilma põhjaklapita

GB41214245

SEGISTID
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Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.

ELEKTROONILISED VALAMUSEGISTID
• Sobib kasutamiseks kodus ja ühiskasu-

• Isekalibreeriv segisti sulgub automaatselt.

tatavates ruumides.
• Painduvad veeühendusvoolikud muudavad paigalduse lihtsamaks.

• Patareid on komplektis ning neid on

lihtne segistisse paigaldada.
• Kahv temperatuuri reguleerimiseks.

• Segisti tundlikkust on võimalik vajadusel

reguleerida ilma tööriistadeta.
• Sensori võib puhastamise ajaks 1 min

välja lülitada kattes selle 15 sekundiks
kinni.

Tootenumber

Logic valamusegisti
Classy Chrome, ilma põhjaklapita

GB41214981

Lisatarvik:
Adapter, 6V

GB41638561

Nautic valamusegisti
Ilma põhjaklapita

GB41214081

Lisatarvik:
Adapter, 6V

GB41638561

NAUTIC BIDEESEGISTI
• Seadistatav mugav veevooluhulk.

• Pööratav aeraator.

• Seadistatav mugav veetemperatuur.

• Temperatuuri piiramise funktsioon

• Painduvad veeühendusvoolikud

kuumaveepõletuse ennetamiseks.

muudavad paigalduse lihtsamaks.

Tootenumber

Nautic bideesegisti
Hoovaga põhjaklapiga

GB41214071

SEGISTID
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LOGIC TERMOSTAATDUŠISEGISTI
• Reageerib koheselt torustikus tekkida

võivatele veerõhu ja -temperatuuri
muutustele.

• Sisseehitatud automaatne kaitse-

süsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.

• Keraamiline sulgventiil pikendab

kasutusiga ja on lekkekindlam.
• Värvilised veehulga- ja temperatuuri

nupud valikuvõimalusena.

Tootenumber

Logic termostaatdušisegisti dušiühendusega ülal
Classy Chrome

GB41214924

Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638528 23
GB41638528 25
GB41638528 36
GB41638528 38

Logic termostaatdušisegisti dušiühendusega all
Classy Chrome

GB41214904

Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638528 23
GB41638528 25
GB41638528 36
GB41638528 38

COLORIC TERMOSTAATDUŠISEGISTI
• Reageerib koheselt torustikus tekki-

• Valmistatud anodeeritud alumiiniu-

• Keraamiline sulgventiil pikendab

da võivatele veerõhu ja -temperatuuri muutustele.
• Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.

mist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.
• Alumiinium on 100% ümbertöödeldav.

kasutusiga ja on lekkekindlam.

Tootenumber

Coloric termostaatdušisegisti dušiühendusega all
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41219204 23
GB41219204 46
GB41219204 47
GB41219204 48
GB41219204 49

Coloric termostaatdušisegisti dušiühendusega ülal
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41219224 23
GB41219224 46
GB41219224 47
GB41219224 48
GB41219224 49

SEGISTID
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NAUTIC TERMOSTAATDUŠISEGISTI
• Reageerib koheselt torustikus tekki-

da võivatele veerõhu ja -temperatuuri muutustele.

• Sisseehitatud automaatne kaitse-

süsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.
• Mugava veehulga piiraja (u 9 l/min).

• Keraamiline sulgventiil pikendab

kasutusiga ja on lekkekindlam.

Tootenumber

Nautic termostaatdušisegisti
Dušiühendusega all

GB41215304

Nautic termostaatdušisegisti
Dušiühendusega ülal

GB41215324

SUUNDVAHETAJANA TOIMIV JOOKSUTORU NAUTIC JA LOGIC TERMOSTAATSEGISTITELE
• Sobib Nautic ja Logic termostaatsegisti-

tele (valmistusajaga alates jaanuar 2013).

• Ettesuunatud asendis voolab jooksu-

torust vesi. Pöörates jooksutoru
segisti alla, tuleb vesi dušist.

• Segisti alla pööratav jooksutoru

muudab vannis mängivate laste oleku
turvalisemaks.
• Jooksutoru ei jää ette kui olete duši all.

Tootenumber

Pööratav jooksutoru

GB41638760

M20x1,5

G1/2
115

SEGISTID
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LOGIC TERMOSTAATVANNISEGISTI
• Reageerib koheselt torustikus tekkida

• Fikseeritav temperatuuri piirang 38ºC.

võivatele veerõhu ja -temperatuuri
muutustele.
• Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.

• Suundvahetaja on peidetud

dušivoolikuühendusse.
• Keraamiline sulgventiil pikendab
kasutusiga ja on lekkekindlam.

• Värvilised veehulga- ja temperatuuri

nupud valikuvõimalusena.
• Pööratav jooksutoru muudab vannis

mängivate laste oleku turvalisemaks.

Tootenumber

Logic termostaatvannisegisti
Classy Chrome

GB41214933

Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638528 23
GB41638528 25
GB41638528 36
GB41638528 38

COLORIC TERMOSTAATVANNISEGISTI
• Reageerib koheselt torustikus tekkida

• Valmistatud anodeeritud alumiiniu-

• Sisseehitatud tagasilöögiklappidega.

võivatele veerõhu ja -temperatuuri
muutustele.
• Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.

mist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.
• Alumiinium on 100% ümbertöödeldav.

• Fikseeritav temperatuuri piirang 38ºC.
• Tõmmatav suundvahetaja.
• Keraamiline sulgventiil pikendab

kasutusiga ja on lekkekindlam.
Tootenumber

Coloric termostaatvannisegisti fikseeritud jooksutoru
ja suundvahetajaga
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41209223 23
GB41219223 46
GB41219223 47
GB41219223 48
GB41219223 49

NAUTIC TERMOSTAATVANNISEGISTI
• Reageerib koheselt torustikus tekkida

• Sisseehitatud automaatne kaitsesüs-

• Tõmmatav suundvahetaja.

võivatele veerõhu ja -temperatuuri
muutustele.

teem kuumaveepõletuse ennetamiseks.
• Fikseeritav temperatuuri piirang 38ºC.
• Mugava veehulga piiraja (u 9 l/min).

• Keraamiline sulgventiil pikendab

kasutusiga ja on lekkekindlam.

Tootenumber

Nautic termostaatvannisegisti fikseeritud jooksutoru ja suundvahetajaga

GB41215333

Koosneb:
Termostaatsegisti
Fikseeritud jooksutoru suundvahetajaga

GB41215304
GB41636820

SEGISTID
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COLORIC DUŠISEGISTI
• Valmistatud anodeeritud alumiiniu-

• Alumiinium on 100% ümbertöö-

mist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.

deldav.

Tootenumber

Coloric dušisegisti dušiühendusega all
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41219004 23
GB41219004 46
GB41219004 47
GB41219004 36
GB41219004 49

NAUTIC DUŠISEGISTI
• Segistil on olemas veesäästufunktsioon,

kuid see ei ole tarnimisel aktiveeritud.
Vajadusel võib seda kohandada vastavalt
oma soovidele.

Tootenumber

Nautic dušisegisti dušiühendusega all
Horisontaalselt asetseva kahvaga,
täiendava veevõtu võimalusega
Lisatarvik:
Ventiil täiendavaks veevõtuks

GB41214004
FG079825705

Nautic dušisegisti dušiühendusega all
Vertikaalselt asetseva kahvaga

GB41214014

Nautic dušisegisti dušiühendusega üleval
Vertikaalselt asetseva kahvaga

GB41214024

SEGISTID
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COLORIC VANNISEGISTI
• Valmistatud anodeeritud alumiiniu-

mist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.

• Alumiinium on 100% ümber-

• Tõmmatav suundvahetaja.

töödeldav.

Tootenumber

Coloric vannisegisti fikseeritud jooksutoru ja suundvahetajaga
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41209023 23
GB41219023 46
GB41219023 47
GB41219023 48
GB41219023 49

NAUTIC VANNISEGISTI
• Segistil on olemas veesäästu-

• Tõmmatav suundvahetaja.

funktsioon, kuid see ei ole tarnimisel
aktiveeritud. Vajadusel võib seda
kohandada vastavalt oma soovidele.

Tootenumber

Nautic vannisegisti
Suundvahetajaga

GB41214023

Nautic vannisegisti

GB41214033

Koosneb:
Dušisegisti
Fikseeritud jooksutoru ja suundvahetaja

GB41214004
GB41636820

Nautic vannisegisti pööratava jooksutoru ja suundvahetajaga
Koosneb:
Vannisegisti
Jooksutoru (350mm) koos suundvahetajaga

GB41214004
GB41635270

SEGISTID
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COLORIC DUŠIKOMPLEKT
• Valmistatud anodeeritud alumiiniumist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.

• Alumiinium on 100% ümbertöödeldav.
• 1,75 m metallist dušivoolik.

• Kolme pihustusrežiimiga käsidušš.
• Sobib ühendamiseks kõigi meie
duši- ja vannisegistitega.

Tootenumber

Coloric dušikomplekt, 1,75 m metallist voolikuga
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

GB41103390 23
GB41103390 46
GB41103390 47
GB41103390 36
GB41103390 49

DUŠIKOMPLEKT
• 1,75 m dušivoolik.
• Kolme pihustusrežiimiga käsidušš.
• Konksudega seebialus.

• Ülemise seinakinnituse kõrgus on

reguleeritav.
• Seinale kinnitamine võimalik liimiga
või kruvidega.

• Sobib ühendamiseks kõigi meie
duši- ja vannisegistitega.

Tootenumber

Dušikomplekt, 1,75 m voolikuga ja seebialusega

GB41103250

NAUTIC II DUŠIKOMPLEKT
• 1,75 m metallist dušivoolik.

• Kolme pihustusrežiimiga käsidušš.
• Ülemise seinakinnituse kõrgus on
reguleeritav.

• Sobib ühendamiseks kõigi meie
duši- ja vannisegistitega.

Tootenumber

Nautic II dušikomplekt, 1,75 m dušivoolikuga

GB41104053 00

SEGISTID
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FIKSEERITUD ÜLADUŠIGA DUŠIKOMPLEKT
• Suur fikseeritud üladušš küllusliku

• Tõmmatav suundvahetaja.

veevooluga.
• Käsidušš, mille kõrgust saab dušiliftil reguleerida.

• 1,75 m metallist dušivoolik.

• Võimalik ühendada ka segistitega,

millel on dušiühendus all (lisatarvik).

• Mõeldud segistitele, millel on

dušiühendus ülal.

Tootenumber

G1 dušikomplekt
Fikseeritud suure üladušiga, 200 x 200 mm
G1 dušikomplekt koos Nautic termostaatsegistiga

GB41215325

G1 dušikomplekt ilma segistita, termostaatsegistile dušiühendusega ülal

GB41103225

Koosneb:
Fikseeritud suur üladušš
Käsidušš ja selle hoidja
Tõmmatav suundvahetaja
1,75 m metallist dušivoolik
Lisatarvik:
Voolik ja seinakinnitus segistile dušivooliku ühendusega all

GB41638464

G2 dušikomplekt
Fikseeritud suure üladušiga, Ǿ200 mm
G2 dušikomplekt koos Nautic termostaatsegistiga

GB41215320

G2 dušikomplekt ilma segistita, termostaatsegistile dušiühendusega ülal

GB41103220

Koosneb:
Fikseeritud suur üladušš
Käsidušš ja selle hoidja
Tõmmatav suundvahetaja
1,75 m metallist dušivoolik
Lisatarvik:
Voolik ja seinakinnitus segistile dušivooliku ühendusega all

GB41638464

KÄSIDUŠŠ JA SEINAKINNITUS
• Kui seinale pole dušikomplekti või-

malik mahutada võib olla lahenduseks eraldiolev käsidušš ja seinakinnitus.

Tootenumber

Käsidušš

GB41636596 00

Voolik 1,75 m

GB41636266 00

Seinakinnitus

GB41637575

SEGISTID
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LOGIC KÖÖGISEGISTI
• Energiaklass B.

• Painduvad veeühendusvoolikud

• Seadistatav mugav veevooluhulk.

muudavad paigalduse lihtsamaks.
• 110º pööratav jooksutoru (piirang 0º
ja 60º).

• Seadistatav mugav veetemperatuur.

• Värvilised kahvad valikuvõimalusena.

Tootenumber

Logic köögisegisti kõrge jooksutoruga
Classy Chrome

GB41204956

Värvilised kahvad:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

Logic köögisegisti kõrge jooksutoru- ja nõudepesumasina ventiiliga
Classy Chrome

GB41204996

Värvilised kahvad ja nõudepesumasina ventiilid:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638520 23
GB41638520 25
GB41638520 36
GB41638520 38

LOGIC DUŠISEGISTI
• Võib kombineerida kõigi jooksu-

torudega kasutamiseks nii tavalistekui köögivalamutega ning vannidega.

• Segistil on olemas veesäästu

funktsioon, kuid see ei ole tarnimisel
aktiveeritud. Vajadusel võib seda kohandada vastavalt oma soovidele.

• Täiendav sooja või külma veevõtu

võimalus.
• Värvilised kahvad valikuvõimalusena.

Tootenumber

Logic dušisegisti
Classy Chrome

GB41214934

Valik sobivaid jooksutorusid:
Suundvahetajaga jooksutoru (fikseeritud)
85mm pööratav jooksutoru
150mm pööratav jooksutoru

GB41636820
GB41633631
GB41633632

Värvilised kahvad :
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

SEGISTID
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LOGIC KÖÖGISEGISTI
• Seadistatav mugav veevooluhulk.
• Seadistatav mugav veetemperatuur.

• Painduvad veeühendusvoolikud

• Värvilised kahvad valikuvõimalusena.

muudavad paigalduse lihtsamaks.

Tootenumber

Logic köögisegisti kõrge jooksutoruga
Classy Chrome

GB41204958

Värvilised kahvad:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638515
GB41638515
GB41638515
GB41638515

Logic köögisegisti kõrge jooksutoru- ja nõudepesumasina ventiiliga
Classy Chrome

GB41204998

Värvilised kahvad ja nõudepesumasina ventiilid:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

GB41638520
GB41638520
GB41638520
GB41638520

COLORIC KÖÖGISEGISTI
• Valmistatud anodeeritud alumiiniu-

mist, mis on sama vastupidav nagu
kroomitud pealispind.

• Alumiinium on 100% ümbertöö-

• 110º pööratav või fikseeritud jooksu-

deldav.
• Painduvad veeühendusvoolikud
muudavad paigalduse lihtsamaks.

• Coloric köögisegisti sobib ideaalselt ka

toru.
kõrgete pinnapealsete valamutega.

ART no

Coloric köögisegisti
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red
Lisatarvik:
Nõudepesumasina ventiil tööpinnale paigaldamiseks

GB41209055 23
GB41209055 46
GB41209055 47
GB41209055 36
GB41209055 49
GB41205081

SEGISTID
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NAUTIC KÖÖGISEGISTI
•
•
•
•

Energiaklass B.
Seadistatav mugav veevooluhulk.
Seadistatav mugav veetemperatuur.
Painduvad veeühendusvoolikud
muudavad paigalduse lihtsamaks.

• Madalatel mudelitel 110º pööratav

• Sisseehitatud automaatne kaitse-

jooksutoru.
• Kõrgetel mudelitel 110º pööratav
jooksutoru (piirang 0º ja 60º).

süsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.

Tootenumber

Nautic köögisegisti kõrge kaarja jooksutoruga

GB41204056

Nautic köögisegisti kõrge kaarja jooksutoruga, nõudepesumasina ventiiliga

GB41204096

Nõudepesu- või kohvimasina veevõtu liides

Nautic köögisegisti kõrge kaarja jooksutoruga

Nautic köögisegisti kõrge kaarja jooksutoruga, nõudepesumasina ventiiliga

GB41635790 01

GB41204057

GB41204097

Nõudepesu- või kohvimasina veevõtu liides

GB41635790 01

Nautic köögisegisti madala jooksutoruga

GB41204055

Madala jooksutoruga, käsidušiga
Madala jooksutoruga, pesuharjaga

GB41204155
GB41204155 88

SEGISTID
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Tootenumber

Nautic köögisegisti madala jooksutoruga, nõudepesumasina ventiiliga

GB41204095

Madala jooksutoruga, käsidušiga

GB41204195

Madala jooksutoruga, pesuharjaga

GB41204195 88

Nõudepesu- või kohvimasina veevõtu liides

GB41635790 01

Nautic köögisegisti seinale kinnitamiseks, pöörleva jooksutoruga

GB41204256

Koosneb:
Segisti
Jooksutoru 250mm

GB41214024
GB41630184

Nautic köögisegisti seinale kinnitamiseks, pöörleva jooksutoruga

GB41204255

Koosneb:
Segisti
Jooksutoru 250mm

GB41214024
GB41633614

ND-40 KÖÖGISEGISTI
• Painduvad veeühendusvoolikud

• 110º pööratav jooksutoru.

• Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem

kuumaveepõletuse ennetamiseks.

muudavad paigalduse lihtsamaks.

Tootenumber

ND40 köögisegisti kõrge kaarja jooksutoruga

GB41209455

Kõrge kaarja jooksutoruga, käsidušiga

GB41209451

ND40 köögisegisti kõrge kaarja jooksutoruga, nõudepesumasina ventiiliga

GB41209495

Kõrge kaarja jooksutoruga, käsidušiga

GB41209491

Nõudepesu- või kohvimasina veevõtu liides

GB41635790 01

SEGISTID
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KASTMISKRAAN
• Lihtne paigaldada ja kasutada.
• Võib ühendada vana torustikuga.
• Sulgemisel tühjeneb seina paigalda-

tud toru veest.

• Külmumiskindel, isegi juhul kui voolik

• Eemaldatava- või fikseeritud võtmega.

on kraaniga ühendatud.
• Sobib seina paksusele 400 mm kuni
max 1000 mm.

Tootenumber

Kastmiskraan tagasivooluklapi ja eemaldatava võtmega
Maksimaalselt 30-400 mm paksuste seinte jaoks

FG0105060

Maksimaalselt 30-1000 mm paksuste seinte jaoks

FG0105070

Kastmiskraan tagasivooluklapi ja fikseeritud võtmega
Maksimaalselt 30-400 mm paksuste seinte jaoks

FG0105061

SEGISTID

Hindasid küsige Gustavsbergi esindusest ja müügikohtadest. Me ei vastuta trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid sellest ette teavitamata. Enne oluliste otsuste tegemist tutvuge eelnevalt kaubaga.
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A MEMBER OF THE

F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn, Eesti

VILLEROY & BOCH GROUP
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