
DESIGN JON ELIASON 

VALGE, MATT VALGE VÕI MUST

Gustavsbergi Estetic sarja sanitaarkeraamika ja segistite abil saad 
kergesti kujundada endale kauni vannitoa. Toodete orgaaniline disain 
mõjub kergelt ja õhuliselt ning valida on kolme erineva keraamika värvitooni 
vahel: klassikaline valge, elegantne matt valge ja dramaatiline must.

NUTIKAM 

VANNITUBA



UUDSE VÄRVI JA VORMIGA 
TOOTED GUSTAVSBERGILT

Gustavsbergi uue Estetic vannitoasarja loomisel ammutas 
Jon Eliason inspiratsiooni matemaatikast ja vee loomulikust voola-
misest. Tulemuseks on tooted, mille iga kurv mõjub naturaalselt ja 
esteetiliselt kaunilt. 

Valamu keraamiline põhjaklapp harmoneerub täielikult ülejäänud 
portselanpinnaga ning WC-pottide põranda- ja seinakinnitused 
jäävad varjatuks. Mitte miski ei sega meeldivalt orgaanilist üldmuljet.

Estetic sarja vannitoakeraamika on saadaval kolmes värvitoonis: 
valge, matt valge ja must. Valamuid on kahes erinevas mõõdus 
ning pakume nii seinale kui ka põrandale paigaldatavaid WC-potte. 
Pehmed vormid loovad mulje küllusest ja avarusest vaatamata sellele, 
et tooted ise jäävad oma mõõtmetelt pigem tagasihoidlikeks. 

Kaunis disain ja nutikad lahendused muudavad Estetic sarja 
tooted sobivaks nii suurtesse kui ka väikestesse vannitubadesse. 

ROOTSI SISEARHITEKT 

JA DISAINER JON ELIASON 

ON TÖÖTANUD VÄGA ERINE-

VATE MATERJALIDEGA, 

SEALHULGAS KA KLAASI 

JA KERAAMIKAGA. SAMUTI 

ON TA OSALENUD MITMES 

KODUSISUTUSE TEEMALISES 

TV SARJAS 
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ESTETIC SARJA SEGISTITE JA SIFOONIDE DISAIN NING VÄRVID SOBITUVAD 

IDEAALSELT SAMA SARJA VANNITOAKERAAMIKAGA.
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SOBIB IGASSE VANNITUPPA

ORGAANILINE DISAIN SOBIB IGASSE INTERJÖÖRI. KÕRGET 

VALAMUSEGISTIT SAAB KOMBINEERIDA NII VANNITOA- KUI 

KÖÖGIVALAMUGA.
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VÄRVI JA VORMI KOOSKÕLA  
ESTETIC SEGISTID ON SAADAVAL MATT VALGENA, 

KROOMVIIMISTLUSEGA VÕI MUSTANA. NENDE 

VÄRV JA DISAIN SOBIVAD SAMA SARJA VANNITOA-

KERAAMIKAGA.

GUSTAVSBERG / NUTIKAM VANNITUBA

HEA DISAIN ON TARK DISAIN

GUSTAVSBERGI TRADITSIOON JA EESMÄRK ON LUUA KAUNEID VORME, MIS LOOKSID 

VANNITOAS NAUDITAVAID KOGEMUSI. ESTETIC SARJA DUŠI- JA VANNISEGISTIL ON 

NII PRAKTILISED KUI NUTIKAD FUNKTSIOONID.
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SAMA NUTIKAS KUI ILUS

Juba nimi Estetic ütleb selle Gustavsbergi vannitoasarja kohta nii mõndagi, kuid toodete eelised ei piirdu üksnes 
eksklusiivse disainiga. Estetic tähendab ka nutikaid lahendusi, mis oluliselt lihtsustavad sinu igapäevaelu ning lisavad 
vannitoale atraktiivsust: 

VAIKNE JA KUIV

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

MUSTUSELE POLE KOHTA 

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

SOFT CLOSE 
Kõvast plastist raskete prill-laudade sulgemine on küllaltki häälekas protseduur. See probleem on 
lahendatud tänu prill-laua sisse ehitatud Soft close hingedele, mis muudavad prill-laua sulgumise 
pehmeks ja hääletuks. Hinged ei ole sanitaarkeraamikaga otseses kontaktis, mis lihtsustab prill-laua 
puhastamist ja muudab selle hügieenilisemaks.

QUICK RELEASE 

Quick release hingedega varustatud prill-lauda on lihtne eemaldada ja paigaldada, mis muudab    
WC-poti ja prill-laua puhastamise mugavamaks ja kiiremaks.

CERAMICPLUS = C+

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 toime tulla väiksema koguse ja pehmetoimelisemate puhastusvahenditega.

HYGIENIC FLUSH

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

SUPRAFIX

Suprafix on varjatud kinnitus seina WC-pottide paigaldamiseks. Tänu Suprafix kinnitusele jääb 
keraamikapind sile, mis välistab mustuse kogunemise ja parandab hügieeni. Patenteeritud Suprafix 
kinnitussüsteem lihtsustab seina WC-pottide paigaldamist ning hoiab kokku aega. 

SAFE TOUCH 

Kõik Gustavsbergi termostaatsegistid on Safe Touch funktsiooniga, mis tähendab, et soe vesi juhitakse 
läbi segisti selle tagaosa kaudu. See vähendab segisti esikülje pinna soojenemist ja kuumapõletuse ohtu.   

ECO-STOP 

Lihtne funktsioon, mis võimaldab individuaalset vee vooluhulga seadistamist. Selle abil saab fi kseerida 
endale sobiva suurema või väiksema vooluhulga. 

PLIIVABA

Segisti on valmistatud materjalist, mille kogumass sisaldab vähem kui 0,1% pliid.

ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERATUUR

Termostaatsegistitel on sisseehitatud automaatne põletuskaitse ja kuuma vee tõke ning tagasivoolu-
klapid. Tänu sellele reageerib segisti kiirelt süsteemis tekkivatele rõhu ja temperatuuri muutustele ning 
ühtlustab erinevused.

Pb
0,1%<
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VARJATULT TOIMIVAD NUTIKAD LAHENDUSED

Seina WC-poti paigaldus on lihtne ja kinnitused varjatud 
tänu patenteeritud Suprafi x süsteemile. Täiendavat infot 
leiad leheküljel 11.

NUTIKAD FUNKTSIOONID – VEELGI PAREM 

DISAIN

SOBIVAD, NUTIKATE FUNKTSIOONIDEGA SEGISTID 

Estetic sarja segistitel on samuti nutikad funktsioonid, mis 
on nähtamatud aga lisavad neile kasutusmugavust. 

Estetic sarja toodetega sisustatud vannitoad on eranditult kaunid, hügieenilised ja funktsionaalsed. Toodete orgaaniline 
disain mitte üksnes ei paku silmailu, vaid võimaldab sul nautida avarate tasapindade pakutavaid võimalusi. Puhtad, katke-
matult kulgevad jooned ja pehmed kontuurid lihtsustavad toodete puhastamist, tagades laitmatu hügieeni. 

KENA, VAIKNE, PUHAS

Põrandale võib WC-poti paigaldada kas liimi abil või kru-
videga – kummagi variandi puhul on paigaldus varjatud. 
Loputuspaagi sisepaak summutab müra ning hoiab ära 
kondensvee kogunemise paagi pinnale. WC-poti alaosa 
ja veepaagi kõrgendatud liitekoht hõlbustab selle puhas-
tamist ning aitab vältida mustuse kogunemist. 

FUNKTSIONAALNE VORM

Kinnitused ja paigaldusdetailid on kenasti silma eest varja-
tud ning mitte miski ei sega terviklikku üldmuljet. Valamu 
orgaaniline kuju ja selle pisut kõrgem, seina vastas paiknev 
tagaserv lisavad tootele karakterit, täites ühtlasi praktilist 
funktsiooni: nimelt püüavad need kinni veepritsmed suu-
nates need tagasi valamusse.
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ESTETIC KOLMES ERINEVA SUURUSEGA 

VANNITOAS

3M

6M

VÄIKESED MÕÕTMED, AVARAD 

PINNAD 

Jon Eliasoni disainile omased peh-
med jooned ja toodete orgaaniline 
kuju loovad illusiooni avaratest 
tasapindadest. See kehtib ka tagasi-
hoidlikumate mõõtmetega toodete 
puhul, mistõttu on väikeste vanni-
tubade sisustamine Estetic sarja 
toodetega lihtne kui lapsemäng! 

SUUREM VÕI VÄIKSEM –               

VALIK ON SINU!

Valamud on saadaval kahes erinevas 
suuruses ning WC-pottide puhul 
pakume seinale ja põrandale paigal-
datavaid mudeleid. Estetic võimal-
dab sul tooteid vastavalt soovile oma-
vahel kombineerida ning otsustada, 
kuidas keskmise suurusega vannitoa 
pinda kõige paremini ära kasutada. 
Toodete orgaaniline disain mõjub 
seejuures äärmiselt loomulikuna ja 
sobitub suurepäraselt enamiku 
interjööridega.
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10 M ANNA VANNITOAKERAAMIKALE VÕIMALUS 

SÄRADA 

Loomulikult on suuremas vannitoas rohkem 
võimalusi interjööriga mängimiseks. Vaba pinda 
saab kasutada mitmesuguste mugavuste või 
täiendavate funktsioonide lisamiseks. Näiteks 
võib vannituppa paigaldada kaks valamut või 
jätta hoopis toodete vahele rohkem ruumi. 
Viimase variandi puhul tuleb keraamikatoodete 
ilu eriti hästi esile.
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HYGIENIC FLUSH,                       

MILLEL PUUDUB                       

SISESERV 

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

OPTIMAALNE DISAIN KOOS 
OPTIMAALSE HÜGIEENIGA

WC-POTT, MILLEL ON TAVALINE 

LOPUTUSERV

   

 

b 
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usel 

ähendab 
hendite 

W

L

NE 

Parima hügieeni tagamiseks vali Hygienic Flush loputusega 
Estetic WC-pott. Tegemist on läbimurdelise loputus-
tehnoloogiaga, mis puhastab tõhusalt kogu poti sisemuse. 
Siseserva puudumine hoiab ära mustuse kogunemise ning 

tänu kitsale ja hõlpsalt ligipääsetavale ülaservale on poti 
sisemust lihtne puhastada. Hygienic Flush loputus-
tehnoloogia kuulub kõikide Estetic sarja WC-pottide 
standardvarustusse.
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VÄHEM MUSTUST TÄNU CERAMICPLUS 

PINNATÖÖTLUSELE   

SUPRAFIX 

Suprafix on varjatud kinnitus seina WC-potti-
de paigaldamiseks. Tänu Suprafix kinnitu-
sele jääb keraamikapind sile, mis välistab 
mustuse kogunemise ja parandab hügieeni. 
Patenteeritud Suprafix kinnitussüsteem 
lihtsustab seina WC-pottide paigaldamist 
ning hoiab kokku sinu aega. 

Kõrgtehnoloogiline CeramicPlus pinnatöötlus muudab kvaliteetse Gustavsbergi sanitaarkeraamika mustust hülgavaks, 
tagades laitmatu hügieeni. Vesi lihtsalt ei haaku keraamilise pinnaga, vaid moodustab piisakesi, mis pinnalt voolates 
võtavad endaga kaasa nii mustuse kui katlakivi. Tänu CeramicPlus pinnatöötlusele kulub sul senisest vähem     
puhastusvahendeid – kõigest 10% tavapärasest kogusest.  

Suprafix kinnitussüsteem võimaldab WC-poti 
paigaldada seinale nii, et kinnitust ei jää näha. 
WC-pott kinnitatakse seinale prill-laua aukude 
kaudu. See nutikas lahendus tagab lihtsa 
paigalduse ning vannitoas parima võimaliku 
hügieeni.  

CERAMICPLUS PINNA-        

TÖÖTLUSETA

Vesi „haakub“ keraamilise        
pinnaga. Aja jooksul moodustub 
katlakivi ja koguneb mustus. 

CERAMICPLUS PINNA-                    

TÖÖTLUSEGA

Vesi moodustab keraamika pinnale 
piisakesi, mis voolates võtavad endaga 
kaasa nii mustuse kui katlakivi. Kui sades-
tis tekibki, on seda lihtne eemaldada. 

NÄHTAMATU EELIS

Suprafix kinnitussüsteemiga WC-poti 
paigaldusvideo leiad meie kodulehelt 
www.gustavsberg.ee 
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PÕRANDALE PAIGALDATAV WC-POTT ESTETIC

• Valmistatud hügieenilisest, vastupida-
vast, tihendatud sanitaarportselanist

• Orgaaniline disain kergelt puhasta-
tavate pindadega 

•  Kolm värvitooni: valge, matt valge ja  
must

• Hygienic Flush loputustehnoloogia 
ja siseserva puudumine lihtsustavad 
puhtuse hoidmist. Tõhus loputus 

 toimub kuni WC-poti ülaservani

SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT ESTETIC 

• Valmistatud hügieenilisest, vastupida-
vast, tihendatud sanitaarportselanist

•  Orgaaniline disain kergelt puhasta- 
tavate pindadega 

•  Kolm värvitooni: valge, matt valge ja  
must

•  Hygienic Flush loputustehnoloogia  
ja siseserva puudumine lihtsustavad 
puhtuse hoidmist. Tõhus loputus 

toimub kuni WC-poti ülaservani
•  Suprafi x varjatud kinnitussüsteem  

tagab lihtsa paigalduse ja kergendab 
puhtuse hoidmist

•  Sobib paigaldamiseks Gustavsbergi 
Triomont seinakonstruktsiooniga

•  Valikus kaks prill-lauda: kõvast 
plastist roostevabade kinnitustega 
ja Soft Close (SC) hingedega vaikselt 

sulguv, millel on lisaks kerget 
 eemaldamist võimaldav 
 Quick Release (QR) funktsioon
•  CeramicPlus tagab kergema ja 
 loodussõbraliku puhastamise
•  Poldiaukude vahekaugus c-c 180 mm
•  Testitud kandevõime 400 kg

Tootenumber

Tootenumber

8300 Estetic peidetud alla-või tahavooluga, kinnituskruvi aukudeta, 
liimitav
Siseservata, CeramicPlus (C+) pinnatöötlusega.
Kahesüsteemse loputusega 2/4 l.

Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR  GB1183002R1231G
Matt valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR  GB1183002S3231G
Must, kõvast plastist prill-laud SC/QR GB1183002S0231G
 

8330 Estetic seinale paigaldatav
Siseservata, CeramicPlus (C+) pinnatöötlusega.
Paigaldus sisseehitatud seinakonstruktsiooniga. 
Seinakonstruktsioon komplekti ei kuulu.

Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused GB1183300R1020
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR   GB1183300R1030
Matt valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR GB1183300S3030
Must, kõvast plastist prill-laud SC/QR GB1183300S0030

350

180

220

355
320 Ø102

Ø55

70

420

530

Gustavsberg hoolib nii professionaalsetest paigaldajatest 
kui asjaarmastajatest. Tänu ergonoomilisele pakendile on 
Estetic sarja tooted lihtsalt kantavad. Korralikud käepidemed 
tagavad tugeva haarde. Keskkonnasäästlikud pakendilahen-
dused, milleks kasutatakse vähem materjali, muudavad jäätme-
käitluse lihtsamaks. See hoiab kokku aega ning vähendab 
keskkonnamõju. 

855

200
680

10

190

420

370

180

* 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.

•  Kahesüsteemne loputus 2/4 l
•  Loputuse mahtu saab reguleerida  

kuni 6 l
•  Istumisosa kõrgus 420 mm
•  Kondensvee vaba loputuspaak
•  Vaikselt veega täituv loputuspaak
•  Valikus kaks prill-lauda: kõvast 
 plastist roostevabade kinnitustega 

ja Soft Close (SC) hingedega vaikselt 
sulguv, millel on lisaks kerget 

 eemaldamist võimaldav 
 Quick Release (QR) funktsioon
•  Painduv kanalisatsiooniühendus 
 võimaldab äravoolu viia põrandasse 

või seina 
•  Reguleeritav veeühendus R1/2“
•  Liimitakse põrandale silikooniga
•  CeramicPlus tagab kergema ja 
 loodussõbraliku puhastamise
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VALAMU ESTETIC

•  Valmistatud hügieenilisest, vastu-
pidavast, tihendatud sanitaar-

 portselanist
• Orgaaniline disain kergelt puhas- 

tatavate pindadega 
•  Kolm värvitooni: valge, matt valge ja 

must
•  Kinnituspoldid on täielikult varjatud

•  Portselanist pop-up põhjaventiil
•  CeramicPlus tagab kergema ja 
 loodussõbraliku puhastamise

*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

410350 Estetic paigaldamiseks poltidega, 500x420 mm
CeramicPlus (C+) pinnatöötlusega.

Valge   410350R1
Matt valge  410350S3
Must   410350S0

410360 Estetic paigaldamiseks poltidega, 610x485 mm
CeramicPlus (C+) pinnatöötlusega.

Valge   410360R1
Matt valge   410360S3
Must   410360S0 

7273 valamujalg
Valamule 410360.
Valamu tuleb paigaldada vastavalt jala kõrgusele.

Valge   72730001
Matt valge   727300S3
Must   727300S0

7297 valamu pooljalg
Valamule 410360.

Valge   72970001 
Matt valge  729700S3
Must   729700S0

3880 sifoon põrandasse ühendamiseks, L-toru 
Komplektis on sifoon, L-toru ja peiteäärik põrandale. 
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega.

Kroom   GB41103880 00L 
Valge   GB41103880 41L
Must   GB41103880 23L 

    

410

500

220

250

420

150

Ø3580

530

610

220

310

485

75

280

Ø35

3880 sifoon seina ühendamiseks
Komplektis on sifoon, torud ja peiteäärik.

Kroom   GB41103880  00W 
Valge   GB41103880 41W 
Must   GB41103880 23W
   

180 170

ca 850
690

150
140

MAX 200

80

180

285

270320

320

KÕIK SAMA VÄRVI

Põhjaklapp on valamuga sama värvi portselanist. 
See rõhutab elegantset, orgaanilist disaini.
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VALAMUSEGISTI ESTETIC

ESTETIC DUŠISEGISTI

•  Orgaaniline disain, mis sobib igasse vannituppa
•  Kõrge mudel sobib nii köögivalamutele kui tasapinnale   
 paigaldatavatele valamutele 
•  Saadaval kroomitud, matt valge ja must
•  Kõik detailid on toiduainetööstuses kasutamiseks mõeldud  
 materjalidest     
• Eco-stop võimaldab individuaalset vee vooluhulga   

 seadistamist
•  Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse   
 ennetamiseks
• Keraamiline tööorgan tagab pika kasutusea
• Painduvad veeühendusvoolikud muudavad paigaldamise  
 lihtsamaks
•  Sisaldab vähem kui 0,1% pliid

•  Orgaaniline disain, mis sobib igasse vannituppa
•  Saadaval kroomitud, matt valge ja must
•  Kõik detailid on toiduainetööstuses kasutamiseks mõeldud  
 materjalidest

• Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse   
 ennetamiseks
•  Keraamiline tööorgan tagab pika kasutusea
•  Tagasilöögiklapp vooliku ühenduses 

Tootenumber

Tootenumber

Estetic valamusegisti 
Ilma põhjaklapita 

Kroom    GB41218051
Must    GB41218051 23
Matt valge     GB41218051 41

Estetic dušisegisti dušiühendusega all  

Kroom   GB41218004
Must    GB41218004 23
Matt valge    GB41218004 41

Estetic valamusegisti, kõrge mudel 
Sobib köögisegistiks või kasutamiseks tasapinnale paigaldatava valamuga.
Ilma põhjaklapita 

Kroom    GB41218251
Must    GB41218251 23
Matt valge    GB41218251 41

Estetic keraamiline pop-up põhjaventiil

Kroom    GB41636575 25
Must    GB41636575 23 
Matt valge     GB41636575 41 

Sobib kasutamiseks Estetic jooksutoruga või mõne teise Gustavsbergi sortimendis oleva jooksutoruga.
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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.

Min 30
Max 45

G 1 1/4

Pb
0,1%<

Pb
0,1%<
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JOOKSUTORU ESTETIC 

ESTETIC TERMOSTAATDUŠISEGISTI

• Tõmmatava suundvahetajaga
•  Saadaval kroomitud, matt valge ja must
•  Sobib kõigi Gustavsbergi duši- ja termostaatsegistitega

 

•  Orgaaniline disain, mis sobib igasse vannituppa
•  Saadaval kroomitud, matt valge ja must
•  Kõik detailid on toiduainetööstuses kasutamiseks mõeldud  
 materjalidest
•  Safe Touch tehnoloogia vähendab segisti esikülje   
 kuumenemist
• Reageerib koheselt torustikus tekkida võivatele veerõhu ja  
 -temperatuuri muutustele tagades ühtlase veetemperatuuri

•  Fikseeritav temperatuuri piirang 38°C
•  Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem kuumaveepõletuse  
 ennetamiseks
•  Maksimaalse temperatuuri seadistamise võimalus kuumavee- 
 põletuse ennetamiseks
•  Keraamiline tööorgan tagab pika kasutusea
•  Tagasilöögiklapid pealevoolu ühendustes

Tootenumber

Tootenumber

Jooksutoru

Kroom   GB41638860
Must    GB41638860 23
Matt valge    GB41638860 41

Sobib kasutamiseks Estetic jooksutoruga või mõne teise Gustavsbergi sortimendis oleva jooksutoruga.

Estetic termostaatdušisegisti dušiühendusega all

Kroom   GB41218304
Must   GB41218304 23
Matt valge   GB41218304 41

70G1/2

c-c

268

G1/2

M20x1.5

55

100

Estetic termostaatdušisegisti dušiühendusega ülal 

Kroom   GB41218324
Must   GB41218324 23
Matt valge   GB41218324 41

c-c

70
38

G1/2

268

*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 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti fi liaal

F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

+372 646 0312

www.gustavsberg.ee, info@gustavsberg.ee

LISAINFORMATSIOONI KOGU 

MEIE SORTIMENDI KOHTA 

LEIAD KODULEHELT

WWW.GUSTAVSBERG.EE

TUGI JA TEENINDUS

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

TUTVU MEIE AJAKIRJAGA!

Gustavsbergi INSPIRED ajakiri kajastab kõike, 
mis on seotud vannitoaga: disain, trendid, uued 
tooted, renoveerimise nõuanded ja näpunäited 
 kuidas muuta oma vannituba stiilseks lihtsate 
vahenditega. Ajakirja leiad maaletoojate kauplus-
test või saad selle alla laadida meie kodulehelt. 
Mõnusat lugemist!




