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SEGISTI, MIS ON 
KESKKONNASÄÄSTLIK 
ENNE OMA TÖÖIGA, 
SELLE KESTEL JA KA 
PÄRAST TÖÖEA LÕPPU*.

Tootmine toimub sertifitseeritult ja keskkonnasäästlikult 
Rootsis. Suurepärane kvaliteet ja nutifunktsioonid aitavad 
säästa nii energiat kui ka vett. Ajatu disainiga segisti, mis on 
kuni 90% taaskasutatav. Ent see pole veel kõik!

New Nauticul on keskkonna-, kvaliteedi- ja 
energiaklassifikatsioon, mis aitab säästa nii vett kui energiat. 
Segisti sisu saab uuendada, et rahuldada tulevasi nõudmisi 
ning ühildada seda suurprojektide uute etappide muutuvate 
vajadustega.

Meie ütleme selle kohta lihtsalt: Gustavsbergi Nutikas Sisu 

ENNE TÖÖIGA: 

• Tootmine toimub 

Rootsis; toodetel on 

keskkonna-, kvaliteedi- ja 

energiaklassifikatsioon (ISO 

90001, 50001 ja 14001)

• Detailid on saanud heakskiidu 

toiduainetööstuses 

kasutamiseks

• Kolmanda poole 

tootmissertifikaat 

KASUTAMISE AJAL:

• Funktsionaalne ja ajatu 

Skandinaavia disain muudab 

New Nauticu hinnatuks ja tagab, 

et segisti peab ajaproovile vastu

• New Nautic on tüübikinnitusega 

(kvaliteedi) ja energiaklassiga 

(SS-EN 820000), millel on Rootsi 

ehitusjärelevalve kooskõlastus 

(ehitustoote hindamine)

• Tooteid on võimalik tulevikus 

uuendada erinevate 

nutifunktsioonidega (nn 

Gustavsbergi nutikas sisu)

• Vastab kõikidele tööstusharus 

kehtivatele keskkonnanõuetele

PÄRAST TÖÖEA LÕPPU:

• Kuni 90% taaskasutatav

• Gustavsberg garanteerib – 

nagu ikka –, et New Nauticu 

varuosad on saadaval veel pikki 

aastaid



ENERGIAKLASS – SÄÄSTAB 
VETT JA ENERGIAT

NUTIKAS SISU – SAAB 
TULEVIKUS UUENDADA 
NUTIFUNKTSIOONIDEGA

ROOTSI EHITUSJÄRELEVALVE 
KOOSKÕLASTUS 

AJATU DISAIN

KUNI 90% TAASKASUTATAV

TOODETUD ROOTSIS

KERAAMILINE 
TÖÖORGAN JA HEAKSKIIT 
TOIDUAINETÖÖSTUSES 
KASUTAMISEKS

LIHTSALT HAARATAV, 
SELGE KUUMA JA KÜLMA 
VEE TÄHISTUSEGA KAHV

OPTIMAALSELT SUUNATUD 
VEEJUGA – VÄHEM 
PRITSMEID JA ROHKEM 
RUUMI KÄTEPESUKS 
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AJATULT 
NUTIKAD 
KÖÖGI- JA 
VANNITOA-
SEGISTID

New Nauticut on ühtaegu meeldiv ja lihtne 
kasutada. Pehmed vormid ja siledad pinnad 
tagavad lihtsa puhastamise ja hea hügieeni. 
Disain on põhjamaiselt ajatu, garanteerides 
esteetilisest vaatenurgast toodete pika kasu-
tusea ja jätkusuutlikkuse.

Optimaalselt suunatud veejuga põhjustab vähem 
pritsmeid ja jätab rohkem ruumi kätepesuks. 
Köögisegisti on saadaval kahe kõrge kaarja 
jooksutoruga mudelina või madala jooksutoruga. 
Valamusegisteid on mitmeid eri mudeleid: pika 
jooksutoruga, käsidušiga ja pesumasina/nõude-
pesumasina ventiiliga. Kõik detailid on saanud 
heakskiidu toiduainetööstuses kasutamiseks.

2020. aastal tähistas meie Rootsis Vårgårdas asuv 

segistitehas oma 100. sünnipäeva. Aastate jooksul 

on paljugi juhtunud ning maailm ja konkurents 

üleilmastunud. Ent ometi – 101 aastat hiljem on 

tootmistegevus aktiivsem kui kunagi varem. Oleme 

parandanud veeohutust ning vähendanud suures 

mastaabis vee- ja energiatarbimist. Töötame selle 

nimel, et Vårgårdas loodavad uuendused lihtsustaksid 

kõikide elu alates arhitektidest ja lõpetades ehitajate, 

paigaldajate ja tavakasutajatega vähemalt järgmise 

saja aasta jooksul.





JÄTKUSUUTLIKKUS EI PEA 
OLEMA MIDAGI KEERULIST

Arvatakse, et Euroopa Liit võtab 2040. aastaks vastu vähemalt 320 
ehitusstandardit, mis on seotud jätkusuutlikkusega pikas plaanis. 
New Nautic muudab praeguste ja tulevaste kestlikkusnõuete täitmise 
oluliselt lihtsamaks.

See on võimalik tänu Gustasvbergi toodete nutikale sisule –  nutikad 
ja hõlpsasti asendatavad komponendid võimaldavad olemasolevat 
segistit edaspidi uuendada veelgi rohkemate nutifunktsioonidega. See 
pikendab segisti kasutusiga ja muudab toote jätkusuutlikumaks. Lisaks 
on New Nautic kuni 90% taaskasutatav.

Neile, kes ehitavad uut kodu või renoveerivad olemasolevat elamist, 
on New Nautic saadaval mitmesuguste energiaklassifikatsioonidega, 
kuid sama disaini ja sobivate varuosadega. New Nautic vastab 
kõikidele kvaliteedi-, funktsionaalsus-, materjali-, taaskasutus-, 
veesäästu-, energiasäästu- ja ligipääsetavusnõuetele.

ENERGIAKLASS
(SS-EN 820000)

ROOTSI EHITUSJÄRELEVALVE 
KOOSKÕLASTUS 

(EHITUSTOOTE HINDAMINE)



Energiakalkulaatoriga saad mugavalt arvutada, millist pikaajalist 
kasu annab üleminek New Nautic segistile sinu ehitusprojektis: 
kui palju vett ja energiat saad aastas kokku hoida? Kui palju 
vähem CO2 sa toodad? Kui pikk on investeeringu tasuvusaeg?

Kalkulaatorit saab kasutada ka Gustavsbergi teiste energiatõhu-
sate toodetega. Energiakalkulaatori leiad www.gustavsberg.ee

PROOVI 
ENERGIAKALKULAATORIT



TOODETE 
JÄTKUSUUTLIKKUSE 
TAGAB KA KIIRE JA 
LIHTNE PAIGALDUS

KIIRMUTTER SÄÄSTAB RAHA 
JA TERVIST.

New Nautic on segisti, mis on jätkusuutlik 
nii enne oma tööiga, selle kestel kui ka 
pärast tööea lõppu. Toote paigaldusetapp 
ei ole siinkohal erand.

Patenditud kiirmutter säästab teie aega, 
raha ja tervist. See lubab paigaldajal valida 
ergonoomilisema tööasendi ja vähendab 
paigaldusaega vähemalt 30 sekundi võrra. 
Võib tunduda, et seda pole just palju, ent 
suurema või pikemaajalise projekti korral 
tuleb vahe kiiresti ilmsiks – nii ajavõidu kui ka 
tervisekahjustuste väiksema tõenäosuse osas. 

Gustavsbergi nutikas sisu tähendab seda, 
et kõiki sarja tooteid on võimalik täiendada 
tulevaste nutifunktsioonidega. Samuti on 
lihtne valida igale projektile sobiv energia-
klassifikatsioon ja hinnatase ning toodet 
edaspidi hooldada.

Nagu tavaliselt, annab Gustavsberg 
garantii, et New Nauticu varuosad on 
saadaval veel pikki aastaid. Lisateavet 
Gustavsbergi nutika sisu, juhendite ja 
dokumentatsiooni kohta leiad aadressilt 
www.gustavsberg.com/ee/



MIKS MUUTA 
SUURE-
PÄRASELT 
TOIMIVAT 
IDEED?

”Meie eesmärk 
ei ole mitte 
tööstusharu 
arenguga 
sammu pidada, 
vaid olla selle 
eestvedajad”.
Mattias Virsgård, Product & Channel Manager

Kodulehel www.gustavsberg.com/ee räägib ta loo, 
miks oli aeg uuendada Gustavsbergi edukat segistit.



NUTIKAS SISU



NUTIKAD FUNKTSIOONID
New Nautic pakub kõiki nutifunktsioone, millest allpool 
on antud kiire ülevaade koos vastavate ikoonidega. Paljud 
neist on loodud vee-, energia- ja rahasäästu silmas pidades, 
samas kui ülejäänud aitavad lihtsustada arhitektide, ehitajate 
ja paigaldajate elu. Ja lõppude lõpuks soodustavad kõik 
nutifunktsioonid jätkusuutlikku ehitust.

ECO-FLOW 

Segisti tagab tõhusa ja opti-
meeritud veevoolu. Kasutaja-
kogemus on sama suurepärane 
ja funktsionaalne nagu alati, ent 
vee- ja energiakulu on väiksem. 
Sellega säästad nii keskkonda 
kui raha.

COLD-START

Tänu uuenduslikule tehnoloogiale 
tuleb segistist 100% külma 
vett juba algasendis (käepide 
ettepoole suunatud), välistades 
tarbetu kuuma vee kasutamise. 
See võimaldab säästa energiat 
ja raha igal kasutamisel.

ECO-STOP

Lihtne funktsioon, mis või-
maldab individuaalset vee 
vooluhulga seadistamist. Selle 
abil saab fikseerida endale 
sobiva suurema või väiksema 
vooluhulga.

KIIRPAIGALDUS

Segisti paigaldatakse kiirelt 
kinnitusmutri abil, mis lükatakse 
stoppasendisse ja seejärel 
pinguldatakse. Lahendus liht-
sustab paigaldamist ja säästab 
aega ning raha.

PLIIVABA

Pb
0,1%<

Segisti on valmistatud mater-
jalist, mille kogumass sisaldab 
vähem kui 0,1% pliid. Plii-
vabade segistite tagaküljele on 
graveeritud vastav sümbol.

NUTIKAS SISU

Tänu asendatavatele kompo-
nentidele saab segistit tulevikus 
uute, veelgi nutikamate 
funktsioonidega uuendada. See 
pikendab segisti kasutusiga ja 
muudab selle veelgi kestliku-
maks. 



Tootenumber

New Nautic valamusegisti  

Kroom GB41216047
Kroom, pliivaba GB412160470

  
  

Pb
0,1%<

New Nautic valamusegisti käsidušiga  

Kroom GB41216147

Kroom, pliivaba GB412161470
  

Pb
0,1%<

New Nautic valamusegisti käsiduši- ja nõudepesumasina ventiiliga  

Kroom GB41216187

 

 

New Nautic valamusegisti 150mm jooksutoruga  

Kroom GB41216045
Kroom, pliivaba GB412160450

Pb
0,1%<

New Nautic valamusegisti 150mm jooksutoru- ja käsidušiga  

Kroom GB41216145
Kroom, pliivaba GB412161450

Pb
0,1%<

New Nautic valamusegisti 150mm jooksutoru-, käsiduši- ja nõudepesumasina ventiiliga

Kroom GB41216185

VALAMUSEGISTID NEW NAUTIC

• Energiaklass A säästab vett ja energiat
• Lihtsalt haaratav, selge kuuma ja külma vee tähistusega kahv
• Cold-start – kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma 

vett
• Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine
• Eco-stop – reguleeritav maksimumvool

• Keraamiline tööorgan, mis ennetab tilkumist ja tagab pika kasutusea
• Nutikas sisu, jätkusuutlikud detailid rahuldamaks 

tulevikunõudmisi
• Max temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse 

ennetamiseks
• Suunatud veejuga tekitab vähem pritsmeid ja jätab rohkem 

ruumi kätepesuks
• Patenteeritud kiirkinnitusmutter lihtsaks paigalduseks



BIDEESEGISTI NEW NAUTIC 

Tootenumber

New Nautic Care valamusegisti

Kroom, pliivaba GB41216047064

Pb
0,1%<

New Nautic Care valamusegisti 150mm jooksutoruga

Kroom, pliivaba GB41216045064

Pb
0,1%<

Mittesulguv põhjaklapp, 
mõeldud hooldusasutustele  GB41636574 01

CARE VALAMUSEGITID NEW NAUTIC

• Energiaklass A säästab vett ja energiat
• Funktsionaalne pikendatud, selge kuuma ja külma vee 

tähistusega kahv
• Laminaarne aeraator (õhu sisselaskeava puudub)
• Cold-start – kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma vett
• Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine
• Eco-stop – reguleeritav maksimumvool
• Keraamiline tööorgan, mis ennetab tilkumist ja tagab pika 

kasutusea

• Nutikas sisu, jätkusuutlikud detailid rahuldamaks 
tulevikunõudmisi

• Max temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse 
ennetamiseks

• Kaetud, siledad ja paindlikud veeühendusvoolikud tagavad 
parema hügieeni

• Suunatud veejuga tekitab vähem pritsmeid ja jätab rohkem 
ruumi kätepesuks

• Patenteeritud kiirkinnitusmutter lihtsaks paigalduseks

Tootenumber

New Nautic bideesegisti põhjaklapi- ja tõstevardaga  

Kroom GB41216071

LISATARVIKUD

Pop-up põhjaklapp, kroom GB41636575 01

Mittesulguv põhjaklapp, kroom GB41637445
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Tootenumber

 

New Nautic köögisegisti kõrge jooksutoruga, energiaklass B

Kroom GB41206056
Kroom, pliivaba GB412060560

 
 

   

Pb
0,1%<

New Nautic köögisegisti kõrge jooksutoru- ja nõudepesumasinaventiiliga, energiaklass B
 

Kroom GB41206096
Kroom, pliivaba   GB412060960

 
 

   

Pb
0,1%<

New Nautic köögisegisti kõrge D-kujulise jooksutoru- ja nõudepesumasinaventiiliga, 
energiaklass C

 
Kroom GB41206097

New Nautic köögisegisti madala jooksutoruga, energiaklass B
   
Kroom, pliivaba GB412060550

  
   

Pb
0,1%<

New Nautic köögisegisti madala jooksutoru- ja nõudepesumasina ventiiliga, energiaklass B
   
Kroom, pliivaba GB412060950

 
 

   

Pb
0,1%<

KÖÖGISEGISTID NEW NAUTIC

• Energiaklass B ja C säästab vett ja energiat
• Lihtsalt haaratav, selge kuuma ja külma vee tähistusega kahv
• Cold-start – kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma 

vett (segistitel energiaklassiga B)
• Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine
• Eco-stop – reguleeritav maksimumvool vett (segistitel 

energiaklassiga B)

• Keraamiline tööorgan, mis ennetab tilkumist ja tagab pika 
kasutusea

• Nutikas sisu, jätkusuutlikud detailid rahuldamaks tulevikunõudmisi
• Max temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse 

ennetamiseks
• Patenteeritud kiirkinnitusmutter lihtsaks paigalduseks
• Kõik detailid on valmistatud toiduohutuse nõuetele vastavatest 

materjalidest

Saadaval sügisest 2021

Saadaval sügisest 2021



Tänu köögisegisti komplektis olevale jooksutoru pöör-

lemise piirajale, saad jooksutoru lihtsalt sobivale kohale 

lukustada. Valides enda segisti jaoks sobiva lukustus-

asendi elimineerid ohu, et jooksutorust tulev vesi satub 

väljaspoole valamut. 

Madala jooksutoruga köögisegisti

Kõrge jooksutoruga köögisegisti

JOOKSUTORU PÖÖRLEMISE PIIRAJA

 

Tootenumber

New Nautic Care köögisegisti kõrge jooksutoruga
   
Kroom, pliivaba   GB41206056064

Pb
0,1%<

New Nautic Care köögisegisti kõrge jooksutoru- ja nõudepesumasinaventiiliga
   
Kroom, pliivaba GB41206096064

Pb
0,1%<

 

New Nautic Care köögisegisti madala jooksutoruga
   
Kroom, pliivaba GB41206055064

Pb
0,1%<

New Nautic Care köögisegisti madala jooksutoru- ja nõudepesumasina ventiiliga
   
Kroom, pliivaba GB41206095064

Pb
0,1%<

CARE KÖÖGISEGISTID NEW NAUTIC

• Energiaklass B säästab vett ja energiat
• Funktsionaalne pikendatud, selge kuuma ja külma vee tähistusega 

kahv
• Laminaarne aeraator (õhu sisselaskeava puudub)
• Cold-start – kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma vett
• Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine
• Eco-stop – reguleeritav maksimumvool
• Keraamiline tööorgan, mis ennetab tilkumist ja tagab pika kasutusea

• Nutikas sisu, jätkusuutlikud detailid rahuldamaks tulevikunõudmisi
• Max temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse 

ennetamiseks
• Kaetud, siledad ja paindlikud veeühendusvoolikud tagavad 

parema hügieeni
• Patenteeritud kiirkinnitusmutter lihtsaks paigalduseks
• Kõik detailid on valmistatud toiduohutuse nõuetele vastavatest 

materjalidest
• Saadaval sügisest 2021



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiad paigaldusjuhendid ja 

õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised 

ning informatsiooni varuosade kohta. 

Kontakteeru meiega – info.ee@gustavsberg.com

VARSTI TULEKUL …

New Nauticu tootevalik laieneb 2021. aasta sügisel 

uute duši- ja vannisegistitega.

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti fi liaal

F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

+372 646 0312

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




