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GUSTAVSBERG/
DUŠINURGAD
NUTIKAD, ILUSAD JA LIHTSAD

NUTIKAM VANNITUBA
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Oleme turule toonud täiesti uue tootesarja, 

kuhu kuuluvad ehtsa skandinaavialiku 

disaniga ning lihtsalt paigaldatavad dušiuksed 

ja -seinad. Otse loomulikult pakuvad ka uued 

tooted Gustavsbergile omast suurepärast 

kvaliteeti, vormi ja funktsionaalsust. Nutikate 

ja paindlike lahendustega unistuste dušinurk 

toob oma lihtsusega värskendust igasse vanni-

tuppa. Valikusse kuuluvad dušiseinad ning nii 

sirged kui ka kumerad dušiuksed, mis kõik on 

saadaval erinevates mõõtudes ning mida on 

võimalik omavahel mitmel viisil kombineerida.

Võimalus kombineerida eri mõõtudes dušiuksi ja -seinu ning 

nutikad detailid, nagu tõstvad hinged, mis kergitavad avamisel ust, 

või vastupidav tugevdatud klaas ja reguleeritavad seinaprofiilid, 

mille abil saab paigaldada dušinurga sirgelt ka kõverate seinte 

puhul – kõik see lubab meil pakkuda täiuslikku lahendust, isegi 

väiksematesse vannitubadesse. Kõik meie dušiuksed on pööratavad 

– neid saab paigaldada hinnalise ruumi säästmiseks avanema nii 

paremalt kui vasakult, nii sisse- kui väljapoole. Uksed on varustatud 

kroomitud profiilide ja stiilsete käepidemetega.

Kombineerides uue tootesarja tooteid Gustavsbergi pakutava 

laia vannitoamööbli-, segistite- ja suurte peaduššidega duši-

komplektide valikuga saad muuta oma vannitoa ühekorraga nii 

funktsionaalseks kui ka kauniks. Ehk täpselt selliseks, nagu sulle 

meeldib!

UNISTUSTE
DUŠINAUDINGUKS

PÖÖRATAVAD

HINNALISE RUUMI SÄÄSTMISEKS AVANEVAD KÕIK 

MEIE DUŠIUKSED NII SISSE- KUI VÄLJAPOOLE NING ON 

PÖÖRATAVAD – NEID SAAB PAIGALDADA AVANEMA NII 

PAREMALT KUI VASAKULT.

TÕSTVAD HINGED

TÕSTVAD HINGED ON NUTIKAS DETAIL, MIS KERGITAB 

DUŠINURGA UST AVAMISEL 5 MM, AIDATES ÄRA HOIDA 

NII PÕRANDA KUI USTE KULUMIST. SEEGA ON SELLEL 

LUKSUSLIKUNA MÕJUVAL LISADETAILIL KA SELGELT 

PRAKTILINE VÄÄRTUS.
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DUŠIUKSED JA -SEINAD

Pakume oma uues tootesarjas ehtsa skandinaavialiku disainiga ning lihtsalt paigaldatavaid dušiuksi 

ja -seinu, mida on lihtne omavahel kombineerida. Nii on mugav sisustada mis tahes vannituba.

LAIA PROFIILI ON VÕIMALIK TEHA AUGUD PINNA-
PEALSETE VEETORUDE JAOKS.

VÄIKESED DETAILID VÕIVAD LUUA SUURE ERINEVUSE, 
NÄITEKS STIILSED KROOMITUD PROFIIILID JA KÄE-
PIDEMED. 

* täpseid mõõte ja reguleeritavust mm vt tootesortimendi lehekülgedelt

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x100 cm

100x100 cm

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x100 cm

100x100 cm

80 cm 90 cm 100 cm80 cm 90 cm 100 cm

70 cm 80 cm

80 cm 90 cm 100 cm

Round dušiuksed nurka paigaldamiseks

Saadaval mõõtudes*
Square dušiuksed nurka paigaldamiseks

Saadaval mõõtudes*

Square 2 dušiust nišši paigaldamiseks

Saadaval mõõtudes*

Kombineeri neid kolmes mõõdus uksi 
endale sobivalt.

Square dušiuks nišši paigaldamiseks

Saadaval mõõtudes*

Square dušisein nurka paigaldamiseks

Saadaval mõõtudes*

Square dušisein ja -uks nurka        
paigaldamiseks

Saadaval mõõtudes*

80x80 cm

80x90 cm

80x100 cm

90x90 cm

90x100 cm

100x100 cm

Square vanniuks

Saadaval mõõtudes*
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TÄNU PÕRANDAPROFIILIDE PUUDUMISELE ON DUŠINURKA MUGAV KASUTADA JA LIHTNE PUHASTADA. UKSED SULGUVAD TIHEDALT MAGNETRIBA ABIL JA NENDE ALASERVAS, 
VASTU PÕTRANDAT PAIKNEV KUMMIRIBA EI LASE VEEL LAIALI PRITSIDA.

REGULEERITAV SEINAPROFIIL LUBAB PAIGALDADA 
DUŠINURGA SIRGELT KA KÕVERATE SEINTE KORRAL. 
DUŠIUKSI SAAB TÄIENDADA LISAPROFIILIGA, MIS        
MUUDAB NEED VEEL PAREMINI KOHANDATAVAKS.

UKSED, MIDA SAAB AVADA NII SISSE- KUI VÄLJAPOOLE 
SÄÄSTAVAD VANNITOAS HINNALIST RUUMI

DETAILITUNNETUS

ROUND DUŠIUKSED

SQUARE DUŠIUKS
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Uue dušiseina paigaldamine vajab ettevalmistust ja planeerimist, 

sest paljudes vannitubades peab dušinurk valamu, WC-poti ja 

vannitoamööbliga ruumi pärast konkureerima. Sellistel juhtudel 

on vaja nutikaid ja paindlikke lahendusi, mis võimalikult vähe 

ruumi võtaksid. Ruumikamasse vannituppa võib paigaldada ka 

suuremõõtmelised dušiuksed. Valikusse kuuluvad nii sirged kui ka 

kumerad mudelid. Sõltuvalt oma isiklikust maitsest või olemasolevast 

ruumist leiad meie dušitoodete seast just enda vajadustele vastava 

lahenduse.

ROUND DUŠIUKSED

KÜLASTA MEIE KODULEHTE 
WWW.GUSTAVSBERG.EE 
KUST LEIAD MEIE TÄIELIKU 
VANNITOATOODETE VALIKU.

VALI ENDALE SOBIVAIM LAHENDUS – SIRGE VÕI KUMER? 
HINGEDEGA VÕI FIKSEERITUD? RUUMIK AS VÕI MINIMA ALNE?
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SQUARE DUŠISEIN JA -UKS

SQUARE DUŠIUKSED
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SQUARE VANNIUKS

SQUARE DUŠIUKSED
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VALI JA SOBITA

Vali meie mitmekülgsest tootevalikust oma uute dušiuste ja 

-seintega sobivad dušisegistid ja dušikomplektid ning loo oma 

vannitoas mõnus, puhas ja funktsionaalne keskkond. Olenemata 

sellest, kas sinu jaoks on kõige olulisem vorm, nutikad vee- ja 

energiasäästufunktsioonid või lihtsalt hea kvaliteet, võimaldab 

Gustavsberg olla korraga nii hinna-, keskkonna- kui ka disaini-

tundlik.

 Tutvu meie täieliku segistivalikuga aadressil                              

www.gustavsberg.com/ee/tooted/segistid/ 

NÕUANDEID JA 
INSPIR ATSIOONI 

Meil on alati hea meel inspireerida kedagi, 

kes tegeleb parajasti vannitoa ehitamise või 

renoveerimisega.

Pakume teavet uusimate trendide kohta ja otse 

loomulikult tutvustame Gustavsbergi nutikat ja 

inspireerivat tootevalikut. Just inspiratsioon on 

meid üle 190 aasta töös hoidnud! Ilma selleta 

ei oleks me seal, kus oleme täna.

Külasta meid aadressil:                        

inspiredby.gustavsberg.com/ee/
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A x B laius/reguleeritavus mm Tootenumber

2000

A B

Square dušiuksed, 80 x 80 790–810 x 790–810 mm GB51SRDR8080CR
Koosneb:   Square dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51SRDR80CR

Square dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51SRDR80CR

Square dušiuksed, 80 x 90 790–810 x 890–910 mm GB51SRDR8090CR
Koosneb:   Square dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR80CR

Square dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR90CR

Square dušiuksed, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51SRDR8010CR
Koosneb:   Square dušiuks 80  cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR80CR

Square dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR10CR

Square dušiuksed, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51SRDR9090CR
Koosneb:   Square dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR90CR

Square dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR90CR

Square dušiuksed, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51SRDR9010CR
Koosneb:   Square dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR90CR

Square dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51SRDR10CR

Square dušiuksed, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51SRDR1010CR
Koosneb:   Square dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR10CR

Square dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51SRDR10CR

Lisatarvikud: Laiendusprofiil  Võimaldab lisaks reguleerida laiust 20 mm võrra
Võimalik paigaldada nii vasakul kui paremale poole.

GB51ACCEXTP

Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus  mm Tootenumber

2000

R550

A B

Round dušiuksed, 80x80 790–810 x 790–810 mm GB51RNDR8080CR
Koosneb:  Round dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51RNDR80CR

Round dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51RNDR80CR

Round dušiuksed, 80x90 790–810 x 890–910 mm GB51RNDR8090CR
Koosneb:  Round dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR80CR

Round dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR90CR

Round dušiuksed, 80x100 790–810 x 990–1010 mm GB51RNDR8010CR
Koosneb:  Round dušiuks 80  cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR80CR

Round dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR10CR

Round dušiuksed, 90x90 890–910 x 890–910 mm GB51RNDR9090CR
Koosneb:  Round dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR90CR

Round dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR90CR

Round dušiuksed, 90x100 890–910 x 990–1010 mm GB51RNDR9010CR
Koosneb:  Round dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR90CR

Round dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR10CR

Round dušiuksed, 100x100 990–1010 x 990–1010 mm GB51RNDR1010CR
Koosneb:  Round dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega  GB51RNDR10CR

Round dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51RNDR10CR

Lisatarvikud: Laiendusprofiil  Võimaldab lisaks reguleerida laiust 20 mm võrra
Võimalik paigaldada nii vasakul kui paremale poole.

GB51ACCEXTP

Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

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

2000

20

2000

20

SQUARE DUŠIUKSED NURKA PAIGALDAMISEKS
• Pööratavad uksed, saab paigaldada nii paremale kui vasakule 

avanevana
• Profiiliga dušiuksed kiireks ja lihtsaks paigalduseks
• Karastatud turvaklaas, 6 mm
• Poleeritud profiilid ja käepidemed
• Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm

• Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada 
dušiukse otse isegi kõverate seinte puhul

• Avanemisnurk:180 kraadi
• Lisana saadaval laiendusprofiil 20 mm
• Puuduvad põrandaprofiilid, lihtne hoida puhtana
• Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude 

tarbeks

ROUND DUŠIUKSED NURKA PAIGALDAMISEKS

• Pööratavad uksed, saab paigaldada nii paremale kui vasakule 
avanevana

• Profiiliga dušiuksed kiireks ja lihtsaks paigalduseks
• Karastatud turvaklaas, 6 mm
• Poleeritud profiilid ja käepidemed
• Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm
• Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada dušiukse 

otse isegi kõverate seinte puhul

• Avanemisnurk:180 kraadi
• Lisana saadaval laiendusprofiil 20 mm
• Puuduvad põrandaprofiilid, lihtne hoida puhtana
• Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude 

tarbeks
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A x B laius/reguleeritavus  mm Tootenumber

2000

A Square dušiuks nišši paigaldamiseks, 80 796–826 mm GB51SRDR80NICR
Koosneb: Square dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51SRDR80CR

Square nišiprofiil GB51ACCPROF

Square dušiuks nišši paigaldamiseks, 90 896–926 mm GB51SRDR90NICR
Koosneb: Square dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51SRDR90CR

Square nišiprofiil GB51ACCPROF

Square dušiuks nišši paigaldamiseks, 100 996–1026 mm GB51SRDR10NICR
Koosneb: Square dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega GB51SRDR10CR

Square nišiprofiil GB51ACCPROF

Lisatarvikud: Laiendusprofiil  Võimaldab lisaks reguleerida laiust 20 mm võrra
Võimalik paigaldada nii vasakul kui paremale poole.

GB51ACCEXTP

Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus  mm Tootenumber

2000

A

≤1000 Square dušisein,  80 792–812 mm GB51SRWL80CR

Square dušisein,  90 892–912 mm GB51SRWL90CR

Square dušisein,  100 992–1012 mm GB51SRWL10CR

Lisatarvikud: Magnetprofiil  Kombineerimiseks Square dušiuksega. Ei ole kindla pikkusega. GB51ACCWLMAG

Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus  mm Tootenumber

1400

A Square vanniuks, 70 690–710 mm GB51SRBD70CR

Square vanniuks, 80 790–810 mm GB51SRBD80CR

Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

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

2000

20

SQUARE DUŠIUKSED NIŠŠI PAIGALDAMISEKS

• Pööratavad uksed, saab paigaldada nii paremale kui 
vasakule avanevana

• Profiiliga dušiuksed kiireks ja lihtsaks paigalduseks
• Karastatud turvaklaas, 6 mm
• Poleeritud profiilid ja käepidemed
• Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm

• Reguleeritav seinaprofiil 30 mm, võimaldab paigaldada dušiukse 
otse isegi kõverate seinte puhul

• Avanemisnurk:180 kraadi
• Lisana saadaval laiendusprofiil 20 mm
• Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude 

tarbeks

SQUARE DUŠISEIN

• Fikseeritav sein, saab kombineerida dušiuksega Square
• Pööratav, saab paigaldada nii paremale kui ka vasakule avanevana
• Karastatud turvaklaas, 6 mm
• Poleeritud profiil ja teleskoop seinakinnitus

• Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada dušiseina 
otse isegi kõverate seinte puhul

• Teleskoopkinnitust saab kasutada ka vannikardinapuuna
• Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude tarbeks

SQUARE VANNIUKS

• Pööratav, saab paigaldada nii paremale kui ka vasakule avanevana
• Karastatud turvaklaas, 6 mm
• Poleeritud profiil
• Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm

• Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada 
vanniukse otse isegi kõverate seinte puhul

• Avanemisnurk: 180 kraadi



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

INSPIRATSIOON

Lisaks on meie kodulehel 
veebiajakiri “Inspired By”, 
mis kajastab kõike vanni-
toaga seonduvat. 
Kodulehelt leiad ka 
informatsiooni kogu meie 
sortimendi kohta.

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti fi liaal

F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

+372 646 0312

www.gustavsberg.ee, info@gustavsberg.ee

TUGI JA TEENINDUS

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

G
B

8030000636


