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Tänu oma lihtsale ja klassikalisele skandinaavia disainile 

sobivad Nordic3 segistid igasse vannituppa. Valamusegisti 

on varustatud nutika veesäästufunktsiooniga, mida on 

võimalik kohandada vastavalt oma eelistustele ning mis 

säästab vett iga kord kui segistit kasutate. Termostaat-

segistil on sisseehitatud automaatne kaitse kuuma vee 

põletuse ennetamiseks ning Safe Touch funktsioon, mis 

välistab segisti esikülje kuumenemise.  

G1 ja G2 on kaks stiilset ja elegantset suure üladušiga 

dušikomplekti. Asendades tavalise dušikomplekti fi kseeri-

tud üladušiga komplektiga, loote oma vannitoas luksusliku 

tunde. 

Nordic3 on loodud osaks sinu igapäevaelust, arvestades 

Gustavsbergi traditsioone ja kvaliteeti. 

NORDIC³ TERMOSTAATSEGISTI KOOS G2 

DUŠIKOMPLEKTIGA. SAADAVAL KA 

KANDILISE VORMIGA DUŠIKOMPLEKTIGA G1. 

RIIUL SARJAST G1.

VANNITOASEGISTID  
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TARGAD FUNKTSIOONID 

NÕUDEPESUMASINA VENTIILIGA KÖÖGISEGISTI.

Nagu Nordic3 valamusegistil, on ka köögisegistil veesäästufunktsioon ja 

klassikaline skandinaavia disain. Samuti on valikus köögisegisti nõudepesu-

masina ventiiliga. 

Kõik Nordic3 sarja kuuluvad segistid on varustatud nutikate funktsioonidega, mis muudavad sinu igapäevaelu turvalisemaks ja 

mugavamaks, säästes samal ajal keskkonda ja raha. Loe sellest täpsemalt järgmiselt lehelt. 

KÖÖGISEGISTID 
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VEESÄÄST SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI SAFE TOUCH ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERATUUR



SEGISTITE NUTIKAD SÜMBOLID

LISAVALIK 

Kõiki Nordic3 sarja köögi- ja valamusegisteid saab täiendada pika kahvaga.

Pikendatud kahv

kroom

Artikli nr GB41637360 01

Pikendatud kahv

sinise/punase märgistusega

Artikli nr GB41637363 01

SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI

Intelligentse sensortehnoloogiaga säästad automaatselt nii vett kui ka energiat. Segisti hakkab 

tööle kui asetad käed sensori ette, käte eemaldamisel veevool lakkab. Segisti puhastamiseks saab 

selle funktsioonid ajutiselt blokeerida - selleks piisab sensori “silma” kinnikatmisest. Töötab tavalise 

patarei või trafoga.

VEESÄÄSTUFUNKTSIOON

Veesäästufunktsioon aitab sul kasutada ainult vajalikku veekogust. Segisti kahva tavaaasend 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.

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.
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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.



NORDIC³ VALAMUSEGISTI

Tootenumber

• Seadistatav mugav veevooluhulk

• Elektroonilisel segistil maksimaalse

 temperatuuri seadistamise võimalus

 kuumaveepõletuse ennetamiseks

•  Keraamiline tööorgan 
•  Isekalibreeriv elektrooniline segisti, 

 millel on praktiline puhastusrežiim

• Suunatav aeraator

• Painduvad veeühendusvoolikud

Nordic³ valamusegisti 

Valamusegisti GB41213051

Valamusegisti korgiga põhjaklapiga GB41213043

Nordic³ valamusegisti käsidušiga GB41213061

 

Nordic³ elektrooniline valamusegisti  GB41213081

 

Nordic³ köögisegisti GB41203056

 

Nordic³ köögisegisti nõudepesumasina ventiiliga GB41203096

 

•  Seadistatav mugav veevooluhulk

•  110º pööratav jooksutoru (piirangu- 

 võimalusega 60º)

•  Keraamiline tööorgan 

•  Painduvad veeühendusvoolikud

NORDIC³ KÖÖGISEGISTI

Hinadasid 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. 7



NORDIC³ TERMOSTAATSEGISTI

•  Fikseeritav temperatuuri piirang 38°C

•  Sisseehitatud automaatne kuumavee lukk  

 põletuse ennetamiseks

•  Maksimaalse temperatuuri seadistamise  

 võimalus kuumaveepõletuse enneta-  

 miseks

•  Safe Touch tehnoloogia – 

 termostaadi pind ei kuumene

•  Keraamiline sulgventiil pikendab

 kasutusiga ja on lekkekindlam

Nordic³ termostaatdušisegisti dušiühendusega all  GB41215604

  

Nordic³ termostaatdušisegisti dušiühendusega ülal GB41215624

  

Pööratav jooskutoru sisseehitatud ümberlülitiga GB41638760

G1 dušikomplekt Nordic³ 
termostaatsegistiga ja fi kseeritud suure 
üladušiga 200x200 mm

  

G2 dušikomplekt Nordic³ 
termostaatsegistiga ja fi kseeritud suure
üladušiga Ø200mm
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Hinadasid 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.

GB41215625

GB41215620



3500 Nordic³ peidetud allavooluga
Kahsüsteemne loputus, 3/6 liitrit

Ilma prill-lauata GB113500301203

Valge pehmest plastist prill-lauaga GB113500301213

PRILL-LAUAD

8780 Nordic3 kõvast plastist prill-laud, valge 8780G101

9M64 Nordic3 pehmest plastist prill-laud, valge  9M646101

3510 Nordic³ tahavooluga
Võib paigaldada vastu seina või nurgaseinte 

äärde.

Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit

Ilma prill-lauata GB113510301203

Valge pehmest plastist prill-lauaga GB113510301213

PRILL-LAUAD

8780 Nordic3 kõvast plastist prill-laud, valge 8780G101

9M64 Nordic3 pehmest plastist prill-laud, valge 9M646101

3530 Nordic³ seinale paigaldatav 

Loputussüsteem komplekti ei kuulu. Paigaldada 

seinakonstruktsiooniga. 

Ilma prill-lauata GB113530001000

Valge pehmest plastist prill-lauaga GB113530001010

PRILL-LAUAD

8780 Nordic3 kõvast plastist prill-laud, valge 8780G101

9M64 Nordic3 pehmest plastist prill-laud, valge 9M646101

PÕRANDALE PAIGALDATAV WC-POTT NORDIC³

•  Valmistatud hügieenilisest, vastupidavast,  

 tihendatud sanitaarportselanist

•  Funktsionaalne disain standard mõõtmetes.

•  Istumisosa loputusserva glasuuritud   

 sisekülg lihtsustab puhastamist

•  Sobib paigaldamiseks meie Triomont  

 seinakonstruktsiooniga

•  Soovitatav loputusvee hulk 3/6 liitrit

•  Kinnitusaukude vahekaugus c-c 180 mm

•  Testitud kandevõime 400 kg

SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT NORDIC³

•  Valmistatud hügieenilisest, vastupidavast,  

 tihendatud sanitaarportselanist

•  Funktsionaalne disain standard mõõtmetes

•  Istumisosa kõrgus 430 mm

•  Istumisosa loputusserva glasuuritud   

 sisekülg lihtsustab puhastamist

•  Kondensvee vaba loputuspaak

•  Vaikselt veega täituv

•  Kinnitatakse nelja kruvi või liimiga 
•  Sobib ka nurka paigaldamiseks

MUSTUSELE POLE KOHTA

Kõikidel loputuspaagiga WC-pottidel on liitekoht paagi ja poti 

serva vahel viidud kõrgemale. See lihtsustab puhastamist, takistab 

mustuse kogunemist ning parandab hügieeni.  

VAIKNE JA KUIV

Keraamilise loputuspaagi sees on isoleeritud heli-

summutav sisepaak. Sisepaagi olemasolu hoiab ära 

kondensvee tekkimise loputuspaagile, mis omakorda 

välistab tolmu kleepumise. 
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Hinadasid 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.



410050  Nordic³ valamu paigaldamiseks 
poltidega/kanduritele 
500x370 mm

Segistiauguga 41005001

410055 Nordic³ valamu paigaldamiseks 
poltidega/kanduritele 
550x435 mm

Segistiauguga 41005501

2920 valamujalg
Valamu tuleb paigaldada täpselt vastavalt jala 

kõrgusele. 

Valamutele 410050 ja 410055 GB1129200100

VALAMU NORDIC³

•  Valmistatud hügieenilisest, vastupidavast,  

 tihendatud sanitaarportselanist

•  Funktsionaalne disain standard 

 mõõtmetes

•  Paigaldamine poltidega või kanduritel
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B032 Nordic³  valamukapp koos valamuga 
600x420 mm

Glossy white GB71B032E4WB

Light wood GB71B032E9WB

B033 Nordic³ seinakapp   
Ühe fikseeritud ja kahe ümberpaigaldatava klaasist 

riiuliga.

Glossy white GB71B03300E4

Light wood GB71B03300E9

A479  Nordic³ peegelkapp  
Assümmeetrilised peegeluksed. Kahe ümberpaigaldatava 

klaasriiuliga. Paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel 

kasutage elektriku abi. Kõik monteerimiseks vajalikud 

detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44. 

LED valgustusega.

White GB71A47900E4

Light wood GB71A47900E9

VANNITOAMÖÖBEL NORDIC³ 

•  Mööbli karkass ja uksed on sama värvi

•  Kapid tarnitakse kokku monteerituna

•  Uksed on vaikselt sulguva Soft Close 

 funktsiooniga

•  Valamukapi alaosas avaus äravoolu tarvis

•  Valamu on valmistatud hügieenilisest,  

 vastupidavast, tihendatud sanitaar-

 portselanist

•  Alumiiniumist käepidemed on 

 komplektis

•  Ustes on käepidemete jaoks valmis-  

 puuritud augud

Tootenumber

SOFT CLOSE 

Vannitoas võivad äkilised ja valjud helid sealse akustika tõttu tunduda eriti häirivad. Tänu Soft Close 

funktsioonile sulguvad kapiuksed ja sahtlid pehmelt ja hääletult. 

11Hinadasid 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.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti fi liaal

F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 646 0312

www.gustavsberg.ee info@gustavsberg.ee

LISAINFORMATSIOONI KOGU 

MEIE SORTIMENDI KOHTA 

LEIATE KODULEHELT

WWW.GUSTAVSBERG.EE

TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiate  ka paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja 

hooldusjuhised. Kontakteeru meiega  – info@gustavsberg.ee




