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NUTIKAM
VANNITUBA

PAIGALDUSRAAMID

TRIOMONT – LIHTSAIM LAHENDUS SEINAKINNITUSEGA
WC-POTTIDELE, BIDEEDELE JA VALAMUTELE

ENNE – VANA VANNITUBA

2

VAJAD VAID 14 CM
Kas unistad seinale kinnituvast vannitoakeraamikast? Gustavsberg pakub
häid seinasiseste paigaldusraamide lahendusi, mille abil täidad oma unistuse
kiiresti ja lihtsalt.
Seinasisesed paigaldusraamid Triomont on lihtsalt paigaldatavad ja sobivad
enamikesse vannitubadesse – kulukad ümberehitustööd ei ole vajalikud.
Piisab vähesest vabast ruumist, kusjuures vajadusel saad ära kasutada ka
nurgad.
Tegelikult vajad vaid 14 cm seinasügavust.
Seinaraam tuleb paigaldada hüdroisolatsiooniga ruumi. Triomont seinaraami paigaldades tuleb meeles pidada, et seina puuritud augud tuleb täita
korralkult silikooniga. Triomont seinaraam sobib paigaldamiseks nii uude kui
renoveeritavasse vannituppa.
Käesolevas kataloogis selgitame, kuidas paigaldada Triomont paigaldusraami juba valmis vannituppa. Loomulikult võib Triomont konstruktsiooni
kasutada ka täiesti uut vannituba ehitades. Siiski tasub meeles pidada, et
vannitubade kohta kehtivad spetsiaalsed nõuded ja soovitused. Asjatundja
poolt paigaldatud hüdroisolatsioon on kindlaim kaitse niiskuskahjustuste
vastu. Enamiku meie tooteid võid paigaldada ise, kuid WC-poti paigaldusraami puhul soovitame kasutada professionaali abi. Ka siis, kui otsustad
kogu töö siiski ise ära teha, tasub enne professionaaliga konsulteerida. Nõu
saamiseks pöördu Gustavsbergi toodete edasimüüja, santehniku või kaupluses
oleva spetsialisti poole.

PAIGALDAMINE – PAIGALDUSRAAMI KINNITAMINE
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Reguleeritav poltide vahekaugus
180 või 230 mm. Vahekaugus
180 mm sobib kõikidele
Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi
seinakinnitusega WC-pottidele.

Ülemine seinakinnitus. Võib
asendada nurgakinnitusega
WC-poti nurka paigaldamisel.
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Toru-torus süsteemi läbiviik –
kaitsetoru, 18-28 mm. Pildil
on Triomont XT. XS mudelil
puudub sinine osa.
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Äravoolupõlv ja 90/110 mm
hõlpsasti paigaldatav
ekstsentrik äravoolumuhv.

Paigaldatuna 1 meetri kõrgusele
põrandast on sõltuvalt WC-poti
mudelist istumiskõrgus umbes
410-430 mm. Maksimaalne
istumiskõrgus on 610-630 mm.
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Loputusnupp. Saadaval lai valik
mudeleid ja värve, vaata lk 12.
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Kaitsekorgid, mis kaitsevad
ühendusi paigaldamise ajal.
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Tänu alumisele seinakinnitusele
ei ole konstruktsiooni paigaldamisel vaja puurida põrandasse
auke.

A
Sobib seinakinnitusega bideedele
ja WC-pottidele (millel on loputuspaak küljes) poltide vahekaugusega
180 või 230 mm.

B

Triomont paigaldusraam sobib kõikide
Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi
seinakinnitusega WC-pottidega.
See võimaldab valida paljude erineva
disainiga WC-pottide seast ning aitab
rahuldada erinevaid vajadusi.
WC-pottide mudeleid tutvustame
kataloogi järgnevatel lehekülgedel.

C
Kena paigaldustulemus. Sobib
kõikide valamute paigaldamiseks,
mille poltide vahekaugus on
maksimaalselt 280 mm.

C
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PÄRAST – UUS VANNITUBA
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KENA, MUGAV, PRAKTILINE JA HÜGIEENILINE
Seinakinnitusega WC-pottidel on mitmeid olulisi eeliseid. Need võimaldavad sul maksimaalselt ära kasutada kogu
vannitoa pinna ning vannituba tundub avaram. Lisaks sellele on vannituba lihtsam puhastada. Kui ehitad poolseina,
siis võid selle ülemist osa kasutada riiulina või lihtsalt sisustuselemendina. Meil on olemas ka spetsiaalsed paigaldusraamid seinale kinnituvate bideede ja valamute jaoks. Neid kasutades ei ole vaja seina tugevdada – tulemus jääb
kena, lihtne ja stabiilne. Seina sisese äravooluühenduse puhul jääb peaaegu kogu torustik pilkude eest varjatuks.

KASULIK TEADA
Triomont on lihtne ja paindlik paigaldusraam – seda nii paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate jaoks.

PARIMA KVALITEEDIGA – KANNATAB KUNI 400 KG!
Paigaldusraam ja selle valmistusmaterjalid on kõrgeima kvaliteediga. Paigaldusraam vastab kõige rangematele
koormustaluvusnõuetele: 400 kg.

LIHTSALT SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT
Trimont paigaldusraam sobib enamikesse vannitubadesse ja võimaldab vältida töömahukaid ja kulukaid
renoveerimsitöid. Vajalik on vaid 14 cm sügavune vaba põrandapind. See lahendus ei pruugi võtta rohkem ruumi kui
põrandale paigaldatav WC-pott.

PÕRANDALE
PAIGALDATAV WC-POTT

ASENDATUD SEINAKINNITUSEGA MUDELIJA TRIOMONT SEINARAAMIGA

*) Joonisel näidatud mõõdud kehtivad kui

190 *
625

veeäravoolutoru keskkoht on seinast 100 mm
kaugusel.

530

100

100

655

745

KOLM PAIGALDUSE LAHENDUST TRIOMONT SEINARAAMILE

POOLSEINA TAGA

TÄISSEINA TAGA

NURGAS

LOPUTUSNUPUD IGALE MAITSELE
Loputusnuppe on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva
lahenduse. Valikus on eest- või pealtvajutatavad, ühe- või kahesüsteemse mehaanilise või pneumaatilise loputusega
ning anduriga nupud. Valikuga saad tutvuda lk 12.
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LAI VALIK SEINAKINNITUSEGA WC-POTTE
Triomont paigaldusraamid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi WC-pottidega.
Valikust leiab igaühele sobiva mudeli, olgu selleks siis lapsed, pikka või lühikest kasvu, keskmisest kogukamad või
erivajadustega kasutajad. Samuti on WC-potte, mis mõeldud väikestesse ruumidesse. Mudelite valikuga saad tutvuda
samuti selles kataloogis.

NUTIKAD DETAILID PAIGALDUSE LIHTSUSTAMISEKS
Et lihtsustada paigaldamist ja vältida selle käigus tekkivaid kahjustusi on paigaldusraamiga kaasas kaitsekorgid WC-poti ja
loputusnupu ühenduskohtade jaoks. Sisselaskeventiili ja loputusmehhanismi vahetuseks ja hoolduseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu. Sulgurventiilile on loputuspaagis lihtne ligi pääseda. Loputuspaagile endale pääseb ligi loputusnupu augu
või poolseina ülapaneeli kaudu.

MÕÕDUD, PAIGALDAMINE JA KAITSE VEEKAHJSUTUSTE EEST
Paigaldusraami laius on kõigest 380 mm, mistõttu on seda lihtne paigaldada nurka ja väikesesse ruumi. Nurka paigaldamise
hõlbustamiseks on saadaval ka spetsiaalsed kinnitused. Paigaldusraamiga on kaasas 4 seinakinnitust, mistõttu põrandasse ei
ole vaja auke puurida. Selline lahendus pakub paremat kaitset veekahjustuste eest ja on eriti praktiline olukorras, kus
te ei taha riskida põrandasoojustuse vigastamisega puurimisel. WC-poti kinnituspoltide vaheline kaugus on sõltuvalt
poti mudelist 180 või 230 mm.

SAFEBAG – KUI PUUDUB HÜDROISOLATSIOON
Safebag – turvakotti on lihtne paigaldada ja see kaitseb lekete eest ruumides, millel puudub hüdroisolatsioon.

TORUSTIK
Veetorud saab ühendada kas loputuspaagi pealt või küljelt (vt erinevate mudelite paigaldusjuhiseid). Paksemate seinte
jaoks on kaasas pikemad sisse- ja äravoolutorud. Loputuspaak on mõeldud veevärgiga ühendamiseks toru-torus meetodil.
Kaitsetorude läbimõõt võib olla 18-28 mm. Ekstsentrik äravoolumuhv – 90/110 mm – kuulub samuti komplekti.
Äravoolutoru on kergesti paigaldatav ja seda on lihtne pöörata, kui tahad ühendust paigaldusraamist vasakule või
paremale. Raamiga on kaasas WC-poti ja seina vahele paigaldatav tihend, mis vähendab WC-poti taha jääva seina
ebatasasusi.

SEINAKINNITUSEGA BIDEED NING LOPUTUSPAAGIGA WC-POTID
Triomonti valikus on ka seinaraam, mis mõeldud seinakinnitusega bideede ja loputuspaagiga WC-pottide jaoks, mille
poltide vahekaugus on 180 või 230 mm.

VALAMUD ILMA NÄHTAVAL OLEVATE TORUÜHENDUSTETA
Valamute paigaldusraami on võimalik kasutada kõikide valamute puhul, mille kinnituspoltide vahekaugus on kuni 280 mm.
Lisaks jäävad selle lahenduse puhul kõik vee- ja äravoolutorud pilkude eest varjatuks. Ülevaate kõigist meie valamute
mudelitest leiad Gustavsbergi kodulehelt www.gustavsberg.ee.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

PEA MEELES:

Järgi paigaldamisel etteantud juhiseid

Paigaldamise kohta on olemas

ja eeskirju – nii väldid veekahjustusi.

ka video, mille leiad aadressilt
www.gustavsberg.ee.
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ANDURIGA LOPUTUSNUPP
Anduriga loputus töötati algselt välja üldkasutatavate WC-de jaoks. Puutevaba tehnoloogia parandab hügieeni ja
muudab tualeti kasutamise puudega kasutajate jaoks mugavamaks. Gustavsbergi seinale kinnitatav WC-pott koos
anduriga loputusnupu disainpaneeliga muudab sinu vannitoa hügieenilisemaks ja praktilisemaks – ning tõeliselt
muljetavaldavaks!

1

TÄIELIK KONTROLL TÄNU HÄSTI LÄBIMÕELDUD RAKENDUSELE
Gustavsbergi rakendus lubab kasutada anduriga loputust mugavalt mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil. Näiteks
võid seadistada WC-poti n-ö „üles ärkama“, kui sellele lähened, või loputama, kui lahkud. Tegemist on
suurepärase lahendusega nii üldkasutatavatesse WC-desse kui ka koju, kus mõni pereliige võib olla hooletu või
pisut hajameelne. Automaatset loputust on võimalik seadistada ja kohandada töötama ka kindlate ajavahemike
tagant. Samuti saad rakenduse abil seadistada loputusnupu valgustust. Tänu LED-valgustusele
võid valida mis tahes sinule meeldiva värvitooni. Lisateave: www.gustavsberg.ee. „Gustavsberg
Triomont“ nimelise rakenduse leiad rakendusi müüvatest poodidest ja selle allalaadimine
on tasuta.
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LOPUTA KORRALIKULT. LOPUTA NUTIKALT
Loputusnuppe on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Võid
valida eest- või pealtvajutatava või pneumaatilise loputusnupu. Valikus on ka uusim anduriga mudel, mis toimib puutevabalt. Sõltuvalt
loputusnupust on loputus kas ühe- või kahesüsteemne.

1

Eestvajutatav loputusnupp

Mehaaniline, anduriga või pneumaatiline
loputusnupp kinnitatakse WC-poti kohal
olevale seinale.

2

Pealtvajutatav loputusnupp

Mehaaniline või pneumaatiline loputusnupp kinnitatakse raami jaoks ehitatud
poolseina tasapinnale.

3

Pneumaatiline loputusnupp

Pneumaatilise ühesüsteemse loputusnupu
võib paigutada sobivasse kohta kuni
1,5 m raadiuses paigaldusraamist.

230

Kui valid selle pneumaatilise loputusnupu pead tekkida võivate probleemide
parandamiseks ehitama paigaldusraamile teenindusluugi.

Üldkasutatavatesse ruumidesse mõeldud
puutevaba, anduriga töötava loputunupu
mõõdud erinevad teiste nuppude
mõõtmetest.
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TRIOMONT LOPUTUSNUPUD
• Valikus palju mudeleid ja materjale
• Valikus ühe-või kahseüsteemse loputusega nupud
• Loputunuppude mõõtudega joonised on lk 11

NB! Nuppude valiku pealkirjad näitavad, kas nupud on mõeldud
XS- või XT paigaldusraamile.
Arvesta sellega tehes oma valikut.

EEST VA JUTATAV LOPUTUSNUPP, K AHESÜSTEEMNE
Triomont XS-ile

Valge, plast
GB1921102035

Matt kroom, plast
GB1921102036

Läikiv kroom, plast
GB1921102037

Valge, plast
GB1921102052

Läikiv kroom, plast
GB1921102053

Läikiv kroom, metall,
ilma logota
GB1921102047

Roostevaba teras
GB1921102054

Valge, klaas
GB1921102056

Must, klaas
GB1921102057

Alumiinium
GB1921102058

EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP,
ÜHESÜSTEEMNE Triomont XS-ile

PNEUMAATILINE EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE
Triomont XS-ile

Valge, plast
GB1921102030

Valge, plast
GB1921102060

Läikiv kroom, plast
GB1921102032

ANDURIGA LOPUTUSNUPP, K AHEÜSTEEMNE
Triomont XS-ile

Valge
GB1921102070

Üldkasutatavatesse
ruumidesse, roostevaba teras
GB1921102071

PNEUMAATILINE PEALTVAJUTATAV
LOPUTUSNUPP, KAHESÜSTEEMNE Triomont XT-le

Valge, plast
GB1921102085

Läikiv kroom, plast
GB1921102086

Läikiv kroom, plast
GB1921102061

Valge, klaas
GB1921102066

Valge, metall, ilma logota
GB1921102045

Must, klaas
GB1921102067

PEALTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHESÜSTEEMNE
Triomont XT-le

Läikiv kroom, plast
GB1921102081

Valge, plast
GB1921102080

Valge, klaas
GB1921102082

Must, klaas
GB1921102083

PNEUMAATILINE LOPUTUSNUPP, ÜHESÜSTEEMNE
Triomont XS-le ja XT-le

Roostevaba teras
GB1921102092
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Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

WC-POTI PAIGALDUSRAAM TRIOMONT
•
•
•
•
•
•

Lai valik erineva disainiga loputusnuppe
Vali kas ühe- või kahesüsteemne loputus
Pakume laia valikut seinakinnitusega WC-potte
Reguleeritav loputusvee hulk, tutvu kaasasoleva kasutusjuhendiga
Kitsas paigaldusraam, ainult 380 mm lai
Kaasas ülemised ja alumised seinakinnitused, põrandasse pole
vaja auke puurida
• Pööratavad seinakinnitused paindliku kinnituskoha jaoks seinal

• Istumiskõrgus on reguleeritav 410 kuni 610 mm. Soovitatav
istumiskõrgus põrandast 450 mm
• Põranda või seina äravoolutoru ühendused kuuluvad komplekti
• Testitud kandevõime 400 kg
• SINTEF sertiﬁtseeritud
• Paigaldusraam vastab standardile SS 820200
• Loputuspaak vastab stndardile EN 14055

Tootenumber

WC-poti paigaldusraam Triomont XS eestvajutatavale- või pneumaatilisele
loputusnupule
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

83

Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l ja ühesüsteemne loputus 4,5 l
Triomont XS, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l

GB1921102026
GB1921102020

Lisatarvikud:
Safebag kaitseb lekete eest ruumides, millel puudub hüdroisolatsioon
Nurgakinnitused
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

GB1921102034
GB1921102029
GB1921102027

Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti
mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on
610-630 mm.
Kaal: 14 kg koos pakendiga.
WC-poti paigaldusraam Triomont XT pealtvajutatavale- või pneumaatilisele
loputusnupule
Madal mudel paigaldamiseks seinale
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XT, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l

GB1921102024

Lisatarvikud:
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

GB1921102027

Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab sõltuvalt WC-poti
mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on
610-630 mm.
Kaal: 12 kg koos pakendiga.
WC-poti paigaldusraam Triomont XS Vario
Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks
seinale või nurka. Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XS Vario, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l

GB1921102022

Lisatarvikud:
Nurgakinnitused
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

GB1921102029
GB1921102027

Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti
mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on
610-630 mm. Pärast paigaldamist saab WC-poti kõrgust tõsta 100 mm.
Vajadusel saab selle ka esialgsele kõrgusele tagasi viia.
Kaal: 19 kg koos pakendiga.

WC-poti paigalduraami Trimont komplekt sisaldab
järgmisi tooteid:
• Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega.
• Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak
loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga.
• Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks
(toru-torus).

•
•
•
•
•
•
•

Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist).
M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks.
Kaitsekorgid.
Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks.
WC-poti ja seina vahele kinnitatav tihend.
Paigaldusšabloon.
Paigaldusjuhend.

Lisaks läheb vaja:
• Seinale kinnitatav WC-pott.
• Loputusnupp.
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Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

VALAMU PAIGALDUSRAAM TRIOMONT
• Kena ja korralik paigaldustulemus.
• Sobib kõigile valamutele, mille poltide vahekaugus c-c on kuni 280 mm.
• Testitud kandevõime 175 kg.

Tootenumber

Valamu paigaldusraam Triomont XS
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka

Triomont XS valamu paigaldusraam

GB1921102100

Lisatarvikud:
Nurgakinnitused
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

GB1921102029
GB1921102027

Kaal: 11 kg koos pakendiga.

Valamu paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

Lisaks läheb vaja:

• Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega.
• M12 keermevardad valamu kinnitamiseks.
• Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks.

• Valamu.
• Valamu segisti.
• Sifoon seina.
Tutvu kogu meie valikuga aadressil www.gustavsberg.ee

• Äravoolu torupõlv koos 32 mm
läbimõõduga muhviga.
• Paigaldusjuhend.

PAIGALDUSRAAM SEINAKINNITUSEGA BIDEEDELE NING LOPUTUSPAAGIGA
WC-POTTIDELE
• Kena ja korralik paigaldustulemus.
• Testitud kandevõime 400 kg.

• Sobib bideedele ja WC-pottidele, mille
kinnituspoltide reguleeritav vahekaugus
on c-c 180 või 230 mm.

• Istumiskõrgus 410-610 mm. Soovitatav
istumiskõrgus põrandast 450 mm.

Tootenumber

Triomont WC-poti/bidee paigaldusraam
Paigaldamiseks seinale või nurka

GB19211000510

150-210

380

Lisatarvikud:
Nurgakinnitused
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

GB1921102029
GB1921102027

595

330
230
0
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67
10

0-200

Kaal: 9 kg koos pakendiga.

WC-poti/bidee paigalduraami Trimont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

Lisaks läheb vaja:

• Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega.
• M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks.
• Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks.

• Bidee või seinale kinnitatav loputuspaagiga WC-pott.

• Liitmik WC-poti äravoolu ühendamiseks
(toru-torus).
• Paigaldusjuhend.

Tutvu kogu meie valikuga aadressil www.gustavsberg.ee
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Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

GUSTAVSBERGI SEINAKINNITUSEGA WC-POTID
• Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud sanitaarportselanist.
• Sobivad paigaldamiseks meie Triomont
seinaraamiga.
• Poldiaukude vahekaugus c-c 180 või
230 mm.

• Testitud kandevõime 400 kg.
• Valikus erinevaid prill-laudu.
• Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt
ja hääletult ning Quick Release (QR)
muudab prill-laua eemaldamise ja
paigaldamise lihtsaks.

• CeramicPlus (C+) tagab kergema ja
loodussõbraliku puhastamise.
• Hygienic Flush loputustehnoloogia
loputab ülaservani välja ja siseserva
puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist.

Tootenumber

8330 Estetic seinakinnitusega WC-pott
Siseservata, CeramicPlus (C+) pinnatöötlusega
Lihtne paigaldus Supraﬁ x varjatud kinnitussüsteemiga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT
350
180

530
Ø55

355
320
220

Ø102

420

Valge, kõvast plastist prill-lauaga, roostevabad kinnitused
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR
Matt valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR
Must, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR

GB1183300R1020
GB1183300R1030
GB1183300S3030
GB1183300S0030

70

5G84 Hygienic Flush seinakinnitusega WC-pott
Siseservata
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR
Valge, ilma prill-lauata

5G84HR01
5G84R001

Prill-lauad
Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR
Must, kõvast plastist prill-laud, SC/QR

9M16S101
9M16S136

4G01 Inva seinakinnitusega WC-pott, pikendatud mudel

360

Siseservata
Pikendatud mudel lihtsustab selle kasutamist ratastooli- või abistajaga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS,
XS Vario või XT

700

180

355
320
220

Ø55

Valge, ilma prill-lauata

4G01R001

Prill-lauad
Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate ﬁksaatoritega
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR

9M676101
9M38S101

Ø102

400
55

15±5

4G95 Inva seinakinnitusega WC-pott, kõrgendatud mudel
Siseservata
Istumiskõrgus 460 mm
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS,
XS Vario või XT

360
595

180

Ø55

355
320
220

Valge, ilma prill-lauata

4G95R001

Prill-lauad
Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate ﬁksaatoritega
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR

9M676 01
9M38S101

Ø102

460
55

15±5
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Hinnateavet saad Gustavsbergi esindusest ja edasimüüjatelt. Me ei võta vastutust trükivigade eest ning jätame endale õiguse muuta tootevalikut ja tehnilisi andmeid ilma sellest teavitamata. Soovitame kõik enne otsustamist alati üle kontrollida.

VEEL GUSTAVSBERGI SEINAKINNITUSEGA WC-POTTE
Tootenumber

1522 Nautic Hygienic Flush loptuspaagiga seina WC-pott
Siseservata
Kõrgem loputusnupp
Kinnitatakse loputuspaagita paigaldusraamile, vt lk 14
Kahesüsteemne loputus 2/4 liitrit
Valge, ilma prill-lauata

GB111522201205

Ühesüsteemne loputus 4 liitrit
Valge, ilma prill-lauata

GB111522401205

Kahesüsteemne loputus 2/4 liitrit
Valge, ilma prill-lauata, C+

GB1115222R1205

Prill-lauad
Valge, pehmest plastist prilll-laud
Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR
Must, kõvast plastist prill-laud SC/QR

9M246101
9M256101
9M26S101
9M26S136

5530 Nautic seinakinnitusega WC-pott
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT
Valge, pehmest plastist prill-lauaga
Valge, kõvast plastist prill-lauaga
Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+
Prill-lauad
Valge, pehmest plastist prilll-laud
Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR
Must, kõvast plastist prill-laud SC/QR

GB115530001010
GB115530001020
GB115530001000
GB1155300R1000

9M246101
9M256101
9M26S101
9M26S136

3530 Nordic³ seinakinnitusega WC-pott
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

Valge, pehmest plastist prill-lauaga
Valge, ilma prill-lauata
Prill-lauad
Valge, pehmest plastist prill-laud
Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused
Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR

GB113530001010
GB113530001000

9M646101
9967B101
8780S101

4330 Artic seinakinnitusega WC-pott
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR
Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+
Must, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+

GB114330201231
GB1143302R1231
GB114330BLACK

16
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TARGAD SÜMBOLID
H YGIENIC 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.

CER A MICPLUS = 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.

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

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

VA IK NE JA K UI V
Keraamilise loputuspaagi sees on isoleeritud helisummutav sisepaak. Sisepaagi olemasolu hoiab
ära kondensvee tekkimise loputuspaagile, mis omakorda välistab tolmu kleepumise.

SUPR A FI X
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.

PA IGA LDUS
Suurem osa toodetest on paigaldatavad kõrvalise abita. See sümbol tähendab, et soovitame
pöörduda vastava ala pädeva asjatundja poole, olgu tegu siis torumehe, plaatija või elektrikuga.
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KAS SA EI LEIA SEDA, MIDA OTSID?
MEIL ON VEEL ILMA SISESERVATA UUDSE LOPUTUSTEHNOLOOGIAGA WC-POTTIDE MUDELEID

valik meie toodetest, mida kõiki saab paigaldada Triomont
paigaldusraamile. Veelgi enam – kõik valikus olevad WC-potid
on siseservata ja varustatud DirectFlush tehnoloogiaga ehk
nutika loputusfunktsiooniga, mida Gustavsbergis tuntakse
hügieenilise loputuse (Hygienic Flush) nime all.
Villeroy & Bochi vannitoatoodete täieliku valikuga tutvumiseks võta meiega ühendust või külasta kodulehte
www.villeroy-boch.eu.

Villeroy & Boch on üks Euroopa tuntumaid vannitoasisustuse
tarnijaid, kes on tootnud uuenduslikke vannitoatooteid juba üle
270 aasta. 2000. aastal omandas Villeroy & Boch Gustavsbergi,
mistõttu on sul nüüd suurepärane võimalus kombineerida
mõlema kaubamärgi parimaid tooteid. Lubame, et meie valikus
leidub igaühe jaoks midagi! Mis puutub seinakinnitusega WCpottidesse, siis Villeroy & Bochi mitmekülgses valikus on neid
saadaval väga erinevas hinnaklassis. Kataloogis on toodud

Meie patenteeritud Supraﬁx kinnitusüsteem võimaldab paigaldada WC-poti lihtsalt ja kiiresti
nii, et kinntust ei jää näha. Supraﬁx kinnitussüsteemiga paigaldamise videot saad vaadata meie
kodulehelt www.gustavsberg.ee.

VILLEROY & BOCHI SEINAKINNTIUSEGA WC-POTID
• Valmistatud hügieenilisest ja vastupida- • DirectFlush loputustehnoloogia
vast tihendatud sanitaarportselanist.
loputab ülaservani välja ja siseserva
• Keraamika värv (White Alpin) on sama,
puudumine lihtsustab puhtuse
mis Gustavsbergi WC-pottidel.
hoidmist.
• Sobivad paigaldamiseks meie
• CeramicPlus (C+) tagab kergema ja
Triomont seinaraamiga.
loodussõbraliku puhastamise.

• Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt ja
hääletult ning Quick Release (QR) muudab
prill-laua eemaldamise ja paigaldamise
lihtsaks.
• Testitud kandevõime 400 kg.
• Poldiaukude vahekaugus c-c 180 mm.

Tootenumber

O.novo

180
560

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Lihtne ja traditsiooniline disain
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

340
320
220
260
360
400

Ø102

50

Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+

5660 R0 01
5660 R0 R1

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR

9M38 S1 01

Venticello

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Lihtne paigaldus Supraﬁx varjatud kinnitussüsteemiga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

180
560

325

320
220

280
375

Ø 55

Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+

4611 R0 01
4611 R0 R1

Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR

9M79 S1 01

Ø 102

415
85
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VEEL VILLEROY & BOCHI SEINAKINNITUSEGA WC-POTTE
Tootenumber

Avento

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS
või XT
Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR
Valge, C+, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR
Valge, kõvast plastist õhukese prill-lauaga Slimseat, SC/QR
Valge, C+, kõvast plastist õhukese prill-lauaga Slimseat, SC/QR

5656 HR 01
5656 HR R1
5656 RS 01
5656 RS R1

Finion

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Lihtne paigaldus Supraﬁ x varjatud kinnitussüsteemiga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS
või XT

320

Ø 55

415

Ø 102

50

320
220
250
355
Ø 55
Ø 102

75

Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+

5614 R0 01
5614 R0 R1

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR

9M68 S1 01
9M78 S1 01

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Kompaktsem mudel (sügavus vaid 480 mm) sobib väiksemasse
vannituppa
Lihtne paigaldus Supraﬁ x varjatud kinnitussüsteemiga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

280

420

9M88 S1 R1

Subway 2.0 Compact

180
480

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Lihtne paigaldus Supraﬁ x varjatud kinnitussüsteemiga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS
või XT

320
220

280
370

4664 R0 R1

Subway 2.0

180
560

Valge, ilma prill-lauata , C+

Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+

5606 R0 01
5606 R0 R1

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR

9M69 S1 01

Subway 2.0 Comfort
180
580

360

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Tavalisest pikem ja laiem mudel
Lihtne paigaldus Supraﬁ x varjatud kinnitussüsteemiga
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

320
220

310
410

410

Ø55

Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+

4609 R0 01
4609 R0 R1

Ø102

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR

9M86 S1 01

75

Architectura
180
530

Seinakinnitusega siseservata WC-pott
Kaasaegne disain
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS
või XT

325
320
220
280
370

Ø 55
Ø 102

410

Valge, ilma prill-lauata
Valge, ilma prill-lauata, C+

5685 R0 01
5685 R0 R1

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR
Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR

9M58 S1 01
9M81 S1 01

90

Koos Villleroy & Bochi mudelitega on meil turu kõige laiem valik seinakinnitusega WC-potte. Tutvu WC-pottide valikuga aadressil www.villeroy-boch.eu
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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

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti ﬁliaal
F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

VILLEROY & BOCH GROUP

+372 646 0312
www.gustavsberg.ee, info@gustavsberg.ee
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