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VAJAD VAID VANNITUBA JA 

14 SENTIMEETRIT

Teil on vannituba, kuhu soovite paigaldada seinakinnitusega WC-poti ja valamu, kuid 

pelgate, et nende paigaldamine võib osutuda liialt keeruliseks? Olete mures, et vannituba 

on liiga väike ja peate maha võtma seinad ning hüdroisolatsiooni uuesti paigaldama? 

Muretsemiseks pole põhjust: Gustavasbergi Triomont paigalduskonstruktsioon teeb teie 

soovide täitumise kiireks ja lihtsaks. Triomont sobib pea kõikidesse vannitubadesse ega 

nõua kulukaid remonttöid. Selle saab paigaldada ka nurka või väikesesse ruumi nii, et 

pinnakadu on võimalikult väike. Tegelikult vajate vaid 14 cm seinasügavust.  

Käesolevas kataloogis selgitame sammhaaval, kuidas paigaldada Gustavsbergi 

Triomont paigalduskonstruktsioon juba valmis vannituppa. Loomulikult võite 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 võite paigaldada ise, kuid WC-poti paigalduskonstruktsiooni 

puhul soovitame kasutada professionaali abi. Ka siis, kui otsustate kogu töö siiski 

ise ära teha, tasub enne professionaaliga konsulteerida. Nõu saamiseks pöörduge 

Gustavsbergi toodete edasimüüja, santehniku või kaupluses oleva spetsialisti 

poole.



TEIE VANA VANNITUBA



Seinakinnitusega toodetel on mitmeid olulisi eeliseid. Need võimaldavad teil maksimaalselt ära kasutada 

kogu vannitoa pinna ning vannituba tundub avaram. Lisaks sellele on vannituba lihtsam puhastada. Samas on 

oluline, et ala, kuhu paigalduskonstruktsioon kinnitatakse, oleks kaetud hüdroisolatsiooniga. Kui paigaldate 

Triomont konstruktsiooni juba valmis vannituppa juurdeehitatud seina taha, on see probleem lahendatud. 

Pidage siiski meeles, et  kõik vannituppa puuritud augud tuleb korralikult silikooniga täita. Kui ehitate pool-

seina, siis võite selle ülemist osa kasutada riiulina või lihtsalt dekoratiivelemendina. Ülemine paneel peab 

seejuures olema eemaldatav, et pääseksite hiljem loputuspaagi juurde – juhuks, kui seda on vaja seadistada. 

Kui paigalduskonstruktsioon paigaldatakse täisseina taha, saab paaki reguleerida loputusnupu paneeli 

taga paikneva ava kaudu. 

 Meil on olemas ka spetsiaalne paigalduskonstruktsioon seinale paigaldatavate valamute jaoks. Seda 

kasutades ei ole vaja seina tugevdada – tulemus jääb kena, lihtne ja stabiilne. Seina paigaldatud äravoolu-

toru puhul jääb peaaegu kogu torustik pilkude eest varjatuks. 

KENA, MUGAV, PRAKTILINE JA HÜGIEENILINE

Triomont XS ja XT 

paigalduskonstruktsioonid 

on kinnitatud seinale topelt 

seinakinnituste abil. Sel viisil 

väldite pesemisruumi põranda 

hüdroisolatsiooni 

kahjustusi. 

PAIGALDUS



Sellesse vannituppa 

oleme valinud vabalt 

paigutatava pneumaatilise 

loputusnupu. Madalale 

XT-konstruktsioonile 

sobib see nupp 

kõige paremini. 

TEIE UUS VANNITUBA  



KASULIK TEADA  

Triomont on lihtne ja paindlik konstruktsioon  – seda nii paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate jaoks. Selle 

kõik valmistusmaterjalid on kõrgeima kvaliteediga. Konstruktsioon vastab kõige rangematele koormus-

taluvusnõuetele: 400 kg. Teisisõnu, te ei pea muretsema, kas konstruktsioon teie raskust kannatab.  

LOPUTUSNUPU PANEELID  

Loputusnupu paneele on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab teil leida just teie 

maitse-eelistuste ja vannitoa ruumipaigutusega sobiva lahenduse. Nupupaneelid võivad olla nii eest- kui 

pealtvajutuseks, nii ühe- kui kahesüsteemse loputusega. Samuti on teil võimalik valida mehaanilise ja 

pneumaatilise nupupaneeli vahel. Pneumaatilise ühesüsteemse loputussüsteemi korral võite nupu paigutada 

igale poole WC-poti lähedusse – peaasi, et see jääks 1,5 meetri raadiusesse. 

WC-POTID

Triomont paigalduskonstruktsioonid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi WC-pottidega. WC-poti 

kinnituspoltide vahekaugus 180 või 230 mm võimaldab paigaldada erinevaid WC-potte. Kuna Gustavsberg 

kuulub Villeroy&Bochi kontserni, võite sobiva mudeli valida ka Villeroy&Bochi WC-pottide seast. Poltide 

vahekauguse 180 mm korral saate kasutada kõiki Gustavsbergi ja Villeroy&Bochi WC-potte. 

Valikust leiab igaühele sobiva mudeli, olgu selleks siis lapsed, pikka või lühikest kasvu, keskmisest kogukamad 

või erivajadustega kasutajad. On nii suuri kui väikeseid potte; samuti WC-potte, mida saab paigaldada vannitoa 

nurka või väikesesse ruumi. Ja otse loomulikult sobivad kõik WC-potid Gustavsbergi paigalduskonstruktsiooni-

dega. Erinevate WC-pottide mudelite tutvustused leiate järgmistel lehekülgedel. 

VALAMUD 

Reguleeritavat valamu paigalduskonstruktsiooni on võimalik kasutada kõikide valamute puhul, mille kinnitus-

poltide vahekaugus on kuni 280 mm. Lisaks jäävad selle lahenduse puhul kõik vee- ja äravoolutorud pilkude 

eest varjatuks. Ülevaate kõigist meie valamute mudelitest leiate Gustavsbergi kodulehelt ning meie kataloogist 

„Vannitoad Gustavsbergilt 2011/2012“ lk 52-62.

Kataloogi tellimiseks või alla laadimiseks külastage meie kodulehte aadressil www.gustavsberg.ee.

KOLM TRIOMONTI LAHENDUST  

Poolseina taga NurgasTäisseina taga 
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
Vår nya badrumsserie Nautic är vår mest genomtänkta någonsin. Det är inte så 

konstigt. Vi lyssnade på dig och alla andra som använder badrummet varje dag. 

PRAKTILINE TEAVE

Paigalduskonstruktsiooniga on kaasas kaitsekorgid WC-poti ja loputusnupu paneeli ühenduskohtade jaoks. 

See hõlbustab paigaldamist ja aitab vältida selle käigus tekkivaid kahjustusi. Sisselaskeventiili ja loputus-

mehhanismi vahetuseks ja hoolduseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu. Loputuspaagi sulgurventiilile on lihtne 

ligi pääseda. Loputuspaagile pääseb ligi eestvajutusega loputusnupu või pealtvajutusega loputusnupu paneeli 

kaudu – juhul, kui olete paigaldanud Triomont konstruktsiooni poolseina taha. 

MÕÕDUD, PAIGALDAMINE JA KAITSE 

VEEKAHJUSTUSTE EEST 

Paigalduskonstruktsiooni laius on kõigest 380 mm, mistõttu seda on lihtne paigaldada nurka ja väikesesse 

ruumi. Konstruktsiooni nurka paigaldamise hõlbustamiseks on saadaval ka spetsiaalsed kinnitused. Tänu 

väikestele mõõtmetele saab raami kergesti paigaldada seintele, kus kinnituspoltide vahekaugus (keskkohast 

keskkohani) on 450 mm. Konstruktsiooniga 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. 

TORUSTIK

Veetorud saab ühendada kas loputuspaagi pealt või küljelt (vt erinevate mudelite paigaldusjuhiseid). Pakse-

mate seinte jaoks on saadaval pikemad sisse- ja äravoolutorud. 

Loputuspaak on mõeldud veevärgiga ühendamiseks toru-torus meetodil. Kaitsetorude läbimõõt võib olla 

18-28 mm ning WC-poti võib ühendada kas 90 või 110 mm äravooluga. Ekstsentrik-äravoolumuhv – 90/110 mm – 

kuulub samuti komplekti. Äravoolutoru on kergesti paigaldatav ja seda on lihtne pöörata, kui tahate ühendust 

paigaldusraamist vasakule või paremale.  Konstruktsiooniga on kaasas WC-poti ja seina vahele paigaldatav 

tihend, mis vähendab WC-poti taha jääva seina ebatasasusi.  

PIDAGE MEELES:  
Järgige paigaldamisel etteantud juhiseid ja eeskirju – nii väldite veekahjustusi. 

Paigaldamise kohta on olemas ka video, mille leiate aadressilt 

www.gustavsberg.ee.
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Ülemine seinakinnitus. Võib asendada 

nurgakinnitusega WC-poti nurka 

paigaldamisel. 

Toru-torus süsteemi läbiviik – kaitse-

toru, 18-28 mm. Pildil on Triomont XT. 

XS mudelil puudub sinine osa.

Paigaldatuna 1 meetri kõrgusele 

põrandast, istumiskõrgus umbes 410 mm. 

Maksimaalne istumiskõrgus on 610 mm. 

Pneumaatiline ühesüsteemne loputus-

nupp, võib olla paigaldatud kuni 1,5 m 

kaugusele konstruktsioonist. Ülevaate 

kõigist loputusnupu paneelidest/

loputusnuppudest leiate lk 12. 

Reguleeritav poltide vahekaugus: 

180 või 230 mm. Vahekaugus 180 mm 

sobib kõikidele Gustavsbergi ja 

Villeroy & Bochi WC-pottidele. 

Äravoolupõlv ja 90/110 mm 

hõlpsasti paigaldatav ekstsentrik-

äravoolumuhv.  

Kaitsekorgid, mis kaitsevad ühendusi 

paigaldamise ajal. 

Nautic WC-pott. Triomont paigaldus-

konstruktsiooni saab kasutada kõikide 

Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi 

WC-pottidega. See võimaldab valida 

paljude erineva disainiga WC-pottide 

seast ning rahuldab erinevaid vajadusi. 

WC-pottide mudeleid tutvustame  

brošüüri järgnevatel lehekülgedel. 

Tänu alumisele seinakinnitusele ei ole 

konstruktsiooni paigaldamisel vaja 

puurida põrandasse auke. 

ÜKSIKASJALIK ÜLEVAADE TRIOMONT PAIGALDUSKONSTRUKTSIOONIST
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2 3       Eestvajutusega loputusnupu 

paneel

Mehaaniline või pneumaatiline nupu-

paneel, mis kinnitatakse kindlasse kohta 

WC-poti kohal olevale seinale. 

       Pealtvajutusega loputusnupu 

paneel  

Mehaaniline või pneumaatiline nupu-

paneel, mis kinnitatakse kindlasse kohta 

poolseina tasapinnale.

       Pneumaatiline loputusnupp 

Pneumaatline ühesüsteemne loputusnupp, 

mille võib paigutada sobivasse kohta 1,5 m 

raadiuses konstruktsioonist.  

Allolevatel joonistel on antud Triomont XT ja XS loputusnupu paneelide / loputusnuppude mudelite mõõdud. 

Eestvajutusega loputusnupu paneel Pneumaatiline loputusnuppPealtvajutusega loputusnupu paneel

KORRALIK LOPUTUS. NUTIKAD LAHENDUSED

Tänu nupupaneelide/loputusnuppude mudeli- ja materjalivalikule on lihtne leida oma maitse-eelistuste ja vannitoakujundusega sobiv stiil. 

Valida on eest- ja pealtvajutusega nupupaneelide vahel, lisaks pakume pneumaatilist mudelit. Sõltuvalt sellest, millise nupupaneeli kasuks 

otsustate, saate kasutada kas ühe- või kahesüsteemset loputust. NB! Nupupaneelide etiketilt on näha, kas konkreetne paneel sobib XS või 

XT konstruktsiooniga.  Valige kindlasti nupupaneel, mis sobib teie tellitud konstruktsiooniga.
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TRIOMONT LOPUTUSNUPUD 

Seinakinnitusega WC-poti paigaldamisel saate valida paljude erinevate loputusnuppude vahel. Kogu 

valikut esitleme allpool. Ühe- või kahesüsteemne, valge, kroomitud või must, metallist, plastist või 

klaasist, läikiv või matt – valikus on palju erinevaid kombinatsioone. Kindlasti leiate mudeli, mis sobib just 

teie maitse-eelistuste ja vajadustega.  

Kahesüsteemne, 
valge, plast  
GB1921102035

Kahesüsteemne, 
roostevaba
GB1921102054 

Kahesüsteemne, 
matt kroom, plast  
GB1921102036

Ühesüsteemne, 
valge, plast
GB1921102030

Kahesüsteemne, 
läikiv kroom, plast 
GB1921102037

Ühesüsteemne, 
matt kroom, plast 
GB1921102031

Ühesüsteemne, 
läikiv kroom, plast 
GB1921102032

MEHAANILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL 
Triomont XS-ile, 3/6-liitrine kahesüsteemne loputus 

MEHAANILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL           
Triomont XS-ile, 6-liitrine ühesüsteemne loputus 

Kahesüsteemne, valge 
metall, ilma logota 
GB1921102045

Kahesüsteemne, 
läikiv kroom, metall, 
ilma logota 
GB1921102047

Kahesüsteemne, 
valge, plast
GB1921102052 

Kahesüsteemne, 
läikiv kroom, plast
GB1921102053

Ühesüsteemne, 
valge, plast
GB1921102050

Kahesüsteemne, 
valge, plast 
GB1921102080

Kahesüsteemne, 
läikiv kroom, plast
GB1921102081

Ühesüsteemne, 
roostevaba 
GB1921102092

MEHAANILINE PEALTVAJUTUSEGA 
LOPUTUSNUPU PANEEL  
Triomont XT-le, 3/6-liitrine kahesüsteemne 
loputus

PNEUMAATILINE 
LOPUTUSNUPP 
Triomont XS-ile ja XT-le, 
6-liitrine ühesüsteemne 
loputus 

Ühesüsteemne, valge, 
metall, ilma logota
GB1921102040

Ühesüsteemne, läikiv 
kroom, metall, ilma 
logota
GB1921102042

Ühesüsteemne, läikiv 
kroom, plast
GB1921102051

Kahesüsteemne, 
valge, plast
GB1921102060

Kahesüsteemne, 
läikiv kroom, plast
GB1921102061

Kahesüsteemne, 
valge, klaas
GB1921102066 

Kahesüsteemne, 
valge, plast 
GB1921102085

Kahesüsteemne, 
must, klaas
GB1921102067

Kahesüsteemne, 
läikiv kroom, plast
GB1921102086

PNEUMAATILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL 
Triomont XS-ile, 3/6-liitrine kahesüsteemne loputus

PNEUMAATILINE PEALTVAJUTUSEGA 
LOPUTUSNUPU PANEEL 
Triomont XT-le, 3/6-liitrine kahesüsteemne 
loputus  

Hindasid küsige Gustavsbergi edasimüüjatelt. Me ei vastuta võimalike trükivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.
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WC-POTI PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON TRIOMONT

Võimalik on valida erinevate paigalduskonstruktsioonide vahel. Enne valiku tegemist mõelge hoolega läbi, milline 

mudel sobib kõige paremini teie vannituppa ning kuhu soovite paigaldada loputusnupu/loputusnupu paneeli: 

seinale WC-poti taga, horisontaalselt poolseina tasapinnale või vabalt valitud kohale seinal. Viimane variant on 

võimalik pneumaatilise ühesüsteemse loputusnupu korral. Meie valikust leiate kaks erinevat WC-poti paigaldus-

konstruktsiooni mudelit – XS ja XT. Nende kahe erinevus seisneb kõrguses. Ühesüsteemse loputuse maht on 

6 liitrit ja kahesüsteemse loputuse maht 3/6 liitrit. Loputusmaht sõltub valitud loputusnupust. WC-poti paigaldus-

konstruktsioonid taluvad raskust kuni 400 kg.  

WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XS   

Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. 

Valige eestvajutusega või pneumaatiline loputusnupp.  

Kaal: 14 kg koos pakendiga.  

Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab istumiskõrguseks 

umbes 410 mm. Reguleeritav kuni 610 mm. 

Triomont XS paigaldamiseks mehaanilise eestvajutusega loputusnupuga  GB1921102020 

Triomont XS paigaldamiseks pneumaatilise loputusnupu või pneumaatilise 

eestvajutusega loputusnupuga  GB1921102021 

Lisatarvikud: 

Nurgakinnitus nurka paigaldamiseks  GB1921102029 

Täiendav seinakinnitus (juhuks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa 

kasutada)   GB1921102027 

WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XT 

Madal mudel paigaldamiseks seinale. 

Valige pealtvajutusega või pneumaatiline loputusnupp. 

Kaal: 12 kg koos pakendiga. 

Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab istumiskõrguseks 

umbes 410 mm. Reguleeritav kuni 610 mm. 

Triomont XT paigaldamiseks mehaanilise pealtvajutusega loputusnupuga   GB1921102024 

Triomont XT paigaldamiseks pneumaatilise loputusnupuga või pneumaatilise 

pealtvajutusega loputusnupuga   GB1921102025 

Lisatarvikud: 

Täiendav seinakinnitus (juhuks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa 

kasutada)  GB1921102027  

WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XS Vario

Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks 

seinale või nurka. Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus. 

Valige eestvajutusega loputusnupp.

Kaal: 19 kg koos pakendiga.

Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab reguleeritavaks 

istumiskõrguseks 410-550 mm. Pärast paigaldamist saab WC-poti kõrgust 

tõsta 100 mm. Vajadusel saab selle ka esialgsele kõrgusele tagasi viia. 

Triomont XS Vario paigaldamiseks mehaanilise eestvajutusega loputusnupuga   GB1921102022 

Lisatarvikud: 

Nurgakinnitus GB1921102029  

Täiendav seinakinnitus (juhuks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa 

kasutada)   GB1921102027  

Alati tuleb lisada:   
• WC-pott.  

• Loputusnupp/loputusnupu paneel.

WC-poti paigalduskonstruktsioon Trimont 

komplekt sisaldab järgmisi tooteid: 
• Paigaldusraam WC-poti seinale kinnitamiseks.   

• Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak   

 loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga. 

• Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks (toru-torus).  

• Neli seinakinnitust.   

• M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks. 

• Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist).  

• Kaitsekorgid.  

• Kruvid ja tüüblid konstruktsiooni kinnitamiseks.   

• WC-poti ja seina vahele kinnitatav tihend. 

• Paigaldusšabloon. 

• Paigaldusjuhend. 

Tootenumber 

Hindasid küsige Gustavsbergi edasimüüjatelt. Me ei vastuta võimalike trükivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.
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VALAMU PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON TRIOMONT  

Valamu paigalduskonstruktsiooni kasutades võite olla kindel, et tulemus jääb kena ja torud pilkude eest 

varjatuks. Konstruktsioon on ka piisavalt stabiilne, mistõttu te ei pea mõtlema sellele, kus asuvad seina 

kandetalad ja -postid. Pakume paigalduskonstruktsiooni mudelit, mis sobib kõikidele valamutele, mille 

poltide vahekaugus on kuni 280 mm. Valamu paigalduskonstruktsiooni koormustaluvus on 175 kg. 

Valamu paigalduskonstruktsioon Triomont komplekt 
sisaldab järgmisi tooteid:  
• Paigalduskonstruktsioon.   

• M12 keermevardad valamu kinnitamiseks.  

• Neli seinakinnitust. 

• Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks. 

• Äravoolu torupõlv koos 32 mm läbimõõduga muhviga.  

• Paigaldusjuhend.  

Alati tuleb lisada:  
• Valamu.  

• Valamu segisti. 

• Sifoon.

Kõik meie valamud, segistid ja sifoonid leiate aadressilt www.gustavsberg.ee.  

Kodulehel saate tutvuda kõigi meie toodetega ja tellida kogu meie tootevalikut 

tutvustavaid brošüüre.

Valamu paigalduskonstruktsioon Triomont XS. 
Kõrge mudel paigaldamiseks sirgele seinale või nurka. 

Kaal: 11 kg koos pakendiga     

Valamu paigalduskonstruktsioon Triomont XS, UUS  GB1921102100

Lisatarvikud: 

Nurgakinnitus nurka paigaldamiseks  GB1921102029  

Täiendav seinakinnitus (juhuks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa 

kasutada)  GB1921102027   

Tootenumber

Hindasid küsige Gustavsbergi edasimüüjatelt. Me ei vastuta võimalike trükivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.
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GUSTAVSBERGI WC-POTID  

Triomont paigalduskonstruktsioon sobib kõikidele Gustavsbergi WC-pottidele. Kõik WC-potid on kinnitata-

vad poltide vahekaugusega 180 või 230 mm. Ceramicplus (C+) tähistab mustust hülgava pinnatöötlusega 

sanitaarkeraamikat. 

5530 Nautic seinakinnitusega WC-pott 

pehmest plastist prill-lauaga  GB115530001010  

C+, ilma prill-lauata  GB1155300R1000   

 

Kõvast plastist prill-laud Nautic, roostevabad kinnitused, valge  9M256101  

Kõvast plastist prill-laud Nautic, Soft Close/Quick Release funktsioonidega, valge  9M26S101   

Kõvast plastist prill-laud Nautic, Soft Close/Quick Release funktsioonidega, must  9M26S136  

4330 Artic seinakinnitusega WC-pott 

kõvast plastist valge prill-lauaga, roostevabade kinnitustega  GB114330201231  

C+, kõvast plastist valge prill-lauaga, roostevabade kinnitustega GB1143302R1231  

Kõvast plastist prill-laud ARTic, Soft Close funktsiooniga, valge   9M16S101   

4330 Classic seinakinnitusega WC-pott 

kõvast plastist musta prill-lauaga, roostevabade kinnitustega  GB114330001060   

C+, kõvast plastist musta prill-lauaga, roostevabade kinnitustega  GB1143300R1060  

Kõvast plastist prill-laud Classic, Soft Close funktsiooniga, must 9M16S136  

5693 Logic seinakinnitusega WC-pott 

kõvast plastist valge prill-lauaga, roostevabade kinnitustega  56939901  

C+, kõvast plastist valge prill-lauaga, roostevabade kinnitustega 569399R1  

Kõvast plastist prill-laud Logic, Soft Close funktsiooniga, valge  9M11S101  

Kõvast plastist prill-laud Logic, Soft Close funktsiooniga, must 9M11S136  

 

Paljud meie tooted on saadaval Ceramicplus pinnatöötlusega, mis annab sanitaarkeraamikale 

mustust hülgava pinna, takistades katlakivi ja mustuse kogunemist. Ceramicplus suleb keraamika 

poorid ja muudab pinna vetthülgavaks, nii et vesi valgub pinnalt kohe alla. Puhastamine on 

lihtsam ja paraneb hügieen.

Funktsioon Quick Release (QR) hõlbustab 

koristamist, sest prill-lauda saab kiiresti ja 

lihtsalt eemaldada ja tagasi panna.

Funktsioon Soft Close (SC) 

tagab prill-laua pehme ja vaikse 

sulgumise.

Tootenumber

Hindasid küsige Gustavsbergi edasimüüjatelt. Me ei vastuta võimalike trükivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.
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VÕITE VALIDA KA VILLEROY & BOCHI 

WC-POTI  

Alates 2000. aastast kuulub Gustavsberg Villeroy&Bochi kontserni, mis on üks juhtivaid 

vannitoasisustuse tootjaid Euroopas. Järgnevatel lehekülgedel esitleme valikut 

Villeroy&Bochi WC-pottidest, mille puhul saab kasutada Triomont paigalduskons-

truktsioone. Erinevate mudelite seast leiate ka teie vajadusele vastava WC-poti. Kõik 

Villeroy & Bochi WC-potid on mõeldud paigaldamiseks poltide vahekaugusega 180 mm. 

Pakume WC-potte nii Ceramicplus pinnatöötlusega kui ilma – selle kohta lugege lähe-

malt lk 15. WC-potid on saadaval ka erinevate prill-laua lahendusega: Soft Close ja / või 

Quick Release funktsioonidega.   

Teiste Villeroy&Bochi WC-pottide ja vannitoa toodetega tutvumiseks võtke meiega 

ühendust või vaadake veebilehte aadressil www.villeroy-boch.com. 

Gustavsberg kuulub Villeroy & Boch kontserni ning seetõttu on teil võimalus omavahel 

kombineerida neid kahte „vannitoamaailma”. Näiteks võite valida Gustavsbergi lahenduse 

Triomont ja seejärel otsustada Villeroy&Bochi WC-poti kasuks. Usume, et leiate just selle, 

mida vajate. 
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VILLEROY & BOCHI WC-POTID   

Omnia Classic compact 

Standardne WC-pott traditsioonilise disaini ja kompaktsete mõõtudega (490 mm). 

WC-pott, valge 7667 10 01   

Prill-laud roostevabade kinnitustega   8823 61 01  

Subway 

 

Kena disaini ja sujuvate üleminekutega mudel. Prill-lauda on lihtne eemaldada 

ja tagasi panna, mis hõlbustab WC-poti puhastamist, tagades laitmatu hügieeni. 

WC-pott, valge  6600 10 01  

WC-pott, valge, C+  6600 10 R1  

Prill-laud Soft Close /Quick Release funktsioonidega  9955 S1 01  

Prill-laud Quick Release funktsiooniga  9955 Q1 01  

Subway Compact 

Sarnane ülaltoodud mudelile, kuid mõõtudelt kompaktsem – vaid 480 mm. 

Sobib ideaalselt väikesesse vannituppa.

WC-pott, valge  6604 10 01  

WC-pott, valge, C+  6604 10 R1  

Prill-laud Soft Close /Quick Release funktsioonidega  9966 S1 01  

Prill-laud Quick Release funktsiooniga  9966 Q1 01  

Subway 2.0  

Uudse „Supra fi x” paigaldusmeetodiga, mis võimaldab paigaldada WC-poti prill-laua 

aukude kaudu. Paigaldamine on kiire ja lihtne ning kinnituskruvid ei jää näha. 

Kena disaini ja sujuvate üleminekutega mudel. Prill-lauda on lihtne eemaldada 

ja tagasi panna, mis hõlbustab WC-poti puhastamist, tagades laitmatu hügieeni.

WC-pott, valge  5600 10 01  

WC-pott, valge, C+  5600 10 R1  

 

Prill-laud Soft Close /Quick Release funktsioonidega  9M68 S1 01   

Prill-laud Quick Release funktsiooniga  9M68 Q1 01   

Subway 2.0 Compact  

Sarnane ülaltoodud mudelile, kuid mõõtudelt kompaktsem – vaid 480 mm. 

Sobib ideaalselt väikesesse vannituppa. 

WC-pott, valge  5606 10 01  

WC-pott, valge, C+  5606 10 R1  

Prill-laud Soft Close /Quick Release funktsioonidega  9M69 S1 01  

Prill-laud Quick Release funktsiooniga   9M69 Q1 01  

Kõikide Villeroy & Bochi WC-pottide puhul saab kasutada Triomont paigalduskonstruktsioone, mistõttu teil on võimalik valida väga 

paljude erinevate WC-pottide seast. Tootevalik aitab täita mitmed erivajadused ja pakub rikkalikult disainilahendusi. Kõik Villeroy&Bochi 

WC-potid paigaldatakse poltide vahekaugusega 180 mm. Ceramicplus (C+) on mustust hülgav sanitaarkeraamika pinnatöötlus, mis 

hoiab ära katlakivi ja mustuse kogunemise. Ceramicplus suleb keraamika poorid ja muudab pinna vetthülgavaks, nii et vesi valgub 

pinnalt kohe alla. Puhastamine on lihtsam ja paraneb hügieen. Järgnevatel lehekülgedel esitleme valikut Villeroy&Bochi WC-pottidest.

Tootenumber

Hindasid küsige Villeroy&Bochi edasimüüjatelt. Me ei vastuta võimalike trükivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.
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Omnia Vita   

Tõstetud mudel. Mudelil on standardne poltide kinnitamiskõrgus, kuid kõrgemale 

viidud istumiskõrgus. Sobib kasutamiseks ka siis, kui WC-poti kinnitus on liiga madal. 

WC-pott, valge  6695 10 01   

WC-pott, valge, C+  6695 10 R1  

Prill-laud roostevabade kinnitustega  8823 61 01  

Prill-laud fi ksaatoriga külglibisemise vältimiseks 8821 61 01  

Omnia Architectura 

Eriti pikk mudel, mõeldud eeskätt haiglatele ja hooldekodudele hõlbustamaks 

liikumispuudega patsientide abistamist. Samas sobib see ideaalselt ka tavalisse 

elamusse, kui ehitatakse erivajadustele kohandatud vannituba.  

WC-pott, valge  5678 10 01  

WC-pott, valge, C+  5678 10 R1  

Prill-laud roostevabade kinnitustega  98M9 61 01  

Omnia Pro laste WC-pott 

Väike, madala istumiskõrgusega (35 cm) mudel. Mõeldud kasutamiseks eeskätt 

ühiskondlikes hoonetes, kuid sobib ka kodudesse, kus on ruumi lastele mõeldud 

WC-poti jaoks. 

WC-pott, valge  7602 10 01  

WC-pott, valge, C+  7602 10 R1  

Prill-laud roostevabade kinnitustega  8820 61 01  

Oblic 

Vasakule või paremale pööratud WC-pott, mis sobib ideaalselt nurka 

paigaldamiseks. Parim lahendus väikesesse vannituppa.

WC-pott, valge, vasak  6664 1L 01  

WC-pott, valge, vasak, C+  6664 1L R1  

WC-pott, valge, parem  6664 1R 01  

WC-pott, valge, parem, C+  6664 1R R1  

Prill-laud roostevabade kinnitustega  8846 61 01  

Lifetime

WC-pott on tavalisest 3 cm laiem ja 4 cm pikem ning ergonoomilise prill-lauaga, 

mis teeb selle kasutamise mugavamaks. 

WC-pott, valge  5672 10 01  

WC-pott, valge, C+  5672 10 R1  

Prill-laud Soft Close/Quick Release funktsioonidega  9M02 S1 01  

Sunberry Pur Air 

Lõhnavaba tualett ei ole enam vaid kättesaamatu unistus. Mudel Pur Air on 

varustatud sisseehitatud ventilaatoriga, mis hoiab eemal kõik ebasoovitavad lõhnad. 

Töötab patareiga või võrgutoitega. Kaasas patareipesa (patareid ei kuulu komplekti). 

WC-pott, valge, koos prill-lauaga  5630 N0 01  

WC-pott, valge, C+, koos prill-lauaga  5630 N0 R1  

Lisatarvikud paigaldamiseks võrgutoite puhul: 

Juhe pistikupesale, IP 44  9219 40 01  

Juhe süvispaigaldatavale pistikupesale, IP 65  9219 45 01  

Tootenumber

Hindasid küsige Villeroy&Bochi edasimüüjatelt. Me ei vastuta võimalike trükivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.
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A MEMBER OF THE   

VILLEROY & BOCH GROUP 

Villeroy & Boch Gustavsberg Eesti Esindus 

F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn

Telefon 646 0312

www.gustavsberg.ee  info@gustavsberg.ee

GUSTAVSBERG – TERVIKLIK LAHENDUS  TEIE VANNITUPPA.

Meil on suur valik brošüüre, millest leiate täiendavat infot meie sanitaarkeraamika, segistite, vannitoamööbli, 

tarvikute ja vannide kohta. Tellimiseks külastage meie kodulehte või võtke meiega ühendust e-posti või 

telefoni teel. Meie kontaktid leiate lehe alumisest servast.  




