
GUSTAVSBERG/
HYGIENIC FLUSH

MULLISTAVA HUUHTELUTEKNIIKKA

Hygienic Flush -istuimen ansiosta jokainen huuhtelu on opti-
maalisen hygieeninen. Innovatiivinen avoin huuhtelukaulus 
helpottaa puhtaanapitoa. Hygienic Flush -huuhtelu puhdistaa 
tehokkaasti koko WC-kulhon aivan yläreunaan saakka. Samalla 
se minimoi voimakkaiden puhdistusaineiden tarpeen.

UUDEN SUKUPOLVEN FIKSUT WC-ISTUIMET
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AINUTLAATUINEN HUUHTELUTEKNIIKKA  

AINA VAKIONA GUSTAVSBERGIN TUOTTEISSA

Me Gustavsbergillä työskentelemme jatkuvasti tuot-
teidemme parantamiseksi, kaikilla tasoilla ja pienintä 
yksityiskohtaa myöten.
Nyt otamme seuraavan askeleen hygieenisemmän WC-
istuimen kehittämisessä ja esittelemme Hygienic Flush 
-tekniikan. Hygienic Flush on mullistava huuhtelutek-
niikka, jonka ansiosta jokainen huuhtelu on optimaalisen 
hygieeninen ja koko WC-kulho puhdistuu tehokkaasti.
Innovatiivinen avoin huuhtelukaulus ja sileät pinnat 

eliminoivat kaikki mahdolliset likapesät ja WC-kulho 
puhdistuu tehokkaasti aivan yläreunaan asti. Hygienic 
Flush helpottaa puhdistusta, ja sen ansiosta WC-istuin 
pysyy puhtaana ja raikkaana pidempään.
Riippumatta siitä, minkä WC-istuimen valitset, voit olla 
varma korkeasta laadusta, pohjoismaisista standarde-
ista ja ajattomasta skandinaavisesta muotoilusta, minkä 
lisäksi fiksut ja innovatiiviset toiminnot kuuluvat vakiona 
kaikkiin Gustavsbergin tuotteisiin.

Hygienic Flush -huuhtelussa on monia hyö-
tyjä. Tärkein ero perinteisen ja avoimen 
huuhtelukauluksen välillä on se, että avoimessa 
huuhtelukauluksessa ei ole vaikeasti puh-
distettavaa koloa. Näin WC-istuin on entistä 
hygieenisempi. Käytännöllinen Hygienic Flush 
puhdistaa jokaisella huuhtelulla koko WC-kul-
hon aivan yläreunaan asti.HYGIENIC FLUSH, JOSSA AVOIN 

HUUHTELUKAULUS

WC-ISTUIN, JOSSA PERINTEINEN 

HUUHTELUKAULUS 

LUE LISÄÄ HYGIENIC FLUSH -HUUHTELUSTA 

JA KATSO VIDEO FIKSUSTA HUUHTELUTEKNII-

KASTA OSOITTEESSA: 

GUSTAVSBERG.FI/HYGIENIC-FLUSH
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Avoimen huuhtelukauluksen ja sileiden pintojen 
ansiosta istuin on helppo pitää puhtaana, ja fiksu 
huuhtelu parantaa hygieniaa.

Fiksumpi huuhtelu, joka parantaa hygieniaa ja helpottaa puhtaanapitoa. Innovatiivinen, 
sileälinjainen muotoilu ja avoimet reunat vähentävät lian tarttumispintoja. Hygienic Flush 
vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineiden käytön tarvetta.

AJATONTA MUOTOILUA YHDESSÄ 

TÄYDELLISEN TOIMIVUUDEN KANSSA. 

HYGIENIC FLUSH SOPII KAIKKIIN  

KYLPYHUONEISIIN.

HYGIENIC FLUSH

TEHOKKAASTI PUHDASTA JOKAISELLA 
HUUHTELULLA

Gustavsberg tarjoaa kokonaisratkaisun koko kylpy-
huoneeseen. Tuotteiden korkea laatu ja fiksut toimin-
not yhdistyvät pohjoismaiseen muotoiluun. Tämä 
saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta ehkä 
juuri sen vuoksi olemme saaneet toimittaa tuotteita 
kylpyhuoneisiin yli 190 vuoden ajan. Pitkä historiamme 
rakentuu perinteille, jotka kohtaavat nykyaikaisen 
tekniikan ja modernin muotokielen.

Hygienic Flush on viimeisin fiksu innovaatiomme, ja 
tähän esitteeseen olemme koonneet koko tuoteva-
likoiman. Niistä voit valita omaan tyyliisi parhaiten 
sopivan mallin. Kaikki vaihtoehdot löytyvät osoitteesta 
gustavsberg.fi, josta löydät myös kaiken muun, mitä 
tarvitset täydelliseen kylpyhuoneeseen.

GUSTAVSBERG – FIKSUJA KYLPYHUONEITA VUODESTA 1825
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ESTETIC
- UUSIA MUOTOJA UUDELTA GUSTAVSBERGILTÄ

Kun Jon Eliason suunnitteli Gustavsbergin uutta Estetic-
kylpyhuonesarjaa, hän sai inspiraationsa veden vaihtel-
evista liikkeistä. Tuotteiden jokainen kaari on esteet-
tisesti miellyttävä. Pesualtaan push down -pohjaventtiili 
on saman värinen posliinin kanssa ja lattia- ja seinäkiin-
nikkeet on tehty näkymättömiksi. Mikään ei häiritse 
luonnollista ja miellyttävää muotoilua. Estetic-sarjan 
tuotteita on saatavana kolme eri väriä:
kiiltävä valkoinen, mattavalkoinen ja musta, ja WC-istuin 
voidaan asentaa joko seinään tai lattiaan. Pehmeät 
muodot luovat ylellisen vaikutelman, mutta tuotteiden 
ulkomitat ovat sirot. Kauniiden muotojen ja kätevien 
ratkaisujen ansiosta Estetic-tuotteet sopivat sekä pi-
eniin että suurempiin kylpyhuoneisiin.

JON ELIASON ON SISUSTUSARKKITEHTI 

JA MUOTOILIJA, JOKA ON OLLUT MUKANA 

USEISSA SISUSTUSOHJELMISSA.

KATSO JONIN HAASTATTELU OSOITTEESSA 

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM

LATTIAAN ASENNETTAVA ESTETIC-

ISTUIN 8300 MATTAVALKOISENA.
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FIKSUT TOIMINNOT PARANTAVAT MUOTOILUA

TYYLIKÄS, HILJAINEN, PUHDAS

NÄKYMÄTÖNTÄ KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ

KAIKKI SAMANVÄRISINÄ

Estetic-nimi kertoo paljon uudesta tuotesarjasta, mutta siihen sisältyy muutakin kuin ylellistä muotoilua. Estetic-sarja 
sisältää myös useita fiksuja ratkaisuja, jotka tekevät kylpyhuoneesta entistä miellyttävämmän. Estetic-sarjan tuotteilla 
kalustettu kylpyhuone on kaunis, hygieeninen ja käytännöllinen. Luonnollinen muotoilu miellyttää silmää, ja puhtaat, 
yhtenäiset linjat sekä pehmeät muodot helpottavat puhtaanapitoa ja hygieniaa.

Lattiaan asennettava WC-istuin asennetaan liimaamalla 
tai perinteisellä ruuvikiinnityksellä, joka on tehty näkymät-
tömäksi. Erillinen sisäsäiliö vaimentaa ääntä ja estää veden 
tiivistymisen huuhtelusäiliön ulkopuolelle. WC-istuimen peh-
meät kaaret helpottavat puhdistamista ja estävät lian kerty-
mistä alaosan ja huuhtelusäiliön väliseen saumakohtaan.

Seinään kiinnitettävän WC-istuimen asennus on tehty 
sekä näkymättömäksi että erittäin yksinkertaiseksi 
patentoidun Suprafix-järjestelmän ansiosta. Piiloon 
jäävä seinäkiinnike mahdollistaa lähes saumattoman 
muotoilun. Tyylikkäämpi muotoilu ja istuimen tasainen 
ulkopinta merkitsevät parempaa hygieniaa ja helpom-
paa puhtaanapitoa.

WC-istuin, pesuallas ja push down -pohjaventtiili on kaikki 
saatavana saman värisinä: kiiltävän valkoisena, matta valkoi-
sena tai dramaattisen mustana. Näin tyylikäs, muotokieli 
pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

KATSO VIDEO SUPRAFIX-JÄRJESTELMÄSTÄ OSOITTEESSA 

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM
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NAUTIC
- LAAJIN VALIKOIMAMME SINUN ANSIOSTASI

Gustavsbergillä toimivuus ja estetiikka ovat kulkeneet 
aina käsi kädessä. Uusinta Nautic-sarjaa suunnitelles-
samme kuuntelimme omien asiantuntijoidemme sijaan 
ensi kädessä asiakkaitamme.
Kuuntelimme sinua. Tuloksena on käytännöllisin ja 
ympäristöä säästävin kylpyhuonesarjamme täynnä käyt-
töä ja asennusta helpottavia yksityiskohtia.

Nautic on laajin WC-istuimien tuoteperheemme, joten 
siinä on saatavana monia erilaisia malleja.
Kylpyhuoneesta tai tarpeesta riippumatta Nautic-sarjas-
ta löytyy aina sopiva tuote.
Kaikki Nautic-sarjan WC-istuimet hyödyntävät vettä ja 
ympäristöä säästävää tekniikkaa, mikä säästää myös 
rahojasi. Nautic-sarjan tuotteilla sisustettu kylpyhuone 
on rauhallinen, kaunis, ja hygieeninen.

NAUTIC 1500 HYGIENIC FLUSH  

KORKEALLA HUUHTELUPAINIKKEELLA.

VARAOSIA 10 VUODEN AJAN

Kun käytössäsi on Gustavsbergin WC-
istuin, voit olla huoleti. Pidämme tuot-
teidemme varaosia saatavilla vähintään 
10 vuoden ajan tuotteen poistuttua 
valikoimista. 

GUSTAVSBERGIN WC-ISTUIMIA LÖYTYY 

SEKÄ MATALALLA ETTÄ KORKEALLA  

HUUHTELUPAINIKKEELLA.
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NYA KAROLINSKA -SAIRAALA 
VALITSI NAUTIC-SARJAN

PIENTENKIN YKSITYISKOHTIEN ON 
OLTAVA KÄYTÄNNÖLLISIÄ FIKSUA MUOTOILUA, JOKA EI NÄY

Sairaaloiden kohdalla saniteettiposliinin 
laatuvaatimukset ovat erityisen tiukat. 
Tilojen tulee olla sekä hygieenisiä että 
helppopääsyisiä. WC-istuimien käyttämis-
en tulee olla helppoa myös henkilöille, 
joilla on heikentynyt liikkumiskyky. Tämän 
lisäksi niiden tulee olla helppopääsyisiä, 
hygieenisiä, helppoja pitää puhtaana ja 
tietenkin myös vettä säästäviä.
Gustavsberg täyttää nämä korkealle asete-
tut vaatimukset. Olemme ylpeitä saadessa-
mme toimittaa Nya Karolinska sairaalaan 
Solnassa sekä WC-istuimet että hanat.

Pakkausmateriaalimme on sekä helppo 
varastoida että käsitellä työmaalla. Mitä 
nopeammin ja helpommin asennustyöt 
etenevät, sitä halvemmaksi asennus 
lopulta tulee.

Lattiaan asennettavassa Nautic-mallissa 
on sileälinjainen jalka puhdistamisen 
helpottamiseksi. Posliinin pehmeät 
kaaret estävät lian kertymistä alaosan ja 
huuhtelusäiliön väliseen saumakohtaan. 
Huuhtelusäiliössä on erillinen ääntä 
eristävä sisäsäiliö, minkä ansiosta Nautic 
on käytössä erittäin hiljainen. Erillinen 
sisäsäiliö estää myös veden tiivistymisen 
huuhtelusäiliön ulkopuolelle.

ON HELPPOA OLLA FIKSU NAUTIC-SARJAN AVULLA

NAUTIC-SARJAN PAKKAUSRATKAISUT ON 

PALKITTU KANSAINVÄLISESTI ARVOS-

TETULLA IF PACKAGING AWARDILLA.

CERAMICPLUS = C+

ILMAN CERAMICPLUS-PINTAA CERAMICPLUS-PINNALLACeramicplus on pintakäsittely, joka paran-
taa posliinin luontaisia hygieenisiä omi-
naisuuksia. Pintakäsittely tekee posliinin 
pinnasta vettä ja rasvaa hylkivän, joten 
pinta on myös likaa hylkivä. Pintakäsittelyn 
ansiosta vedestä muodostuu vesipisaroita, 
jotka kuljettavat mukanaan likaa ja kalkkia 
ennen kuin ne ehtivät edes tarttua posliinin 
pintaan. Lika, joka onnistuu tarttumaan on 
helppo pyyhkäistä pois, koska sille ei löydy 
tartuntapintaa.

VETTÄ JÄÄ POSLIININ PINTAAN JA VEDEN 

MUKANA TULEVA KALKKI KUIVUU PINTAAN 

JA LIKA TARTTUU SIIHEN.

VEDESTÄ MUODOSTUU PISAROITA, JOTKA 

KULJETTAVAT MUKANAAN KALKKIA JA LIKAA. 

PINTAAN TARTTUNUT LIKA ON HELPPOA 

PYYHKIÄ POIS.
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TRIOMONT ON HELPOIN TIE 
SEINÄKIINNITTEISEEN WC-ISTUIMEEN
Triomont on Gustavsbergin yksinkertainen ja joustava järjestelmä 
seinäkiinnitteisten WC-istuimien, pesualtaiden ja pesuistuimien 
asennukseen. Rakenne ja materiaalit ovat ensiluokkaisia ja täyt-
tävät tiukimmat testivaatimukset, eli 400 kg:n kuormituksen. Kun 
valitset Triomontin, sinun ei tarvitse pohtia asennuksen kestävyyttä. 
Triomont-asennusteline sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin. Voit myös 
hyödyntää nurkkia ja pieniä tiloja. Tarvitset oikeastaan vain 14 cm 
syvyyden, joka on asennustelineen vaatima minimitila. Tämän lisäksi 
kaikkien Triomont-telineiden leveys on vain 38 cm.
Lataa Triomont-esite osoitteessa gustavsberg.fi.

VALITTAVANA USEITA SEINÄKIINNITTEISIÄ WC-ISTUIMIA

KOLME TRIOMONT-ASENNUSVAIHTOEHTOA

Kaikki Gustavsbergin WC-istuimet ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineiden kanssa. Seinäkiinnitteisten WC-istu-
inten kiinnityspulttien etäisyys on 180 tai 230 mm, joten teline sopii monille erilaisille istuimille. Tämän lisäksi voit valita 
WC-istuimen myös Villeroy & Bochin laajasta valikoimasta. Erilaisia WC-istuimia löytyy niin lapsille, pitkille, lyhyille, 
suurikokoisille kuin liikuntarajoitteisillekin. WC-istuimia voidaan asentaa myös nurkkaan ja pieniin tiloihin, ja ne kaikki 
sopivat Triomont-asennustelineisiin.

100

190

530

625

100

LATTIAAN ASENNETTAVA WC-ISTUIN

KOKOSEINÄ PUOLISEINÄ NURKKA

TRIOMONT-ASENNUSTELINE JA SEINÄKIINNIT-

TEINEN WC-ISTUIN

*) ESIMERKISSÄ NÄKYY MITAT, KUN VEDENPOISTOPUTKEN KESKIKOHTA ON 100 MM:N PÄÄSSÄ SEINÄSTÄ.

*

MINIMISYVYYS  
VAIN 14 CM
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GUSTAVSBERGIN FIKSUT 
SYMBOLIT 
Helpottaaksemme tuotteiden valintaa olemme luoneet tuotteiden ominaisuuksia kuvaavat yksinkertaiset symbolit.

CER AMICPLUS = C+

Moniin tuotteisiimme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyn. Se tekee posliinista likaa 

hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan tuotteen pintaan. C+ myös säästää 

ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.

HYGIENIC FLUSH

Fiksumpi huuhtelu joka parantaa hygieniaa ja helpottaa puhtaanapitoa. Innovatiivinen, 

sileälinjainen muotoilu sekä avoin huuhtelukaulus vähentävät lian tarttumispintoja. Hygienic 

Flush vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineiden käytön tarvetta.

QUICK RELE A SE

Quick release -toiminnon ansiosta voit irrottaa istuinkannet WC-istuimesta ilman työkaluja.  

Istuinkannet ja WC-istuin voidaan tällöin puhdistaa helposti erikseen, mikä parantaa hygieniaa.

EI PAIKK A A LIALLE

Posliinisäiliön ja kulhon saumakohtaa on korotettu kaikissa Nautic -sarjan WC-istuimissa. 

Pehmeät, pyöreät linjat helpottavat siivousta ja ehkäisevät lian tarttumista. WC-istuimen 

jalka on myös pyöreälinjainen, joka helpottaa siivousta ja parantaa hygieeniaa.

HIL JAINEN JA KUIVA

Posliinisäiliö peittää sen sisällä olevan huuhtelusäiliön kokonaan. Tämä vaimentaa ääntä 

sekä estää veden kondensoitumista posliinisäiliön pintaan, jolloin lika ei pääse tarttumaan 

posliiniin.

SUPR AFIX

Piilotettu seinäkiinnike seinä-WC:n asennukseen. Patentoitu Suprafix-kiinnike on sekä  

tyylikäs että helppo asentaa.

SOF T CLOSE

Kovat WC-istuinkannet yhdistetään usein kovaan kolahdukseen kannen laskeutuessa. Soft 

close -istuinkannen sisäänrakennetun vaimentimen ansiosta kansi laskeutuu hiljaa ja peh-

meästi. Vaimennin ei kosketa posliinipintaa, mikä on hygieenistä ja helpottaa puhtaanapitoa.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy

Laippatie 14 B, 00880 Helsinki

Puhelin (09) 3291 8811

www.gustavsberg.fi | myynti@gustavsberg.com

KOKO TUOTEVALIKOIMAMME JA 
LISÄÄ INSPIRAATIOTA LÖYDÄT  
OSOITTEESTA GUSTAVSBERG.FI. 
TERVETULOA!

TUKI JA PALVELUT

Kotisivuiltamme löytyy myös käyttöohjeita ja opastusvideoita sekä apua 
Gustavsbergin tuotteiden käyttöön ja hoitoon. Asiakaspalveluumme voi ottaa 
yhteyttä sähköpostitse: myynti@gustavsberg.com




