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HANA, JOKA ON KESTÄVÄ
VALINTA KOKO SEN
KÄYTTÖIÄN AIKANA, SITÄ
ENNEN JA SEN JÄLKEEN*.
Tuotantomme on laatu-, energia- ja ympäristösertifioitu ja
valmistettu Ruotsissa. Laatu on korkea ja älykkäät toiminnot
säästävät sekä energiaa että vettä. Suunnittelu on ajaton ja
Nautic hanat ovat jopa 90% kierrätettäviä. Eikä siinä vielä
kaikki:
Uusi Nautic on ympäristö-, laatu- ja energiastandardoitu
veden ja energian säästämiseksi. Hana voidaan päivittää
vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja mukauttaa
muuttuviin tarpeisiin ja suurten projektien eri vaiheisiin
sopivaksi. Lisäksi se täyttää alan ympäristö-vaatimukset.
Me Gustavsbergillä kutsumme konseptia nimellä ”Smart Inside”.

ENNEN:

KÄYTTÖIÄN AIKANA:

JÄLKEN:

• Tuotanto on laatu-, energiaja ympäristösertifioitu ja
valmistettu Ruotsissa. (ISO
90001, 50001 och 14001)

• Toimiva ja ajaton pohjoismainen
muotoilu takaa, että uusi Nautic
miellyttää silmää ja kestää
aikojen saatossa.

• Jopa 90% kierrätettävä

• Kaikki osat on valmistettu
materiaaleista, joilla on
elintarvikehyväksyntä

• Uusi Nautic on tyyppihyväksytty
(laatu) energialuokkattu (SS-EN
820000) ja hyväksytty Ruotsin
BvB organisaation mukan
(rakennusalan tuotteiden
arviointi)

• Kolmannen osapuolen
sertifioima valmistus

• Kaikki sarjan mallit voidaan
päivittää tulevaisuuden
teknologialla (smart inside)
• Lisäksi se täyttää kaikki alan
ympäristö-vaatimukset.

• Kuten tavallista, Gustavsberg
takaa, että uuden Nauticin
varaosia on saatavilla pitkälle
tulevaisuuteen

JOPA 90% KIERRÄTETTÄVÄ

MUOTOILUA, JOKA
KESTÄÄ AIKAA

KÄTEEN SOPIVA KAHVA,
JOSSA ON SELKEÄ
VÄRIMERKINTÄ KYLMÄLLE JA
LÄMPIMÄLLE VEDELLE

SMART INSIDE –
TULEVAISUUDEN
FIKSUJEN TOIMINTOJEN
PÄIVITTÄMISEKSI

ETEENPÄIN SUUNNATTU
VESISUIHKU VÄHENTÄÄ
ROISKEITA JA TARJOAA
PALJON TILAA
KÄSIENPESUUN

TÄYSMESSINKIRUNKO

VALMISTETTU RUOTSISSA
HELPPOKÄYTTÖINEN
LENKKIKAHVA
ENERGIALUOKITUS SÄÄSTÄÄ VETTÄ JA ENERGIAA

AJATTOMIA JA
FIKSUJA KEITTIÖITÄ JA KYLPYHUONEITA
Uusi Nautic on kaunis ja helppokäyttöinen.
Pehmeät muodot ja kiiltävät pinnat helpottavat
siivoamista ja puhtaanapitoa. Muotoilu on
pohjoismaisen ajatonta, mikä osaltaan pidentää
hanan käyttöikää ja esteettistä kestävyyttä.
Optimaalisesti kohdistettu vesisuihku vähentää
roiskeita ja tarjoaa paljon tilaa käsienpesuun.
Keittiöhanasta on saatavana kaksi mallia korkealla ja yksi matalalla juoksuputkella. Pesuallashana
on saatavana pitkällä juoksuputkella, käsisuihkulla ja pesukoneventtiilillä. Kaikki osat on valmistettu elintarvikkeille hyväksytyistä materiaaleista.
Toisin sanoen valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva hana.
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GUSTAVSBERG
Vuonna 2020 vietimme Ruotsin Vårgårdassa sijaitsevan
tehtaamme 100-vuotisjuhlia. Näiden vuosien aikana
on tapahtunut paljon, maailma ja kilpailu ovat
globalisoituneet. Kuitenkin – vielä 101 vuotta myöhemmin,
tuotanto tehtaalla on aktiivisempaa kuin koskaan.
Kehitämme tuotteiden käyttöturvallisuutta, sekä
vähennämme tuotteiden veden ja energian kulutusta.
Tavoitteenamme on että Vårgårdan innovaatiot ovat
kaikkien käytössä arkkitehdeistä rakentajiin, asentajiin ja
loppukuluttajiin kodeissa ainakin vielä sadan vuoden ajan.

KESTÄVYYDEN EI
TARVITSE OLLA VAIKEAA
Vuoteen 2040 mennessä EU:lta odotetaan vähintään 320 uutta rakennusvaatimusta, jotka kaikki koskevat pitkän tähtäimen kestävyyttä.
Uuden Nauticin ansiosta nykypäivän – ja tulevaisuuden –kestävyysvaatimukset on helppo täyttää.
Smart Inside -konseptin fiksujen ja vaihdettavien osien ansiosta hanat
voidaan tulevaisuudessa päivittää vielä älykkäämmillä toiminnoilla.
Tämä pidentää hanan käyttöikää ja parantaa sen kestävyyttä entisestään. Lisäksi hana on jopa 90% kierrätettävä.
Rakentajien ja remontoijien työn helpottamiseksi uusi Nautic on saatavana eri energialuokituksilla. Perusvalmistustapa ja varaosat pysyvät
kuitenkin samoina luokituksesta riippumatta. Uusi Nautic täyttää kaikki
vaatimukset koskien laatua, toiminnallisuutta, materiaalia, pakkausten
kierrätettävyyttä, veden- ja energiansäästöä sekä esteettömyyttä.

TYYPPIHYVÄKSYTTY
(LAATU)
ENERGIALUOKKATTU
(SS-EN 820000)

HYVÄKSYTTY RUOTSIN
BVB ORGANISAATION
MUKAN (RAKENNUSALAN
TUOTTEIDEN ARVIOINTI)

KOKEILE
ENERGIALASKURIA!
Nyt voit nopeasti laskea, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia uudella
Nauticilla olisi rakennusprojektiisi: Kuinka paljon vettä ja energiaa
säästyisi vuositasolla? Kuinka paljon vähemmän hiilidioksidia syntyisi? Kuinka pitkän ajan kuluessa tuotteet maksaisivat itsensä takaisin?
Energialaskuri kattaa myös muita Gustavsbergin valikoiman energiaa säästäviä tuotteita. Kokeile nyt osoitteessa
www.gustavsberg.com/fi

KESTÄVYYS EDELLYTTÄÄ
NOPEAA JA HELPPOA
ASENNUSTA
Uusi Nautic on kestävä valinta koko sen
käyttöiän ajan, sitä ennen ja sen jälkeen.
Kestävyys koskee myös tärkeää asennusvaihetta.
Patentoitu pika-asennusmutteri säästää
sekä aikaa, rahaa että selkäsärkyä. Asentajan ergonomia paranee ja asennukseen
kuluva aika lyhenee vähintään 30 sekuntia.
Se voi kuulostaa vähältä, mutta suuressa
hankkeessa eron huomaa sekä ajansäästössä että selän hyvinvoinnissa.
Smart Inside tarkoittaa, että kaikki sarjan

PIKA-ASENNUSMUTTERI SÄÄSTÄÄ
AIKAA, RAHAA JA SELKÄSÄRKYÄ

mallit voidaan päivittää tulevaisuuden
teknologialla. Sopiva energialuokitus
ja hintataso löytyy helposti hankkeesta
riippumatta, ja myös huolto onnistuu tulevaisuudessa vaivattomasti.
Kuten tavallista, Gustavsberg takaa, että
uuden Nauticin varaosia on saatavilla
pitkälle tulevaisuuteen. Lue lisää Smart Inside -konseptista ja tutustu käyttöohjeisiin
ja teknisiin tietoihin osoitteessa https://
www.gustavsberg.com/fi/

MIKSI
MUUT TA A
PALKIT TUA
KONSEPTIA?
”Emme halua
tyytyä vain
seuraamaan
alan kestävyysvaatimuksia
– haluamme
ylittää ne”.
Product & Channel Manager Mattias Virsgård
Hän valottaa syitä siihen, miksi päätimme
uudistaa Gustavsbergin menestyshanaa.
Löydät koko tarinan osoitteessa
www.gustavsberg.com/fi/

SMART INSIDE

FIKSUJA TOIMINTOJA
Uusi Nautic sisältää monia fiksuja toimintoja, joiden symbolit
näet ohessa. Osa toiminnoista on kehitetty säästämään vettä,
energiaa ja rahaa, osa puolestaan helpottamaan arkkitehtien,
rakennuttajien ja asentajien elämää. Viime kädessä kaikki nämä
älykkäät toiminnot edistävät kestävää rakentamista.

ECO-FLOW

PIKA-ASENNUS
Hanassa on tehokas, optimoitu
veden virtaus. Käyttäjä
saa saman miellyttävän ja
toimivan elämyksen kuin
yleensäkin, mutta veden- ja
energiankulutus pienenevät.
Hyväksi sekä ympäristölle että
lompakolle.

COLD-START
Innovatiivisen tekniikan
ansiosta hanasta tulee
pelkästään kylmää vettä,
kahvan ollessa aloitusasennossa
suoraan eteenpäin, mikä estää
lämpimän veden tarpeettoman
käytön. Tekniikka säästää
energiaa ja rahaa jokaisella
käyttökerralla.

ECO-STOPP

ECO-STOPP

Kätevä eco-toiminto mahdollistaa
hanan enimmäisvirtaaman
yksilöllisen säätämisen.
Voit halutessasi säätää
enimmäisvirtaamaa helposti,
mikä säästää vettä ja energiaa.
Toiminto on säädettävissä täysin
yksilöllisesti.

SNABBMONTERING

Hana asennetaan pikaasennusmutterilla,
joka työnnetään ensin
sulkuasentoon ja tämän jälkeen
kiristetään. Tämä ratkaisu
helpottaa asentamista ja
säästää aikaa, rahaa ja hermoja.

LYIJYTTÖMÄT HANAT

Pb

Lyijyttömät hanat valmistetaan
materiaalista, jossa on alle
0,1% lyijyä kokonaispainosta.
Lyijyttömien hanojen takaosaan
on oheinen merkki laseroituna.

< 0,1%

SMART INSIDE
Fiksujen, vaihdeltavien osien
ansiosta hanaan voidaan
tulevaisuudessa päivittää uusia,
vieläkin fiksumpia toimintoja.
Tämä pidentää hanan
käyttöikää ja parantaa sen
kestävyyttä.

UUSI NAUTIC – PESUALLASHANA
• Energialuokka A tai C säästa vettä ja energia
• Vivussa tuntoherkkä tunne ja selkeä värimerkintä kuumalle ja
kylmälle vedelle
• Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee
vain kylmää vettä (hanat joilla on energialuokka A)
• Eco-flow, vesi ja energiatehokas
• Eco-stop, säädettävä maksimivirtaus

•
•
•
•

Soft move, pehmeällä ja tarkalla toiminnalla
Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
Vesisuihku kelakulmalla 19 ° antaa vähemmän roiskeita ja runsaasti
tilaa käsille
• Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

Tuotenro

LVI-nro

Uusi Nautic pesuallashana, energialuokka A
Lyijytön
Pohjaventtiili tulpalla

GB41216047
GB412160470
GB41216043

6170066
6170067
6170059

Uusi Nautic pesuallashana, energialuokka C

GB41216051

6170057

GB41216147
GB412161470

6170061
6170068

GB41216151

6170060

GB41216187

6170062

GB41216045
GB412160450

6170069
6170073

GB41216145

6170070

GB412161450

6170074

GB41216185

6170071

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic pesuallashana, -käsisuihku ja -seinäpideke, energialuokka A
Lyijytön
Uusi Nautic pesuallashana, -käsisuihku ja -seinäpideke, energialuokka C

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic pesuallashana joissa on vesiliitäntä pesukoneelle,
-käsisuihku ja -seinäpideke, energialuokka A

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

Uusi Nautic pesuallashana 150 mm juoksuputki, energialuokka A
Lyijytön

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic pesuallashana 150 mm juoksuputki, -käsisuihku ja
-seinäpideke, energialuokka A
Lyijytön

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic pesuallashana 150 mm juoksuputki, joissa on vesiliitäntä
pesukoneelle, -käsisuihku ja -seinäpideke, energialuokka A

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

UUSI NAUTIC – PE SUALL A SHANA
Tuotenro

Uusi Nautic pesuallashana, energialuokka C

ECO-STOPP

LVI-nro

GB41216251

6170065

GB41636575 01

5812908

SNABBMONTERING

Pohjaventtiilit
Push-down pohjaventtiili
Pohjaventtiili tulpalla

GB41637445

UUSI NAUTIC CARE – PESUALLASHANA
•
•
•
•

Energialuokka A, korkein luokitus säästa vettä ja energia
Helppokäyttöinen kahva värimerkinnöillä
Laminaarinen poresuutin joka estää aerosoleja (pienpisaroita)
Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee
vain kylmää vettä
• Eco-flow, vesi ja energiatehokas
• Eco-stop, säädettävä maksimivirtaus
• Soft move, pehmeällä ja tarkalla toiminnalla

• Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
• Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
• Esisuihku kelakulmalla 19 ° antaa vähemmän roiskeita ja runsaasti
tilaa käsille
• Hygieeninen, päällystetty ja joustava vesiliitäntä
• Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

Uusi Nautic Care pesuallashana, energialuokka A
Lyijytön

Tuotenro

LVI-nro

GB41216047064

6170067

GB41216045064

6170075

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic Care pesuallashana 150 mm juoksuputki, energialuokka A
Lyijytön

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Tyhjennysventtiili Care
Tiivis tyhjennysventtiili. Estää bakteerien kasvua pesualtaissa.

GB41636574 01

UUSI NAUTIC – KEITTIÖHANA
• Energialuokka B tai C säästa vettä ja energia
• Vivussa tuntoherkkä tunne ja selkeä värimerkintä kuumalle ja
kylmälle vedelle
• Cold-start, kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta
tulee vain kylmää vettä (hanat joilla on energialuokka B)
• Eco-flow, vesi ja energiatehokas
• Eco-stop, säädettävä maksimivirtaus (hanat joilla on
energiluokka B)

• Soft move, pehmeällä ja tarkalla toiminnalla
• Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia
varten
• Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
• Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
• Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on
elintarvikehyväksyntä

Tuotenro

Uusi Nautic keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B
Lyijytön

GB41206056
GB412060560

Uusi Nautic keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka C

GB41206058

LVI-nro

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B
Pesukoneliitännällä
Lyijytön

GB41206096
GB412060960

Uusi Nautic keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka C
Pesukoneliitännällä

GB41206098

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B
Liitäntä tasoastianpesukonetta varten

GB41206096

6270863

GB41206097

6270862

Uusi Nautic keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B
Lyijytön

GB412060550

6270873

Uusi Nautic keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka C

GB41206055

6270877

GB412060950

6270879

GB41206095

6270874

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

Uusi Nautic keittiöhana, korkea D-juoksuputki, energialuokka C
Pesukoneliitännällä

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B
Pesukoneliitännällä
Lyijytön
Uusi Nautic keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka C
Pesukoneliitännällä

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

UUSI NAUTIC CARE – KEITTIÖHANA
•
•
•
•
•

Energialuokka B säästa vettä ja energia
Helppokäyttöinen kahva värimerkinnöillä
Laminaarinen poresuutin joka estää aerosoleja leviämästä
Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain
kylmää vettä
• Eco-flow, vesi ja energiatehokas
• Soft move, pehmeällä ja tarkalla toiminnalla

•
•
•
•
•
•

Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
Hygieeninen, päällystetty ja joustava vesiliitäntä
Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
Eco-stop, säädettävä maksimivirtaus

Uusi Nautic Care keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B
Lyijytön

Tuotenro

LVI-nro

GB41206056064

6270872

GB41206096064

6270870

GB41206055064

6270878

GB41206095064

6270880

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic Care keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B
Pesukoneliitännällä
Lyijytön

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic Care keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B
Lyijytön

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

Uusi Nautic Care keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B
Pesukoneliitännällä
Lyijytön

Pb
< 0,1%

ECO-STOPP

SNABBMONTERING

BLYFRI

LIIKERAJOITIN
Liikerajoittimen ansiosta voit lukita hanan kääntyvän
juoksuputken parhaiten sopivaan asentoon. Tällä tavoin
eliminoidaan riski, että vesi pääsee tiskialtaan ulkopuolelle. Valitset itse mikä lukittu asento on paras hanallesi.

Keittiön pesuallashana korkealla juoksuputkella

Keittiön pesuallashana matalalla juoksuputkella

TULEVIA UUTUUKSIA
Uutta Nautic-sarjaa täydennetään muun muassa
suihku- ja kylpyammehanoilla. Pidä silmät auki uusien,
kiinnostavien tuotteiden varalta jo syksyllä 2021.

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

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy
Laippatie 14 B, 00880 HELSINKI
www.gustavsberg.fi myynti@gustavsberg.com

