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ATLANTIC/ JAUCĒJKRĀNI

Gustavsbergs jaunais 
maisītāju klāsts ir 
pierādījums tam, ka 
vienkāršs dizains ir 
gudrs dizains.

Atlantic ir labi pārdomāts jaucējkrāns izlietnei, 

dušai, vannai un virtuvei. Visi modeļi ir pieejami 

divos veidos un lai apmierinātu tirgus prasību 

augsto līmeni, viens no tiem ir, svina nesaturošs, 

kas ir energoefektīvs un aprīkotas ar viedām 

funkcijām ūdens taupīšanai un enerģijai. 

Mēs ar zināmu pārliecību apgalvojam, ka  

Atlantic vienmēr ir pareizā izvēle – no dizaina, 

funkcijas, uzstādīšanas, vides apsvēruma un 

kvalitātes.

MAISĪTĀJS VISĀM VANNAS ISTABĀM

Visiem jaucējkrāniem ir dabisks, mūsdienīgs 

un stilistiski tīrs dizains, ar autentisku 

Gustavsberg kvalitāti.

Gustavsbergam ir senas tradīcijas kopš 1920. 

gada, maisītāju projektēšanā un izgatavošanā.

    Atlantic, tika izveidots ciešā sadarbībā ar 

mūsu rūpnieciskā dizaina aģentūru Propeller, 

pircēji, piegādātāji un montieri arī tika 

iesaistīti dizaina izstrādes procesā. Rezultāts ir 

risinājums ikvienam, katrā ķēdes posmā.

   Atlantic dizaineri ir sasnieguši izteiksmes 

vieglumu, kas piešķir vannas istabām dizaina un 

kvalitātes sajūtu, sākot no lauku savrupmājas 

līdz pazemīgai būdai.

Atlantic virtuves maisītāji piedāvā tādas pašas 

funkcijas visām virtuvēm.

 Ar Atlantic  vienlaicīgi ir viegli apzināties 

cenu, apzināties vidi un apzināties dizainu.





ATLANTIC/ JAUCĒJKRĀNI

Ne visas valstis uzskata, ka krāna ūdens ir 

“ēdiens”. Tas ir kaut kas, ko domāt par to, kad 

izvēlieties maisītājus – īpaši virtuvei.

Ar mūsu zviedru maisītājiem, jums nav šaubu 

par materiālu kvalitāti vai izvēli.

Visi Gustavsberg maisītājos izmantotie kompo-

nenti ir apstiprināti, droši lietošainai pārtikai, 

sadarbībā ar Zviedrijas Nacionālo mājokļu, 

būvniecības un plānošanas padomi par jaunajām 

materiālu prasībām dzeramā ūdens sistēmās.

ŪDENS KĀ PĀRTIKA

DIZAINS, K AS RUNĀ APJOMĪGI 

“Karsts vai auksts?” Lielisks dizains 
vienmēr runā apjomi – tieši uz leju sīkāk.

PRIEKS  ACĪM - UN ROK ĀM 

Skaists dizains ir ne tikai skaistums acij. Viegli 
uztveramā roktura apakšējā daļa ir smalki 
noapaļota, nodrošinot kvalitātes sajūtu
katru reizi, kad to izmanto.

VAIRĀK VIETAS JŪSU VANNAS ISTABĀ

Rotējošā izplūdes caurule uz vannas 
maisītāja ir neliela, bet veikls detaļas 
piemērs kas uzlabo jūsu vanošanās 
pieredzi.
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GUDRIE SIMBOLI, GUDRIEM RISINĀJUMIEM

IZCILAS FORMAS IZCILA 

FUNKCIONĀLITĀTE

Atlantic  dušas un vannas 
maisītājiem ir droša pieskāriena 
funkcija, lai samazinātu siltumu 
tā priekšpusē. IZBAUDI GUDRO DUŠU

Ūdens un enerģijas 
taupīšanas dušas pakete 
Atlantic. Ar termostata 
maisītāju un 3 - funkciju 
dušas komplektu. Dušas 
komplektu var uzstādīt ar 
skrūvēm vai līmi.

COLD-START

INOVATĪVA TEHNOLOĢIJA, KAS NODROŠINA, KA KRĀNA SĀKUMA 

POZĪCIJĀ, TAS PADOD 100% AUKSTU ŪDENI, KRĀNA SVIRAS 

POZĪCIJA TAISNI PRETĪ. NOVĒRŠ NEVAJADZĪGU KARSTĀ ŪDNES 

NOPLŪDI. IETAUPA NAUDU UN ENERĢIJU KATRU REIZI, KAD 

LIETO.

SAFE TOUCH

VISI GUSTAVSBERG TERMOSTATI IR AR PRET APPLAUCĒŠANĀS 

FUNKCIJU, KAS NOZĪMĒ, KA TERMOSTATA ĀRPUSE  NEUZKARST 

UN TĀDEJĀDI SAMAZINĀS IESPĒJA APPLAUCĒTIES.

LEAD-FREE

JAUCĒJKRĀNS VEIDOTS NO MATERIĀLA, KAS SATUR MAZĀK 

KĀ 0,1% SVINA. TĀ KĀ TAS IR ECO-SMART JAUCĒJKRĀNS – 

EKOLOĢISKS VIEDAIS MAISĪTĀJS, TAS ATBILST STINGRĀM PRASĪBĀM 

ATTIECĪBĀ UZ SVINA SATURU. MAISĪTĀJA AIZMUGURĒ IR DISKRĒTS 

LĀZERA MARĶIERA SIMBOLS, LAI ATVIEGLOTU IZSEKOJAMĪBU.

EVEN TEMPERATURE

TERMOSTATA JAUCĒJKRĀNOS IR IEBŪVĒTA AUTOMĀTISKA 

AIZSARDZĪBA PRET APLAUCĒŠANOS UN KARSTĀ ŪDENS DROŠA 

APTURĒŠANA, IZMANTOJOT VIENVIRZIENA VĀRSTUS. TAS 

NOZĪMĒ, KA JAUCĒJKRĀNS ĀTRI REAĢĒ UZ TEMPERATŪRAS 

UN SPIEDIENA IZMAIŅĀM, KAS IR RADIES ŪDENS PLŪSMĀ, UN 

AUTOMĀTISKI TIEK IZLĪDZINĀTAS RADUŠĀS ATŠĶIRĪBAS. 

ECO-FLOW

ŪDENS MAISĪTĀJAM IR EFEKTĪVA UN OPTIMIZĒTA ŪDENS 

PLŪSMA.TĀPĒC JUMS IR TĀDA PATI BRĪNIŠĶĪGA, FUNKCIONĀLA 

PIEREDZE KĀ VIENMĒR, BET MAZĀKS ŪDENS UN ENERĢIJAS 

PATĒRIŅŠ. VIDEI DRAUDZĪGĀKS UN ARĪ  MAKAM.

GUDRS DIZAINS, VEIKLAS FORMAS 

Nedaudz izliekts dizains samazina 
kaļķakmens nogulsnes uz iztekas. Izturīgs, 
labi izstrādāts korpuss, atbalstīts pret 
porcelānu, nodrošina maisītāju stipru un 
stabilu.



Atlantic klāsts papildina mūsu citu maisītāju sērijas. Jūs atradīsiet visus modeļus vietnē www.gustavsberg.lv
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102 26 Atlantic washbasin mixer

Standarta GB41215047

Bez svina saturošs, klasifi cēts GB41215047 0
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Atlantic izlietnes maisītājs ar sānu dušu un sienas stiprinājumu 

Standarta GB41215147

IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS, ATLANTIC

• Regulējama maks. temperatūra, lai uzlabotu aizsardzību pret 
aplaucēšanos

• Eco-Flow efektīvam ūdens un enerģijas patēriņam
• Cold -Start, sākuma padeve  tikai aukstais ūdens, kad svira ir versta 

taisni pretī

• Keramikas blīvējums, lai novērstu pilēšanu un nodrošinātu ilgu 
kalpošanas laiku

• Apstiprināts, elastīgs ūdens pieslēgums vienkāršākai uzstādīšanai
• Aizsardzība pret pretplūsmu saskaņā ar SS-EN 1717 [AA]
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Atlantic virtuves maisītājs

Standarta GB41205058

Bez svina saturošs, klasifi cēts GB41205058 0

Atlantic virtuves maisītājs ar trauku mazgājamās mašīnas pieslēgumu 

Standard GB41205098

Bez svina saturošs, klasifi cēts GB41205098 0
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VIERTUVES IZLIETNES MAISĪTĀJS, ATLANTIC

• Regulējama maks. temperatūra, lai uzlabotu aizsardzību pret aplaucēšanos
• Grozāma izteka 110° (0° un 60° režīms)
• Cold -Start, sākuma padeve  tikai aukstais ūdens, kad svira ir versta taisni pretī,
• Keramikas blīvējums, lai novērstu pilēšanu un nodrošinātu ilgu kalpošanas 

laiku

• Apstiprināts, elastīgs ūdens pieslēgums vienkāršākai uzstādīšanai
• Aizsardzība pret pretplūsmu saskaņā ar SS-EN 1717 [AA]

Lai uzzinātu cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības veikt izmaiņas diapazonā un specifi kācijās bez iepriekšēja brīdinājuma. Veicot svarīgus lēmumus, pārbaudiet iepriekš.



Atlantic klāsts papildina mūsu citu maisītāju sērijas. Jūs atradīsiet visus modeļus vietnē www.gustavsberg.lv

Artikula numurs
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c-c
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Atlantic termostata maisītājs, ar dušas pieslēgumu apakšā 

160 c-c GB41205004
150 c-c GB41215004

160 c-c Bez svina, saturošs GB41205004 0
150 c-c Bez svina, saturošs GB41215004 0
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Grozāma vannas izteka ar iebūvētu pārslēgu uz dušu GB41638760

TERMOSTATA DUŠAS MAISĪTĀJS, ATLANTIC
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Artikula numurs

70G1/2

c-c

275

Atlantic, termostata dušas komplekts

160 c-c Bez svina, saturošs, klasifi cēts GB41205087 0
150 c-c Bez svina, saturošs, klasifi cēts GB41215087 0

DUŠAS KOMPLEKTS, ATLANTIC

• Ūdens un enerģijas taupoša rokas duša
• Bez PVC, dušas šļūtene,1,75m
• Sienas stirpinājumi ar regulējamu c-c mērījumu
• 3 – funkciju rokas duša
• Dušas komplektu var montēt ar skrūvēm, vai līmēt
• Iebūvēta automātiskais karstā ūdens bloķēšana 

aizsardzībai pret applaucēšanos

• Bloķēšanas poga komforta temperatūrā: 38 ° C
• Regulējama maks. temperatūra, lai uzlabotu 

aizsardzību pret aplaucēšanos
• Safe touch - samazina siltumu, maisītāja priekšpusē
• Ātri reaģē uz plūsmas spiediena un  temperatūras 

izmaiņām, lai uzturētu nemainīgu ūdens 
temperatūru

• Keramikas bloķēšana, lai novērstu pilēšanu 
un nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku

• Apstiprināts pretvārsts ieplūdes atverē
• Aizsardzība pret pretplūsmu saskaņā ar       

SS-EN 1717 [AA]

Lai uzzinātu cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības veikt izmaiņas diapazonā un specifi kācijās bez iepriekšēja brīdinājuma. Veicot svarīgus lēmumus, pārbaudiet iepriekš.

• Iebūvēts automātiskais karstā ūdens bloķēšana aizsardzībai pret 
applaucēšanos

• Regulējama maks. temperatūra, lai uzlabotu aizsardzību pret aplaucēšanos
• Safe touch- samazina siltumu, maisītāja priekšpusē
• Bloķēšanas poga komforta temperatūrā: 38 ° C
• Ātri reaģē uz plūsmas spiediena un temperatūras izmaiņām, lai uzturētu 

nemainīgu ūdens temperatūru
• Keramikas bloķēšana, lai novērstu pilēšanu un nodrošinātu ilgu 

kalpošanas laiku
• Apstiprināts pretvārsts ieplūdes atverē
• Aizsardzība pret pretplūsmu saskaņā ar SS-EN 1717 [AA]
• Var papildināt ar vannas izteku



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

IEDVESMAI

Mūsu mājas lapā ir arī 
mūsu iedvesmas žurnāls 
“Inspired By”, kā arī visu 
mūsu produktu klāsts 
gudrākai vannas istabai.

Villeroy & Boch pārstāvniecība Latvijā

Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019

Tel. 67245511

www.gustavsberg.lv info.latvia@gustavsberg.com

VAIRĀK INFORMĀCIJAS JŪS 

VARAT ATRAST MŪSU MĀJAS 

LAPĀ: WWW.GUSTAVSBERG.LV 




