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EPIC /

Epic ir pieejams kā izlietnes 
maisītājs ar pieskaņotu 
noplūdes sifonu no tā paša 
materiāla. Pievienojiet 
sifonu stiprināšanai pie 
sienas vai pie grīdas, lai 
izveidotu stilīgu komplektu. 
Virtuves maisītājam ir divi 
augstie modeļi: viens no 
tiem ir ar izvelkamu dušas 
sprauslu teknē, kas ļauj 
ērti izmazgāt lielas bļodas 
un uzturēt virtuves izlietni 
kārtīgu un tīru.



Iedvesmojoties no dabas spēka, mūsu mērķis, radot Gustavsberg Epic, bija izpaust emocijas.

Mūsdienīgs maisītājs, kas atbilst stingrām tirgus un visstingrākajām modes prasībām. Askētiskais 

skandināvu dizains piešķir Epic klāstam smalki sabalansētas proporcijas. Izteiksmīgais maisītāja 

korpuss ar plāno rokturi ir ļoti pievilcīgs. Rokturim ir arī tā dēvētā „mīkstas kustības” sistēma, kas 

nodrošina vieglu un precīzu lietošanu.

Dažiem maisītājiem ir paredzēts būt diskrētiem, citiem – izcelties un noteikt toni. Epic ir 

pieskaitāms otrajai kategorijai. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties pulēta hroma, matēta misiņa vai 

matētas melnas krāsas apdari, šis maisītājs neatstāj vienaldzīgu, gluži kā elpu aizraujošs dabas 

skats. Mēs nevēlamies vienkārši izpildīt jūsu vēlmes; mēs vēlamies tās pārspēt. Tikai tad mēs 

sasniedzam to, ko saucam par episku. 

EPIC – IZCILS JAUNS PAPILDINĀJUMS



SQUARE

KOPĒJO IESPAIDU VEIDO DETAĻAS

Pilnīgam un rūpīgi saskaņotam klāstam mēs tagad piedāvājam jaunus un ekskluzīvi veidotus vannas istabas 

aksesuārus no Square sērijas. Šis aksesuāru klāsts ar taisnajām līnijām un noapaļotiem stūriem ir piemērots 

praktiski ikvienai vannas istabai. Ja nevēlaties būvēt jaunu vannas istabu vai pilnībā atjaunot esošo, jauni 

aksesuāri var atdzīvināt esošo telpu un piešķirt tai svaiguma un jaunuma sajūtu.



JAUNUMS 

Square ir pieejami trīs apdares varianti: klasiskais hroms, mūsu unikālais matētais misiņš, kas saglabā labu 

izskatu laika gaitā, nekad neapsūbējot un nezaudējot krāsu, un diskrēta matēti melna krāsa. Krāsas un 

materiāli ir tādi paši, kādi izmantoti mūsu jaunajā Epic maisītāju klāstā, bet Square lieliski izskatās arī kopā 

ar citiem mūsu vannas istabas produktiem. Tāpēc droši izvēlieties un kombinējiet atbilstoši savai gaumei un 

stilam.



ECO-FLOW 

Maisītājam ir efektīva, optimizēta 
ūdens plūsma. Tāpēc jūs varat izbaudīt 
tikpat brīnišķīgu un funkcionālu 
darbību kā līdz šim, taču patērēt mazāk 
ūdens un enerģijas. Tas nāk par labu 
apkārtējai videi un jūsu naudas makam.

Artikula numurs

Epic izlietnes maisītājs

Hroms GB41219951
Matēti melna krāsa GB41219951 53
Matēts misiņš GB41219951 24

PAPILDINĀJUMI
Piespiežams aizbāznis, hromēts GB41636575 01
Piespiežams aizbāznis, matēti melns GB41636575 53
Piespiežams aizbāznis, matēts misiņš GB41636575 24

EPIC IZLIETNES MAISĪTĀJS

• Mūsdienīgs dizains.
• Ekonomiska plūsma efektīvam ūdens un enerģijas patēriņam.
• Mīkstas kustības keramikas mehānisms nodrošina vieglu un 

precīzu kustību. 

• Regulējama maksimālā temperatūra labākai aizsardzībai pret 
applaucēšanos.

• Sertifi cēts elastīgais ūdens savienojums ērtākai uzstādīšanai.
• Pieejams vairākās krāsās.

Artikula numurs
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Sifons sienas savienojumam 

Hromēts GB41109938

Matēti melna krāsa GB41109938 53

Matēts misiņš GB41109938 24
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298

G 1 1/4

141-238

Sifons sienas savienojumam 

Hromēts GB41109939

Matēti melna krāsa GB41109939 53

Matēts misiņš GB41109939 24

SIFONI IZLIETNĒM

• Regulējams augstums un dziļums.
• Pieejami ar dažādām virsmas apdarēm.
• Piemēroti visām mūsu piedāvātajām izlietnēm.



Artikula numurs

Epic virtuves izlietnes maisītājs bez trauku mazgājamās mašīnas atslēgšanas

Hromēts GB41209956

Matēti melna krāsa GB41209956 53

Matēts misiņš GB41209956 24

Epic virtuves izlietnes maisītājs ar trauku mazgājamās mašīnas atslēgšanu

Hromēts GB41209996

Matēti melna krāsa GB41209996 53

Matēts misiņš GB41209996 24

Epic virtuves izlietnes maisītājs ar izvelkamo rokas dušu, 
bez trauku mazgājamās mašīnas atslēgšanas

Hromēts GB41209959

Matēti melna krāsa GB41209959 53

Matēts misiņš GB41209959 24

Atsevišķs trauku mazgājamās mašīnas noslēgšanas vārsts

Hromēts GB41639755

Matēti melna krāsa GB41639755 53

Matēts misiņš GB41639755 24

EPIC VIRTUVES IZLIETŅU MAISĪTĀJI 

• Moderns, mūsdienīgs dizains.
• Ekonomiska plūsma efektīvam ūdens un enerģijas patēriņam.
• Mīkstas kustības keramikas mehānisms nodrošina vieglu un 

precīzu kustību.

• Par 110° grozāma tekne. 
• Regulējama maksimālā temperatūra labākai aizsardzībai pret 

applaucēšanos.
• Pieejams vairākās krāsās.



Artikula numurs

485
25

68

Square dvieļu žāvētājs, 450 mm

Hroms GB41103901

Matēti melna krāsa GB41103901 53

Matēts misiņš GB41103901 24

40

50

25

Square dvieļu pakaramais āķis

Hroms GB41103904

Matēti melna krāsa GB41103904 53

Matēts misiņš GB41103904 24

189

33

68

Square tualetes papīra turētājs

Hroms GB41103907

Matēti melna krāsa GB41103907 53

Matēts misiņš GB41103907 24

114

368

94

Square tualetes poda birste un turētājs

Hroms GB41103910

Matēti melna krāsa GB41103910 53

Matēts misiņš GB41103910 24

PAPILDINĀJUMI
Rezerves birste GB41639746 01

VANNAS ISTABAS AKSESUĀRI

• Dizainu raksturo taisnas līnijas un noapaļoti stūri.
• Labi iederas lielākās daļas vannas istabu kolekciju stilā.
• Materiāls: monolīts misiņš.

•  Pieejami ar dažādām virsmas apdarēm
• Var uzstādīt, izmantojot skrūves vai līmi.



MELNAIS IR ATPAKAĻ

Gustavsberg produkti vienmēr ir 
izcēlušies ar visaugstāko kvalitāti ar 
uzsvaru uz funkcijām un mūsdienīgu 
dizainu. Tagad piedāvājam 
visaktuālāko jaunumu – matēti melno 
krāsu. Patīkams papildinājums mūsu 
atzinīgi novērtēto Round un Square 
lietus dušu klāstam ar Estetic dušas 
maisītājiem tādā pašā melnā tonī. 
Izvēlieties sev tīkamāko formu: apaļu 
vai kvadrātveida. Lai iepazītu vēl 
vairāk produktu un aksesuāru savai 
sapņu vannas istabai oriģināli melnā 
krāsā, apmeklējiet gustavsberg.com. 
Sirsnīgs sveiciens!

VISKARSTĀKIE JAUNUMI –                 

LIETUS DUŠAS MELNĀ KRĀSĀ
JAUNUMS

LIETUS DUŠAS 

MATĒTI MELNĀ 

KRĀSĀ.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Latvijas fi liāle

Krasta iela 68a, Rīga LV-1019

Tālrunis +371 67 24 55 11

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

gustavsberg.com vietnē atradīsiet 
visu nepieciešamo savai elegantajai

vannas istabai. Apmeklējiet vietni, lai 
apskatītu mūsu pilno klāstu, uzzinātu 

informāciju par mūsu produktiem, 
iegūtu padomus un iedvesmu no 

mūsu InspiredBy žurnāla vai nosūtītu 
savus jautājumus tieši mūsu klientu 

un atbalsta platformai. Vietnē ir 
atrodami arī pamācību videoklipi, 
rokasgrāmatas un rezerves daļas. 

Sveicināti!




