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MAISĪTĀJS, KAS IR 
ILGTSPĒJĪGS PIRMS TĀ 
LIETOŠANAS, PĒC TĀ 
LIETOŠANAS, KĀ ARĪ 
LIETOŠANAS LAIKĀ*.

Ražošana notiek Zviedrijā, tā ir sertifi cēta un videi draudzīga. 
Lieliska kvalitāte un inovatīvās funkcijas palīdz ietaupīt, gan 
enerģiju, gan ūdeni. Mūžīgā dizaina maisītājs ir pārstrādājams 
līdz pat 90%. Bet tas vēl nav viss.

New Nautic maisītāji ir videi draudzīgi, kvalitatīvi un uz 
ilgmūžību tendēti. Tie palīdz ietaupīt, gan ūdeni, gan enerģiju. 
Maisītāja saturu var atjaunināt, lai tas atbilstu nākotnes 
prasībām, kā arī pielāgot lielo projektu mainīgajiem posmiem 
un vajadzībām.

Mēs to saucam par Gustavsberg “Smart Inside” 

PIRMS: 

• Ražošana notiek Zviedrijā, 
produktiem tiek piešķirta 
vides, kvalitātes un enerģijas 
klasifikācija (ISO 90001, 
50001 un 14001)

• Visas sastāvdaļas tiek 
izgatavotas no pārtikai 
atbilstošiem materiāliem

• Trešās puses sertifikāts 
ražošanai

LIETOŠANAS LAIKĀ: 

• Dizains ir skandināvu mūžīgs, 
arī priekšnoteikums ir ilgs 
kalpošanas laiks un izturība. 
New Nautic tiek novērtēts, 
kā maisītājs, kas iztur laika 
pārbaudi.

• New Nautic ir saņēmis tipa 
apstiprinājumu (kvalitāte) un 
enerģijas klase (SS-EN 820000) 
un pieņemts saskaņā ar BVB 
(vide)

• New Nautic var atjaunot, līdz ar 
to šo maisītāju būs iespējams 
pielāgot nākotnes prasībām. 
Mēs to saucam par “Smart 
Inside”

• Atbilst visām nozares 
piemērotajām vides prasībām

PĒC: 

• Līdz 90% pārstrādājams

• Gustavsberg garantē, ka 
rezerves daļas New Nautic būs 
pieejamas daudzus gadus
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2020.gadā mēs svinējām Vargardas rūpnīcas      
100 dzimšanas dienu. Gadu gaitā ir noticis daudz, 
pasaule un konkurence ir globalizējusies. Bet 
joprojām – 101 gadu vēlāk ražošana ir dzīva. 

Ir uzlabota ūdens drošība un ievērojami samazināts 
ūdens un enerģijas patēriņš. Mēs pie tā strādājam 
lai radītu jauninājumus ikviena dzīvē, sākot no 
arhitektiem līdz pat celtniekiem.

MŪŽĪGI GUDRA 
VANNAS 
ISTABA...
Dizains ir “Skandināvu mūžīgs” – kas ir arī 
priekšnoteikums ilgam kalpošanas laikam un 
ilgtspējībai.

Izlietnes maisītājs ir pieejams vairākās variācijās:   
ar garu snīpi, ar īsu snīpi un sānu dušu. Visas 
sastāvdaļas ir izgatavotas no pārtikai atbilstošiem 
materiāliem.

Īsumā, produkts atbilst visām vajadzībām.

Ir pieejams arī klasisks vienas sviras dušas maisītājs, 
kas arī ir pieejams vairākās variācijās. Visiem 
maisītājiem ir iespēja regulēt maksimālā karstā 
ūdens temperatūru, lai samazinātu iespēju 
applaucēties.

Ja nepieciešams, nomainīt standarta sviru pret 
garāku, uz jau uzstādīta maisītāja, jūs to viegli varat 
izdarīt. Visus dušas maisītājus var kombinēt ar Jums 
izvēlētu dušas komplektu. Visus dušas komplektus 
Jūs atradīsiet vietnē www.gustavsberg.com 



... UN 
VIRTUVE
New Nautic ir gan skaists, gan vienkārši 
izmantojams. Skaistās formas un gludās 
virsmas atvieglo tīrīšanu un uzlabo 
higiēnu. 

New Nautic virtuves maisītāji ir pieejami 
divos veidos, ar augsto snīpi un zemo 
snīpi. Abi maisītāji ir pieejami ar un bez 
trauku mazgājamās mašīnas vārstu.

Ja nepieciešams standarta sviru nomainīt 
pret garāku, to viegli var izdarīt uz jau 
uzstādīta maisītāja.



ILGTSPĒJĪGU VAJADZĪBU 
NAV ATRAST GRŪTI

Paredzams, ka Eiropas Savienība līdz 2040.gadam pieņems vismaz 
320 ēku standartus, kas saistīti ar ilgtermiņa ilgtspējību. New Nautic 
maina pašreizējo un nākotnes ilgtspējības parsību izpildes veidu.

Tas ir iespējams, pateicoties Gustavsberg produktu viedajam 
saturam, viegli nomaināmām rezerves daļām, kā arī to ir iespējams 
uzlabot ar vēl vairāk viedām funkcijām. Tas pagarina maisītāja 
kalpošanas laiku un padara produktu ilgtspējīgāku. Papildus tam 
New Nautic ir parstrādājams lidz pat 90%.

Tiem, kas būvē jaunu māju vai atjauno esošo, New Nautic ir 
pieejams dažādās enerģijas klasifi kācijās, bet ar tādu pašu dizainu 
un piemērotām rezerves daļām. New Nautic atbilst visām kvalitātes, 
funkcionalitātes, materiāla, ūdens taupīšanas un enerģijas taupīšanas 
prasībām.



Izmantojot enerģijas kalkulatoru, varat ērti aprēķināt, izmaiņas ilgtermiņā. 
Priekšrocības pārejot uz New Nautic jūsu būvniecības projektā var 
aprēķināt šādi: cik daudz ūdeni un enerģiju jūs varat ietaupīt gadā? Cik 
daudz mazāk jūs patērēsiet CO2? Cik ilga ir ieguldījuma atdeve?

Kalkulatoru varat izmantot arī citiem energoefektīviem Gustavsberg 
produktiem. Enerģijas kalkulatoru varat atrast vietnē www.gustavsberg.lv

PAMĒĢINIET ENERĢIJAS 
KALKULATORU



NAV ILGTSPĒJĪBAS 
BEZ ĀTRAS UN VIEGLAS 
UZSTĀDĪŠANAS

New Nautic maisītājs ir ilgtspējīgs gan 
pirms, gan pēc, gan arī tā lietošanas laikā. 
Izņēmums nav arī maisītāja uzstādīšanas 
posms.

Patentēts ātrais uzgrieznis ietaupa jūsu 
laiku, naudu un veselību. Tas nodrošina 
ergonomiskāku darba stāvokli un samazina 
uzstādīšanas laiku vismaz par 30 sekundēm. 
Tas varbūt neizklausās daudz, bet lielos 
projektos, atšķirība laika ziņā ir ļoti 
manāma.

Gustavsberg “Smart Inside” nozīmē, ka 
visus sērijas produktus varat uzlabot ar 
nākotnes viedajām funkcijām. Tas ļauj arī 
atrast pareizu energoklasifi kācijas līmeni, 
kā arī katram projektam atbilstošu cenu 
līmeni.

Mēs garantējam, ka rezerves daļas šiem 
produktiem būs pieejamas daudzu gadus 
uz priekšu. Plašāku informāciju par mūsu 
jaunumiem meklējiet vietnē 
www.gustavsberg.lv



KĀPĒC 
MAINĪT 
UZVARU 
NESOŠU 
KONCEPTU?

”Mēs netikai 
vēlamies sekot 
produktu 
attīstībai gadu 
laikā, mēs 
vēlamies būt 
nozares līderi”.
Mattias Virsgards, produktu vadītājs

Vietnē www.gustavsberg.lv viņš stāsta kāpēc bija 
pienācis laiks uzlabot Gustavsberga veiksmīgo 
maisītāju





GUDRĀS FUNKCIJAS
NEW Nautic piedāvā visas zemāk esošās viedās funkcijas. 
Sniegsim ātru pārskatu ar atbilstošām ikonām. Lielākā daļa 
ir paredzēti, lai taupītu ūdeni, enerģiju un naudu, bet pārējie 
palīdz vienkāršot arhitektu, celtnieku un uzstādītāju dzīvi. Galu 
galā visas viedās funkcijas ir veidotas lai šim produktam būtu 
ilgtspējība.

ECO-FLOW 

Maisītājs nodrošina efektīvu, 
optimizētu ūdens plūsmu. Šādi 
jūs baudāt to pašu brīnišķīgo 
funkcionālo pieredzi kā vienmēr, 
bet patērējat māzāk ūdeni un 
enerģiju. Saudzīgs apkārtējai 
videi un jūsu maciņam.

COLD-START

Inovatīva tehnoloģija nodrošina, 
ka maisītājs piegādā 100% 
aukstā ūdens no tā sākuma 
pozīcijas, kas vērsta uz priekšu, 
un novērš nevajadzīgu karstā 
ūdens izmantošanu, taupa 
enerģiju un naudu ik reiz, kad 
to izmantojat.

ECO-STOP

Vieda ekofunkcija, kas ļauj 
atsevišķi iestatīt maisītāja 
maksimālo ūdens plūsmu. Tas 
atvieglo maksimālās plūsmas 
regulēšanu, taupot ūdeni un 
enerģiju pēc saviem ieskatiem. 
Funkcija ir pilnībā pielāgojama 
individuālām vajadzībām.

ĀTRĀ UZSTĀDĪŠANA

Maisītājs tiek uzstādīts ātri ar 
fi ksējošu uzgreizni. Bīdiet šo 
uzgriezni līdz tas apstājās un 
tad to pievelciet. Risinājums 
vienkāršo montāžu un ietaupa 
laiku un naudu.

BEZ SVINA

Pb
0,1%<

Maisītājs ir izgatavots no 
materiāla, kura kopējā masa 
satur mazāk nekā 0,1% svina. 
tādējādi tas ir ECO-SMART 
maisītājs, kas atbilst stingŗām 
prasībām attiecībā uz svina 
saturu. Maisītāja aizmugurējā 
daļā ir diskrēts ar lāzeru 
apzīmēts simbols, kas atvieglo 
izsekojamību.

GUDRAIS SATURS

Pateicoties viedajām funkcijām, 
jaucējkrānu būs iespējams 
papildināt ar jaunākām vēl 
viedākām funkcijām. Tas 
pagarinās maisītāja mūžu un 
padarīs to vēl ilgmūžīgāku. 



Artikula numurs

New Nautic maisītājs, ar enerģijas klasi A GB41216047
Hromēts, bez svina GB412160470
Ar G3/8 savienojumu GB41216047R
Atkritumu sietiņš GB41216043

New Nautic maisītājs, enerģijas klase C GB41216051
Ar G3/8 savienojumu GB41216051R

Pb
0,1%<

New Nautic maisītājs ar rokas dušu, enerģijas klase A GB41216147
Hromēts, bez svina GB412161470

New Nautic maisītājs ar sānu dušu, enerģijas klase C GB41216151

Pb
0,1%<

New Nautic maisītājs ar rokas dušu un veļas 
mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase A

GB41216187

 

New Nautic maisītājs ar 150 mm snīpi, enerģijas klase A GB41216045

Hromēts, bez svina GB412160450
Ar G3/8 savienojumu GB41216045R

Pb
0,1%<

New Nautic maisītājs ar 150 mm snīpi un rokas dušu, 
enerģijas klase A

GB41216145

Hromēts bez svina GB412161450

Pb
0,1%<

New Nautic maisītājs ar 150 mm snīpi, rokas dušu 
un veļas mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase A

GB41216185

NEW NAUTIC MAISĪTĀJI

• Enerģijas klase A
• Viegli satverams rokturis ar skaidriem karstā un aukstā ūdens 

marķējumiem
• Cold - start, kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, 

tiek padots tikai aukstais ūdens
• Eco-fl ow, taupīgam ūdens un enerģijas patēriņam
• Eco-stop, regulējama maksimālā plūsma 

• Keramikas blīve, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgāku 
kalpošanas laiku

• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra uzlabotai aizsardzībai pret 

applaucēšanos
• Mērenā ūdens plūsma rada mazāk šļakatas un atstāj vairāk vietas 

roku mazgāšanai
• Patentēts ātrās fi ksācijas uzgrieznis vienkāršai uzstādīšanai

 



NEW NAUTIC BIDĒ MAISĪTĀJS 

Artikula numurs

New Nautic invalīdu maisītājs, enerģijas klase A
Hromēts, bez svina GB41216047064

Pb
0,1%<

New Nautic invalīdu maisītājs ar pagarinātu 150 mm snīpi, enerģijas klase A
Hromēts, bez svina GB41216045064

Pb
0,1%<

Ieliktnis invalīdu izlietnēm
Paredzēts aprūpes iestādēm GB41636574 01

Artikula numurs

New Nautic maisītājs, enerģijas klase C GB41216251

PAPILDUS
Pop-Up vārsts GB41636575 01

Atkritumu sietiņš GB41637445

160

New Nautic pagarināts invalīdu rokturis
Iespējams uzstādīt jau uzmontētam maisītājam GB41639801 01

NEW NAUTIC INVALĪDU MAISĪTĀJI

• Enerģijas klase A
• Funckionāls pagarināts rokturis, ar skaidru krāsu marķējumu 

karstajam un aukstajam ūdenim
• Laminārs aerators (bez gaisa ieplūdes)
• Cold - start, kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, 

tiek padots tikai aukstais ūdens
• Eco-fl ow, taupīgam ūdens un enerģijas patēriņam
• Eco-stop, regulējama maksimālā plūsma 

• Keramikas blīve, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgāku 
kalpošanas laiku

• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra uzlabotai aizsardzībai pret 

applaucēšanos
• Mērenā ūdens plūsma rada mazāk šļakatas un atstāj vairāk vietas 

roku mazgāšanai
• Patentēts ātrās fi ksācijas uzgrieznis vienkāršai uzstādīšanai
• Elastīgs ūdens savienojums, nodrošinot labāku higiēnu



Artikula numurs

 

New Nautic virtuves maisītājs ar augsto snīpi, enerģijas klase B
GB41206056

Hromēts, bez svina GB412060560
Ar G3/8 savienojumu GB41206056R

New Nautic virtuves maisītājs ar augsto snīpi. enerģijas klase C
GB41206058

Ar G3/8 savienojumu GB41206058R

Pb
0,1%<

New Nautic virtuves maisītājs, ar augsto snīpu un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase B
GB41206096

Hromēts, bez svina GB412060960
Ar G3/8 savienojumu GB41206096R

New Nautic virtuves maisītājs, ar augsto snīpu un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase C
GB41206098

Ar G3/8 savienojumu GB41206098R

Pb
0,1%<

New Nautic virtuves maisītājs, ar augsto snīpu un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase B
GB412060966

New Nautic virtuves maisītājs, ar augstu D formas snīpi un trauku mazgājamās mašīnas vārstu. C 
enerģijas klase

GB41206097
Ar G3/8 savienojumu GB41206097R

Pie virsmas stiprināms savienojums Smart Plus
Savienojams ar maisītājiem, kam ir augstais snīpis GB41639626 01

New Nautic virtuves maisītājs, ar zemo snīpi. B enerģijas klase
Hromēts, bez svina GB412060550

New Nautic virtuves maisītājs, ar zemo snīpi. C enerģijas klase GB41206055
Ar G3/8 savienojumu GB41206055R

Pb
0,1%<

New Nautic virtuves maisītājs, ar zemo snīpi un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase B
Hromēts, bez svina GB412060950

New Nautic virtuves maisītājs, ar zemo snīpi un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, enerģijas klase B
GB41206095

Ar G3/8 savienojumu GB41206095R

Pb
0,1%<

160
New Nautic pagarināta invalīdu svira
Iespējams uzstādīt jau uzmontētam maisītājam GB41639801 01

NEW NAUTIC VIRTUVES MAISĪTĀJI

• Enerģijas klase B un C, ietaupa ūdeni un enerģiju
• Ērts pārslēgs ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam 

ūdenim
• Cold - start, kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, 

tiek padots tikai aukstais ūdens
• Eco-fl ow, taupīgam ūdens un enerģijas patēriņam
• Eco-stop, regulējama maksimālā plūsma

• Keramikas blīve, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgāku 
kalpošanas laiku

• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra uzlabotai aizsardzībai pret 

applaucēšanos
• Patentēts ātrās fi ksācijas uzgrieznis vienkāršai uzstādīšanai
• Visas detaļas ir izgatavots no pārtikai atbilstošiem materiāliem



Pateicoties virtuves maisītāja snīpja pievienotajiem 
gājiena ierobežojumiem, jūs varat viegli nofi ksēt snīpi 
stāvoklī, kāds jums ir nepieciešams. Tādā veidā varat 
novērst risku ūdenim noplūst ārpus izlietnes. 

Virtuves maisītājs ar zemo snīpi

Virtuves maisītājs ar augsto snīpi

VIRZĪBAS IEROBEŽOJUMS

 

Artikula numurs

New Nautic invalīdu virtuves maisītājs ar augsto snīpi, enerģijas klase B
Hromēts, bez svina GB41206056064

Pb
0,1%<

New Nautic invalīdu virtuves maisītājs ar augsto snīpi un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, 
enerģijas klase B
Hromēts, bez svina GB41206096064

Pb
0,1%<

New Nautic invalīdu virtuves jaucējkrāns ar zemo snīpi, enerģijas klase B
Hromēts, bez svina GB41206055064

Pb
0,1%<

New Nautic invalīdu virtuves maisītājs ar zemo snīpi un trauku mazgājamās mašīnas vārstu, 
enerģijas klase B
Hromēts, bez svina GB41206095064

Pb
0,1%<

NEW NAUTIC INVALĪDU VIRTUVES MAISĪTĀJI

• Enerģijas klase B
• Funckionāls pagarināts rokturis, ar skaidru krāsu marķējumu 

karstajam un aukstajam ūdenim
• Laminārs aerators (bez gaisa ieplūdes)
• Cold - start, kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, tiek 

padots tikai aukstais ūdens
• Eco-fl ow, taupīgam ūdens un enerģijas patēriņam
• Eco-stop, regulējama maksimālā plūsma 

• Keramikas blīve, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgāku 
kalpošanas laiku

• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra uzlabotai aizsardzībai pret 

applaucēšanos
• Mērenā ūdens plūsma rada mazāk šļakatas un atstāj vairāk vietas 

roku mazgāšanai
• Patentēts ātrās fi ksācijas uzgrieznis vienkāršai uzstādīšanai
• Visas detaļas ir izgatavots no pārtikai atbilstošiem materiāliem
• Pieejams 2021.gada rudenī
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Artikula numurs

New Nautic dušas termostats
Ar savienojumu uz leju 

160 c-c GB41206014
150 c-c GB41216014

New Nautic dušas termostats ar sienas kronšteinu 40/160 c-c
Ar savienojumu uz leju

160 c-c GB41206114

New Nautic dušas termostats
Ar savienojumu uz augšu 

160 c-c GB41206024
150 c-c GB41216024

New Nautic komplekts, kas sastāv no termostata un dušas
Ar savienojumu uz leju

160 c-c GB41206087
150 c-c GB41216087

160
New Nautic pagarināta invalīdu svira
Iespējams uzstādīt jau uzmontētam termostata GB41639801 01

NEW NAUTIC VIENSVIRAS DUŠAS 

TERMOSTATS

• Rokturis ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam 
ūdenim

• Keramiskais blīvējums, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgu 
kalpošanas laiku

• Keramiskais blīvējums nodrošina mīkstu un precīzu sviras kurstību

• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra, uzlabota aizsardzība pret 

applaucēšanos
• Visas sastāvdaļas izgatavotas no pārtikai drošiem materiāliem
• DZR kvalitātes misiņš nodrošina ilgu kalpošanas laiku
• Piemērots funkciju pielāgošanai ar papildus sviru.
• Apstiprināti pretvāsti ieplūdes sistēmā
• Aizsardzība pret netīrā ūdens iekļūšanu dzeramā ūdens sistēmā, 

saskaņā ar SS-EN 1717 (EB)



 

Artikula numurs

New Nautic termostats ar vakuma vārstu
Ar savienojumu uz leju 

160 c-c hromēts, bez svina GB412062740
150 c-c hromēts, bez svina GB412162740

160 c-c GB41206274
150 c-c GB41216274

Pb
0,1%<

160
New Nautic elongated Care leaver
For function adaption of already installed mixer with standard lever GB41639801 01

NEW NAUTIC TERMOSTATS AR VAKUMA 

VĀRSTU

• Satur mazāk nekā 0,1% svina
• Rokturis ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam ūdenim
• Keramiskais blīvējums, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgu 

kalpošanas laiku
• Keramiskais blīvējums nodrošina mīkstu un precīzu sviras 

manevrēšanu

• Eco-Stop, regulējams maksimālās plūsmas ierobežojums
• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra, uzlabota aizsardzība pret 

applaucēšanos
• Ar vakuma vārstu un apstiprinātiem pretvāstiem ieplūdes sistēmā
• Visas sastāvdaļas izgatavotas no pārtikai drošiem materiāliem
• DZR kvalitātes misiņš nodrošina ilgu kalpošanas laiku
• Aizsardzība pret netīrā ūdens iekļūšanu dzeramā ūdens sistēmā, 

saskaņā ar SS-EN 1717 (EB)

 

Artikula numurs

New Nautic invalīdu termostats
Ar savienojumu uz leju 

160 c-c hromēts, bez svina GB41206014064
150 c-c hromēts, bez svina GB41216014064

Pb
0,1%<

NEW NAUTIC INVALĪDU VIENSVIRAS 

DUŠAS TERMOSTATS

• Satur mazāk nekā 01,% svina
• Keramiskais blīvējums, kas novērš pilēšanu un nodrošina ilgu 

kalpošanas laiku
• Keramiskais blīvējums nodrošina mīkstu un precīzu sviras 

manevrēšanu
• Eco-Stop, regulējams maksimālās plūsmas ierobežojums

• Vieda iekšpuse, ilgstpējīga konstrukcija nākotnes prasībām
• Regulējama maksimālā temperatūra, uzlabota aizsardzība pret 

applaucēšanos
• Visas sastāvdaļas izgatavotas no pārtikai drošiem materiāliem
• DZR kvalitātes misiņš nodrošina ilgu kalpošanas laiku
• Piemērots funkciju pielāgošanai ar papildus sviru
• Apstiprināti pretvāsti ieplūdes sistēmā
• Rokturis ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam 

ūdenim
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ATBALSTS SERVISAM

Mūsu vietnē jūs atradīsiet uzstādīšanas 
instrukcijas un mācību video, veiktspējas 
un apkopes instrukcijas, kā arī informāciju 
par rezerves daļām. Sazinieties ar mums - 
info.latvia@gustavsberg.com

DRĪZUMĀ....

New Nautic produktu klāsts tiks paplašināts 
2021.gada rudenī ar jauniem dušas un vannas 
maisītājiem.

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Latvijas fi liāle

Krasta iela 68 A, LV-1019

+371 67245511

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




