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Šajā katalogā ir sniegts pilnīgs ekoloģiski gudru un iedvesmojošu pro-

duktu klāsts no Gustavsberg – viss, sākot no atsevišķiem produktiem 

līdz visaptverošiem vannas istabas risinājumiem. Šogad jaunums ir 

lieliskās un elegantās mēbeles no Artic sērijas. Liegi aizveramās durvis, 

gaumīgās, pārvietojamās modulārās sekcijas un labi pārdomātie 

skapīši ar spoguļiem ir konstruēti, lai radītu pilnīgi jaunu vannas istabas 

lietošanas pieredzes aspektu. 

Esiet sveicināti ekoloģiski atjautīgākā vannas istabā.

ESIET SVEICINĀTI 

EKOLĢISKI GUDRĀKĀ 

VANNAS ISTABĀ
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“Mēs ikdienā izmantojam modeli, ko mēs dēvējam par „Gustavsberg 

6 īstenotajiem vides aizsardzības pasākumiem”, kas palīdz mums 

uzturēt ekoloģiski atjautīgu pieeju visos mūsu projektos. Mūsu mērķis 

ir līdz minimumam samazināt oglekļa izmešus.

“Un ja runa ir par videi draudzīgiem produktiem, mūsu jaucējkrāni 

ir izcils piemērs. Tiem ir iebūvēta enerģijas taupīšanas funkcija, kas 

ļauj samazināt ūdens patēriņu, un, galvenokārt, samazināt enerģijas 

apjomu, kas nepieciešams karstā ūdens uzsildei. Būtībā, ja nomainīsiet 

visus jaucējkrānus Zviedrijā ar enerģiju ietaupošiem modeļiem no 

Gustavsberg, varētu faktiski slēgt atomelektrostaciju. Tā ir ekoloģiski 

atjautīga funkcija, kas labvēlīgi ietekmē arī jūsu maka biezumu.

“Porcelāna produktu ražošanā mēs izmantojam pārpalikušo siltumu no 

krāsnīm, lai apsildītu ēku. Turklāt mēs otrreizēji izmantojam ūdeni, kas 

tiek lietots ražošanas procesā.

“Mēs augstu prioritāti piešķiram arī otrreizējai pārstrādei, un tāpēc 

ļoti cenšamies samazināt mūsu produktiem izmantotā iepakojuma 

materiāla lietojumu. Ražojot mūsu jaucējkrānu jauno klāstu, mēs 

izlēmām ietīt produktus vienkāršā mikrošķiedru drānā, nevis izman-

tot standarta iepakojuma materiālu, ko ir grūti sašķirot un otrreizēji 

pārstrādāt. Mūsu klienti var lietot mikrošķiedru drānu mājas tīrīšanai, un 

tās lietošana samazina arī izmantoto tīrīšanas līdzekļu patēriņu.

 

“Es uzskatu, ka liels skaits cilvēku neapzinās, cik daudz ūdens un 

enerģijas tiek izniekots vannas istabā. Tāpēc es to uzskatu gandrīz kā 

mūsu pienākumu, lai mēs kā uzņēmums informētu cilvēkus, cik daudz 

viņi patiesībā var ietaupīt, izmantojot enerģiju ietaupošus jaucējkrānus 

un tualetes podus ar ekonomisku skalošanas režīmu. Jo vairāk cilvēku 

izmanto Gustavsberg produktus, jo ātrāk pienāks diena, kad mēs 

varēsim slēgt atomelektrostaciju.”

Katharina Klotz, Mārketinga nodaļas vadītāja

MĒS PALĪDZAM 

SAMAZINĀT JŪSU RADĪTOS 

OGLEKĻA IZMEŠUS.

MĒS NEKAD NELIELĀMIES. MĒS VĒLAMIES SNIEGT JUMS FAKTUS.
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GUSTAVSBERG 6 ĪSTENOTIE VIDES 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI. 

GUSTAVSBERG ENERĢIJU IETAUPOŠIE NAUTIC

UN LOGIC JAUCĒJKRĀNI IEGUVA AUGSTĀKO 

IESPĒJAMO ATZĪMI, KAD SIS TK 519 UN KIWA 

TESTĒJA DAŽĀDU JAUCĒJKRĀNU ENERĢIJAS 

EFEKTIVITĀTI.

Mūsu enerģiju ietaupošie izlietnes jaucējkrāni 

no Nautic un Logic sērijām ieguva augstāko 

iespējamo atzīmi stingrajos efektivitātes 

testos, ko izstrādāja SIS TK 519 un Kiwa. Mūsu 

veiksmes noslēpums ir mūsu unikālās siltuma un 

plūsmas funkcijas, kas nodrošina, ka jaucējkrāns 

nekavējoties atgriežas enerģiju ietaupošajā 

komforta pozīcijā tiklīdz tiek atlaista svira. Šādi 

varat automātiski ietaupīt ievērojamu enerģijas, 

ūdens un pat naudas apjomu. Ja vēlaties 

karstāku ūdeni vai lielāku plūsmu, pieturiet 

jaucējkrāna sviru visattālākajā pozīcijā. Nautic un 

Logic modeļus var arī individuāli pielāgot – 

tā ir vēl viena īpašība, kas Gustavsberg 

jaucējkrāniem ļauj izcelties starp konkurentu 

piedāvātajiem produktiem. Tomēr, kā mēs 

mēdzam teikt, mēs nekad nelielāmies. Mēs

priekšroku dodam faktiem.

LABĀKAIS 
TESTĀ

ENERĢIJAS KLASE A

ENERGIJAS
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KĀPĒC IZVĒLĒTIES

GUSTAVSBERG?

Gustavsberg darbinieki ļoti nopietni uztver savu pienākumu vides

aizsardzības jomā. Mēs esam izstrādājuši savu ilgtspējības modeli –

Gustavsberg 6 īstenotie vides aizsardzības pasākumi, – kas ir paredzēts,

lai palīdzētu samazināt mūsu, kā arī mūsu produktu lietotāju, radītos

oglekļa izmešus.

Gustavsberg produktu cenas iekļaujas vidējā līmeņa diapazonā,

taču to uzturēšana ir ļoti lēta. Pateicoties Gustavsberg patentētajai

enerģijas ietaupīšanas tehnoloģijai, varat “nopelnīt” (t.i. ietaupīt) 

daudz naudas katru gadu, tajā pašā laikā palīdzot aizsargāt vidi. 

Mūsu inovatīvie tualetes podi ar ekonomiskās skalošanas funkciju 

un patentētie enerģiju ietaupošie jaucējkrāni ir piesaistījuši plašu 

uzmanību visā pasaulē, kā arī ir ieguvuši daudzus apbalvojumus.

Labai vannas istabai ir jābūt lietojamai daudzus gadus. Un, ņemot 

vērā, ka vannas istaba ietver daudzus dažādus komponentus, kas 

savstarpēji mijiedarbojas, svarīgi ir nodrošināt, ka visiem produktiem 

saglabājas nemainīgi augsts kvalitātes standarts. 

Ja notiek ļaunākais, un vannas istabā kaut kas salūzt, ir patīkami

apzināties, ka mēs palīdzēsim tiem, kuri ir iegādājušies mūsu produktus,

un ka mums ir pieejamas rezerves daļas un nomaiņas produkti ar

Gustavsberg apzīmējumu. 

Gustavsberg ir īpašs – pilnīgas vannas istabas piegādātājs. Mūsu plašajā

piedāvājuma klāstā ir ietverts viss vannas istabai nepieciešamais: viss, 

sākot no tualetes podiem ar ekonomiskas skalošanas funkciju, un 

beidzot ar izlietnēm, dušām, vannām, vannas istabas mēbelēm, bidē 

un atjautīgiem jaucējkrāniem. Izvēlieties tos produktus, kas jums patīk 

visvairāk, un izveidojiet personalizētu vannas istabu.

Neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir jūsu vannas istaba vai kāds ir jūsu 

mājas plānojums, jūs noteikti atradīsiet daudzas lieliskas iespējas 

Gustavsberg piedāvāto produktu klāstā. Piemēram, mūsu piedāvātie 

tualetes podi ir pieejami gan kā uz grīdas uzstādāmi, gan kā pie sienas 

uzstādāmi modeļi. Mēs piedāvājam arī dušas, vannas un mēbeles 

ar dažādiem dizainiem un apdarēm. Nelielām, kompaktām vannas 

istabām esam izstrādājuši īpaši vietu ekonomējošu produktu klāstu 

ar glītu izlietni un daudzpusīgām mēbelēm. 

Tas pats attiecas uz cilvēkiem, kas vēlas lielas un ekskluzīvas vannas 

istabas; mums ir brīnišķīgi risinājumi arī šajā jomā. Katrs no mums – 

un mūsu mājas – ir atšķirīgs, tāpēc uzņēmumam Gustavsberg ir 

jānodrošina, ka vienmēr būsiet pilnībā apmierināts, lai ko jūs meklētu.

Mums – uzņēmumam Gustavsberg – dizains nozīmē vairāk nekā tikai 

skaistu ārieni. Dizainam ir tik pat liela nozīme atjautīgu risinājumu 

atrašanai praktiskām problēmām, kā, piemēram, skaistas vannas 

istabas vides izveidē. Gadu gaitā mums ir bijusi izdevība sadarboties 

ar daudziem novatoriskiem dizaineriem, tostarp ar Stig Lindberg, 

Carl-Arne Breger un – nesen – Jon Eliasson, kuru dizaina koncepcijas 

redzējums ir līdzīgs mūsu redzējumam. Uz ideāli izveidotu vannas 

istabu ir patīkami skatīties un to ir viegli lietot.
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VIDE PLAŠS PIEDĀVĀJUMA KLĀSTS

PIELĀGOJAMĪBA

 ATJAUTĪGS DIZAINS
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D REZERVES DAĻAS

MAZA UN IZSMALCINĀTA VIDĒJA UN MODERNA VIDĒJA UN EKO-GUDRA LIELA UN GREZNA
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ARTIC:

ATTURĪGS UN EKSKLUZĪVS
Skaistajām jaunajām mēbelēm mūsu Artic sērijā ir pārvietojami 

atvilktņu sadalītāji, lai nodrošinātu pielāgojamus uzglabāšanas 

risinājumus. Tehnoloģija Soft close nodrošina, ka atvilktnes un durvis 

klusi aizveras. Porcelāna izstrādājumu ievērojamās iezīmes ir taisnās 

līnijas, taisnie leņķi un modernā apdare, kas saplūst ar jauno vidi vai 

rada iespaidīgu kontrastu senlaicīgākā vidē.

Nevainojamā forma nav patīkama tikai skatienam: gludās virsmas 

apslēpj notekas savienojumus un sifonu pieslēgumus, vienlaicīgi 

nodrošinot produktu higiēniskumu un tīrīšanas ērtumu. 

Artic kolekcijā iekļautas: vannas istabas mēbeles trīs dažādās krāsās, spoguļi ar vai bez apgaismojuma, tualetes podi un izlietnes. Pieskaņojiet skaistu jaucējkrānu, vannu un dušu, lai iegūtu 

pilnīgu vannas istabas aprīkojumu. Daļu Artic sērijas produktu varat apskatīt zemāk izvietotajās bildēs.

ARTIC MĒBELES NO MELNA OZOLKOKA. PIEEJAMAS ARĪ NO DABISKA OZOLKOKA UN 

MATĒTĀ BALTĀ KRĀSĀ.
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LOGIC:

PIELĀGOJAMAS KRĀSAS
Logic piešķir jūsu vannas istabai krāsu. Sērijā ietvertajām mēbelēm, 

jaucējkrānu svirām un vannas paneļiem varat izvēlēties kādu no vairākām 

noskaņas krāsām un rokturiem – un tos visus ir viegli nomainīt.

Logic padara jūsu vannas istabu arī lielāku. Izliektās formas ir

 mainītas uz taisnām, izsmalcinātām līnijām. Produkti ir eleganti un 

viegli pieskaņojami jebkurā vannas istabā – kā puzles gabaliņi. Mēbeles 

ir pieejamas dažādos izmēros, sākot no nelieliem atvilktņu skapīšiem 

līdz pat plašiem apakšējiem skapīšiem ar mazāku dziļumu.

Logic sērija ietver: dažādas vannas istabas mēbeles, izlietņu modeļu izlase – no pilnas virsmas līdz pat nelielām stūra izlietnēm – pie sienas uzstādāmi tualetes podi un jaucējkrāni ar maināmām svirām 

un rokturiem vairākās krāsās. Papildinājums ar vannu ar priekšējā paneļa rāmi tādā pašā krāsā kā mēbeles un jaucējkrāni, vai izvēlētais dušas modelis un izmērs.

WOODY GREY. PĀRŠĶIRIET LAPU, LAI SKATĪTU CITAS LOGIC MĒBELES.

PĀRŠĶIRIET LAPU, LAI SKATĪTU CITUS LOGIC JAUCĒJKRĀNUS.

LOGIC MĒBELES NO CLASSY WHITE.
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Logic no Gustavsberg ir pirmā vannas istabu sērija, kas spēj atspoguļot 

jūsu noskaņu. Ļaujiet vienai no mūsu četrām noskaņas krāsām - kaprīzi 

zilajai, traki oranžajai, grēcīgi melnajai, perfekti baltajai – padarīt jūsu 

vannas istabu vēl personiskāku. Jaucējkrāna svira, termostata rokturis, 

mēbeļu paneļi un vannas priekšpuse ir maināmi, tāpēc varat savam nos-

kaņojumam ļaut izvēlēties krāsu. Turklāt, ja pārdomājat, nav problēmu.

Vienkārši nomainiet krāsu. 

LOGIC: VAI JŪSU 

VANNAS ISTABAI IR 

NOSKAŅA?

LOGIC IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS, CLASSY CHROME
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MOODY BLUE

SINFUL BLACK

CRAZY ORANGE

PERFECT WHITE
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NAUTIC:

IZSTRĀDĀTS JŪSU 

VAJADZĪBĀM
Nautic sēriju mēs esam izveidojuši, balstoties uz to cilvēku iespaidiem,

pieredzi un vēlmēm, kuri ikdienā lieto mūsu produktus, t.i. jums. 

Rezultātā ir izstrādāts visfunkcionālākais un ekoloģiski atjautīgākais 

vannas istabu piedāvājuma klāsts, ko jebkad esam ražojuši. Dizains 

ir organisks un harmonisks. Produktu klāstā ietvertie jaucējkrāni ir 

aprīkoti ar atjautīgām funkcijām, kas palīdz ietaupīt enerģiju un padara 

jaucējkrānus videi draudzīgus un droši lietojamus. Vannas istaba, kas 

aprīkota ar Nautic produktiem, ir vienkārša, stilīga, moža un higiēniska. 

Nautic ir arī mūsu plašākais produktu klāsts un ietver visu vannas 

istabai nepieciešamo.

Nautic sērija – mūsu visu laiku plašākais produktu klāsts – ietver vannas istabas mēbeles šādās krāsās: white vai sober grey; skapīšus ar spoguļiem, dažādus tualetes podus un izlietnes, kā arī jaucējkrānus gan 

virtuvei, gan vannas istabai.

ERGONOMISKS DIZAINS

Nautic modeļu skalošanas poga ir ergonomiski vienkārši lietojama un 

tās funkcija ir ikvienam skaidri saprotama. Jebkurš lietotājs – pat mazi 

bērni – var viegli atpazīt pilna apjoma un daļēja apjoma skalošanas 

funkcionalitāti pat vājā apgaismojumā. Poga ir īpaši veidota, lai to būtu 

ļoti viegli lietot, lai pat bērni, cilvēki ar samazinātu muskuļu spēku un 

cilvēki ar gariem nagiem varētu lietot bez grūtībām.
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 COLORIC: 
IZTEIKSMĪGAIS 

JAUCĒJKRĀNS
Coloric sērijas jaucējkrāni piesaista vairāk uzmanības nekā citi jaucējkrāni. 

Modelis ir pieejams piecās krāsās, ko var pieskaņot fl īzēm vai dvieļiem – 

vai interesanta kontrasta izveidei. Coloric rada milzīgu iespaidu vannas 

istabā, taču ietekme uz vidi ir daudz mazāka. Tas ir veidots no 

alumīnija – no viegla metāla, un tas nozīmē ekonomiskāku 

transportēšanu – un tas ir pilnībā pārstrādājams.

Sērija ietver jaucējkrānus vannas istabai un virtuvei, kā arī dušas komplektu. Krāsas ir ideāli 

piemērotas dekora profilam vannas istabu mēbeļu Nautic klāstam.

COLORIC IZLIETNES 

JAUCĒJKRĀNS

Sinful Black

COLORIC VIRTUVES 

JAUCĒJKRĀNS

Passionate Red

COLORIC VANNAS 

JAUCĒJKRĀNS

Heavenly Champagne

COLORIC DUŠAS 

KOMPLEKTS

Passionate Red

COLORIC TERMOSTATISKAIS 

JAUCĒJKRĀNS

Rough Aluminium

Moody Blue
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AUGSTĀKĀS KVALITĀTES 

SABIEDRISKĀS VANNAS 

ISTABAS
Nākamreiz, kad būsiet slimnīcā, skolā vai citā sabiedriskā ēkā, noteikti 

apmeklējiet vannas istabu. Iespējams, uz sanitārā porcelāna pamanīsiet 

labi zināmo Gustavsberg enkura simbolu. Tam par iemeslu ir fakts, ka 

mēs esam lietpratēji sabiedrisku telpu aprīkošanā, un mums ir produkti, 

kas atbilst stingrajām prasībām, kas piemērojamas šādās vietās.

Ja runa ir par slimnīcām, prasības attiecībā uz sanitāro porcelānu ir 

ļoti stingras gan no higiēnas, gan pieejamības viedokļa. Cilvēkiem ar 

samazinātu mobilitāti un muskuļu stiprumu ir jāspēj viegli lietot tuale-

tes, izlietnes un jaucējkrāni. Tiem jābūt viegli pieejamiem, higiēniskiem, 

viegli tīrāmiem un – it īpaši – jāietaupa enerģija.

Mūsu jaucējkrāni ar pagarinātu sviru vai lielākiem rokturiem nodrošina 

ērtu lietošanu ikvienam – pat cilvēkiem ar samazinātu mobilitāti.

FUNKCIONĀLI PIELĀGOTS JAUCĒJKRĀNS

Gustavsberg nesen ieguva prestižo pasūtījumu nodrošināt aprīkojumu 

vismodernākajai slimnīcai Eiropā: Nya Karolinska Solna. Šeit ļoti liels 

uzsvars bija uz ilgtspējīgumu un rūpēm par vidi. Sadarbojoties ar 

klientu, mēs izstrādājām pilnībā jaunu tualetes podu (Nautic 5522), kas 

ir īpaši paredzēts slimnīcām. Atstarpe starp sienu un tvertni nodrošina 

tā vieglu tīrīšanu. Slēgta tvertne un glazēta skalošanas virsma uzlabo 

higiēnu. Ergonomiski paaugstinātā poga nodrošina ērtu skalošanu – 

pat cilvēkiem ar samazinātu muskuļu stiprumu.

ĪPAŠI MODERNAS SLIMNĪCAS IZVĒLAS GUSTAVSBERG
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GUSTAVSBERG FUNKCIONĀLI PIELĀGOJAMIE PRODUKTI NAV 

PIEEJAMI VIENĪGI SLIMNĪCĀM. TIE IR PIEMĒROTI ARĪ LIETOŠANAI 

MĀJĀ, LAI NODROŠINĀTU PAPILDU ATBALSTU.

13



17 GUDRIE SIMBOLI

Lai jums būtu vienkāršāk atpazīt visas priekšrocības, kuras piemīt Gustavsberg atjautīgajiem vannas istabas produktiem, mēs tās prezentējam kā 

17 ilustratīvus simbolus. Šie simboli būs redzami visā katalogā un sniegs papildu informāciju par produktu funkcijām, kas, iespējams, ne vienmēr ir 

uzreiz pamanāmas.

EKO STARTS

JAUCĒJKRĀNS AR SENSORVADĪBU

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

REVOLUCIONĀRĀ ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS FUNKCIJA VAR PALĪDZĒT SAMA-

ZINĀT JŪSU ENERĢIJAS PATĒRIŅU PAR 50%. VIENKĀRŠAIS RISINĀJUMS IR 

VEIDOTS, PAMATOJOTIES UZ TO, KA PAGRIEŽOT UN SAJŪTOT JAUCĒJKRĀNA 

SVIRĀ NELIELU PRETESTĪBU, JUMS IR JĀPAGRIEŽ UN JĀPATUR TĀ VĒL VAIRĀK 

PA KREISI, LAI SASNIEGTU MAKSIMĀLO ŪDENS TEMPERATŪRU. KAD JŪS 

ATLAIŽAT SVIRU, TĀ AUTOMĀTISKI ATGRIEŽAS IEPRIEKŠ IESTATĪTAJĀ 

KOMFORTA TEMPERATŪRĀ APTUVENI 38–40 ºC. KOMFORTA TEMPERATŪRA 

IR PILNĪBĀ REGULĒJAMA, LAI ATBILSTU INDIVIDUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM.

ŪDENS TAUPĪŠANA

ŠIS JAUCĒJKRĀNS PALĪDZ NELIETOT VAIRĀK ŪDENS NEKĀ NEPIECIEŠAMS. 

JAUCĒJKRĀNA SVIRU PACEĻOT LĪDZ PRETESTĪBAS POZĪCIJAI, TIEK NODRO-

ŠINĀTA KOMFORTA PLŪSMA, KAS IR PIETIEKAMA MAZGĀŠANAI, PIEMĒRAM, 

MAZGĀJOT ROKAS. LAI ATVĒRTU PILNU PLŪSMU, JUMS JAUCĒJKRĀNA 

SVIRA IR JĀPACEĻ UN JĀTUR AUGSTĀKAJĀ POZĪCIJĀ. ATLAIŽOT SVIRU, TĀ 

AUTOMĀTISKI ATGRIEŽAS KOMFORTA PLŪSMAS POZĪCIJĀ.

PLŪSMAS FUNKCIJA IR PILNĪBĀ REGULĒJAMA, LAI PIELĀGOTU JŪSU 

INDIVIDUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM.

ENERĢIJU EKONOMĒJOŠAIS JAUCĒJKRĀNS, KURAM SVIRA JAU AUTO-

MĀTISKI IR IESTATĪTA SĀKUMA POZĪCIJĀ AR 17 ºC TEMPERATŪRU (SVIRA

TAISNI UZ PRIEKŠU). TAS PALĪDZ IETAUPĪT GAN ENERĢIJU, GAN NAUDU.

ATJAUTĪGĀ SENSORU TEHNOLOĢIJA AUTOMĀTISKI PALĪDZ IETAUPĪT 

ENERĢIJU UN ŪDENS PATĒRIŅU. JAUCĒJKRĀNS IESLĒDZAS, KAD 

NOVIETOJAT ROKAS NOTEIKTĀ POZĪCIJĀ, UN IZSLĒDZAS, TIKLĪDZ TĀS 

NOŅEMAT. TĪRĪŠANAS LAIKĀ AIZSEDZIET SENSORU, LAI JAUCĒJKRĀNS 

ĪSLAICĪGI NEDARBOTOS. DARBĪBU NODROŠINA STANDARTA BATERIJA 

VAI TRANSFORMATORS.

TĪRS STIKLS

IELIEKŠANA

PACEĻAMAS VIRAS

DUŠAS SIENAS IR PATSTĀVĪGĀ SASKARSMĒ AR ŪDENI, ZIEPĒM, 

EĻĻU, ŠAMPŪNU UN KAĻĶAKMENI. ŠĪ IEMESLA DĒĻ VISAS 

GUSTAVSBERG DUŠAS KABĪNES IR APSTRĀDĀTAS AR ĪPAŠĪBU, 

KAS APZĪMĒTA AR SIMBOLU ”TĪRS STIKLS/CLEAR GLASS ” – TAS 

IR AKTĪVS VIRSMAS PĀRKLĀJUMS ,KURŠ ATVIEGLO TĪRĪŠANU UN 

SAMAZINA NEPIECIEŠAMO MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU DAUDZUMU.

DUŠAS STŪRU APAKŠMALA, KUR DURVIS SASKARAS AR GRĪDAS 

PROFILU, PARASTI IR ĻOTI GRŪTI TĪRĀMA. MŪSU  “TILT-IN ” 

(IELIEKŠANA) FUNKCIJA ĻAUJ ĒRTI NOŅEMT DUŠAS DURVIS NO 

GRĪDAS PROFILA UN NODROŠINA EFEKTĪVĀKU TĪRĪŠANU UN 

UZLABOTU HIGIĒNU.

PACEĻAMĀS VIRAS IR ATJAUTĪGA DETAĻA, KAS PACEĻ DUŠAS 

DURVIS PAR 5 MM KATRU REIZI, KAD TĀS ATVERAT UN AIZVERAT. 

ŠĀDI TIEK SAMAZINĀTS GAN GRĪDAS, GAN DUŠAS DURVJU NODILUMS.

PRAKTISKA FUNKCIJA, KAS RADA PATIESA LUKSUSA SAJŪTU.

GLAZŪRA PLUS

MŪSU VANNAS IR PIEEJAMAS AR PAPILDUS VIRSMAS APSTRĀDI, 

KO SAUC ”GLAZŪRA PLUS/GLAZEPLUS”. TĀ IR KRISTĀLDZIDRA 

POLIMĒRA PLĒVE, KAS AIZSARGĀ JŪSU VANNU NO NETĪRUMIEM 

UN KAĻĶAKMENS NOGULSNĒM UN SAMAZINA NEPIECIEŠAMO 

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU DAUDZUMU.

ATBALSTA ROKTURI

JŪS VARAT PASŪTĪT VANNU AR ATBALSTA ROKTURIEM UZ VANNAS

MALAS, LAI UZLABOTU DROŠĪBU UN ATVIEGLOTU VANNAS LIETO-

ŠANU.

PRETSLĪDE

VANNAS IR PIEEJAMAS AR PRETSLĪDES APSTRĀDI, KAS TEHNISKI 

NOZĪMĒ, KA KVARCA SMILTIS TIEK ESTĒTISKI IEDEDZINĀTAS 

VANNAS EMALJAS NEITRĀLAJĀ STRUKTŪRĀ. ŠĀDA VIRSMA SAMA-

ZINA SLĪDĒŠANAS VARBŪTĪBU, KAD JŪS ATRODATIES VANNĀ. 

TURKLĀT ŠĪ PRETSLĪDES VIRSMA ATRODAS KĀJU SEKTORĀ, LAI TĀ 

NEATSTĀTU IETEKMI UZ KOPĒJO VANNAS SNIEGTO LABSAJŪTU.

CERAMICPLUS = C+

DAUDZI MŪSU PRODUKTI IR PIEEJAMI AR CERAMICPLUS VIRSMAS 

APSTRĀDI. TAS PORCELĀNAM NODROŠINA NETĪRUMU ATGRŪDOŠU 

VIRSMU, KAS NOVĒRŠ NOGULŠŅU UN NETĪRUMU UZKRĀŠANOS. 

PĒC CERAMICPLUS APSTRĀDES PORCELĀNA PORAS KĻŪST TIK 

MAZAS, KA ŪDENS NESPĒJ NOTURĒTIES UZ VIRSMAS UN NOTEK, 

ATVIEGLOJOT TĪRĪŠANU UN UZLABOJOT HIGIĒNU.

LĒNĀ UN KLUSĀ AIZVĒRŠANA

PODA VĀKI, KAD TIE TIEK AIZVĒRTI, ASOCIĒJAS AR SKAĻU SKAŅU.

SOFT CLOSE (LĒNĀ UN KLUSĀ AIZVĒRŠANA) FUNKCIJA IR ATRISINĀ-

JUSI ŠO PROBLĒMU, IEPAZĪSTINOT AR AMORTIZĒTĀJIEM, KURI IR 

IEBŪVĒTI PODA VĀKĀ, LAI TIE GARANTĒTU, KA TAS AIZVĒRSIES 

KLUSI UN LĒNI VIENLAIKUS. AMORTIZATORAM NAV TIEŠA KONTAKTA 

AR PORCELĀNU, KAS ATVIEGLO TĪRĪŠANU UN PADARA PODA VĀKU 

VAIRĀK HIGIĒNISKU. 

ĀTRĀ NOŅEMŠANA

AR ĀTRĀS NOŅEMŠANAS FUNKCIJU, JŪS VARAT NOŅEMT VĀKU 

NO PODA APAKŠAS VIEGLI UN BEZ INSTRUMENTIEM. PODA VĀKU 

UN PODU JŪS VARAT TĪRĪT ATSEVIŠĶI, KAS IR VIENKĀRŠĀK UN 

HIGIĒNISKĀK. 

MĒBELES AR KLUSO AIZVĒRŠANU

AKUSTIKU VANNAS ISTABĀ VAR SABOJĀT SKAĻAS, PĒKŠŅAS SKAŅAS, 

KAS IR ĪPAŠI KAITINOŠAS. AR SOFT-CLOSE (KLUSĀ AIZVĒRŠANA) 

FUNKCIJU MĒBEĻU DURVIS UN ATVILKTNES AIZVĒRSIES MAIGI UN 

KLUSI.

KRĀSAS, KURAS LABO PAŠAS SEVI

JAUCĒJKRĀNIEM IR UNIKĀLA ĪPAŠĪBA – KRĀSAS, KURAS LABO PAŠAS 

SEVI. TAS NOZĪMĒ, KA NELIELAS SKRAMBAS, KURAS PARĀDĀS UZ 

KRĀSOTAJĀM JAUCĒJKRĀNU SVIRĀM UN ROKTURIEM NO LOGIC KOLEK-

CIJAS, DIEZGAN VIEGLI PAZŪD PAŠAS NO SEVIS. KRĀSOTĀS VIRSMAS 

APSTRĀDE PADARA MAISĪTĀJUS VAIRĀK IZTURĪGUS UN SAMAZINA 

BAKTĒRIJU IZPLATĪŠANOS.

ANTIBAKTERIĀLAS KRĀSAS

JAUCĒJKRĀNU KRĀSAINĀS SVIRAS UN ROKTURU VIRSMAS IR APSTRĀ-

DĀTAS AR ANTIBAKTERIĀLO AIZSARDZĪBU, KAS KAVĒ BAKTĒRIJU 

(TĀDAS KĀ PNEIMOKOKI UN DAUDZ IZTURĪGĀS BAKTĒRIJAS), VĪRUSU 

UN SĒNĪŠU IZPLATĪŠANOS. VIRSMAS APSTRĀDE IR AR ILGTERMIŅA 

EFEKTU, KAS IR DROŠA SISTĒMA VISMAZ PIECUS GADUS.

VIENMĒRĪGA TEMPERATŪRA

TERMOSTATA JAUCĒJKRĀNOS IR IEBŪVĒTA AUTOMĀTISKA AIZSARDZĪBA 

PRET APPLAUCĒŠANOS UN KARSTĀ ŪDENS DROŠA APTURĒŠANA, 

IZMANTOJOT VIENVIRZIENA VĀRSTUS, KAS SEVI JAU ATTAISNOJUŠI 

AGRĀK. TAS NOZĪMĒ, KA JAUCĒJKRĀNS ĀTRI REAĢĒ UZ TEMPERA-

TŪRAS UN SPIEDIENA IZMAIŅĀM, KAS IR RADUŠĀS ŪDENS PLŪSMĀ, 

UN AUTOMĀTISKI TIEK IZLĪDZINĀTAS RADUŠĀS ATŠĶIRĪBAS.
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Lai jums būtu vieglāk

orientēties mūsu produktu

grupās, esam kataloga 

lapas apzīmējuši dažādās 

krāsās.

Tās pašas krāsas tiek lieto-

tas mūsu vietnes produktu 

sadaļā.

MŪSU PIEDĀVĀTAIS 

PRODUKTU KLĀSTS

JAUCĒJKRĀNI

CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

AKSESUĀRI

DUŠAS

UZSTĀDĪŠANAS SISTĒMA

VANNAS

TUALETES PODI IZLIETNES VANNAS ISTABAS MĒBELES

15



CIK ATJAUTĪGS IR JŪSU 

TUALETES PODS?
Gustavsberg porcelāna rūpnīcas darbība aizsākās jau 1600.-jos gados, 

un mēs izgatavojam tualetes podus kopš 1939. gada. Turklāt daudziem 

cilvēkiem Zviedrijā vārds “tualete” ir sinonīms vārdam Gustavsberg. Tam 

par iemeslu droši vien ir fakts, ka mēs pastāvam jau ļoti sen un esam 

kļuvuši par cilvēku ikdienas dabisku sastāvdaļu. 

Mūsdienās Gustavsberg ir vadībā starptautiskā līmenī attiecībā uz 

ūdens taupīšanas risinājumiem, kas paredzēti tualetes podiem. Mēs 

esam pievienojuši vēl vairāk atjautīgu funkciju mūsu jaunākajiem 

modeļiem, lai vēl vairāk atvieglotu jūsu ikdienu. Protams, neradot 

negatīvu ietekmi uz vidi. Varētu teikt, ka mēs esam pilnveidojuši mūsu 

tualetes podus no atjautīgiem uz ekoloģiski atjautīgiem.

PODA VĀKI, KAD TIE TIEK AIZVĒRTI, ASOCIĒJAS AR SKAĻU 

SKAŅU. SOFT CLOSE (LĒNĀ UN KLUSĀ AIZVĒRŠANA) 

FUNKCIJA IR ATRISINĀJUSI ŠO PROBLĒMU, IEPAZĪSTINOT 

AR AMORTIZĒTĀJIEM, KURI IR IEBŪVĒTI PODA VĀKĀ, 

LAI TIE GARANTĒTU, KA TAS AIZVĒRSIES KLUSI UN LĒNI 

VIENLAIKUS. AMORTIZATORAM NAV TIEŠA KONTAKTA AR 

PORCELĀNU, KAS ATVIEGLO TĪRĪŠANU UN PADARA PODA 

VĀKU VAIRĀK HIGIĒNISKU.

DAUDZI MŪSU PRODUKTI IR PIEEJAMI AR CERAMICPLUS  

VIRSMAS APSTRĀDI. TAS PORCEL ĀNAM NODROŠINA 

NETĪRUMU ATGRŪDOŠU VIRSMU, KAS NOVĒRŠ NOGULŠŅU 

UN NETĪRUMU UZKRĀŠANOS. PĒC CERAMICPLUS 

APSTRĀDES PORCELĀNA PORAS KĻŪST TIK MAZAS, K A 

ŪDENS NESPĒJ NOTURĒTIES UZ VIRSMAS UN NOTEK, 

ATVIEGLOJOT TĪRĪŠANU UN UZLABOJOT HIGIĒNU.

LIELĀKO DAĻU MŪSU PRODUKTU JŪS VARIET UZSTĀDĪT

PAŠI, BET JA REDZIET ŠO ZĪMI, TAD IESAK ĀM KONSUL-

TĒTIES AR PROFESIONĀLU SANTEHNIĶI VAI ELEKTRIĶI.

EKOLOĢISKI ATJAUTĪGI RISINĀJUMI

Visi mūsu tualetes podu modeļi ietver ūdens ietaupīšanas 

tehnoloģiju – atjautīgus videi draudzīgus risinājumus, kas būs 

izdevīgi arī jūsu maka biezumam. Pateicoties Ceramicplus virsmas 

apstrādei porcelāns būs vēl vieglāk tīrāms un ievērojami tiks sama-

zināts stipru tīrīšanas līdzekļu lietošanas daudzums. Un tās ir labas 

ziņas apkārtējai videi.

QUICK RELEASE TUALETES PODA VĀKS AR QUICK 

RELEASE EŅĢĒM IR ĀTRI NOŅEMAMS UN UZLIEK AMS, 

K AS PADARA ĒRTĀKU UN VIEGLĀKU TUALETES PODA 

UN VĀK A KOPŠANU.

16



•  Visi Gustavsberg tualetes podi un bidē tiek izgatavoti no sablīvēta  

 santehniskā porcelāna – Genuine Vitreous porcelāna – no vishigiē- 

 niskākā un izturīgākā materiāla, kas paredzēts vannas istabai. Tas  

 nodrošina stingru, izturīgu virsmu daudzus gadus. 

•  Tualetes podus mēs ražojam saskaņā ar ļoti stingrām apkārtējās vides  

 aizsardzības prasībām. Tas attiecas, piemēram, uz materiālu apstrādi  

 un izstrādājuma funkcijām, ražošanas procesu, transportēšanu un  

 piegādi.

•  Mūsu ražošanas process ir sertificēts atbilstoši standarta ISO 9000  

 prasībām.

•  Tualetes podi un bidē tiek piedāvāti kā pie sienas uzstādāmie un  

 uz grīdas uzstādāmie modeļi.

•  Lielākā daļa tualetes podu modeļu ir aprīkoti ar divkāršās skalošanas  

 funkciju, kas ļauj samazināt ūdens patēriņu līdz 50 %. Taču, ja kanali- 

 zācijas caurules ir vecas, iespējams, būs jāizmanto modelis ar viena  

 režīma skalošanas sistēmu ar lielu ūdens daudzumu cauruļu pilnīgai  

 skalošanai.

•   Izvēlieties no vairākām vāka opcijām. Ir svarīgi izvēlēties vāku, kas  

 ir piemērots jūsu izvēlētajam tualetes poda modelim, ņemot vērā  

 gan dizainu, gan ergonomiku.

Turpmākajās lapās ir minētas dažādas uzstādīšanas opcijas, kam, 

iespējams, ir nepieciešams neliels skaidrojums:  

Slēptā vertikāla izplūde: iebūvēta izplūdes caurule savienošanai ar 

novadcauruli grīdā. Novadcaurules savienojums ir apslēpts, bet nav 

iebūvēts.

Horizontāla izplūde: zināma arī kā „universālais modelis”. Horizontāla 

izplūdes caurule nodrošina lielisku pielāgojamību: savienojums grīdā, 

sienā, labajā vai kreisajā pusē.

Uzstādīšana pie sienas: ja izlemjat tualetes podu vai bidē uzstādīt 

pie sienas, pārliecinieties, ka stiprinājums spēj izturēt slodzi. Gustavs-

berg piedāvātajā klāstā ir pieejami pamatīgi pārbaudīti stiprinājumi 

tualetes podu un bidē uzstādīšanai pie sienām. Parasti ir iespējams 

ierīkot pie sienas uzstādāma modeļa tualetes podu, ja pašlaik jums ir 

uz grīdas uzstādīts modelis. Šajā katalogā skatiet informāciju par 

pielāgojamo, viegli uzstādāmo Triomont sistēmu.

Uzstādīšana ar līmi: tualetes podi parasti tiek piestiprināti pie grīdas, 

izmantojot skrūves, taču jūs varat tos piestiprināt ar līmi vai mitrām 

telpām paredzētu silikonu. Tas ir lielisks risinājums, piemēram, ja 

nevēlaties riskēt, ka skrūves izdurs caurumus grīdas apsildes caurulēs. 

Vienmēr konsultējieties ar izplatītāju par jūsu grīdai piemērotās 

līmes/silikona veidu.

NODERĪGA INFORMĀCIJA SVARĪGI APZĪMĒJUMI

NEATKARĪGĀ SERTIFIKĀCIJA

Nordic Quality simbols tiek piešķirts 

sertificētiem santehnikas produktiem 

saskaņā ar INSTA-CERT kontrolētajām 

prasībām. Lai produktiem tiktu piešķirts 

šis simbols, tiem ir jāatbilst noteiktiem 

ražošanas, garantijas perioda, rezerves

daļu, dokumentācijas un tehniskās 

piemērojamības kritērijiem, lai tos varētu 

uzstādīt Ziemeļvalstu reģionā.
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KUR VĒLATIES PIEKĀRT 

SAVU TUALETES PODU?
Triomont ir atjautīgākā tirgū pieejamā sistēma, kas paredzēta pie 

sienas uzstādāmiem tualetes podiem un izlietnēm, un tā ir piemērota 

vairumam vannas istabu. Neglītas caurules, kas uzkrāj putekļus un 

netīrumus, tiek paslēptas aiz nišas, kas kalpo arī kā praktiska plaukta 

virsma. Jūs varat izvēlēties šīs nišas dizainu. Piemēram, vai vēlaties 

to no stikla vai koka? Vai pilnībā flīzētu risinājumu? Gustavsberg 

Triomont sistēmu var uzstādīt stūros un nelielās telpās, lai maksimāli 

varētu izmantot vannas istabas grīdas zonu un palīdzētu izvairīties no 

dārgām pārbūvēm. Turklāt to ir ārkārtīgi vienkārši uzstādīt. Izmantojot 

Triomont, varat izvēlēties no dažādiem augstas kvalitātes tualetes 

podu modeļiem, izlietnēm, jaucējkrāniem un skalošanas pogām gan 

no Gustavsberg, gan Villeroy & Boch. Tas izskaidro, kāpēc Triomont ir 

atjautīgākā tirgū pieejamā sistēma vannas istabām. Tāpēc atliek uzdot 

tikai vienu jautājumu: kur vēlaties piekārt savu tualetes podu?

1. JŪSU VECĀ VANNAS 

 ISTABA

2. UZSTĀDĪTS IEBŪVĒJAMAIS  

 RĀMIS

Triomont iebūvējamais rāmis ir piemērots vairumam vannas istabu un

palīdz izvairīties no apjomīgas un dārgas pārbūves. Ir nepieciešams 

tikai 14 cm padziļinājums, kas ir iebūvētajam rāmim nepieciešamā 

grīdas platība. Pats iebūvējamais rāmis neaizņem vairāk vietas par uz 

grīdas uzstādītu tualetes podu.

Šajās lapās ietvertajos attēlos redzams, kā izskatās glītais, taču 

efektīvais Triomont iebūvējamais rāmis katrā posmā, sākot no 

sākotnējās uzstādīšanas un beidzot ar gala rezultātu. Glīts, dekoratīvs 

un nosacīti vienkāršs.

Lielāko daļu produktu varat uzstādīt saviem spēkiem, taču 

ieteicams sazināties ar profesionālu uzstādītāju, lai tas palīdzētu 

uzstādīt tualetes poda iebūvējamos rāmjus, jo uz mitru telpas vidi 

ir attiecināmi īpaši noteikumi. Ja vēlaties uzstādīšanu veikt saviem 

spēkiem, pirms uzsākšanas sazinieties ar profesionāli. Sazinieties ar 

izplatītāju, santehniķi vai santehnikas tirgotāju.

Varat arī noskatīties mūsu instrukcijas videoklipu tiešsaistē, 

apmeklējot vietni www.gustavsberg.com.

TAS IR PAVISAM VIENKĀRŠI

TRIOMONT IZLIETNES IEBŪVĒJAMAIS RĀMIS.

TRIOMONT TUALETES PODA IEBŪVĒJAMAIS RĀMIS.
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NAUTIC IZLIETNE 5556. NAUTIC IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS. 

ŪDENS SIFONS 3880. NAUTIC TUALETES PODS 5530 AR CIETO 

SĒDEKLI. TRIOMONT PNEIMATISKĀ SKALOŠANAS POGA. 

G1 TUALETES PAPĪRA TURĒTĀJS. G1 ĀĶIS.
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       Pie sienas uzstādīta skalošanas 

poga
Mehāniska vai pneimatiska skalošanas 

poga novietošanai fi ksētā pozīcijā pie 

sienas virs tualetes poda. 

       Augšpusē uzstādīta 

skalošanas poga  

Mehāniska vai pneimatiska 

skalošanas poga novietošanai 

fi ksētā pozīcijā pussienas

augšpusē.

       Pneimatiskā skalošanas 

poga 

Ar gaisu vadāma viena režīma 

skalošanas poga, ko varat novie-

tot jebkurā vietā 1,5 m attālumā 

no iebūvējamā rāmja.

SKALOJIET KĀRTĪGI. SKALOJIET SAPRĀTĪGI.

Varat izvēlēties pie sienas uzstādāmu vai augšpusē uzstādāmu 

skalošanas pogu, un ir pieejams arī pneimatisks modelis. Izvēlētā 

skalošanas poga nosaka, vai varat izmantot viena režīma vai divu 

režīmu skalošanas funkcionalitāti.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA PAR TRIOMONT

Triomont ir vienkārša un pielāgojama sistēma, kas paredzēta gan montieriem, gan personām, 

kas lieto vannas istabu. Dizains un visi izmantotie materiāli ir augstākās kvalitātes. Tā atbilst 

visstingrākajām testēšanas prasībām attiecībā uz slodzes izturību: 400 kg. Citiem vārdiem, nav 

jāuztraucas, vai konstrukcija spēs izturēt jūsu svaru.  

SKALOŠANAS POGAS

Dažādu modeļu un materiālu skalošanas pogas ļauj viegli atrast stilu, kas atbilst jūsu gaumei 

un vannas istabas izkārtojumam. Ir pieejamas skalošanas pogas uzstādīšanai pie sienas vai 

augšpusē, kā arī viena un divu režīmu skalošanas risinājumi. Varat arī izvēlēties skalošanas 

pogas mehāniskai vai pneimatiskai skalošanai. Pneimatiskais risinājums ļauj pogu novietot 

jebkurā jums tīkamā vietā blakus tualetes podam – ja vien tas ir 1,5 metru attālumā.

TUALETES PODI

Visus Gustavsberg tualetes podus var apvienot ar Triomont tualetes podu iebūvējamiem 

rāmjiem. Attālums starp skrūvēm tualetes poda nostiprināšanai ir 180 vai 230 mm, lai 

pielāgotu dažāda veida podus. Gustavsberg ir uzņēmuma Villeroy & Boch daļa, tāpēc varat arī 

izvēlēties no šī uzņēmuma piedāvāto tualetes podu klāsta. Ja nosakāt 180 mm attālumu starp 

skrūvēm, varat izmantot jebkuru tualetes poda modeli no Gustavsberg vai Villeroy & Boch. 

Ir pieejami ikvienam piemēroti modeļi: bērniem, augumā gariem cilvēkiem, augumā īsiem 

cilvēkiem, cilvēkiem ar smagu miesas būvi un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir pieejami lieli 

un mazi tualetes podi. Ir pieejami tualetes podi uzstādīšanai stūros un nelielās telpās. Turklāt 

visi modeļi, protams, atbilst Triomont iebūvējamiem rāmjiem no Gustavsberg.

IZLIETNES

Regulējamo izlietnes iebūvējamo rāmi var izmantot visām izlietnēm, kurām skrūvju attālums no 

centra līdz centram nav lielāks par 280 mm. Šī risinājuma priekšrocība ir tāda, ka tiek izolētas visas 

ūdens un kanalizācijas caurules.

TRĪS TRIOMONT 

VARIANTI

Aiz pussienas

Stūrī

Aiz pilnas sienas

DIVU REŽĪMU MEHĀNISMS, SPĪDĪGS 

HROMS, PLASTMASA

VIENA REŽĪMA MEHĀNISMS, 

BALTS, METĀLS, BEZ LOGOTIPA

DIVU REŽĪMU MEHĀNISMS, BALTS, 

PLASTMASA

DIVU REŽĪMU MEHĀNISMS, 

MELNS, STIKLS

TRIOMONT SKALOŠANAS POGAS (PARAUGI NO MŪSU PLAŠĀ PRODUKTU KLĀSTA)

21



UZ GRĪDAS UZSTĀDĪTS TUALETES PODS, NAUTIC

5500 Nautic ar slēpto vertikālo izplūdi

Divu režīmu skalošanas mehānisms, 3/6 litri
Bez vāka    GB115500301205   GB1155003R1204
Ar baltu standarta vāku  GB115500301215   GB1155003R1215 
Ar cietu baltu vāku, ar SC/QR. Ar C+    GB1155003R123R

Viena režīma skalošanas mehānisms, 6 litri
Bez vāka   GB115500601205    GB1155006R1204
Ar baltu standarta vāku   GB115500601215   GB1155006R1215

5510 Nautic ar slēpto horizontālo izplūdi

Divu režīmu skalošanas mehānisms, 3/6 litri
Bez vāka    GB115510301205  GB1155103R1203
Ar baltu standarta vāku   GB115510301215  GB1155103R1215
Ar cietu baltu vāku ar SC/QR. Ar C+   GB1155103R123R

Viena režīma skalošanas mehānisms, 6 litri
Ar baltu standarta vāku   GB115510601205   GB1155106R1203
Ar cietu baltu vāku ar SC/QR. Ar C+  GB115510601215   GB1155106R1215

5591 Nautic ar vertikālo izplūdi un lielu pamatni
Galvenokārt paredzēts kā nomaiņas modelis renovēšanas 
nolūkiem, nenomainot savienojumu un/vai grīdu. Izmantojot 
kā nomaiņas tualetes podu, lielā pamatne paslēpj visas uz 
grīdas esošās iepriekšējā tualetes poda atstātās pēdas.

Divu režīmu skalošanas mehānisms, 3/6 litri
Bez vāka    GB115591301203  GB1155913R1203
Ar baltu standarta vāku   GB115591301215   GB1155913R1215

Viena režīma skalošanas mehānisms, 6 litri
Bez vāka     GB115591601203   GB1155916R1203
Ar baltu standarta vāku   GB115591601215  GB1155916R1215

5546 Nautic tualetes pods ar slēpto vertikālo izplūdi 
uzstādīšanai uz grīdas, augstais modelis 

Divu režīmu skalošanas mehānisms, 3/6 litri
Ar baltu standarta vāku  GB115546301215 GB1155463R1215
Bez vāka   GB115546301205 GB1155463R1204

Viena režīma skalošanas mehānisms, 6 litri
Ar baltu standarta vāku   GB115546601215  
Bez vāka    GB115546601205 GB1155466R1205

•  Viegli tīrāms, minimālistisks dizains.

•  Pilnīga tvertnes izolācija pret  

 kondensāciju.

•  Klusa piepildīšana.

•  Ergonomiska, paaugstināta   

 skalošanas poga.

•  Iespējams uzstādīt ar roku balstiem. 

•  Vairākas vāka opcijas.

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu vienkāršu  

 un videi draudzīgu tīrīšanu.  

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

UZ GRĪDAS UZSTĀDĪTS TUALETES PODS, ARTIC

•  Dizainu raksturo taisnas līnijas 

 un taisni leņķi.

•  Ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu 

 pie sienas.

•  Paslēpta uzstādīšana grīdā.

•  Vairākas vāku opcijas.

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu  

 vienkāršu un videi draudzīgu tīrīšanu.

4300 Artic ar slēpto vertikālo izplūdi 

Divu režīmu skalošanas mehānisms 3/6 litri. 
Komplektā ir ietverta elastīga šļūtene un lodveida krāns 
ūdens tvertnes savienošanai ar ūdensvadu.
Ietverta griežama plastmasas tapa notekas savienojumam.

Balts cietais vāks ar SC/QR   GB114300301231 GB1143003R1231

4310 Artic ar slēpto vertikālo izplūdi 

Divu režīmu skalošanas mehānisms 3/6 litri . 
Komplektā ir ietverta elastīga šļūtene un lodveida krāns 
ūdens tvertnes savienošanai ar ūdensvadu.

Balts cietais vāks ar SC/QR   GB114310301231 

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

VĀKI

VĀKI – NAUTIC 

VĀKI – ARTIC 

VĀKI – LOGIC 

•  Izmēri piemēroti dažādiem

 produktu klāstiem.

•  Soft Close, lai nodrošinātu klusu  

 aizvēršanu.

•  Quick-Release, lai nodrošinātu  

 vienkāršu tīrīšanu.

9M24 Nautic standarta vāks, balts   9M246101
Piemērots visiem tualetes podiem Nautic sērijā.

9M25 Nautic balts cietais vāks ar nerūsējoša tērauda 
stiprinājumiem    9M256101
Piemērots visiem tualetes podiem Nautic sērijā.

9M26 Nautic cietais vāks, Ar SC/QR.   
Piemērots visiem tualetes podiem Nautic sērijā.

Balts   9M26S101
Melns    9M26S136

Artic cietais vāks ar SC/QR.

Balts   9M16S101
Melns    9M16S136

Logic cietais vāks ar SC/QR.

Balts   9M11S101
Melns    9M11S136   

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

SKALOŠANAS POGAS, NAUTIC

Lai mainītu krāsu vai skalošanas apjomu esošajiem Nautic tualetes podiem. 

PAPILDU FUNKCIJAS – TUALETES PODI

Lai skatītu mūsu piedāvātajā klāstā esošos produktus, kas pielāgoti īpašām vajadzībām, apmeklējiet vietni www.gustavsberg

Skalošanas pogu komplekts Duo, balts   GB19299P0108 
Skalošanas pogu komplekts Duo, hromēts   GB19299P0110 

Lai mainītu skalošanas pogu krāsu vai skalošanas 
apjomu esošajiem tualetes podiem.
Piemērots visiem Nautic sērijas tualetes podiem.

Skalošanas pogu komplekts Single, balts   GB19299P0109
Skalošanas pogu komplekts Single, hromēts   GB19299P0111 

Lai mainītu skalošanas pogu krāsu vai skalošanas 
apjomu esošajiem tualetes podiem.
Piemērots visiem Nautic sērijas tualetes podiem.

Artikula numurs

3055 Elkoņu balsti tualetes podiem Nautic sērijā
Piemēroti viesiem sērijas modeļiem, izņemot 5530

 
Elkoņu balsti ar vāku. Balti ar tumši pelēkiem rokturiem  GB88305501
Elkoņu balsti bez vāka. Balti ar tumši pelēkiem rokturiem  GB88305500

3018 Tualetes papīra turētājs elkoņu balstiem  GB88301801

3051 Elkoņu balsti Logic un Nordic tualetes podiem

Elkoņu balsti ar vāku. Balti ar tumši pelēkiem rokturiem  GB88305101
Elkoņu balsti bez vāka. Balti ar tumši pelēkiem rokturiem GB88305100

3018 Tualetes papīra turētājs elkoņu balstiem  GB88301801

3060 Care vāks elkoņu balstiem 3055 un 3051

Care vāks, balts   GB88306001

Care vāks, zils  GB88306015

Care vāks, sarkans   GB88306004

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

TRIOMONT UZSTĀDĪŠANAS SISTĒMA

•  SINTEF sertifi cēts tērauda rāmis ar

 testēto slodzes izturību 400 kg.

•  Noteka ar savienojumu grīdā vai  

 sienā.

•  Sienas stiprinājumi ietverti

 komplektā.

•  Regulējams skalošanas apjoms.

•  Regulējams sēdekļa augstums,   

 410–610 mm. Ieteicamais tualetes   

 poda stiprinājums 450 mm virs grīdas.

Tualetes poda iebūvējamais rāmis Triomont XS   
Augstais modelis uzstādīšanai pie taisnas sienas vai stūrī.
Pievienojiet uz sienas uzstādītu skalošanas pogu vai pneimatisku skalošanas pogu.  

Svars: 14 kg, ieskaitot iepakojumu.
Uzstādīšana: skices augstums (1000 mm) atbilst tualetes poda sēdekļa
augstumam, kas ir aptuveni 410 mm. Augstums regulējams līdz 610 mm. 

Triomont XS, kas paredzēts mehāniskai pie sienas uzstādāmai skalošanas pogai  GB1921102020 

Triomont XS, kas paredzēts pneimatiskai skalošanas pogai vai pneimatiskai uz
sienas uzstādāmai skalošanas pogai  GB1921102021 

Aksesuāri:
stūra stiprinājums uzstādīšanai stūrī GB1921102029 

Tualetes poda iebūvējamais rāmis Triomont XT
Zemais modelis uzstādīšanai pie taisnas sienas. 
Pievienojiet augšpusē uzstādāmu skalošanas pogu vai pneimatisko skalošanas pogu. 

Svars: 12 kg, ieskaitot iepakojumu. 
Uzstādīšana: skices augstums (830 mm) atbilst tualetes poda sēdekļa
augstumam, kas ir aptuveni 410 mm. Augstums ir regulējams līdz 610 mm. 

Triomont XT, kas paredzēts mehāniskai augšpusē uzstādāmai skalošanas pogai   GB1921102024 

Triomont XT, kas paredzēts pneimatiskai skalošanas pogai vai pneimatiskai
augšpusē uzstādītai skalošanas pogai  GB1921102025

Tualetes poda iebūvējamais rāmis Triomont XS Vario
Galvenokārt paredzēts slimnīcām un aprūpes namiem. Augstais modelis
uzstādīšanai pie taisnas sienas vai stūrī. Ar regulējamu tualetes poda augstumu 
pēc uzstādīšanas. Pievienojiet pie sienas uzstādītu skalošanas pogu.

Svars: 19 kg, ieskaitot iepakojumu.
Uzstādīšana: pēc uzstādīšanas tualetes podu var paaugstināt par 100 mm.
To, protams, var arī atgriezt sākotnējā pozīcijā. 

Triomont XS Vario, kas paredzēts mehāniskai pie sienas uzstādītai skalošanas pogai  GB1921102022 

Aksesuāri: 
stūra stiprinājums uzstādīšanai stūrī GB1921102029 

Artikula numurs

Uzstādīšanai ar pie sienas uzstādāmu 

skalošanas pogu vai pneimatisku 

skalošanas pogu.

Uzstādīšanai ar augšpusē uzstādāmu 

skalošanas pogu vai pneimatisko 

skalošanas pogu.

Uzstādīšanai ar pie sienas uzstādāmu 

skalošanas pogu.

Vienmēr uzstādiet arī:   
•  tualetes podu;  

•  skalošanas pogu/vadības paneli.

Tualetes poda iebūvējamā rāmja Triomont

komplektā ir ietverts: 
•  tualetes poda iebūvējamais rāmis kopā ar komplektu   

 uzstādīšanai pie sienas;   

•  pilnīga tvertnes izolācija pret kondensāciju, ar skalošanas  

 caurules savienojumu un noslēgvārstu; 

•  savienojuma stiprinājumi notekai un ūdens padevei 

 (caurule caurulē);  

•  4 sienas stiprinājumi;  

•  M12 vītņoti stieņi tualetes poda uzstādīšanai;  

•  zila plastmasas urbšanas veidne vadības panelim; 

•  aizsargtapas;  

•  skrūves un tapas fi ksēšanai;  

•  izolācijas aizsardzība uzstādīšanai starp tualetes podu un sienu.   

•  urbšanas veidne sienas materiālam; 

•  uzstādīšanas instrukcijas. 
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

TRIOMONT VADĪBAS PANEĻI

•  Daudzi modeļi un materiāli, no 

 kuriem izvēlēties.

•  Izvēlētā skalošanas poga nosaka

 skalošanas apjomu.

•  Viena vai divu režīmu skalošana.

Divu režīmu mehānisms,
balts, plastmasa  
GB1921102035

Divu režīmu mehānisms,
nerūsošs tērauds
GB1921102054 

Divu režīmu mehānisms,
matēts hroms, plastmasa  
GB1921102036

Viena režīma mehānisms,
balts, plastmasa
GB1921102030

Divu režīmu mehānisms,
spīdīgs hroms, plastmasa 
GB1921102037

Viena režīma mehānisms,
matēts hroms, plastmasa 
GB1921102031

Viena režīma mehānisms,
spīdīgs hroms, plastmasa 
GB1921102032

MEHĀNISKS PIE SIENAS UZSTĀDĀMS VADĪBAS PANELIS
iebūvējamajam rāmim Triomont XS, divu režīmu 3/6 l skalošanas mehānisms 

MEHĀNISKS PIE SIENAS UZSTĀDĀMS VADĪBAS PANELIS           
iebūvējamajam rāmim Triomont XT, divu režīmu 3/6 l skalošanas mehānisms 

Divu režīmu mehānisms,
balts metāls, bez logotipa 
GB1921102045

Divu režīmu mehānisms, 
spīdīgs hroms, metāls, 
bez logotipa 
GB1921102047

Divu režīmu mehānisms,
balts, plastmasa
GB1921102052 

Divu režīmu mehānisms,
spīdīgs hroms, plastmasa
GB1921102053

Viena režīma mehānisms,
balts, plastmasa
GB1921102050

Divu režīmu mehānisms, 
balts, plastmasa
GB1921102080

Divu režīmu mehānisms, 
spīdīgs hroms, plastmasa
GB1921102081

Viena režīma mehānisms, 
nerūsošs tērauds
GB1921102092

MEHĀNISKS AUGŠPUSĒ UZSTĀDĀMS VADĪBAS 
PANELIS 
iebūvējamajam rāmim Triomont XT, divu režīmu 
3/6 l skalošanas mehānisms

PNEIMATISKA 
SKALOŠANAS POGA 
iebūvējamajiem rāmjiem 
Triomont XS viena režīma 6 l
skalošanas mehānisms

Viena režīma mehānisms, 
balts, metāls, bez logotipa
GB1921102040

Viena režīma mehānisms, 
spīdīgs hroms, metāls, 
bez logotipa
GB1921102042

Viena režīma mehānisms, 
spīdīgs hroms, plastmasa
GB1921102051

Divu režīmu mehānisms, 
balts, plastmasa
GB1921102060

Divu režīmu mehānisms, 
spīdīgs hroms, plastmasa 
GB1921102061

Divu režīmu mehānisms, 
balts, stikls
GB1921102066 

Divu režīmu mehānisms,
balts, plastmasa
GB1921102085

Divu režīmu mehānisms, 
melns, stikls
GB1921102067

Divu režīmu mehānisms, 
spīdīgs hroms, plastmasa
GB1921102086

PNEIMATISKS PIE SIENAS UZSTĀDĀMS VADĪBAS PANELIS 
iebūvējamajam rāmim Triomont XS, divu režīmu 3/6 l skalošanas mehānisms

PNEIMATISKS PIE SIENAS UZSTĀDĀMS 
VADĪBAS PANELIS  
Triomont XT iebūvējamajam rāmim, divu režīmu 
3/6L skalošanas mehānisms  
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

TUALETES PODI/PIE SIENAS UZSTĀDĀMI TUALETES PODI, GUSTAVSBERG

•  Visus tualetes podus var apvienot ar  

 Triomont iebūvējamiem rāmjiem.

•  Visus Gustavsberg tualetes podus var  

 piestiprināt 180 vai 230 mm attālumā  

 no centra līdz centram.

•  Ar testēto slodzes izturību 400 kg.

•  Vairākas vāka opcijas.

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu vien- 

 kāršu un videi draudzīgu tīrīšanu.

5530 Nautic tualetes pods uzstādīšanai pie sienas 
Tvertne nav ietverta komplektā.
Ja sienas nav ļoti izturīgas, tualetes pods ir jāuzstāda uz 
iebūvējamā rāmja; skatiet 26. lpp.

Bez vāka Ar C+    GB115530001000   GB1155300R1000 
Ar baltu standarta vāku  GB115530001010

5522 Nautic tualetes pods uzstādīšanai pie sienas
Ja sienas nav ļoti izturīgas, tualetes pods ir jāuzstāda uz iebūvējamā 
rāmja. Mēs iesakām mūsu iebūvējamo rāmi GB1921100500, par kuru 
informāciju varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com. 

Divu režīmu skalošanas mehānisms, 3/6 litri
Ar baltu standarta vāku     GB115522301203   GB1155223R1205
Ar cietu baltu vāku ar SC/QR. Ar C+  GB115522301215  
 
Viena režīma skalošanas mehānisms, 6 litri
Ar baltu standarta vāku    GB115522601203   GB1155226R1205
Ar cietu baltu vāku ar SC/QR. Ar C+    GB115522601215

4330 Artic tualetes pods uzstādīšanai pie sienas
Tvertne nav ietverta komplektā.
Ja sienas nav ļoti izturīgas, tualetes pods ir jāuzstāda uz 
iebūvējamā rāmja; skatiet 26. lpp.

Ciets balts vāks ar SC/QR  GB114330201231  GB1143302R1231
  

5693 Logic tualetes pods uzstādīšanai pie sienas
Tvertne nav ietverta komplektā.
Ja sienas nav ļoti izturīgas, tualetes pods ir jāuzstāda uz 
iebūvējamā rāmja; skatiet 26. lpp.

Ciets vāks ar nerūsējošā tērauda stiprinājumiem   56939901  569399R1

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs
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VARAT IZVĒLĒTIES ARĪ TUALETES PODUS

NO VILLEROY & BOCH 

Kopš 2000. gada Gustavsberg pieder uzņēmumam Villeroy & Boch – vienam no vadošajiem 

vannas istabu produktu ražotājiem Eiropā. Arī Villeroy & Boch tualetes podus var izmantot kopā 

ar Gustavsberg Triomont iebūvējamiem rāmjiem. Visi Villeroy & Boch tualetes podi ir veidoti 

uzstādīšanai ar 180 mm skrūvju attālumu no centra līdz centram.    

Lai skatītu visus Villeroy&Boch tualetes podu modeļus vai visu Villeroy & Boch vannas istabas 

produktu klāstu, sazinieties ar mums vai apmeklējiet vietni www.villeroy-boch.com. 

Gustavsberg pieder uzņēmumam Villeroy & Boch, kas ļauj jums apvienot šīs divas “vannas istabu pa-

saules”. Vienkārši sakot, varat izvēlēties Triomont risinājumu no Gustavsberg un kombinēt ar tualetes 

podu no Villeroy & Boch. Mēs esam pārliecināti, ka atradīsiet tieši to, ko meklējat.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

 BIDĒ

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu  

 vienkāršu un videi draudzīgu  

 tīrīšanu.

•  Pie sienas uzstādāmie modeļi ar  

 testēto slodzes izturību 400 kg.

5598 Nautic bidē uzstādīšanai pie sienas 
Ja sienas nav īpaši izturīgas, bidē ir jāuzstāda uz iebūvējamā rāmja. 
Mēs iesakām mūsu iebūvējamo rāmi ar artikula nr. GB1921100500, 
par kuru informāciju varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com.

Bez jaucējkrāna   55989901   559899R1

5599 Nautic bidē uzstādīšanai uz grīdas 

Bez jaucējkrāna   55999901   559999R1

4100 Artic bidē uzstādīšanai uz grīdas 

Bez jaucējkrāna    GB1141000100  GB114100R100

4130 Artic bidē uzstādīšanai pie sienas 
Ja sienas nav īpaši izturīgas, bidē ir jāuzstāda uz iebūvējamā rāmja.  

Bez jaucējkrāna   GB1141300100  GB114130R100

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

PISUĀRI

Sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu piedāvāto pisuāru uzstādīšanu privātmājās.

7G50 pisuārs 

Ar atklātu ūdens pieslēgumu; uzstāstīšanai ar redzamu cauruļvadu 
sistēmu. Sifons jāpasūta atsevišķi.  7G500001

7G51 pisuārs 

Ar paslēptu ūdens pieslēgumu; uzstādīšanai ar paslēptu cauruļvadu 
sistēmu. Sifons jāpasūta atsevišķi.  7G510001
 

Artikula numurs
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KURU IZLIETNI 

IZVĒLĒSIETIES?
Mēs aizvien vairāk laika pavadām vannas istabā, un izlietne, iespējams, 

ir tas vannas istabas elements, kuru lietojam visbiežāk katru dienu. Pie 

izlietnes mēs tīrām zobus, mazgājam rokas, skalojam muti utt. Tieši 

tāpēc svarīgi ir izvēlēties izlietni, kuras dizains ļauj vislabākajā veidā 

izmantot (bieži vien ierobežoto) platību vannas istabā, un kas spēj 

nodrošināt praktiskas līdzenas virsmas.

Turklāt tai ir jābūt viegli kopjamai un estētiski pievilcīgai. Gustavs-

berg piedāvā plašu izlietņu klāstu, lai apmierinātu jebkuru iespējamo 

nepieciešamību un gaumi. Šeit varat aplūkot paraugus no trīs mūsu 

piedāvātajām sērijām, kas ietver dažādus modeļus un dizainus.

Visiem Gustavsberg izlietņu modeļiem 

kopīgā iezīme ir konsekventi augstā porce-

lāna kvalitāte. Labai izlietnei ir jābūt viegli 

tīrāmai, jāizskatās jaunai un jākalpo daudzu 

gadu garumā. Protams, arī dizainam ir liela 

nozīme. Mēs piedāvājam plašu modeļu 

klāstu dažādos izmēros, lai jūs noteikti atrastu 

izlietni, kas atbilst jūsu estētiskajai vēlmei un 

vannas istabas izskatam. Neatkarīgi no tā, vai 

izlietni meklējat nelielai, lielai, luksusa vai 

funkcionālai vannas istabai, Gustavsberg 

piedāvā visaptverošu izlietņu klāstu, no kā 

izvēlēties.

Daudzas Gustavsberg izlietnes ir paredzētas

ievietošanai atbilstošu mēbeļu – izlietnes 

skapīšu – padziļinājumos. Izlietnes skapīša 

kontrasts pastiprina porcelāna skaistumu. 

Logic sērija ir īpaši ražota nelielām vannas 

istabām, kurā dažas izlietnes ir īpaši veido-

tas uzstādīšanai stūrī. Mūsu Nautic sērija ir 

veidota kā īpaši funkcionāla. Izlietņu nevai-

nojamās, glītās līnijas un noapaļotās malas 

ietaupa vietu un atvieglo tīrīšanu. Artic sērijas 

stūrainās formas rada augstākā kalibra 

izlietņu mākslas objektus.

AUGSTA KVALITĀTE UN PLAŠS PRODUKTU KLĀSTS

PIEMĒROTA JEBKURAI VANNAS ISTABAI

LOGIC IZLIETNE

Logic sērijā ir ietverti atjautīgi 

modeļi, kas piemēroti nelielām 

vannas istabām. 

Kā jau nosaukums norāda, “no apakšas uzstādīta” izlietne tiek 

uzstādīta zem darba virsmas, kurā ir izgriezti caurumi izlietnei 

un jaucējkrānam .Protams, ir svarīgi izvēlēties darba virsmu, 

kas spēj izturēt ūdens radīto ietekmi.
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IZLIETNE AR SIFONU

Ļoti mazām izlietnēm nav vietas kājai vai skapītim. 

Tām lielisks risinājums var būt glīts sifons. 

Protams, glīts sifons būs piemērots arī mūsu 

lielākām izlietnēm. Modeļi ir pieejami gan ar 

savienojumu sienā, gan grīdā.

NAUTIC PĀRSEGS

Modernais Nautic pārsegs no porcelāna glīti 

paslēpj sienā savienoto noteku un ūdens aizsargu 

Ja notekas savienojums ir grīdā, izvēlieties 

porcelāna kāju.

•  Visas mūsu izlietnes ir izgatavotas no sablīvēta sanitārā porcelāna –   

 Genuine Vitreous porcelāna – vishigiēniskākā un izturīgākā materiāla,   

 kas paredzēts vannas istabas porcelānam. Šim materiālam ir stipra un   

 izturīga virsma, kas kalpos daudzus gadus.

•  Izlietnes mēs ražojam saskaņā ar ļoti stingrām apkārtējās vides   

 aizsardzības prasībām, kas attiecas, piemēram, uz materiālu izstrādi   

 un izstrādājuma funkcijām, ražošanu, transportēšanu un piegādi.

•  Mūsu ražošanas process ir sertificēts atbilstoši standartam ISO 9000.

•  Pārsegi vai kājas, kas apslēpj caurules un sifonus, ir pieejami kā   

 aksesuāri vairākām sērijām. Kājas ir jāuzstāda vienlaicīgi ar izlietnēm,  

 lai nodrošinātu labu izskatu.

•  Skapīši uzstādīšanai zem izlietnes nodrošina noderīgu vietu priekš-   

 metu uzglabāšanai vannas istabā, neaizņemot vietu uz grīdas.

Zemāk ir norādītas dažādas izstrādājumu uzstādīšanas opcijas, kam var 

būt nepieciešams detalizētāks skaidrojums.

Uzstādot izlietni uz kronšteiniem, vispirms ir nepieciešams kronšteinus 

nostiprināt uz sienas, pēc tam uzkarināt uz tiem izlietni. Izmantojot šo 

risinājumu, varat atstāt nepieciešamo attālumu starp izlietni un sienu. 

Lai izlietni uzstādītu ar skrūvēm, pieskrūvējiet izlietni pie sienas. Šādi 

rīkojoties, netiek atstāta atstarpe starp izlietni un sienu. Pārliecinieties, 

ka siena ir pietiekami izturīga jūsu izvēlētajam uzstādīšanas veidam.

Izlietnes uzstādīšanai galda virsmā ir divi montāžas veidi. Iebūvēšanai: 

izlietne tiek ievietota galda virsmā no augšas atbilstoši izgrieztajā 

caurumā. Uzstādīšanai no apakšas: izlietne tiek piestiprināta pie galda 

virsmas no apakšas, zem izlietnei un jaucējkrānam izveidotā cauruma.

NODERĪGA INFORMĀCIJA SVARĪGI APZĪMĒJUMI

DAUDZI MŪSU PRODUKTI IR PIEEJAMI AR C+ VIRSMAS 

APSTRĀDI. TAS PORCELĀNAM NODROŠINA NETĪRUMUS 

ATGRŪDOŠU VIRSMU, KAS NOVĒRŠ NOGULŠŅU UN 

NETĪRUMU UZKRĀŠANOS. C+ IR ARĪ DRAUDZĪGS 

PĀRKLĀJUMS VIDEI, UN TAS NOZĪMĒ, KA TĪRĪŠANAI 

VARAT LIETOT VĀJĀKU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI – UN 

MAZĀKĀ DAUDZUMĀ!

LIELĀKO DAĻU PRODUKTU VARAT UZSTĀDĪT SAVIEM 

SPĒKIEM. TOMĒR ŠIS SIMBOLS NOZĪMĒ, KA MĒS IESAKĀM 

KONSULTĒTIES AR SERTIFICĒTU PROFESIONĀLI, 

PIEMĒRAM, SANTEHNIĶI, FLĪZĒTĀJU VAI ELEKTRIĶI.

Moderni sifoni, izlietnes kājas un pārsegi izdaiļo pat visapslēptākās 

vietas vannas istabā.

MODERNAS DETAĻAS
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NAUTIC IZLIETNES

•  Viegli tīrāmas, minimālistitsks dizains,   

 izmērs: 40–70 cm.

•  Elipsveida tvertne ar plašām līdze- 

 nām virsmām.

•  Uzstādīšanai ar skrūvēm vai  

 kronšteiniem.

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu vien- 

 kāršu un videi draudzīgu tīrīšanu

5540 Nautic uzstādīšanai ar skrūvēm. 
400×275 mm

Bez jaucējkrāna, caurums jaucējkrānam pa labi. 55409R01   55409RR1
Bez jaucējkrāna, caurums jaucējkrānam pa kreisi. 55409L01   55409LR1

5550 Nautic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*. 
500×380 mm

Bez jaucējkrāna.    55509901   555099R1
Bez cauruma jaucējkrānam.  55509801   555098R1

* Ieteicamais kronšteinu garums: 195 vai 260 mm

5556 Nautic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*. 
560×430 mm

Bez jaucējkrāna.   55569901    555699R1
Bez cauruma jaucējkrānam.   55569801   555698R1

 * Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

5560 Nautic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*. 
600×460 mm 

Bez jaucējkrāna.    55609901   556099R1
Bez cauruma jaucējkrānam.    55609801   556098R1

*Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

5565 Nautic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*. 
650×500 mm

Bez jaucējkrāna.  55659901   556599R1
Bez cauruma jaucējkrānam.    55659801   556598R1

* Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

5570 Nautic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*. 
700×500 mm

Bez jaucējkrāna.  55709901   557099R1 
Bez cauruma jaucējkrānam.     55709801   557098R1

* Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

2920 kāja
Izlietnei ir precīzi jāatbilst kājas augstumam.

Izlietnēm 5550, 5556, 5560, 5565 un 5570   GB1129200100

2930 pārsegs

Izlietnēm 5556, 5560, 5565 un 5570   GB1129300100

Svarīgi! Nevar apvienot ar izlietnes jaucējkrāniem ar rokas dušu.

5295 pārsegs

Izlietnei 5550    52959901 

Svarīgi! Nevar apvienot ar izlietnes jaucējkrāniem ar rokas dušu.

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

ARTIC IZLIETNES
•  Dizainu raksturo taisnas līnijas un  

 taisni leņķi.

•  Uzstādīšanai ar skrūvēm vai kronš- 

 teiniem.

•  Pilnībā paslēpti kronšteini, lai

 nodrošinātu glītu uzstādīšanu. 

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu vien- 

 kāršu un videi draudzīgu tīrīšanu.

4450 Artic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*.
450×370 mm

Bez jaucējkrāna   GB1144500101  GB114450R101

* Ieteicamais kronšteinu garums: 240 mm

4550 Artic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*.
550×440 mm

Bez jaucējkrāna   GB1145500101  GB114550R101

* Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

4600 Artic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*.
600×465 mm

Bez jaucējkrāna   GB1146000101  GB114600R101

* Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

4650 Artic uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem*.
655×490 mm

Bez jaucējkrāna   GB1146500101  GB114650R101

* Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

4920 Artic kāja
Izlietne ir jāuzstāda tieši saskaņā ar kājas augstumu.

Izlietnēm 4550, 4600 un 4650   GB1149200100

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

4930 Artic pārsegs

Izlietnēm 4550, 4600 un 4650    GB1149300100

Svarīgi! Nevar apvienot ar izlietnes jaucējkrāniem ar rokas dušu. 

4931 Artic pārsegs

Izlietnei 4450  GB1149310100

Svarīgi! Nevar apvienot ar izlietnes jaucējkrāniem ar rokas dušu. 

Artikula numurs
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LOGIC IZLIETNES
•  Vairāki modeļi, īpaši veidoti nelie- 

 lām telpām.

•  Uzstādīšanai ar skrūvēm vai kronš- 

 teiniem.

•  C+ kā opcija, lai nodrošinātu vien- 

 kāršu un videi draudzīgu tīrīšanu.

5393 Logic izlietne roku mazgāšanai, uzstādīšanai ar skrūvēm. 
360×290 mm

Bez jaucējkrāna, ar caurumu jaucējkrānam labajā pusē 53939R01  53939RR1
Bez jaucējkrāna, ar caurumu jaucējkrānam kreisajā pusē 53939L01  53939LR1

5197 Logic izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm vai kronšteiniem*. 
500×265 mm

Bez jaucējkrāna, ar caurumu jaucējkrānam labajā pusē 51979R01  51979RR1
Bez jaucējkrāna, ar caurumu jaucējkrānam kreisajā pusē 51979L01  51979LR1

* Ieteicamais kronšteinu garums: 195 mm

5198 Logic izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm. 
570×370 mm
Galvenokārt piemērota uzstādīšanai stūrī, bet lieliski 
piemērota arī piestiprināšanai pie sienas. 
Pieejama tikai ar tvertni labajā pusē.

Bez jaucējkrāna  51989901  519899R1

5193 Logic izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm vai kronšteiniem*. 
560×440 mm

Bez jaucējkrāna   51939901  519399R1

*Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

5194 Logic izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm vai kronšteiniem*. 
610×470 mm

Bez jaucējkrāna   51949901  519499R1

* Ieteicamais kronšteinu garums: 260 mm

Ar C+
Artikula numursArtikula numurs

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

2920 kāja
Izlietne ir jāuzstāda tieši saskaņā ar kājas augstumu.

Izlietnēm 5550, 5556, 5560, 5565 and 5570  GB1129200100

2930 pārsegs

Izlietnēm 5556, 5560, 5565 un 5570   GB1129300100

Svarīgi! Nevar apvienot ar izlietnes jaucējkrāniem ar rokas dušu.

5295 pārsegs

Izlietnei 5550   52959901 

Svarīgi! Nevar apvienot ar izlietnes jaucējkrāniem ar rokas dušu.

Artikula numurs
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IZLIETŅU CITI MODEĻI

Modeļi, kas nav ietverti nevienā no mūsu produktu kolekcijām, taču ir piemēroti ikvienai sērijai.

860-2 uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem. 
600×455 mm 

Bez jaucējkrāna, ar cauruļveida kronšteiniem*, 280 mm GB1086020161   

* Uzstādot uz kronšteiniem, ir jāizmanto mūsu ražotie 
cauruļveida kronšteini. Nav piemērota uzstādīšanai 
uz standarta kronšteiniem.

860-3 uzstādīšanai ar skrūvēm un kronšteiniem. 
500×350 mm

Bez jaucējkrāna, bez pārplūdes*, 
ar cauruļveida kronšteiniem**, 240 mm GB1086030161   

* Ieteicama uzstādīšana ar spriegojuma apakšējo vārstu.

** Uzstādot uz kronšteiniem, ir jāizmanto cauruļveida 
kronšteini. Nav piemērota uzstādīšanai uz standarta 
kronšteiniem.

940 kāja
Izlietne ir jāuzstāda tieši saskaņā ar kājas augstumu.

Izlietnei 860-2    GB1019400100

7327 98 stūra izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm

Bez jaucējkrāna  GB1573279801  

Artikula numurs

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

1704 izlietnes pacēlājs ar pneimatisko mehānismu*  GB88170401

Aprīkojums:
1708 ūdens pievadu komplekts  GB88170801

*Izlietnes, jaucējkrāni un pievadi nav iekļautas komplektā

7119 63 izlietne.
600×490 mm
Piemērota mūsu izlietnes pacēlājam 1704.
Var uzstādīt ar skrūvēm tieši uz jau esošas sienas.
Īpaši pazemināts gultnes dziļums personām ratiņkrēslos.

Bez jaucējkrāna, ar pārplūdi   GB157119630110

7119 99 izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm.
700×560 mm
Piemērota mūsu izlietnes pacēlājam 1704.
Var uzstādīt arī ar skrūvēm tieši uz jau esošas sienas.
Īpaši pazemināts gultnes dziļums personām ratiņkrēslos.

Bez jaucējkrāna, ar pārplūdi   GB157119990110

740 izlietne, uzstādīšanai ar skrūvēm.
600×600 mm
Īpaši pazemināts gultnes dziļums personām ratiņkrēslos.

Bez jaucējkrāna, ar pārplūdi   GB1074010101

Bez jaucējkrāna, un pārplūdes   GB1074010102

IZLIETNES, CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Lai skatītu citus produktus, kas paredzēti personām ar īpašam vajadzībām, apmeklējiet vietni www.gustavsberg.com.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

3880 sifons ar savienojumu sienā
Ietilpst sifons, caurules un vāciņš izvadam sienā.

Sifons ar savienojumu sienā  GB41103880-00W

3880 sifons ar savienojumu grīdā, ar L-veida cauruli
Komplektā ietilpst sifons, L-veida caurule un vāciņš 
izvadam grīdā. Šis sifons ir īpaši piemērots uzstādīšanai, 
ja notekas atvere ir tuvu pie sienas.

Sifons ar savienojumu grīdā  GB41103880-00L 

SIFONI

•  Regulējams augstums un dziļums. •  Visas daļas ir no hromēta metāla. •  Piemēroti visām izlietnēm mūsu  

 piedāvātajā produktu klāstā.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Triomont XS izlietnes iebūvējamais rāmis. 
Augstais modelis, paredzēts uzstādīšanai pie taisnas sienas vai stūrī.

Svars: 11 kg, ieskaitot iepakojumu    
 

Triomont XS izlietnes iebūvējamais rāmis GB1921102100

Aksesuāri: 
stūra stiprinājums uzstādīšanai stūrī;  GB1921102029  
papildu sienas stiprinājums (ja komplektā ietverto apakšējo stiprinājumu nevar izmantot). GB1921102027  

 

TRIOMONT UZSTĀDĪŠANAS SISTĒMA, IZLIETNES IEBŪVĒJAMAIS RĀMIS

•  Glīta uzstādīšana ar minimāli  

 redzamām caurulēm.

•  Piemērots visām izlietnēm, kurām

 attālums starp skrūvēm ir līdz 280 mm.

•  Tērauda rāmis ar testēto slodzes  

 izturību 175 kg.

Triomont izlietnes iebūvējamā rāmja komplektā ietilpst:  
•  iebūvējamais rāmis;   

•  M12 vītņoti stieņi izlietnes uzstādīšanai;  

•  četri sienas stiprinājumi; 

•  skrūves un tapas nostiprināšanai;

•  iztekas stūra savienojums ar gumijas nipeli (diam. 32 mm);

•  uzstādīšanas instrukcija.

Vienmēr pabeidziet uzstādīšanu ar:  
•  izlietni; 

•  izlietnes jaucējkrānu; 

•  pie sienas uzstādītu sifonu.

Lai skatītu pilnīgu mūsu piedāvāto izlietņu, jaucējkrānu un ūdens atdalītāju 

klāstu, apmeklējiet vietni www.gustavsberg .com. Šajā vietnē varat skatīt visus 

produktus un pasūtīt visa mūsu piedāvāto produktu klāsta brošūras.
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KĀ JŪS MĒBELĒJAT 

SAVU VANNAS ISTABU?
Vannas istabas bieži vien tiek pārblīvētas ar dažādām lietām. Dvieļi, 

šampūna pudeles, matu sukas, peldmēteļi, kosmētika, tualetes papīrs, 

zobu pastas tūbiņas, medikamenti… viss uzkrājas ierobežotā platībā.

Viens efektīvs veids, kā tikt galā ar šo haosu, ir pārliecināties, ka ir pieti-

ekami daudz uzglabāšanas vietas. Gustavsberg vannas istabas mēbeles 

ir atbilde pielāgojamam un funkcionālam uzglabāšanas risinājumam; 

un tās ir patiesi izsmalcinātas.

PIELĀGOJAMAS MĒBELES AR IZSMALCINĀTĪBU

Izmantojot izlietnes skapīti, augsto skapi un no priekšpuses apgaismoto 

skapīti ar spoguli, jums būs pietiekami daudz vietas visiem vannas istabas 

piederumiem. Pateicoties pielāgojamajam dizainam, Logic mēbeles ir 

piemērotas gan lielām, gan mazām vannas istabām. Ja ir pieejams daudz 

vietas, laba ideja ir izmantot divus izlietnes skapīšus un augstos skapjus. 

Visām Logic mēbelēm ir balti skapīšu karkasi, taču durvis un atvilktņu 

priekšpuse ir pieejami dažādās krāsās un ar dažādām apdarēm.

LOGIC IZLIETNES SKAPĪTIS

Moody Blue zils

LOGIC IZLIETNES SKAPĪTIS

Perfect White balts

LOGIC IZLIETNES SKAPĪTIS

Sinful Black melns

LOGIC IZLIETNES SKAPĪTIS

Crazy Orange oranžs

LOGIC IZLIETNES SKAPĪTIS

Classy White balts

LOGIC VANNAS ISTABAS MĒBELES

Woody Grey pelēks
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•  Varat apvienot mēbeles un vannas istabas porcelānu jebkurā  

 vēlamajā veidā, taču ņemiet vērā, ka izlietnes ar izlietnes skapīši  

 vienmēr tiek veidoti, lai būtu piemēroti viens otram. Izdarot izvēli,  

 pārliecinieties, ka izmēri saskan.

•  Izvēlēties apakšējos skapīšus ar durvīm vai atvilktnēm. Atvilktnes  

 nodrošina labāku satura pārskatīšanu.

•   Vairākiem mūsu piedāvātajiem spoguļiem un skapīšiem ar spoguļiem  

 ir iebūvēts apgaismojums. To uzstādīšana ir vienmēr jāuztic elektro-  

 tehniķim.

•   Pārliecinieties, ka vannas istabas mēbeles ir kārtīgi norobežotas no dušas.  

 Mēbeles var izturēt mitro vannas istabas vidi, taču nav veidotas, lai uz tām  

 regulāri tiktu izsmidzināts ūdens.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

AKUSTIKA VANNAS ISTABĀ VAR RADĪT SKAĻUS, PĒKŠŅUS 

TROKŠŅUS, KAS IR ĪPAŠI KAITINOŠI. SOFT-CLOSE SISTĒMA 

NODROŠINA, KA SKAPĪŠU DURVIS UN ATVILKTNES AIZVE-

RAS LIEGI UN KLUSI.

LIELĀKO DAĻU PRODUKTU VARAT UZSTĀDĪT SAVIEM 

SPĒKIEM. TOMĒR ŠIS SIMBOLS NOZĪMĒ, KA MĒS IESAKĀM 

KONSULTĒTIES AR SERTIFICĒTU PROFESIONĀLI, PIEMĒ-

RAM, SANTEHNIĶI, FLĪZĒTĀJU VAI ELEKTRIĶI.

Jaunums šogad ir lieliskās un elegantās mēbeles no Artic sērijas. 

Liegi aizveramās durvis, gaumīgās, pārvietojamās modulārās sekci-

jas un labi pārdomātie skapīši ar spoguļiem ir konstruēti, lai radītu 

pilnīgi jaunu vannas istabas lietošanas pieredzes aspektu. Izlietnes 

skapītis, augstie un sienas skapji ir pieejami ar šādu apdari: melns 

ozolkoks, dabisks ozolkoks un matēts balts.

Mūsu Artic mēbeles noteikti piešķirs jūsu vannas istabai autentisku, 

ekskluzīvu atmosfēru.

EKSKLUZIVITĀTE UN AUTENTISKUMS

ATJAUTĪGI UN GAUMĪGI

Skaists Gustavsberg porcelāns, kas ievietots tumša 

izlietnes skapīša padziļinājumā, ir vairāk nekā tikai 

bauda acīm. Šī kombinācija nodrošina arī lielu 

virsmu kopā ar atjautīgu uzglabāšanas risinājumu.
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KURA IZLIETNE SASKAN AR KĀDU SKAPĪTI?

ATBILDES IR SNIEGTAS TURPINĀJUMĀ.

Pieejamās krāsas: spīdīgi balts, matēts pelēks un balts  Pieejamās krāsas: melns ozolkoks, dabisks ozolkoks un matēts balts 

IZLIETNES SKAPĪTIS 
NAUTIC ARTIC

A903
600 x 475 mm

A904
900 x 475 mm

A905                   
1200 x 475 mm

4860                  
600 x 460 mm

4875                    
750 x 460 mm

48100                    
1000 x 460 mm

48150                 
1500 x 460 mmIZLIETNE 

SKAPĪTIS

Nautic 5562

Nautic 5592

Nautic 5512

Logic 5169

Logic 5171

Logic 5188

Artic 4551

Artic 4601

Artic 4651

PILNAS VIRSMAS  
IZLIETNE

5545

5555

6147 98

7127 99

Šīs divas izlietnes ir lielāki modeļi, kas neatbilst mūsu izlietņu skapīšiem.
Tās ir paredzētas lielam plānojumam ar darba virsmu vai cita veida mēbelēm. 

Šīs divas izlietnes ir lielāki modeļi, kas neatbilst mūsu izlietņu skapīšiem.
Tās ir paredzētas lielam plānojumam ar darba virsmu vai cita veida mēbelēm. 

ROKTURI 

DEKORA PROFILS

Visi rokturi ir piemēroti visiem skapīšiem (izņemot Nautic 

sēriju, kurai ir dekora profili, nevis rokturi). Turpmākajās 

produktu lapās esam izvēlējušies  rokturus, kas, mūsuprāt, 

vislabāk atbilst attiecīgajiem skapīšiem, taču varat tos mainīt 

atbilstoši savai gaumei un idejām. 

Šeit varat skatīt visus rokturus, no kuriem iespējams izvēlēties.

Mērvienība “c-c” ir attālums starp roktura skrūvju caurumiem.

Nautic vannas istabas mēbelēm nav rokturu – tās 

vienmēr tiek piegādātas ar baltiem dekora profi liem. 

Ja vēlaties krāsainus profi lus, varat izvēlēties kādu no 

trīs nokrāsām. Svarīgi! Obligāti pasūtiet divus profi lus 

katram skapītim!

Modelis A, c-c 220 mm,
Classy Chrome

Garums: 600 mm
Nautic A903

Sarkans, melns vai alumīnija

Garums: 900 mm
Nautic A904

Sarkans, melns vai alumīnija

Garums: 1,200 mm
Nautic A905

Sarkans, melns vai alumīnija

Modelis B, c-c 32 mm, 
Classy Chrome

Modelis C, c-c 200 mm,
Classy Chrome

Modelis D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

Preču numuri, izmēru skices un cenas šiem produktiem ir norādīts sākot no 48. lpp.

2 gab

IZLIETNE FIKSĒTAI  

UZSTĀDĪŠANAI
Uzstādīšanu pabeidziet ar 
darba virsmu. Pirms cauruma 
griešanas uzmanīgi izlasiet 
montāžas instrukcijas. 

46



IZLIETNE 

Modelis E96, c-c 96 mm,
Classy Chrome

Modelis E128, c-c 128 mm,
Classy Chrome

Modelis E160, c-c 160 mm,
Classy Chrome

Modelis F, c-c 128 mm,
Classy Chrome 
vai Anthracite

Modelis F, c-c 192 mm, 
Classy Chrome
vai Anthracite

Modelis F, c-c 320 mm, 
Classy Chrome 
vai Anthracite

Modelis G, c-c 192 mm,
Classy Chrome 
vai Anthracite

Pieejamās krāsas: Sinful Black, Perfect White, Crazy Orange,
Moody Blue Svarīgi! Skapīšu karkass vienmēr baltā krāsā.

Pieejamās krāsas: Woody Grey, Classy White
Svarīgi! Skapīšu karkass vienmēr baltā krāsā. 

IZLIETNES SKAPĪTIS 
LOGIC LOGIC

1860                           
600 x 411 mm

1890                           
900 x 411 mm

1812+1860                       
1200 x 411 mm

1862                   
600 x 411 mm

1892                   
900 x 411 mm

1822                   
1200 x 411 mm

SKAPĪTIS

Nautic 5562

Nautic 5592

Nautic 5512

Logic 5169

Logic 5171

Logic 5188

Artic 4551

Artic 4601

Artic 4651

5545

5555

6147 98

7127 99

Šīs divas izlietnes ir lielāki modeļi, kas neatbilst mūsu izlietņu skapīšiem.
Tās ir paredzētas lielam plānojumam ar darba virsmu vai cita veida mēbelēm. 

Šīs divas izlietnes ir lielāki modeļi, kas neatbilst mūsu izlietņu skapīšiem.
Tās ir paredzētas lielam plānojumam ar darba virsmu vai cita veida mēbelēm.

PILNAS VIRSMAS 
IZLIETNE 

IZLIETNE FIKSĒTAI 

UZSTĀDĪŠANAI
Uzstādīšanu pabeidziet ar 
darba virsmu. Pirms cauruma 
griešanas uzmanīgi izlasiet 
montāžas instrukcijas. 
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

VANNAS ISTABAS MĒBELES AR NAUTIC IZLIETNI

BALTS SKAPĪTIS AR DEKORA PROFILIEM PELĒKS SKAPĪTIS AR DEKORA PROFILIEM

•  Skapīša korpuss un atvilktnes/durvis vienā  

 krāsā.

•  Nomaināmi dekora profi li četrās krāsās;

 spīdīgi balta krāsa kā standarts.

•  Dekora profi lu krāsas (sarkana, melna, alu- 

 mīnija) atbilst Coloric jaucējkrānu krāsām.

•  Durvis un atvilktnes ar Soft Close funkciju.

•  Atvilktņu ieliktnis pieejams kā aksesuārs

 izlietnes skapītim.

•  Izlietne ar elipsveida tvertni un plašām  

 līdzenām virsmām.

•  Augšējais panelis – alternatīva izlietnei –  

 papildu vietas nodrošināšanai.

•  Jebkuru elektroinstalāciju vannas istabās

  vienmēr ir jāveic sertificētam elektro- 

 tehniķim.

A903 izlietnes skapītis ar izlietni 5562 un baltu dekora profi lu

Spīdīgs balts (skapīša korpuss no balta melamīna)   GB71A903CWWBDH
Matēts pelēks  GB71A903GBWBDH
Balts melamīns  GB71A903AGWBDH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis  B0015100

A672 60 dekora profi ls * krāsu mainīšanai
Alumīnijs    A67260FJ
Melns   A67260FK
Sarkans   A67260FL

*SVARĪGI Obligāti pasūtiet divus profi lus katram skapītim.

A904 izlietnes skapītis ar izlietni 5592 un baltu dekora profi lu

Spīdīgi balts (skapīša korpuss no balta melamīna)   GB71A904CWWBDH
Matēts pelēks  GB71A904GBWBDH
Balts melamīns  GB71A904AGWBDH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis  B0015100

A672 90 dekora profi ls * krāsu mainīšanai
Alumīnijs     A67290FJ
Melns    A67290FK
Sarkans    A67290FL

*SVARĪGI Obligāti pasūtiet divus profi lus katram skapītim.

A905 izlietnes skapītis ar izlietni 5512 un baltu dekora profi lu

Spīdīgi balts (skapīša korpuss no balta melamīna)  GB71A905CWWBDH
Matēts pelēks  GB71A905GBWBDH
Balts melamīns  GB71A905AGWBDH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis  B0015100

A672 12 dekora profi ls * krāsu mainīšanai
Alumīnijs     A67212FJ
Melns    A67212FK
Sarkans    A67212FL

*SVARĪGI Obligāti pasūtiet divus profi lus katram skapītim.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

A402 60 skapītis ar spoguli, ar divām durvīm un apgaismojumu
Spoguļi arī durvju iekšpusē. Slēdzis un 230 V elektrības rozete skapītī.
Komplektā ar četriem stikla plauktiem. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. 
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai 
paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44.
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.
Komplektā ietvertas divas 13 W dienasgaismas spuldzes.

Matēts pelēks  A40260GB
Balts melamīns  A40260AG

A402 90 skapītis ar spoguli, ar divām durvīm un apgaismojumu 
Spoguļi arī durvju iekšpusē. Slēdzis un 230 V elektrības rozete skapītī.
Komplektā ar četriem stikla plauktiem. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. 
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai 
paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44.
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.
Komplektā ietvertas divas 14 W dienasgaismas spuldzes.

Matēts pelēks   A40290GB
Balts melamīns   A40290AG

A671 sienas skapītis ar durvīm, kas veras uz kreiso pusi, 
baltu dekora profi lu un diviem stikla plauktiem

Spīdīgi balts (skapīša korpuss no balta melamīna)   GB71A671CWDH
Matēts pelēks  GB71A671GBDH
Balts melamīns  GB71A671AGDH

A672 sienas skapītis ar durvīm, kas veras uz labo pusi, 
baltu dekora profi lu un diviem stikla plauktiem

Spīdīgi balts (skapīša korpuss no balta melamīna)  GB71A672CWDH
Matēts pelēks  GB71A672GBDH
Balts melamīns  GB71A672AGDH

A672 40 dekora profi ls krāsu mainīšanai
Alumīnijs    A67240FJ
Melns   A67240FK
Sarkans   A67240FL

A673 augstais skapis ar durvīm, kas veras uz kreiso pusi, 
vienu atvilktni un trīs stikla plauktiem

Spīdīgi balts (skapīša korpuss no balta melamīna)   GB71A673CWDH
Matēts pelēks  GB71A673GBDH
Balts melamīns  GB71A673AGDH

A674 augstais skapis ar durvīm, kas veras uz labo pusi, 
vienu atvilktni un trīs stikla plauktiem

Spīdīgi balts (skapīša korpuss no balta melamīna)   GB71A674CWDH
Matēts pelēks  GB71A674GBDH
Balts melamīns  GB71A674AGDH

A672 40 dekora profi ls krāsu mainīšanai
Alumīnijs    A67240FJ
Melns   A67240FK
Sarkans   A67240FL
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

A900 izlietnes skapītis ar durvīm, kas veras uz kreiso pusi, no balta melamīna, 
ar izlietni 5550 un fi ksētu baltu dekora profi lu     GB71A900AGWB

A901 izlietnes skapītis no balta melamīna, ar izlietni
5556 un fi ksētu baltu dekora profi lu        GB71A901AGWB

A902 izlietnes skapītis no balta melamīna, ar izlietni
5560 un fi ksētu baltu dekora profi lu        GB71A902AGWB

VANNAS ISTABAS MĒBELES AR NAUTIC IZLIETNI

•  Skapīša korpuss un durvis no balta melamīna.

•  Durvis ar Soft Close funkciju.

•  Skapītis ar vienu fi ksētu plauktu.

•  Izlietne ar elipsveida tvertni un lielu līdzenu virsmu.
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TRĪS VIRSMAS 

MATERIĀLI

Melns ozolkoks Dabisks ozolkoks Matēts balts

VANNAS ISTABAS MĒBELES AR ARTIC IZLIETNI, PIEGĀDE TIEK UZSĀKTA 2013. GADA VASARĀ

•  Skapīša korpuss un atvilktnes/durvis vienā krāsā.

•  Durvis un atvilktnes ar Soft Close funkciju.

•  Iespēja izvēlēties rokturus kā papildu piede- 

 rumus.

•  Atvilktnes ieliktnis pieejams kā aksesuārs.

•  Izlietnes skapītis ar plašu līdzenu virsmu.

•  Komplektā pilnas virsmas panelis. Var lietot  

 kā augšpusi sānu skapītim bez izlietnes.

•  Izgriezumu augšējā panelī ir jāveic klientam.

•  Komplektā universāls sifons, kas neaizņem  

 daudz vietas skapītī.

•  Skapītis ar spoguli bez rokturiem, ar pelēku  

 apakšējo malu = nekādu pirkstu nospie- 

 dumu.

•  Skapītis ar spoguli ar pārvietojamiem stikla plauk-

 tiem un LED apgaismojumu virs un zem skapīša.

•  Jebkuru elektroinstalāciju vannas istabās  

 vienmēr ir jāveic sertifi cētam elektrotehniķim.

PIEEJAMI VAIRĀKI 

ROKTURU MODEĻI

F Classy Chrome F Anthracite G Classy Chrome G Anthracite

4860 izlietnes skapītis ar pilnīgu augšējo paneli un izlietni 4551
un elastīgu sifonu

Melns ozolkoks GB714860BO00BO
Dabisks ozolkoks   GB714860NO00NO
Matēts balts    GB714860DH00DH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis GBBOX4
Sastāv no viena četru atvilktņu komplekta no balti krāsota MDF.
Pasūtiet nepieciešamo skaitu.  

Rokturus skatiet 53. lpp.

4875 izlietnes skapītis ar pilnīgu augšējo paneli un izlietni 4551
un elastīgu sifonu

Melns ozolkoks GB714875BO00BO
Dabisks ozolkoks   GB714875NO00NO
Matēts balts    GB714875DH00DH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis GBBOX4
Sastāv no viena četru atvilktņu komplekta no balti krāsota MDF.
Pasūtiet nepieciešamo skaitu.  

Rokturus skatiet 53. lpp.

48100 izlietnes skapītis ar pilnīgu augšējo paneli un izlietni 4551
un elastīgu sifonu

Melns ozolkoks GB714810BO00BO
Dabisks ozolkoks  GB714810NO00NO
Matēts balts   GB714810DH00DH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis GBBOX4
Sastāv no viena četru atvilktņu komplekta no balti krāsota MDF.
Pasūtiet nepieciešamo skaitu.  

Rokturus skatiet 53. lpp.

48150 izlietnes skapītis ar pilnīgu augšējo paneli un izlietnis 4551
un elastīgu sifonu

Melns ozolkoks GB714815BO00BO
Dabisks ozolkoks   GB714815NO00NO
Matēts balts   GB714815DH00DH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis GBBOX4
Sastāv no viena četru atvilktņu komplekta no balti krāsota MDF.
Pasūtiet nepieciešamo skaitu 

Rokturus skatiet 53. lpp.

Lai uzzinātu izlietnes un atvilktņu ieliktņu izmēru,
skatiet pirmo produktu paneli šajā lappusē.

Lai uzzinātu izlietnes un atvilktņu ieliktņu izmēru,
skatiet pirmo produktu paneli šajā lappusē.

Lai uzzinātu izlietnes un atvilktņu ieliktņu izmēru,
skatiet pirmo produktu paneli šajā lappusē.
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4870 augstais skapis
Durvis iespējams uzstādīt labajā vai kreisajā pusē.
Četri koka plaukti – viens fi ksēts un trīs pārvietojami.

Melns ozolkoks GB714870BO00BO
Dabisks ozolkoks  GB714870NO00NO
Matēts balts    GB714870DH00DH

Aksesuāri:
Atvilktnes ieliktnis  GBBOX4
Sastāv no viena četru atvilktņu komplekta no balti krāsota MDF.
Pasūtiet nepieciešamo skaitu.

Rokturus skatiet 53. lpp.

4888 60 skapītis ar spoguli, ar divām durvīm un LED apgaismojumu virs 
un zem skapīša
Spoguļi arī durvju iekšpusē. 230 V elektrības rozete skapītī. Komplektā ar
diviem stikla plauktiem. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai 
paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44.
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.

Melns ozolkoks GB71488860BO
Dabisks ozolkoks   GB71488860NO
Matēts balts    GB71488860DH

4888 75 skapītis ar spoguli, ar divām durvīm un LED apgaismojumu virs 
un zem skapīša
Spoguļi arī durvju iekšpusē. 230 V elektrības rozete skapītī. Komplektā ar
diviem stikla plauktiem. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai 
paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44.
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.

Melns ozolkoks GB71488875BO
Dabisks ozolkoks   GB71488875NO
Matēts balts   GB71488875DH

4888 10 skapītis ar spoguli, ar divām durvīm un LED apgaismojumu virs 
un zem skapīša
Spoguļi arī durvju iekšpusē. 230 V elektrības rozete skapītī. Komplektā ar
diviem stikla plauktiem. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai 
paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44.
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.

Melns ozolkoks GB71488810BO
Dabisks ozolkoks   GB71488810NO
Matēts balts    GB71488810DH

4888 15 skapītis ar spoguli, ar četrām durvīm un LED apgaismojumu virs 
un zem skapīša
Spoguļi arī durvju iekšpusē. 230 V elektrības rozete skapītī. Komplektā ar
četriem stikla plauktiem. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai 
paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44.
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. 

Melns ozolkoks GB71488815BO
Dabisks ozolkoks   GB71488815NO
Matēts balts   GB71488815DH
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4880 60 spogulis ar apgaismojumu/ 4880 60 spogulis bez apgaismojuma
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. Elektroinstalācijas darbus jāveic
pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. 
Izolācijas klase IP44. Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. LED apgaismojums.

4880 60 spogulis ar apgaismojumu  GB7148806000
4880 60 spogulis bez apgaismojuma GB7148806000U

Aksesuāri:
Plauktu balsti (pasūtiet 2 katram plauktam)
Classy Chrome GB714890C

Stikla plaukts, 600 mm GB7148906000

4880 75 spogulis ar apgaismojumu / 4880 75 spogulis bez apgaismojuma
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. Elektroinstalācijas darbus jāveic
pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. 
Izolācijas klase IP44. Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. LED apgaismojums.

4880 75 spogulis ar apgaismojumu  GB7148807500
4880 75 spogulis bez apgaismojuma GB7148807500U

Aksesuāri:
Plauktu balsti (pasūtiet 2 katram plauktam)
Classy Chrome GB714890C

Stikla plaukts, 750 mm GB7148907500

4880 100 spogulis ar apgaismojumu / 4880 100 spogulis bez apgaismojuma
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. Elektroinstalācijas darbus jāveic
pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. 
Izolācijas klase IP44. Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. LED apgaismojums.

4880 100 spogulis ar apgaismojumu  GB7148801000
4880 100 spogulis bez apgaismojuma GB7148801000U

Aksesuāri:
Plauktu balsti (pasūtiet 2 katram plauktam)
Classy Chrome GB714890C

Stikla plaukts, 1000 mm GB7148901000

4880 150 spogulis ar apgaismojumu / 4880 150 spogulis bez apgaismojuma
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. Elektroinstalācijas darbus jāveic
pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. 
Izolācijas klase IP44. Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. LED apgaismojums.

4880 150 spogulis ar apgaismojumu  GB7148801500
4880 150 spogulis bez apgaismojuma GB7148801500U

Aksesuāri:
Plauktu balsti (pasūtiet 3 katram plauktam)
Classy Chrome GB714890C

Stikla plaukts, 1500 mm GB7148901500

Rokturi
Piemēroti visiem skapīšiem

Modelis F, c-c 128 mm, Classy Chrome GB7148C128E
Modelis F, c-c 192 mm, Classy Chrome GB7148C192E
Modelis F, c-c 320 mm, Classy Chrome GB7148C320E

Modelis F, c-c 128 mm, Anthracite GB7148A128F
Modelis F, c-c 192 mm, Anthracite  GB7148A192F
Modelis F, c-c 320 mm, Anthracite GB7148A320F

Modelis G, c-c 192 mm, Classy Chrome GB7148C192G

Modelis G, c-c 192 mm, Anthracite  GB7148A192G
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1860 izlietnes skapītis ar izlietni 5169 un elastīgu sifonu

Sinful Black GB711860WBEL
Perfect White GB711860WBDH
Moody Blue GB711860WB36
Grazy Orange  GB711860WB38

Aksesuāri:
Rokturi 
Modelis A GB711800001A
Modelis C GB711800001C

Atbalsta kājiņas
Hromētas. Regulējamas, 320–340 mm, komplektā: 2 gab. GB7118000004

1890 izlietnes skapītis ar izlietni 5171 un elastīgu sifonu

Sinful Black GB711890WBEL
Perfect White GB711890WBDH
Moody Blue GB711890WB36
Grazy Orange  GB711890WB38

Aksesuāri:
Rokturi (Svarīgi: pasūtiet 2 gab.)
Modelis A GB711800001A 
Modelis C GB711800001C

Atbalsta kājiņas
Hromētas. Regulējamas, 320–340 mm, komplektā: 2 gab. GB7118000004

VANNAS ISTABAS MĒBELES AR LOGIC IZLIETNI

Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue Rokturis A Rokturis B Rokturis C

1812 + 1860 izlietnes skapītis ar durvīm.
Ar izlietni 5188 un elastīgu sifonu

Sinful Black GB711812WBELEL
Perfect White GB711812WBDHDH
Moody Blue GB711812WB3636
Grazy Orange  GB711812WB3838

1812 + 1860 izlietnes skapītis bez durvīm sānu skapītim.
Ar izlietni 5188 un elastīgu sifonu

Sinful Black GB711812WBEL
Perfect White GB711812WBDH
Moody Blue GB711812WB36
Grazy Orange  GB711812WB38

Aksesuāri:
Rokturi
Modelis B  GB711800001B 
Modelis C GB711800001C

Atbalsta kājiņas
Hromētas. Regulējamas, 320–340 mm, komplektā: 2 gab. GB7118000004

•  Dziļums piemērots nelielām vannas   

 istabām.

•  Atvilktnes/durvis pieejamas četrās krāsās,  

 skapīša korpuss baltā krāsā.

•  Nomaināma durvju un atvilktņu priekšpuse  

 krāsās, kas atbilst mūsu vannu priekšējiem  

 paneļiem un Logic jaucējkrāniem.

•  Komplektā ietverts universāls ūdens atdalī- 

 tājs, kas neaizņem daudz vietas skapītī.

•  Viena liela atvilktne un viens fiksēts   

 plaukts izlietnes skapītī.

•  Augšējais panelis kā alternatīva izlietnei.

•  Durvis un atvilktnes ar Soft Close funkciju.

•  Iespējams izvēlēties rokturus kā papildu  

 piederumus.

•  Hromētas atbalsta kājiņas kā papildu  

 piederumi.

ČETRI MATERIĀLI TRĪS ROKTURI
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1810 sienas skapis
Ar grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē. 
Ar pārvietojamu koka plauktu. Skapja korpuss vienmēr ir baltā krāsā.

Sinful Black  GB7118100100EL
Perfect White GB7118100100DH
Moody Blue GB711810010036
Crazy Orange GB711810010038

Aksesuāri:
Rokturis A GB711800001A
Rokturis B GB711800001B

1820 Atvilktņu skapītis
Ar grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē. 
Skapja korpuss vienmēr ir baltā krāsā.

Sinful Black  GB7118200100EL
Perfect White GB7118200100DH
Moody Blue GB711820010036
Crazy Orange GB711820010038

Aksesuāri:
Rokturis A GB711800001A
Rokturis B GB711800001B

1850 Logic mēbeļu komplekts
Ar izlietni. Skapītim ir balta melamīna durvis un plaukts. 
Komplektā iekļauts rokturis (modelis A).

Mēbeļu komplekts ar caurumu jaucējkrānam izlietnes kreisajā pusē.    GB71185001L00
Mēbeļu komplekts ar caurumu jaucējkrānam izlietnes labajā pusē.   GB71185001R00

1870 augstais skapis, dziļums: 160 mm
Ar divām grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē. 
Ar diviem pārvietojamiem koka plauktiem. Skapja korpuss vienmēr ir baltā krāsā.

Sinful Black  GB7118700100EL
Perfect White GB7118700100DH
Moody Blue GB711870010036
Crazy Orange GB711870010038

1871 augstais skapis, dziļums: 350 mm
Ar divām grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē un ar 
diviem pārvietojamiem koka plauktiem. Hromētie rokturi jāpasūta atsevišķi.
Skapja korpuss vienmēr ir baltā krāsā.

Sinful Black  GB7118710100EL
Perfect White GB7118710100DH
Moody Blue GB711871010036
Crazy Orange GB711871010038

Aksesuāri:
Rokturis A (Svarīgi: pasūtiet 2 gab.) GB711800001A 
Rokturis B (Svarīgi: pasūtiet 2 gab.) GB711800001B 
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VANNAS ISTABAS MĒBELES AR LOGIC IZLIETNI

DIVI MATERIĀLI ČETRI ROKTURI

Classy White Woody Grey Rokturis E128 Rokturis E160Rokturis E96Rokturis D

1862 izlietnes skapītis ar izlietni 5169 un elastīgu sifonu

Classy White GB711862WB01
Woody Grey GB711862WBWG

Aksesuāri:
Rokturi. Pasūtiet nepieciešamo skaitu
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1892 izlietnes skapītis ar izlietni 5171 un elastīgu sifonu

Classy White GB711892WB01
Woody Grey GB711892WBWG

Aksesuāri:
Rokturi. Pasūtiet nepieciešamo skaitu
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1822 izlietnes skapītis ar izlietni 5188 un elastīgu sifonu

Classy White GB711822WB01
Woody Grey GB711822WBWG

Aksesuāri:
Rokturi. Pasūtiet nepieciešamo skaitu
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

•  Dziļums piemērots nelielām vannas istabām.

•  Atvilktnes/durvis pieejamas divās krāsās, skapīša korpuss  

 baltā krāsā.

•  Komplektā ietverts universāls sifons, kas neaizņem daudz  

 vietas skapītī.

•  Divas ietilpīgas atvilktnes izlietnes skapītī. 

•  Durvis un atvilktnes ar Soft Close funkciju. 

•  Iespējams izvēlēties rokturus kā papildu piederumus.

•  Jebkuru elektroinstalāciju vannas istabās vienmēr ir  

 jāveic sertifi cētam elektrotehniķim.
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1810 sienas skapis
Ar grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē, 
ar vienu pārvietojamu koka plauktu.

Classy White GB711810010001
Woody Grey GB7118100100WG

Aksesuāri:
Rokturi. Pasūtiet nepieciešamo skaitu
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1870 augstais skapis, dziļums: 160 mm
Ar grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē, 
ar diviem pārvietojamiem koka plauktiem.

Classy White GB711870010001
Woody Grey GB7118700100WG

1871 augstais skapis, dziļums: 350 mm
Ar grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē un 
ar diviem pārvietojamiem koka plauktiem.

Classy White GB711871010001
Woody Grey GB7118710100WG

Aksesuāri:
Rokturi. Pasūtiet nepieciešamo skaitu
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1882 60 skapītis ar spoguli ar divām durvīm
Spoguļi arī durvju iekšpusē. Ar diviem pārvietojamiem stikla plauktiem.
Pieejams ar apgaismojumu un/vai rozeti
(izolācijas klase IP44) kā papildinājumu.

White GB7118826001

Aksesuāri:
Apgaismes panelis, IP44 8W GB7118824600
Elektrības rozete, IP44 GB711800220

1882 90 skapītis ar spoguli ar trīs durvīm
Ar grozāmajām durvīm uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē.
Sastāv no 60 un 30 cm vienībām. Varat izvēlēties, vai 30 cm vienība būs 
kreisajā vai labajā pusē. Spoguļi arī durvju iekšpusē.
Ar diviem pārvietojamiem stikla plauktiem. Pieejams ar apgaismojumu 
un/vai rozeti (izolācijas klase IP44) kā papildinājumu.

White GB7118829001

Aksesuāri:
Apgaismes panelis, IP44 8W GB7118824600
Elektrības rozete, IP44 GB711800220
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

1831 apgaismes panelis
Ar diviem LED apgaismojumiem nišā un 230 V rozeti, savienošanai 
ar zemesslēguma pārtraucēju. Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas 
kopā ar spoguli 1835.

White  GB71183160AG

1835 spogulis 600 x 720 mm GB7118356001
Piemērots apgaismes panelim 1831

1880-60 spogulis ar apgaismojumu
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. 
Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44. 
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. Komplektā ietvertas divas 13 W 
dienasgaismas spuldzes.

1880-60 spogulis 600 x 650 mm GB7118806000
1880-60 spogulis 600 x 650 mm, ar elektrības rozeti GB7118806011

1880-90 spogulis ar apgaismojumu
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. 
Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44. 
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. Komplektā ietvertas divas 13 W 
dienasgaismas spuldzes.

1880-90 spogulis 900 x 650 mm GB7118809000
1880-90 spogulis 900 x 650 mm, ar elektrības rozeti GB7118809011

1880-120 spogulis ar apgaismojumu
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas.
Elektroinstalācijas darbus jāveic pilnvarotam elektrotehniķim. 
Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. Izolācijas klase IP44. 
Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā. Komplektā ietvertas divas 13 W 
dienasgaismas spuldzes.

1880-120 spogulis 1200 x 650 mm GB7118801200
1880-120 spogulis 1200 x 650 mm, ar elektrības rozeti GB7118801211

A403 60 spogulis ar apgaismojumu
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. Elektroinstalācijas darbus jāveic 
pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. 
Izolācijas klase IP44. Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.

Spogulis ar alumīnija aizmugurējo daļu A40360GB

A403 90 spogulis ar apgaismojumu
Paredzēts fi ksētai uzstādīšanai pie sienas. Elektroinstalācijas darbus jāveic 
pilnvarotam elektrotehniķim. Visi uzstādīšanai paredzētie komponenti ir komplektā. 
Izolācijas klase IP44. Uzstādīšanai vannas istabu 2. zonā.
Komplektā ietvertas divas 21 W dienasgaismas spuldzes.

Spogulis ar alumīnija aizmugurējo daļu A40390GB

SPOGUĻI UN APGAISMOJUMS 
•  Modeļi, kas neietilpst nevienā no  

 mūsu produktu kolekcijām, taču kuri  

 atbilst visām sērijām.

•  Mērījumi ir pielāgoti standarta  

 mēbeļu un izlietņu izmēriem.

•  Jebkuru elektroinstalāciju vannas  

 istabās vienmēr ir jāveic sertifi cētam  

 elektrotehniķim.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

5545 Nautic ovāls iebūvējamais modelis. 
450×360 mm

Bez jaucējkrāna   5545 99 01   5545 99 R1
Bez jaucējkrāna, bez pārplūdes notekas   5545 98 01   5545 98 R1

5555 Nautic ovāls iebūvējamais modelis. 
550×440 mm

Bez jaucējkrāna   5555 99 01   5555 99 R1
Bez jaucējkrāna, bez pārplūdes notekas  5555 98 01   5555 98 R1

IZLIETNES KOMBINĒŠANAI AR MĒBELĒM

•  Pilnas virsmas izlietnes izmēri ir pielāgoti atbilstoši  

 mēbeļu sērijai ar tādu pašu nosaukumu.

•  Atsevišķas pilnas virsmas izlietnes var uzstādīt uz  

 kronšteiniem.

•  Izlietnes, kas paredzētas iebūvēšanai vai uzstādīšanai no  

 apakšas, var apvienot ar apakšējo skapīti un augšējo paneli.

•  Obligāti pārliecinieties, ka izlietnes izmēri atbilst mēbeļu  

 izmēriem.

NAUTIC IZLIETNE

5512 Nautic izlietne. 
1220×500 mm 
Paredzēta uzstādīšanai uz Nautic izlietnes skapīša vai kronšteiniem.

Bez jaucējkrāna    5512 99 01   5512 99 R1
Bez jaucējkrāna, bez pārplūdes notekas   5512 98 01   5512 98 R1

Izlietni var uzstādīt arī uz kronšteiniem ar priekšējo paneli.
Kronšteini: 460 mm  GB81550001
Priekšējais panelis: 1200 mm  GB81551201

5592 Nautic izlietne.
920×500 mm 
Paredzēta uzstādīšanai uz Nautic izlietnes skapīša vai kronšteiniem.

Bez jaucējkrāna    5592 99 01   5592 99 R1
Bez jaucējkrāna, bez pārplūdes notekas  5592 98 01  5592 98 R1

Izlietni var uzstādīt arī uz kronšteiniem ar priekšējo paneli.
Kronšteini: 460 mm  GB81550001
Priekšējais panelis: 900 mm  GB81559001

5562 Nautic izlietne.
620×500 mm
Paredzēta uzstādīšanai uz Nautic izlietnes skapīša vai kronšteiniem.

Bez jaucējkrāna     5562 99 01   5562 99 R1
Bez jaucējkrāna, bez pārplūdes notekas    5562 98 01   5562 98 R1

Izlietni var uzstādīt arī uz kronšteiniem ar priekšējo paneli.
Kronšteini: 460 mm   GB81550001
Priekšējais panelis: 600 mm   GB81556001

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

LOGIC IZLIETNE

ARTIC IZLIETNE

4551 Artic izlietne iebūvēšanai.
550x440 mm
Tiek uzstādīta no augšas galda virsmā ar atbilstoši izgrieztu caurumu.

Bez jaucējkrāna  GB1145510101  GB114551R101

4601 Artic izlietne iebūvēšanai.
600x465 mm
Tiek uzstādīta no augšas galda virsmā ar atbilstoši izgrieztu caurumu.

Bez jaucējkrāna  GB1146010101  GB114601R101

4651 Artic izlietne iebūvēšanai.
655x490 mm
Tiek uzstādīta* no augšas galda virsmā ar atbilstoši izgrieztu caurumu.

Bez jaucējkrāna  GB1146510101  GB114651R101

5169 Logic izlietne.
620x430 mm
Paredzēta uzstādīšanai uz Logic mēbelēm vai ar skrūvēm, c-c 280 mm.

Bez jaucējkrāna  51699901  516999R1

Izlietni var uzstādīt arī uz kronšteiniem ar priekšējo paneli.
Kronšteini: 395 mm  GB81510001
Priekšējais panelis: 600 mm  GB81556001

5171 Logic izlietne.
920x430 mm
Paredzēta uzstādīšanai uz Logic mēbelēm vai ar skrūvēm, c-c 280 mm.

Bez jaucējkrāna   51719901  517199R1

Izlietni var uzstādīt arī uz kronšteiniem ar priekšējo paneli.
Kronšteini: 395 mm  GB81510001
Priekšējais panelis: 900 mm  GB81559001

5188 Logic izlietne.
1200x430 mm
Paredzēta uzstādīšanai uz Logic mēbelēm

Bez jaucējkrāna   51889901  518899R1

Izlietni var uzstādīt arī uz kronšteiniem ar priekšējo paneli.
Kronšteini: 395 mm  GB81510001
Priekšējais panelis: 1200 mm  GB81551201

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Sifons ar elastīgu notekas šļūteni

Universāls sifons savienojumam sienā vai grīdā. GB8118000001

6322 99 izlietne.  
600x500 mm
Paredzēta novietošanai uz galda virsmas (balstās uz sava svara).

Bez jaucējkrāna    GB1563229901
Noteka apmalē un apakšējā vārsta stiprinājums*   94281061

* piemērots savienojumam ar galda virsmas augšējo sifonu

6147 98 ovāla izlietne, modelis uzstādīšanai no apakšas
Jaucējkrānu var uzstādīt galda virsmā vai sienā virs izlietnes.

Bez jaucējkrāna, ar nostiprināšanas detaļām  GB1561479801

7127 99 apaļa izlietne, modelis uzstādīšanai no apakšas

Bez jaucējkrāna, ar nostiprināšanas detaļām  GB1571279901

6321 99 izlietne. 
500x400 mm
Paredzēta novietošanai uz galda virsmas (balstās uz sava svara).

Bez jaucējkrāna    GB1563219901
Noteka apmalē un apakšējā vārsta stiprinājums*   94281061

* piemērots savienojumam ar galda virsmas augšējo sifonu

MĒBELES PAPILDU MODEĻIEM

SIFONS IZLIETNĒM

•  Īpaši veidots uzstādīšanai apakšējā skapītī zem izlietnes. •  Nodrošina skapītī lielu uzglabāšanas vietu.
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KĀDU VANNU IZVĒLĒTIES?
Tikai dažas lietas dzīvē var salīdzināt ar iegremdēšanos karstā vannā 

ilgas un smagas dienas beigās. Vannas radīto mierinošo un relaksējošo 

efektu ir grūti pārspēt. Gustavsberg vannas nav iedalītas produktu sērijās, 

jo tās ir piemērotas gandrīz jebkurai vannas istabas atmosfērai – un šogad 

kā papildus varat izvēlēties arī no vairākām fi ksēti uzstādītām vannām. 

Mūsu piedāvāto vannu modeļiem ir vienkāršs un moderns dizains, un 

tām var uzstādīt dažādus priekšējos paneļus. Šādi varat iedomāties 

dažādus risinājumus. Mūsu brīvstāvošās vannas uz vienkāršām kājiņām 

izskatās visiespaidīgāk, ja tās ir novietotas plašākā telpā.

Visas Gustavsberg vannas ir viegli tīrāmas jebkurā zonā.

Vanna ar pilnu priekšējo paneli paslēpj notekas savienojumu, 

taču tīrīšana var būt apgrūtināta. Lai atrisinātu šo problēmu, mūsu 

glītajam modelim ir vienkāršs risinājums: varat bīdīt priekšējo 

paneli uz augšu, lai piekļūtu apakšdaļai. 

LABI PĀRDOMĀTA UN VIEGLI KOPJAMA

Gustavsberg piedāvā dažādas vannas. Ja vēlaties vannas istabai 

piešķirt ekskluzīvu izskatu, mūsu piedāvātās fi ksēti uzstādāmās 

vannas var būt laba opcija. Varat arī izvēlēties vannu, kas montēta 

uz kājiņām – baltā vai melnā krāsā, ar nomaināmām kājiņām.

Mēs piedāvājama arī vannas ar maināmiem priekšējiem paneļiem, 

kas ir pieejami vairākās lieliskās noskaņu krāsās. Ja viena krāsa 

apnīk, varat nomainīt priekšējo paneli.

FIKSĒTA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA UZ KĀJIŅĀM?
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• Gustavsberg piedāvā dažādu formu un izmēra vannas; lielākā daļa  

 ir paredzēta uzstādīšanai ar paneli vai puspaneli. Mēs piedāvājam arī  

 brīvstāvošas vannas un vannas apfl īzēšanai.

•  Mūsu vannas ir gatavotas no emaljēta lokšņu tērauda, kas ir ļoti stiprs  

 un izturīgs materiāls. 

•  Vannas ir viegli uzstādīt un kopt. Priekšējos paneļus mūsu vannām ar

 pilnīgu priekšējo paneli var pacelt uz augšu, lai atvieglotu tīrīšanu.

 Savukārt priekšējie puspaneļi vienmēr nodrošina pilnīgu piekļuvi  

 grīdai, lai to uzturētu tīru.

•  Statīva kājiņas atrodas stūros, nodrošinot, ka vannas apgāšana ir  

 gandrīz neiespējama. Kājiņas ir regulējamas, lai vanna tiktu droši no- 

 vietota – pat uz slīpas grīdas.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

VANNAS IR PIEEJAMAS AR PRETSLĪDES APSTRĀDI, KAS 

TEHNISKI NOZĪMĒ, KA KVARCA SMILTIS TIEK ESTĒTISKI 

IEDEDZINĀTAS VANNAS EMALJAS NEITRĀLAJĀ STRUK-

TŪRĀ. ŠĀDA VIRSMA SAMAZINA SLĪDĒŠANAS VARBŪTĪBU, 

KAD JŪS ATRODATIES VANNĀ. TURKLĀT ŠĪ PRETSLĪDES 

VIRSMA ATRODAS KĀJU SEKTORĀ, LAI TĀ NEATSTĀTU 

IETEKMI UZ KOPĒJO VANNAS SNIEGTO LABSAJŪTU. 

VANNAS IR IESPĒJAMS PASŪTĪT AR ĪPAŠIEM ATBALSTA 

ROKTURIEM UZ APMALES, LAI UZLABOTU DROŠĪBU UN 

ATVIEGLOTU LIETOŠANU.

MŪSU VANNAS IR PIEEJAMAS AR PAPILDU VIRSMAS 

APSTRĀDI, KO SAUC ”GLAZŪRA PLUS\ GLAZEPLUS”. 

TĀ  IR KRISTĀLDZIDRA POLIMĒRA PLĒVE, KAS AIZSARGĀ 

JŪSU VANNU NO NETĪRUMIEM UN KAĻĶAKMENS NOGULSNĒM 

UN SAMAZINA NEPIECIEŠAMO MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU 

DAUDZUMU.

TVERTŅU MODEĻI EMALJĒTAJĀM VANNĀM AR PRIEKŠĒJO PANEĻU RĀMJIEM VAI KĀJIŅĀM

Standarta vannām 1300–1700, un 
brīvstāvošajam modelim 1571, ir 
visvienkāršākā tvertne. Tās ir ērtas 

un praktiskas iešanai gan vannā, 

gan dušā – dziļums ir 420 mm. 

Vannas Kombi 1607-1707 ir lieliski 

piemērotas cilvēkiem, kuri bieži 

vannu izmanto arī kā dušu. Vannām 

ir līdzena virsma “pēdu daļā”, noteka 

atrodas vannas centrā, un “galvas 

daļa” ir noapaļota un ērta. Šīs vannas 

ir nedaudz seklākas (380 mm) nekā 

mūsu standarta vannas, kas atvieglo 

iekļūšanu vannā un izkļūšanu no tās.

Vanna Duo 1603 ir paredzēta 

divām personām. Tai ir galvgaļi no 

abām pusēm un noteka vannas 

centrā.

Vannas modelis 1051 ir paredzēts 

personām, kam ir ļoti maza vannas 

istaba, taču nespēj atteikties no 

vannas. 

Tās izmēri ir 1050 x 650 mm.

Brīvstāvošajām vannām 6316 
un 6368 ir ovāla tvertne, ar 

slīpumu ērtākai gulēšanai abās 

vannas pusēs, un noteka atrodas 

vannas centrā.
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1300 vanna, 1300 x 700 mm.
Ar pārplūdi
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu  GB2081300100 

7013 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem GB2170130100 

7513 Papildu priekšējais panelis GB2175130100 

7570 Papildu sānu panelis   GB2175700100 

6013 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem GB2160130100 

6513 Papildu priekšējais puspanelis   GB2165130100

6570 Papildu sānu puspanelis  GB2165700100 

6213 Papildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*   GB2162130100 

*) Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo 
puspaneli par pilno priekšējo paneli.

1400 vanna, 1400 x 700 mm.
Ar pārplūdi
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu  GB2083400100 

7014 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem GB2170140100 

7514 Papildu priekšējais panelis  GB2175140100 

7570 Papildu sānu panelis GB2175700100 

6014 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem GB2160140100 

6514 Papildu priekšējais puspanelis  GB2165140100 

6570 Papildu sānu puspanelis  GB2165700100

6214 Papildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*  GB2162140100 

*) Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo 
puspaneli par pilno priekšējo paneli.

Vannas ir iespējams pasūtīt ar glazeplus pārklājumu, 
ar pretslīdes apstrādi vannas apakšai vai ar rokturiem. 
Papildus iespējams pasūtīt:

1400 Vanna ar glazeplus pārklājumu  GB2083400199 

1400 Vanna ar pretslīdes pārklājumu  GB2083400112

1400 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem  GB2083400111

Divi rokturi GB208B080901

1500 vanna, 1500 x 700 mm.
Ar pārplūdi
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu GB2083500100

7015 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem GB2170150100 

7515 Papildu priekšējais panelis  GB2175150100 

7570 Papildu sānu panelis  GB2175700100 

6015 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem GB2160150100 

6515 Papildu priekšējais puspanelis GB2165150100 

6570 Papildu sānu puspanelis  GB2165700100 

6215 Papildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*   GB2162150100 

*) Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo 
puspaneli par pilno priekšējo paneli.

Vannas ir iespējams pasūtīt ar glazeplus pārklājumu, 
ar pretslīdes apstrādi vannas apakšai vai ar rokturiem. 
Papildus iespējams pasūtīt:

1500 Vanna ar glazeplus pārklājumu GB2083500199 

1500 Vanna ar pretslīdes pārklājumu GB2083500112 

1500 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem  GB2083500111 

Divi rokturi GB208B080901

Artikula numurs
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Vannas ietilpība: 150 litri

Vannas ietilpība: 155 litri

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.Vannas ietilpība: 165 litri

•  Emaljēts lokšņu tērauds.

•  Ar priekšējā paneļa rāmi, uzstādītu   

 apakšējo vārstu un notekas cauruli.

•  Priekšējā paneļa rāmi var bīdīt uz sāniem  

 un atpakaļ, nodrošinot vietu cauruļu   

 izvietošanai gar sienām.

•  Regulējamas kājiņas, 25 mm.

•  Pilnajam priekšējam panelim ir bīdāma  

 apakšējā daļa, lai atvieglotu tīrīšanu.

•  Rokturi un pretslīdes apstrāde vannas apakš- 

 daļas virsmai ir pieejami kā papildu opcijas  

 drošākai vannas lietošanai.

•  Glazeplus kā opcija, lai nodrošinātu   

 vienkāršu un videi draudzīgu tīrīšanu.

•  Vairākiem modeļiem priekšējā paneļa   

 rāmis ir pieejams dažādās krāsās.

LOKŠŅU TĒRAUDA EMALJĒTĀS VANNAS AR PILNU VAI DAĻĒJU PRIEKŠĒJO PANELI
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1570 vanna, 1570 x 700 mm.
Bez pārplūdes
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu. Galvenokārt 
paredzēta kā nomaiņas vanna renovācijas projektos.  GB2115700100

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
balts  GB2170160100
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Moody Blue GB2170163600
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Crazy Orange GB2170163800
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Sinful Balck GB2170165800
7516 Papildu priekšējais panelis, balts   GB2175160100
7570 Papildu sānu panelis, balts  GB2175700100
6016 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem  GB2160160100
6516 Papildu priekšējais puspanelis  GB2165160100
6570 Papildu sānu puspanelis   GB2165700100
6216 Papildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*  GB2162160100

* Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo puspaneli 
par pilno priekšējo paneli.

Opcijas:
1570 Vanna Glazeplus pārklājumu   GB2115700113
1570 Vanna ar pretslīdes pārklājumu   GB2115700112
1570 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem* GB2115700111

Divi rokturi  GB208B080901

1600 vanna, 1600 x 700 mm. 
Ar pārplūdi
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu.   GB2083600100

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, balts  GB2170160100
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Moody Blue GB2170163600
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Crazy Orange GB2170163800
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Sinful Balck GB2170165800
7516 Papildu priekšējais panelis, balts  GB2175160100
7570 Papildu sānu panelis, balts  GB2175700100
6016 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem  GB2160160100
6516 Papildu priekšējais puspanelis  GB2165160100
6570 Papildu sānu puspanelis  GB2165700100
6216 Papildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*  GB2162160100

* Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo puspaneli 
par pilno priekšējo paneli.

Opcijas:
1600 Vanna Glazeplus pārklājumu   GB2083600199

1600 Vanna ar pretslīdes pārklājumu    GB2083600112
1600 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem GB2083600111

Divi rokturi   GB208B080901

1603 divvietīga vanna, 1600 x 700 mm.
Bez pārplūdes
Vienādmalu gultne, bez balstiem, apakšējais vārsts   
atrodas gultnes centrā. GB2116030100

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, balts  GB2170160100
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Moody Blue GB2170163600
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Crazy Orange GB2170163800
7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 
Sinful Balck GB2170165800

7516 Papildu priekšējais panelis, balts   GB2175160100

7570 Papildu sānu panelis, balts   GB2175700100

6016 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem  GB2160160100

6516 Papildu priekšējais puspanelis  GB2165160100

6570 Papildu sānu puspanelis  GB2165700100

6216 Papildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*  GB2162160100

* Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo puspaneli 
par pilno priekšējo paneli.

Opcijas:

1603 Vanna ar Glazeplus pārklājumu  GB2116030113

1603 Vanna ar pretslīdes pārklājumu   GB2116030112

1603 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem  GB2116030111

Divi rokturi   GB208B080901

Artikula numurs

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Vannas ietilpība: 186 litri

Vannas ietilpība: 178 litri

Vannas ietilpība: 178 litri

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

1607 vanna kombi, 1600 x 700 mm.
Bez pārplūdes
Ar plakanu pamatni dušas zonai. 
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu.  GB2116070100

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 

balts   GB2170160100

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 

Moody Blue GB2170163600

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 

Crazy Orange GB2170163800

7016 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem, 

Sinful Balck GB2170165800

7516 Papildu priekšējais panelis, balts   GB2175160100 

7570 Papildu sānu panelis, balts   GB2175700100

6016 Priekšējais un sānu puspanelis ar stiprinājumiem  GB2160160100

6516 Papildu priekšējais puspanelis  GB2165160100

6570 Papildu sānu puspanelis  GB2165700100

6216 LPapildu komplekts, priekšējais/sānu panelis*  GB2162160100

* Lai pārveidotu iepriekš uzstādītu priekšējo puspaneli 
par pilno priekšējo paneli.

Opcijas:

1607 Vanna ar Glazeplus pārklājumu  GB2116070113

1607 Vanna ar pretslīdes pārklājumu   GB2116070112

1607 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem  GB2116070111

Divi rokturi  GB208B080901

1707 vanna kombi, 1700 x 700 mm.
Bez pārplūdes
Ar plakanu pamatni dušas zonai, bez kājiņām, 
ar apakšējo vārstu.   GB2117070100

7017 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem  GB2170170100

7517 Papildu priekšējais panelis  GB2175170100

7570 Papildu sānu panelis  GB2175700100

Opcijas:

1707 Vanna ar Glazeplus pārklājumu  GB2117070113

1707 Vanna ar pretslīdes pārklājumu   GB2117070112

1707 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem GB2117070111

Divi rokturi   GB208B080901

1700 Vanna, 1700 x 700 mm.
Ar pārplūdi
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu.    GB2083970100

7017 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem  GB2170170100

7517 Papildu priekšējais panelis  GB2175170100

7570 Papildu sānu panelis  GB2175700100

Opcijas:

1700 Vanna ar Glazeplus pārklājumu  GB2083970199

1700 Vanna ar pretslīdes pārklājumu   GB2083970112

1700 Vanna ar caurumiem diviem rokturiem  GB2083970111

Divi rokturi   GB208B080901

1051 vanna sēdēšanai, 1050 x 650 mm.
Ar pārplūdi
Bez balstiem, ar apakšējo vārstu.   GB2081050100

7010 Priekšējais un sānu panelis ar stiprinājumiem  GB2170100100

7510 Papildus priekšējais panelis  GB2175100100

7565 Papildus sānu panelis GB2175650100 

Vannas ietilpība: 190 litri

Vannas ietilpība: 190 litri

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.Vannas ietilpība: 190 litri

Vannas ietilpība: 106 litri Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.
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Artikula numurs

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

6316 brīvstāvoša vanna, 1580 x 680 mm.
Bez pārplūdes
hromēts apakšējais vārsts, balta kanalizācijas caurule

Perfect White, baltām kājiņām    GB2063160101
Perfect White, bez kājiņām* GB2063160001
Sinful Black, bez kājiņām* GB2063165601

* Izvēlieties kājiņas krāsā, ko uzskatāt par
piemērotāko.

Papildu kājiņas.
Svarīgi! Obligāti pasūtiet divus kājiņu pārus katrai 
vannai!

Perfect White kājiņas, pāris  GB2921200353
Sinful Black kājiņas, pāris  GB2921200359
Classy Chrome, pāris  GB2921200358

Kanalizācijas caurule, hromēta  GB2924300164

Classy Chrome, kā opcija Vannas ir iespējams 
pasūtīt ar Glazeplus pārklājumu unvai ar pretslīdes 
apstrādi vannas apakšai vai ar rokturiem. 
Preču numurus un cenas skatiet vietnē
www.gustavsberg.com.

6368 brīvstāvoša vanna ar kājiņām, 1680 x 730 mm. 
Bez pārplūdes
hromēts apakšējais vārsts, balta kanalizācijas caurule

Perfect White, baltām kājiņām    GB2063680101
Perfect White, bez kājiņām* GB2063680001
Sinful Black, bez kājiņām* GB2063168601

Papildu kājiņas.
Svarīgi! Obligāti pasūtiet divus kājiņu pārus katrai 
vannai!

Perfect White kājiņas, pāris  GB2921200353
Sinful Black kājiņas, pāris  GB2921200359
Classy Chrome, pāris  GB2921200358

Kanalizācijas caurule, hromēta  GB2924300164

Classy Chrome, kā opcija Vannas ir iespējams 
pasūtīt ar Glazeplus pārklājumu unvai ar pretslīdes 
apstrādi vannas apakšai vai ar rokturiem. 
Preču numurus un cenas skatiet vietnē
www.gustavsberg.com

EMALJĒTAS LOKŠŅU TĒRAUDA BRĪVSTĀVOŠAS VANNAS

Vannas ietilpība: 186 litri

Vannas ietilpība: 209 litri

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

Tvertņu attēli: skatiet 63. lpp.

•  Emaljēts slokšņu tērauds.

•  Emaljēta ārpuse.   

•  Bez priekšējā paneļa, lai nodrošinātu   

 vieglāku tīrīšanu.

•  Aprīkota ar apakšējo vārstu un notekas  

 cauruli.

•  Noteka vannas centrā.

•  Regulējamas kājiņas, 25 mm.

•  Pretslīdes apstrāde vannas apakšdaļas  

 virsmai ir pieejama kā papildu opcija   

 drošākai vannas lietošanai.

•  Hromēta notekas caurule pieejama 

 kā opcijamodeļiem 6316 un 6368.

•  Kājiņas dažādās krāsās pieejamas kā    

 opcijas modeļiem 6316 un 6368.

•  Glazeplus kā opcija, lai nodrošinātu   

 vienkāršu un videi draudzīgu tīrīšanu.

1571 vanna 1570 x 700 mm.
Bez pārplūdes
bez regulējamām kājiņām, ar apakšējo vārstu  GB2115710100

1016 rāmis ar regulējamām kājiņām, 25 mm  GB2110160100

Vannas ietilpība: 178 litri
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AKSESUĀRI – UZ APMALES UZSTĀDĀMS SKANDIC VANNAS JAUCĒJKRĀNS

•  Augstas kvalitātes, elegants un  

 vienkāršs dizains.

•  Automātiska aizsardzība pret applau- 

 cēšanos un karstā ūdens bloķēšana.

•  Izvēlieties piepildīšanu pa jaucēj- 

 krāna snīpi vai pārplūdes izteku.

•  Jaucējkrāns jāpasūta kopā ar vannu.

•  Vēlams norādīt pozicionēšanas opciju.

 Ja opcija nav norādīta, jaucējkrāns  

 tiks uzstādīts 1. pozīcijā.

Artikula numurs

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Skandic termostatiskais jaucējkrāns 
ar pagarināmu rokas dušu GB41217143

Snīpis GB41638390

Pārplūdes noteka piepildīšanai U90601061
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KURA DUŠA IR PIEMĒROTA 

JŪSU VANNAS ISTABAI?
Gustavsberg dušas nodrošina augstākos kvalitātes standartus gan 

attiecībā uz dizainu, gan funkcionalitāti, un tie ir pieejami dažādās kombi-

nācijās, lai atbilstu jebkura veida vannas istabai. Tomēr pirms modeļa 

izvēlēšanās, veltiet nedaudz laika, lai padomātu par apstākļiem vannas 

istabā. Dušas stūrim ir nepieciešamas ūdensizturīgas sienas, ūdensiz-

turīga grīda un noteka grīdas stūrī, kurā vēlaties uzstādīt dušu. Visi 

Gustavsberg sienas un grīdas profi li ir regulējami, tāpēc varat būt droši, 

ka duša būs vienā līmenī pat tad, ja sienas nav taisnas un grīda ir slīpa.

Dušas kabīne ir daudzpusīgs risinājums, it īpaši, ja vannas istabas grīda 

nav ūdensizturīga. Dušas kabīne funkcionē kā ūdensizturīga vieta, un 

tās uzstādīšana ir vienkārša. Nepieciešams tikai brīvs stūris, savieno-

jums ar ūdens padevi un noteka.

DUŠAS STŪRIS AR NOAPAĻOTĀM VAI TAISNĀM SĀNĀ STIPRINĀMĀM DURVĪM. DURVIS VERAS GAN UZ IEKŠPUSI, 

GAN ĀRPUSI – TAS VAR IETAUPĪT VIETU NELIELĀ VANNAS ISTABĀ. PIEEJAMI VAIRĀKI IZMĒRI. 

IEBŪVĒTAS PACEĻAMĀS VIRAS PACEĻ MŪSU BĪDĀMĀS 

DURVIS PAR 5 MM. KOMPLEKTĀ IR IETVERTS ŪDENS 

NOPLŪDES AIZSARGS, KO VAR UZSTĀDĪT, JA SLĪPUMS 

UZ NOTEKU GRĪDĀ NAV PIETIEKAMS.

DUŠAS SIENAS UN STŪRI AR DURVĪM, KAS VERAS UZ IEKŠPUSI UN ĀRPUSI

DUŠAS KABĪNES AR NOAPAĻOTĀM BĪDĀMĀM DURVĪM

Dušas kabīnes ir labākais risinājums 

telpām, kurās sienas un grīdas nav 

pilnībā ūdensizturīgas. Dušas kabīnes

ir noslēgti, ūdensizturīgi produkti.

Ir nepieciešams tikai lieks kvadrātmetrs 

un piekļuve karstajam un aukstajam 

ūdenim un notekai. Šai kabīnei ir iebū-

vēts jaucējkrāns un dušas komplekts. 

Izvēlieties baltus vai hromētus profi lus.

Pieejama arī ar taisnām durvīm.

Šis modelis ir kopā ar dušas komplektu, 

taču jāpapildina ar dušas jaucējkrānu. 

Izvēlieties baltus vai hromētus profi lus.

DUŠAS KABĪNE AR TAISNĀM BĪDĀMĀM DURVĪM

NACQ 900 x 900 mm NCC 800 x 800 mm
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•  Ir stingras drošības prasības, un mēs pārbaudām mūsu produkciju 

saskaņā ar CE drošības, funkcionalitātes, blīvuma un izturības normām.

•  Mūsu populārākais modelis ir dušas siena, kas parasti tiek uzstādīta 

tieši uz ūdensizturīgas grīdas, kurai ir neliels slīpums uz notekas atveri.

•  Lai dušas kabīnes uzstādīšana nesagādātu problēmas, 

vannas istabas griestu augstumam ir jābūt vismaz 250 cm.

•  Izvēloties dušas sienas ar dažādiem izmēriem 

(piemēram, 100x80), uzzīmējiet uz grīdas nepiecie-

šamo leņķi un izmēriet no kreisās uz labo pusi, lai 

pārliecinātos par izmēru pareizību. 

NODERĪGA INFORMĀCIJA  

CAURUMI ĀRĒJĀM CAURULĒM ĪPAŠI 

PLAŠĀ PROFILĀ UZ BĪDĀMAJĀM 

DURVĪM.

UZ IEKŠPUSI ATGĀŽAMS UN REGULĒ-

JAMS GRĪDAS PROFILS AR “NOTECES 

CAURUMIEM” BĪDĀMAJĀS DURVĪS.

DUŠAS STŪRIS AR NOAPAĻOTĀM BĪDĀMAJĀM DURVĪM. IESPĒJA IZVĒLĒTIES HROMĒ-

TUS VAI BALTUS PROFILUS. PIEEJAMS DAUDZOS IZMĒROS – ARĪ AR TAISNĀM DURVĪM.

DUŠAS STŪRI AR BĪDĀMĀM DURVĪM

DUŠAS SIENA AR TAISNĀM DURVĪM 

UN BALTIEM PROFILIEM.

NC 900 x 900 mm

DUŠAS SIENAS IR PATSTĀVĪGĀ SASKARSMĒ AR ŪDENI, ZIEPĒM, 

EĻĻU, ŠAMPŪNU UN KAĻĶAKMENI. ŠĪ IEMESLA DĒĻ VISAS 

GUSTAVSBERG DUŠAS KABĪNES IR APSTRĀDĀTAS AR ĪPAŠĪBU, 

KAS APZĪMĒTA AR SIMBOLU ”TĪRS STIKLS\CLEAR GLASS ” - TAS 

IR AKTĪVS VIRSMAS PĀRKLĀJUMS ,KURŠ ATVIEGLO TĪRĪŠANU UN 

SAMAZINA LIETOŠANAI NEPIECIEŠAMO MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU 

DAUDZUMU.

DUŠAS STŪRU APAKŠĒJO MALU, KUR DURVIS SASKARAS AR 

GRĪDAS PROFILU, PARASTI IR ĻOTI GRŪTI UZTURĒT TĪRU. MŪSU 

FUNKCIJA “ATGĀŠANA UZ IEKŠPUSI” ĻAUJ ĒRTI NOŅEMT DUŠAS 

DURVIS NO GRĪDAS PROFILA, LAI NODROŠINĀTU EFEKTĪVĀKU 

TĪRĪŠANU UN UZLABOTU HIGIĒNU.

PACEĻAMĀ VIRA IR ATJAUTĪGA DETAĻA, KAS PACEĻ DUŠAS 

DURVIS PAR 5 MM KATRU REIZI, KAD TĀS TIEK ATVĒRTAS 

UN AIZVĒRTAS. ŠĀDI TIEK SAMAZINĀTS GAN GRĪDAS, GAN 

DUŠAS DURVJU NODILUMS. PRAKTISKA FUNKCIJA, KAS RADA 

AUTENTISKA LUKSUSA NOSKAŅU.
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A x B 

Platuma izmēri/regulējamība (mm) Artikula numurs

NQ duša stūris ar noapaļotām 
bīdāmām durvīm

Ar hromētiem profi liem; 6 mm 

NQ80G-C,  80 x 80 cm   780–805 x 780–805   UDW8080NAU164W-61
NQ90G-C,  90 x 90 cm   880–905 x 880–905   UDW9090NAU164W-61
NQ100G-C,  100 x 100 cm   980–1005 x 980–1005    UDW1010NAU164W-61
NE-C platuma profi ls, hroms   Platuma regulēšanas iespēja 40–65 mm   UPGUHWP-61
 

Ar baltiem profi liem; 6 mm 

NQ80G-W,  80 x 80 cm   780–805 x 780–805   UDW8080NAU164W-01
NQ90G-W,  90 x 90 cm   880–905 x 880–905   UDW9090NAU164W-01
NQ100G-W,  100 x 100 cm   980–1005 x 980–1005   UDW1010NAU164W-01
NE-W platuma profi ls, balts    Platuma regulēšanas iespēja 40–65 mm   UPGUHWP-01

NC duša stūris ar taisnām 
bīdāmām durvīm

Ar hromētiem profi liem; 8 mm sienas

NC80G-C 80 x 80 cm   780–805 x 780–805  UDW8080NAU120W-61
NC90G-C 90 x 90 cm   880–905 x 880–905  UDW9090NAU120W-61
NC100G-C 100 x 100 cm   980–1005 x 980–1005  UDW1010NAU120W-61
NC89G-C 80 x 90 cm   780–805 x 880–905  UDW8090NAU120RW-61
NC98G-C 90 x 80 cm   880–905 x 780–805  UDW9080NAU120LW-61
NC810G-C 80 x 100 cm   780–805 x 980–1005  UDW8010NAU120RW-61
NC108G-C 100 x 80 cm   980–1005 x 780–805  UDW1080NAU120LW-61
NE-C platuma profi ls, hroms   Platuma regulēšanas iespēja 40 – 65 mm   UPGUHWP-61

Ar baltiem profi liem; 8 mm 

NC80G-W, 80 x 80 cm   780–805 x 780–805  UDW8080NAU120W-01
NC90G-W, 90 x 90 cm   880 – 905 x 880 – 905  UDW9090NAU120W-01
NC100G-W, 100 x 100 cm   980–1005 x 980–1005  UDW1010NAU120W-01
NC89G-W, 80 x 90 cm   780–805 x 880–905  UDW8090NAU120RW-01
NC98G-W, 90 x 80 cm   880–905 x 780– 805  UDW9080NAU120LW-01
NC810G-W, 80 x 100 cm   780–805 x 980–1005  UDW8010NAU120RW-01
NC108G-W, 100 x 80 cm   980–1005 x 780–805  UDW1080NAU120LW-01
NE-W platuma profi ls, balts    Platuma regulēšanas iespēja 40 – 65 mm   UPGUHWP-01

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Visu izmēru detalizētas izmēru skices 

varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com

Visu izmēru detalizētas izmēru skices 

varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com

BĪDĀMĀS DURVIS UZSTĀDĪŠANAI STŪRĪ

•  Rūdīts neplīstošais stikls.

•  Clear glass, lai nodrošinātu vienkāršu, videi  

 draudzīgu tīrīšanu.

•  Balti vai hromēti profi li. 

•  Funkcija atgāzt uz iekšpusi, lai nodrošinātu  

 ērtāku tīrīšanu.

•  25 mm regulējamais sienas profi ls nodrošina  

 vienādlīmeņa dušu pat tad, ja sienas ir slīpas.

•  Caurules iespējams izvietot paslēptā veidā  

 sienas profi lā.

•  Regulējams grīdas profi ls, lai nodrošinātu   

 vienlīmeņa dušu pat tad, ja grīda ir slīpa.

•  Kanalizācijas caurumi grīdas profi lā pārvērš  

 grīdas noteku dušā par izsūknēšanas noteku.

• Platuma palielināšanas profi ls 40–65 mm kā pa-  

 pildu opcija. Iespējams pievienot vairākus profi lus.

• NC modelis ir piemērots darbam ar nevien- 

 līdzīgu mērījumu kombinācijām.

Izmēri, kas norādīti ailē A x B, attie-

cas uz profi la ārējiem izmēriem.

Norādīto maksimālo izmēru var 

iegūt tikai tad, ja tiek uzstādīts uz 

taisnas grīdas un sienām taisna 

leņķī.

Izmēri, kas norādīti ailē A x B, attie-

cas uz profi la ārējiem izmēriem.

Norādīto maksimālo izmēru var 

iegūt tikai tad, ja tiek uzstādīts uz 

taisnas grīdas un sienām taisna 

leņķī.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

SC duša stūris ar taisnām durvīm, 
kas veras uz abām pusēm

Ar hromētiem profi liem; 8 mm sienas 

SC80G,  80 x 80 cm  780 – 800 x 780 – 800  UDW8080SKA120W-61
SC90G,  90 x 90 cm  880 – 900 x 880 – 900  UDW9090SKA120W-61
SC100G,  100 x 100 cm  980 – 1000 x 980 – 1000  UDW1010SKA120W-61
SC810G  80 x 100 cm 780 – 800 x 980 – 1000  UDW8010SKA120RW-61
SC108G,  100 x 80 cm  980 – 1000 x 780 – 800  UDW1080SKA120LW-61
SC89G,  80 x 90 cm  780 – 800 x 880 – 900  UDW8090SKA120RW-61
SC98G,  90 x 80 cm  880 – 900 x 780 – 800  UDW9080SKA120LW-61

SE-C platuma profi ls, hroms   Papildu platuma regulēšanas iespēja 
  25 mm   UPGUYDG262-337

SQ duša stūris ar noapaļotām durvīm, 
kas veras uz abām pusēm

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas

SQ80G,  80 x 80 cm  780–800 x 780–800  UDW8080SKA160W-61
SQ90G,  90 x 90 cm  880–900 x 880–900  UDW9090SKA160W-61
SQ100G,  100 x 100 cm  980–1000 x 980–1000  UDW1010SKA160W-61
SQ810G,  80 x 100 cm  780–800 x 980–1000  UDW8010SKA160RW-61
SQ108G  100 x 80 cm  980–1000 x 780–800  UDW1080SKA160LW-61
SQ89G  80 x 90 cm  780-800 x 880–900  UDW8090SKA160RW-61
SQ98G  90 x 80 cm  880–900 x 780–800  UDW9080SKA160LW-61

SE-C platuma profi ls, hroms   Papildu platuma regulēšanas iespēja 
  25 mm   UPGUYDG262-337

A x B 
Platuma izmēri/regulējamība (mm) Artikula numurs

Visu izmēru detalizētas izmēru skices 

varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com

Visu izmēru detalizētas izmēru skices 

varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com

DURVIS, KAS VERAS UZ IEKŠPUSI UN ĀRPUSI, UZSTĀDĪŠANAI STŪRĪ

•  Rūdīts neplīstošais stikls.

•  Clear glass, lai nodrošinātu vienkāršu, videi  

 draudzīgu tīrīšanu.

•  Bez grīdas profi liem, jāuzstāda ar slīpumu  

 uz noteku grīdā. 

•  Hromēti profi li.

•  Komplektā aizsargs pret šļakatām gadī- 

 jumiem, ja grīdas slīpums nav pietiekams.

•  Paceļamās viras paceļ durvis par 5 mm,  

 kad tiek atvērtas.

•  Atvēršanas leņķis: 180 grādi.

•  20 mm regulējamais sienas profi ls nodro- 

 šina vienlīmeņa dušu, ja sienas ir slīpas.

•  Platuma palielināšanas profi ls 25 mm kā  

 papildu opcija. 
•  Iespējamas nevienlīdzīgu mērījumu   

 kombinācijas.

Izmēri, kas norādīti ailē A x B, attie-

cas uz profi la ārējiem izmēriem.

Norādīto maksimālo izmēru var 

iegūt tikai tad, ja tiek uzstādīts uz 

taisnas grīdas un sienām taisna 

leņķī.

Izmēri, kas norādīti ailē A x B, attie-

cas uz profi la ārējiem izmēriem.

Norādīto maksimālo izmēru var 

iegūt tikai tad, ja tiek uzstādīts uz 

taisnas grīdas un sienām taisna 

leņķī.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

SA taisnas durvis, kas veras uz 
abām pusēm, uzstādīšanai nišā

Ar hromētiem profi liem; 8 mm sienas

SA80G,  80 cm   780–820    UDW0080SKA100W-61
SA90G,  90 cm   880–920    UDW0090SKA100W-61
SA100G,  100 cm   980–1020    UDW0100SKA100W-61
SE-C platuma profi ls, hroms    Papildu platuma regulēšanas iespēja 
  25 mm  UPGUYDG262-337

A 
Platuma izmēri/regulējamība (mm) Artikula numurs

Visu izmēru detalizētas izmēru skices 

varat skatīt vietnē www.gustavsberg.com

DURVIS, KAS VERAS UZ IEKŠPUSI UN ĀRPUSI, UZSTĀDĪŠANAI STŪRĪ 
•  Rūdīts neplīstošais stikls.

•  Clear glass, lai nodrošinātu vienkāršu, videi  

 draudzīgu tīrīšanu.

•  Hromēti profi li.

•  Bez grīdas profi liem, jāuzstāda ar slīpumu uz

 noteku grīdā. 

•  Komplektā aizsargs pret šļakatām gadīju- 

 miem, ja grīdas slīpums nav pietiekams.

•  Paceļamās viras paceļ durvis par 5 mm, kad

 tiek atvērtas. 

•  Atvēršanas leņķis: 180 grādi.

•  20 mm regulējamais sienas profi ls nodrošina

 vienlīmeņa dušu, ja sienas ir slīpas.

• Platuma palielināšanas profi ls 25 mm kā pa- 

 pildu opcija.

• Iespējama uzstādīšana gan labajā, gan kreisajā  

 pusē.

Ailē “A” norādīto maksimālo 
izmēru var iegūt tikai tad, 
ja tiek uzstādīts uz taisnas 
grīdas un sienām taisna leņķī.
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Artikula numurs

 
   

Platuma mērījums (mm)

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

NACC dušas kabīne ar taisnām
bīdāmām durvīm

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas 
NACC    900 x 900   USE90NAC10SS61W-01

Ar baltiem profi liem; 6 mm sienas
NACC    900 x 900   USE90NAC10SS01W-01 

 

NACQ dušas kabīne ar noapaļotām
bīdāmām durvīm

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas 
NACQ      900 x 900   USE90NAC40SS61W-01

Ar baltiem profi liem; 6 mm sienas  
NACQ          900 x 900   USE90NAC40SS01W-01
 

DUŠAS KABĪNE AR IEBŪVĒTU JAUCĒJKRĀNU

•  Rūdīts neplīstošais stikls.

•  Clear glass, lai nodrošinātu vienkāršu, videi  

 draudzīgu tīrīšanu.

•  Balti vai hromēti profi li. 

•  Funkcija atgāzt uz iekšpusi, lai nodrošinātu  

 ērtu tīrīšanu.

•  Regulējamas kājiņas, 20 mm.

•  Matētas aizmugurējās sienas paslēpj   

 cauruļu savienojumus. 

•  Iebūvēts termostatiskais jaucējkrāns ar   

 dušas komplektu.

•  Dušas vannai ir noņemami priekšējie 

 paneļi tādā pašā krāsā kādā ir korpusa 

 profi li.

• Sifonu var tīrīt no korpusa iekšpuses.
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NCC dušas kabīne ar taisnām 
bīdāmām durvīm, 80x80 cm 

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas  
NCC-G 80C       800 x 800   USE80NOC10SS61W-01

Ar baltiem profi liem; 6 mm sienas 
NCC-G 80W      800 x 800   USE80NOC10SS01W-01
 

NCC dušas kabīne ar taisnām 
bīdāmām durvīm, 90x90 cm
(tikai ar hromētiem profi liem)

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas  
NCC-G 90C        900 x 900   USE90NOC10SS61W-01

Jaucējkrāna stiprinājums (pāris)
160 c-c dušas jaucējkrāniem

Nepieciešams, lai nodrošinātu 
jaucējkrāna uzstādīšanu dušas kabīnē.  GB41634002

Artikula numursPlatuma mērījums (mm)

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

•  Rūdīts neplīstošais stikls.

•  Clear glass, lai nodrošinātu vienkāršu,  

 videi draudzīgu tīrīšanu.

•  Balti vai hromēti profi li. 

•  Funkcija atgāzt uz iekšpusi, lai  

 nodrošinātu ērtu tīrīšanu.

•  Regulējamas kājiņas, 20 mm. 

• Matētas aizmugurējās sienas paslēpj  

 cauruļu savienojumus.

• Komplektā ietverts dušas komplekts.

• Dušas vannai ir noņemami priekšējie  

 paneļi tādā pašā krāsā kādā ir korpusa  

 profi li.

DUŠAS KABĪNE
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

LB vannas siena

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas

LB70G,  70 cm   700 – 720  UDW0070LOG170W-61
LB80G,  80 cm   800 – 820  UDW0080LOG170W-61

LB vannas siena no divām daļām

Ar hromētiem profi liem; 6 mm sienas
Iekšējā siena ir fi ksēta un ārējā siena 
atveras gan uz iekšu, gan āru.

LB6040G    Skatiet zīmējumu  UDW6040LOG171W-61

A 
Platuma izmēri/regulējamība (mm). Artikula numurs

•  Rūdīts neplīstošais stikls.

•  Clear glass, lai nodrošinātu vienkāršu,   

 videi draudzīgu tīrīšanu.

•  Hromēti profi li.

•  Paceļamās viras paceļ durvis par 5 mm,   

 kad tiek atvērtas. 

•  20 mm regulējamais sienas profi ls nodro-

 šina vienlīmeņa dušu, pat ja sienas ir slīpas.

 

VANNAS SIENAS

Ailē “A” norādīto maksimālo 
izmēru var iegūt tikai tad, ja 
tiek uzstādīts uz taisnas grīdas 
un sienām taisnā leņķī.

Ailē “A” norādīto maksimālo 
izmēru var iegūt tikai tad, ja 
tiek uzstādīts uz taisnas grīdas 
un sienām taisnā leņķī.
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•  Atvēršanas leņķis: 180 grādi

•  Iespējama uzstādīšana gan labajā, gan kreisajā   

 pusē.
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KĀDI AKSESUĀRI IR 

JUMS NEPIECIEŠAMI?
Gustavsberg piedāvā divas viegli uzstādāmu aksesuāru sērijas. 

Aksesuāri lieliski saskan ar citiem mūsu produktiem, kas ļauj vieglāk 

izveidot pilnīgu vannas istabu, nekompromitējot kvalitāti, funkcio-

nalitāti vai dizainu.

Visi aksesuāri ir mitrumizturīgi, un Gustavsberg nodrošina augstāko 

kvalitāti. Dizains ir nevainojams un gaumīgs, virsmas apdare ir ar 

hromēta misiņa detaļām, kas piešķir visai vannas istabai patīkamu 

noskaņu.

Vannas istabas aksesuāri, kas ideāli atbilst 

mūsu produktiem. Augstas kvalitātes 

hromēts misiņš ar izcilu virsmas apdari.

 G1 ir atpazīstams, pateicoties tā taisnajām 

līnijām un taisnajiem leņķiem, kas acumirklī

 piešķir mierīgu un atturīgu eleganci.

G1-3827 TUALETES PAPĪRA 

RUĻĻA TURĒTĀJS  
G1-3830 TUALETES BIRSTEG1-3824 ĀĶIS G1-3828 REZERVES TUALETES PAPĪRA 

RUĻĻA TURĒTĀJS

VANNAS ISTABAS AKSESUĀRI G1
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•  Nesabojājiet izolējošā materiāla slāni vannas istabā.

 Urbjot caurumus, obligāti tos cieši izolējiet. 

•  Lūdziet padomu pārdevējam saistībā ar vannas istabas 

 sienu materiāliem un aksesuāru novietošanai paredzēto vietu.

NODERĪGA INFORMĀCIJA 

G2-3844 ĀĶIS G2-3846 DVIEĻU TURĒTĀJS

G2-3850 TUALETES BIRSTE  G2-3856 ZIEPJU TRAUKS

G2 FIKSĒTA PIE GRIESTIEM PIESTI-

PRINĀTA DUŠA

Atbilstošs produkts pieejams arī G1 sērijā.

Vannas istabas aksesuāri, kas ideāli atbilst mūsu produktiem. 

Augstas kvalitātes hromēts misiņš ar izcilu virsmas apdari. 

G2 sērijā taisnās līnijas papildina vairākas noapaļotākas formas. 

Noapaļoti pakaramie, glāzes un turētāji bieži vien šķiet 

patīkamāki un vairāk piemēroti intīmai videi. Dizains jopro-

jām ir vienkāršs un elegants, taču nedaudz rotaļīgāks. 

Moderns, taču nav pārāk uzkrītošs.

VANNAS ISTABAS AKSESUĀRI G2
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G1-3821 dvieļu turētājs GB41103821 00 

 

G1-3822 dvieļu turētājs GB41103822 00 

G1-3823 dvieļu turētājs GB41103823 00 

G1-3824 dvieļu pakaramais, āķis GB41103824 00 
 

G1-3827 tualetes papīra ruļļa turētājs GB41103827 00 

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

VANNAS ISTABAS AKSESUĀRI G1
•  Dizains ar taisnām līnijām un tais- 

 niem leņķiem.

•  Hromēta virsmas apdare. •  Fiksācijas skrūves nav redzamas.
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G1-3828 rezerves tualetes papīra 
ruļļa turētājs    GB41103828 00       

G1-3830 tualetes birste  GB41103830 00

G3-3811 rezerves birste   GB41103811 01
(piemērota arī komplektam G1) 

G1-3836 ziepju trauks  GB41103836 00 
 

G1-3839 plaukts  GB41103839 00 

Artikula numurs

G1 dušas komplekts
Dušas galva, 200 x 200 mm

G1 dušas komplekts, kurā ietverts
Nautic termostatiskais jaucējkrāns GB41215325

G1 dušas komplekts bez jaucējkrāna,
paredzēts lietošanai kopā ar jaucējkrānu, 
ar augšpusē uzstādītu dušas savienojumu   GB41103225 

Komplektā ietverts:
Fiksēta lielā dušas galva
Rokas duša uz slīdņa
Pārslēdzējs
1,75 m metāla šļūtene

Aksesuāri:
Sienas stiprinājumi (apaļi)
uzstādīšanai ar dušas jaucējkrānu ar
dušas savienojumu apakšā   GB41638464 

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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G2-3840 dvieļu turētājs, dubultais GB41103840 00 

G2-3844 dvieļu pakaramais, āķis GB41103844 00 

G2-3846 dvieļu pakaramais, riņķis GB41103846 00 

G2-3847 tualetes papīra ruļļa turētājs GB41103847 00 

G2-3848 rezerves tualetes papīra 
ruļļa turētājs GB41103848 00

Artikula numurs

VANNAS ISTABAS AKSESUĀRI  G2

•  Dizains ar noapaļotām līnijām. •  Hromēta virsmas apdare. •  Fiksācijas skrūves nav redzamas.

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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G2-3850 tualetes birste  GB41103850 00      

G2-3811 rezerves birste GB41103811 01     

G2-3853 zobu birstes glāze un turētājs
(dzeršanai paredzētā glāze ir no plastmasas)  GB41103853 00 

G2-3856 ziepju trauks  GB41103856 00 

Artikula numurs

G2 dušas komplekts
Dušas galva, Ø 200 mm

G2 dušas komplekts, kurā ietverts
Nautic termostatiskais jaucējkrāns  GB41215320 

G2 dušas komplekts bez jaucējkrāna,
paredzēts lietošanai kopā ar jaucējkrānu, 
ar augšpusē uzstādītu dušas savienojumu  GB41103220 

Komplektā ietverts:
Fiksēta lielā dušas galva
Rokas duša uz slīdņa
Pārslēdzējs
1.75 m metāla šļūtene

Aksesuāri:
Sienas stiprinājumi (apaļi) uzstādīšanai ar 
dušas jaucējkrānu ar dušas savienojumu 
apakšā  GB41638464 

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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VAI IETAUPĀT ENERĢIJU,

TĪROT ZOBUS?
Gustavsberg ir vadošais ražotājs pasaulē, ja runa ir par jaucējkrāniem.

Dizains, materiāli un izmantotās tehnoloģijas ir vislabākās. Lietojot

jaucējkrānu no Gustavsberg, jūs iegūstat ne tikai produktu, kas ideāli

darbosies daudzus gadus, bet arī piederumu, kas palīdz ietaupīt 

enerģiju un naudu katrā tā lietošanas reizē.

Iemesls: pateicoties tā ģeniālajam dizainam, šis jaucējkrāns nodrošina, 

ka nekad neizmantosiet vairāk ūdens vai karstāku ūdeni, kā nepiecie-

šams. Gadu gaitā Gustavsberg patentētie enerģiju ietaupošie risinājumi 

ir ieguvuši neskaitāmus prestižus starptautiskus apbalvojumus – un 

mēs joprojām strādājam, lai padarītu tos vēl efektīvākus.

VIENMĒRĪGS SPIEDIENS UN TEMPERATŪRA

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

REVOLUCIONĀRĀ ENERĢIJAS (KARSTĀ ŪDENS PATĒRIŅA) TAUPĪŠANAS 

FUNKCIJA VAR PALĪDZĒT SAMAZINĀT JŪSU ENERĢIJAS PATĒRIŅU PAR 50%. 

VIENKĀRŠAIS RISINĀJUMS IR VEIDOTS PAMATOJOTIES UZ TO, KA, PAGRIE-

ŽOT UN SAJŪTOT JAUCĒJKRĀNA SVIRĀ NELIELU PRETESTĪBU, JUMS IR JĀPA-

GRIEŽ UN JĀPATUR TĀ VĒL VAIRĀK PA KREISI, LAI SASNIEGTU MAKSIMĀLO 

ŪDENS TEMPERATŪRU. KAD JŪS ATLAIDIET SVIRU, TĀ AUTOMĀTISKI ATGRIE-

ŽAS IEPRIEKŠ IESTATĪTAJĀ KOMFORTA TEMPERATŪRĀ APTUVENI 38-40° C. 

KOMFORTA TEMPERATŪRA IR PILNĪBĀ REGULĒJAMA, LAI ATBILSTU INDI-

VIDUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM.

ŪDENS TAUPĪŠANA

ŠIE JAUCĒJKRĀNI PALĪDZ NELIETOT VAIRĀK ŪDENS, NEKĀ NEPIECIEŠAMS. 

JAUCĒJKRĀNA SVIRU PACEĻOT LĪDZ PRETESTĪBAS POZĪCIJAI, TIEK NODRO-

ŠINĀTA KOMFORTA PLŪSMA, KAS IR PIETIEKAMA MAZGĀŠANAI, PIEMĒRAM, 

MAZGĀJOT ROKAS. LAI ATVĒRTU PILNU PLŪSMU, JUMS JAUCĒJKRĀNA 

SVIRA IR JĀPACEĻ UN JĀTUR AUGSTĀKAJĀ POZĪCIJĀ. ATLAIŽOT SVIRU, 

TĀ AUTOMĀTISKI ATGRIEŽAS KOMFORTA PLŪSMAS POZĪCIJĀ. PLŪSMAS 

FUNKCIJA IR PILNĪBĀ REGULĒJAMA, LAI PIELĀGOTU JŪSU INDIVIDUĀ-

LAJĀM VAJADZĪBĀM.

JAUCĒJKRĀNS AR SENSORVADĪBU

ATJAUTĪGĀ SENSORU TEHNOLOĢIJA AUTOMĀTISKI PALĪDZ JUMS IETAUPĪT 

ENERĢIJU UN NEIZNIEKOT ŪDENI. JAUCĒJKRĀNS IESLĒDZAS, NOVIE-

TOJOT ROKAS ATBILSTOŠĀ POZĪCIJĀ, UN IZSLĒDZAS, TIKLĪDZ ROKAS 

TIEK NOŅEMTAS. TĪRĪŠANAS LAIKĀ AIZKLĀJIET SENSORA ACI, LAI 

ĪSLAICĪGI APTURĒTU TĀ DARBĪBU. DARBĪBU NODROŠINA STANDARTA 

BATERIJA VAI TRANSFORMATORS.

KRĀSAS, KURAS LABO PAŠAS SEVI

ANTIBAKTERIĀLAS KRĀSAS

TERMOSTATA JAUCĒJKRĀNOS IR IEBŪVĒTA AUTOMĀTISKA AIZSARD-

ZĪBA PRET APPLAUCĒŠANOS UN KĀRSTĀ ŪDENS DROŠA APTURĒŠANA, 

IZMANTOJOT VIENVIRZIENA VĀRSTUS, KAS SEVI JAU ATTAISNOJUŠI 

AGRĀK. TAS NOZĪMĒ, KA JAUCĒJKRĀNS ĀTRI REAĢĒ UZ TEMPERA-

TŪRAS UN SPIEDIENA IZMAIŅĀM, KAS IR RADIES ŪDENS PLŪSMĀ, 

UN AUTOMĀTISKI TIEK IZLĪDZINĀTAS RADUŠĀS ATŠĶIRĪBAS.

EKO-STARTS

ENERĢIJAS - EKONOMISKAIS JAUCĒJKRĀNS, KURAM SVIRA JAU AUTO-

MĀTISKI IR IESTATĪTA SĀKUMA POZĪCIJĀ AR 17° C TEMPERATŪRU (SVIRA 

TAISNI UZ PRIEKŠU). TAS PALĪDZ IETAUPĪT GAN ENERĢIJU, GAN NAUDU.

JAUCĒJKRĀNIEM IR UNIKĀLA ĪPAŠĪBA - KRĀSAS, KURAS LABO 

PAŠAS SEVI. TAS NOZĪMĒ, KA NELIELAS SKRAMBAS, KURAS PARĀ-

DĀS UZ KRĀSOTAJĀM JAUCĒJKRĀNU SVIRĀM UN ROKTURIEM NO 

LOGIC KOLEKCIJAS, DIEZGAN VIEGLI PAZŪD PAŠAS NO SEVIS. 

KRĀSOTĀS VIRSMAS APSTRĀDE PADARA MAISĪTĀJUS VAIRĀK IZTURĪ-

GUS UN SAMAZINA BAKTĒRIJU IZPLATĪŠANOS.

JAUCĒJKRĀNU KRĀSAINĀS SVIRAS UN ROKTURU VIRSMAS IR 

APSTRĀDĀTAS AR ANTIBAKTERIĀLO AIZSARDZĪBU, KAS KAVĒ 

BAKTĒRIJU (TĀDI KĀ PNEIMOKOKI UN MULTI-IZTURĪGĀS BAK-

TĒRIJAS), VĪRUSU UN SĒNĪŠU IZPLATĪŠANOS. PIEMĒRAM, 

VIRSMAS APSTRĀDE IR AR ILGTERMIŅA EFEKTU, KAS IR DROŠA 

SISTĒMA VISMAZ PIECUS GADUS.

NEATKARĪGA SERTIFIKĀCIJA

Šis Nordic Quality simbols tiek piešķirts sertifi cētiem 

santehnikas produktiem saskaņā ar INSTA-CERT 

kontrolētajām prasībām. Šiem produktiem ir jāatbilst 

noteiktiem ražošanas, garantijas perioda, rezerves 

daļu, dokumentācijas un tehniskās piemērojamības 

kritērijiem, lai tos varētu uzstādīt Ziemeļvalstu reģionā.
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•  Visi mūsu virtuves un izlietnes jaucējkrāni ir aprīkoti ar mūsu  

 patentēto ūdeni ietaupošo tehnoloģiju, kas katru gadu ietaupa  

 tūkstošiem litru ūdens. Kā arī daudz naudas.

•  Visas enerģiju un ūdeni ietaupošās funkcijas var noregulēt vai pat  

 atslēgt atbilstoši jūsu vajadzībām.  

•  Visas daļas ir veidotas no pārtikas rūpniecībā izmantošanai apsti- 

 prinātiem materiāliem.

•  Visi mūsu piedāvātie jaucējkrāni ir pārstrādājami. Turklāt tie lielā-  

 koties ir veidoti no pārstrādāta materiāla. 

 Uzstādot jaunus jaucējkrānus, 95% no vecajiem tiek pārstrādāti. 

 Misiņš tiek pārstrādāts jaunā “izejmateriālā”, ko misiņa rūpnīca lieto,  

 lai veidotu stieņus, kas tiek izmantoti jaucējkrānu ražošanā.

•  Vienkārši norādījumi palīdz uzstādīt un lietot jaucējkrānu. Piemēram,  

 varat ātri un vienkārši bez īpašiem rīkiem pielāgot aizsardzību pret  

 applaucēšanos.

•  Visiem viensviras jaucējkrāniem ir keramiskie kārtridži. Tie tiek  

 pārbaudīti, veicot vismaz 450 000 sviras pagriezienus, kas ir   

 līdzvērtīgi aptuveni 20 gadus ilgu darba mūžu normālos lietošanas  

 apstākļos.

•  Virtuves jaucējkrāni var būt ar ūdens padeves pārslēgšanas 

 opciju trauku mazgāšanas/veļas mazgāšanas mašīnām. 

 Uzstādot virtuves jaucējkrānu, viena no prasībām ir pārslēdzēja  

 atrašanās uz darba virsmas. Tāpēc praktisks risinājums ir to integrēt  

 jaucējkrānā.

•  Daudzas nerūsējošā tērauda darba virsmas ir ļoti plānas, un virtuves

 jaucējkrāni ar augstu izteku, iespējams, nebūs stabili, tāpēc mēs iesa-

 kām izvēlēties biezākas darba virsmas, lai uzstādītu mūsu piedāvātos  

 jaucējkrānus. Tomēr mēs piedāvājam balstu, lai jaucējkrāni būtu stabili  

 arī uz plānām darba virsmām.

•  Pašizžūstošs krāns uzstādīšanai ārā ir atjautīgs risinājums. To noslēdzot,  

 tas patstāvīgi atbrīvo cauruli no ūdens paliekām, tādējādi ļaujot  

 izvairīties no būtiskiem izdevumiem, ko radījuši bojājumi no ūdens.

•  Daudzi mūsu piedāvātie izlietnes jaucējkrāni ir pieejami ar praktisku  

 dušu sānā, ko var uzstādīt pie sienas. Duša atbilst visām izlietnēm;  

 savukārt, ja novietosiet to netālu no tualetes poda, tā būs lielisks bidē  

 aizstājējs.

Turpmākajās lapās ir lietoti vairāki tehniski termini, kuriem, iespējams, ir 

nepieciešams skaidrojums. 

Ūdens padeves caurule – jaucējkrāna caurules, kas pieslēgtas ūdens-

vadam. Mūsu piedāvātajiem jaucējkrāniem ir elastīgas ūdens padeves 

caurules, kas ir apstiprinātas lietošanai Ziemeļvalstu tirgū un atvieglo 

jaucējkrānu uzstādīšanu.

c-c – mērvienība (“centre-centre” – no centra līdz centram), kas attiecas 

uz attālumu starp karstā un aukstā ūdens pievada caurulēm.

Pārslēdzēji – vannas jaucējkrānu funkcija, kas ļauj mainīt ūdens padevi 

no vannas iztekas vai dušas galvas. 

NODERĪGA INFORMĀCIJA  

SVARĪGI APZĪMĒJUMI

GUSTAVSBERG ENERĢIJU IETAUPOŠIE NAUTIC 

UN LOGIC JAUCĒJKRĀNI IEGUVA AUGSTĀKO 

IESPĒJAMO ATZĪMI, KAD SIS TK 519 UN KIWA 

TESTĒJA DAŽĀDU JAUCĒJKRĀNU ENERĢIJAS 

EFEKTIVITĀTI.

MĒS NEKAD NELIELĀMIES. MĒS VĒLAMIES SNIEGT 

JUMS FAKTUS.

Mūsu enerģiju ietaupošajiem izlietnes jaucējkrāniem no Nautic 

un Logic sērijām ieguva augstāko iespējamo atzīmi stingrajos 

efektivitātes testos, ko izstrādāja SIS TK 519 un Kiwa. Mūsu

veiksmes noslēpums ir mūsu unikālās siltuma un plūsmas funkci-

jas, kas nodrošina, ka jaucējkrāns nekavējoties atgriežas enerģiju 

ietaupošajā komforta pozīcijā tiklīdz tiek atlaista svira. Šādi varat

automātiski ietaupīt ievērojamu enerģijas, ūdens un pat naudas 

apjomu. Ja vēlaties karstāku ūdeni vai palielināt plūsmu, bīdiet 

jaucējkrāna sviru uz visattālāko pozīciju. Nautic un Logic modeļus 

var arī individuāli pielāgot – tā ir vēl viena īpašība, kas Gustavs-

berg jaucējkrāniem ļauj atšķirties no konkurentu piedāvātajiem 

produktiem. Tomēr, kā mēs sakām, mēs nekad nelielāmies. Mēs

priekšroku dodam faktiem.

ENERGIJAS

aeratoru 638 221
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VAI VĒLATIES MIZOT 

KARTUPEĻUS VIDEI 

DRAUDZĪGĀKĀ VEIDĀ?
Virtuvē tiek izmantots liels ūdens daudzums. Pat pārlieku daudz. 

Tekoša ūdens atstāšana, iespējams, neizklausās īpaši bīstami, taču mēs 

radām kaitējumu videi, lietojot vairāk enerģijas nekā nepieciešams. 

Turklāt mēs izniekojam naudu. Burtiski. Gustavsberg virtuves jaucējkrāni

automātiski palīdz nodrošināt, ka nekad neizmantosiet vairāk karstā 

ūdens nekā nepieciešams. Principā tas nozīmē, ka varat ietaupīt gan 

enerģiju, gan naudu, pat tad, ja vēlaties mizot kartupeļus tekošā ūdenī.

NAUTIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

Mūsu elegantais Nautic jaucējkrāns ir sertifi cēts kā videi 

draudzīgs un tam ir funkcijas, kas izstrādātas, lai ietaupītu 

gan enerģiju, gan ūdeni. Tas sāk darboties ar 30 ºC tempe-

ratūru (svira taisni), kas bieži vien ir pietiekami. Pateicoties 

iebūvētajām enerģiju un ūdeni ietaupošajām funkcijām, 

jums ir aktīvi jāvirza svira augšup vai uz sāniem, lai palieli-

nātu temperatūru vai plūsmu. Atlaižot sviru, tā automātiski 

atgriežas sākotnējā enerģiju taupošajā pozīcijā. Varat 

noregulēt vai pat atslēgt visas enerģiju un ūdeni taupošās 

funkcijas mūsu piedāvātajos jaucējkrānos atbilstoši savām 

vajadzībām.

Nautic jaucējkrāni ir pieejami ar zemām un augstām 

iztekām. Turklāt tiek piedāvātas divas versijas modelim ar 

augsto izteku.
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Mūsu Logic noskaņas jaucējkrāns ir aprīkots ar atjautīgām funkcijām 

gan iekšpusē, gan ārpusē. Šis ir arī pirmais jaucējkrāns, kas var mainīt 

savu identitāti, pateicoties nomaināmajām svirām dažādās krāsās. 

Krāsotajām svirām ir antibakteriāla virsma, kas pati sevi labo un kas 

novērš skrambu rašanos. Tas ir īpaši noderīgi virtuvēs, kur tiek gatavots 

ēdiens. Turklāt Logic jaucējkrānam ir tādas pašas ūdeni un enerģiju 

ietaupošās funkcijas kā Nautic modeļiem.

LOGIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

•  Visi mūsu virtuves un izlietnes jaucējkrāni ir aprīkoti ar mūsu patentēto   

 tehnoloģiju, kas katru gadu ietaupa tūkstošiem litru ūdens. Kā arī daudz   

 naudas.

•  Mūsu piedāvātajos jaucējkrānos visas enerģiju un ūdeni ietaupošās   

 funkcijas var noregulēt vai pat atslēgt atbilstoši jūsu vajadzībām.

•  Visi mūsu piedāvātie jaucējkrāni ir pārstrādājami. Visas daļas ir veidotas   

 no pārtikas rūpniecībā izmantošanai apstiprinātiem materiāliem.

•  Vienkārši norādījumi palīdz uzstādīt un lietot jaucējkrānu. Piemēram,   

 varat ātri un vienkārši bez īpašiem rīkiem pielāgot aizsardzību pret   

 applaucēšanos.

•  Virtuves jaucējkrāni ir pieejami ar ūdens padeves pārslēgšanas 

 opciju trauku mazgāšanas/veļas mazgāšanas mašīnām.

•  Visiem viensviras jaucējkrāniem ir keramiskie kārtridži. Tie tiek pārbau-  

 dīti, veicot vismaz 450 000 sviras pagriezienus, kas ir līdzvērtīgi aptuveni  

 20 gadus ilgu darba mūžu normālos lietošanas apstākļos.

•  Uzstādot virtuves jaucējkrānu, viena no prasībām ir nodrošināt   

 pārslēdzēju uz darba virsmas. Tāpēc praktisks risinājums ir to integrēt   

 jaucējkrānā.

•  Daudzas nerūsējošā tērauda darba virsmas ir ļoti plānas, un virtuves 

 jaucējkrāni ar augstu izteku, iespējams, nebūs stabili, tāpēc mēs iesakām 

 izvēlēties biezākas darba virsmas, lai uzstādītu mūsu piedāvātos jaucējkrā- 

 nus. Tomēr mēs piedāvājam balstu, lai jaucējkrāni būtu stabili arī uz 

 plānām darba virsmām.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

COLORIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

Heavenly Champagne

COLORIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

Rough Aluminium

COLORIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

COLORIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

Passionate Red

COLORIC VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

Moody Blue

LOGIC VIRTUVES 

JAUCĒJKRĀNS 

Moody Blue

LOGIC VIRTUVES 

JAUCĒJKRĀNS

Perfect White

LOGIC VIRTUVES 

JAUCĒJKRĀNS 

Sinful Black

LOGIC VIRTUVES 

JAUCĒJKRĀNS 

Crazy Orange

LOGIC VIRTUVES 

JAUCĒJKRĀNS 

Classy Chrome

Coloric ir gatavots no cieti anotēta alumīnija, kas virsmu padara tik 

pat izturīgu, cik izturīga ir hromētam jaucējkrānam.

Coloric ir pieejams piecās ekskluzīvās krāsās.
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LOGIC IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI

Logic izlietnes jaucējkrāns
Classy Chrome, bez pacelšanas sviras (pop-up)   GB41214951 

Papildinājumi
Nolaižams vārsts (push-down), Classy Chrome  GB41636575 01 

Nomaiņas svira šādās krāsās:
Sinful Black   GB41638515 23 
Perfect White   GB41638515 25 
Moody Blue   GB41638515 36 
Crazy Orange   GB41638515 38

Logic izlietnes jaucējkrāns ar rokas dušu un sienas stiprinājumu
Classy Chrome, bez pacelšanas sviras (pop-up)  GB41214961  

Papildinājumi
Nolaižams vārsts (push-down), Classy Chrome  GB41636575 01 

Nomaiņas svira šādās krāsās:
Sinful Black   GB41638515 23 
Perfect White   GB41638515 25 
Moody Blue   GB41638515 36 
Crazy Orange   GB41638515 38

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

•  Enerģijas klase A.

•  Regulējama komforta plūsma.

•  Regulējama komforta temperatūra.

•  Apstiprināta elastīga ūdens padeves cau-  

 rule, lai nodrošinātu vieglāku uzstādīšanu. 

•  Krāsainas sviras kā opcija.

•  Iespējams bloķēt karstā ūdens

 temperatūru, lai nodrošinātu labāku

 aizsardzību pret applaucēšanos. 

•  Funkciju pielāgošana, izmantojot  

 papildu sviras 

 (skatiet www.gustavsberg.com)
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Logic izlietnes jaucējkrāns ar rokas dušu, kas automātiski bloķējas, 
un sienas stiprinājumu, 1,75m šļūteni un ar noslēgvārstu trauku 
mazgājamai mašīnai/veļas mazgājamai mašīnai  
     GB41214991  

Papildinājumi
Nolaižams vārsts (push-down), Classy Chrome  GB41636575 01 

Nomaiņas svira šādās krāsās:
Sinful Black   GB41638520 23 
Perfect White   GB41638520 25 
Moody Blue   GB41638520 36 
Crazy Orange   GB41638520 38

ENERGIJAS

aeratoru 638 549

ENERGIJAS

aeratoru 638 549

ENERGIJAS

aeratoru 638 549
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

 COLORIC IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI

 NAUTIC IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI

Coloric izlietnes jaucējkrāns bez pacelšanas sviras (pop-up)   

Sinful Black   GB41219051 23 
Rough Aluminium   GB41219051 46 
Heavenly Champagne   GB41219051 47 
Moody Blue    GB41219051 36 
Passionate Red   GB41219051 49 

Papildinājumi
Nolaižams vārsts (push-down)      GB41636575 01 

Coloric izlietnes jaucējkrāns bez pacelšanas sviras (pop-up) ar 
hromētu rokas dušu un sienas stiprinājumu

Sinful Black     GB41219151 23   
Rough Aluminium    GB41219151 46  
Heavenly Champagne     GB41219151 47  
Moody Blue    GB41219151 36  
Passionate Red     GB41219151 49  

Papildinājumi
Nolaižams vārsts (push-down)     GB41636575 01 

Nautic izlietnes jaucējkrāns

Notekas veidgabals, ar pacelšanas sviru (pop-up)  GB41214041 
Bez pacelšanas sviras   GB41214047

Nautic izlietnes jaucējkrāns

Ar aizsprosta vārstu   GB41214043

•  Cieti anotēts alumīnijs, tik pat izturīgs

 pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji   

 pārstrādājams.

•  Regulējama komforta plūsma.

•  Apstiprināta elastīga ūdens pade- 

 ves caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu.

•  Enerģijas klase.

•  Regulējama komforta plūsma.

•  Regulējama komforta temperatūra.

•  Apstiprināta elastīga ūdens padeves 

 caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu.

•  Iespējams bloķēt karstā ūdens tempe-  

 ratūru, lai nodrošinātu labāku aiz- 

 sardzību pret applaucēšanos.

•  Iespējama funkciju pielāgošana,  

 izmantojot papildu sviras

  (skatiet www.gustavsberg.com) 
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ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Nautic izlietnes jaucējkrāns ar 160 mm sviru

Bez pacelšanas sviras (pop-up)  GB41214047-64

Nautic izlietnes jaucējkrāns ar rokas dušu un sienas stiprinājumu

Ar pacelšanas sviru (pop-up)   GB41214141

Ar fi ltra aizbāžņa vārstu   GB41214147

Nautic izlietnes jaucējkrāns ar 150 mm snīpi, grozāms 60° rādiusā

Bez pacelšanas sviras (pop-up)  GB41214045

Nautic izlietnes jaucējkrāns ar 150 mm snīpi, grozāms 60° rādiusā, 
ar hromētu rokas dušu un sienas stiprinājumu

Bez pacelšanas sviras (pop-up)  GB41214145
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Nautic izlietnes jaucējkrāns ar snīpi, kas 
grozāms 80º rādiusā, 150 mm, ar noslēgvārstu trauku 
mazgājamai mašīnai/veļas mazgājamai mašīnai

Bez pacelšanas sviras (pop-up)    GB41214085

Ar pacelšanas sviru (pop-up)   GB41214185

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221

Izlietnes jaucējkrāns Nautic ar pagarinātu ūdens snīpi (150 mm),   
ar paaugstinātu korpusu   GB41214245
   
Grozāma snīpja izteka 60 °
Grozāmo snīpja leņķi var mainīt uz fi ksētu vai līdz 110 °  

ENERGIJAS

GB41214141/45/47/85, GB41214245 

aeratoru 638 221
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

Nautic izlietnes jaucējkrāns

Bez pacelšanas sviras (pop-up)      GB41214081

Papildinājumi
Adapteris, 6V    GB41638561  

IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI AR SENSORVADĪBU

•  Ideāli piemēroti lietošanai mājās un 

 sabiedriskās vietās.

•  Apstiprināta elastīga ūdens padeves cau- 

 rule, lai nodrošinātu vieglāku uzstādīšanu.

•  Automātiska kalibrēšana – piem., uzstādī- 

 jumus var regulēt automātiski atbilstoši  

 attālumam līdz izlietnei.

•  Baterijas iekļautas komplektā; viegli tām

 piekļūt jaucējkrānā.

•  Temperatūras poga vai tapa fi ksētas

 temperatūras nodrošināšanai.

•  Sensora jutību var noregulēt, neizmanto- 

 jot rīkus.

•  Tīrīšanas režīms. Aizklājiet sensora aci uz  

 15 sekundēm, lai atslēgtu jaucējkrānu uz  

 vienu minūti. 

NAUTIC BIDĒ JAUCĒJKRĀNS

•  Regulējama komforta plūsma.

•  Regulējama komforta temperatūra.

•  Apstiprināta elastīga ūdens pade- 

 ves caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu.

•  Aerators ar šarnīra savienojumu.

•  Iespējams bloķēt karstā ūdens  

 temperatūru, lai nodrošinātu labāku  

 aizsardzību pret applaucēšanos. 

Logic izlietnes jaucējkrāns

Bez pacelšanas sviras (pop-up), Classy Chrome  GB41214981 

Papildinājumi
Adapteris, 6V    GB41638561 

Nautic bidē jaucējkrāns

Ar pacelšanas sviru (pop-up)    GB41214071
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

Logic dušas jaucējkrāns, termostatisks, ar dušas pieslēgumu uz augšu

Classy Chrome     GB41214924 

Plūsmas un temperatūras pogu apmaiņas komplekts:
Sinful Black  GB41638528 23
Perfect White  GB41638528 25
Moody Blue  GB41638528 36
Crazy Orange  GB41638528 38

Logic dušas jaucējkrāns, termostatisks, ar dušas pieslēgumu uz leju

Classy Chrome    GB41214904 

Plūsmas un temperatūras pogu apmaiņas komplekts:
Sinful Black  GB41638528 23
Perfect White  GB41638528 25
Moody Blue  GB41638528 36
Crazy Orange  GB41638528 38

Coloric dušas jaucējkrāns, termostatisks, ar dušas pieslēgumu uz leju

Sinful Black  GB41219204 23
Rough Aluminium  GB41219204 46
Heavenly Champagne  GB41219204 47
Moody Blue  GB41219204 48
Passionate Red  GB41219204 49

Coloric dušas jaucējkrāns, termostatisks, ar dušas pieslēgumu uz augšu
 
Sinful Black  GB41219224 23
Rough Aluminium  GB41219224 46
Heavenly Champagne  GB41219224 47
Moody Blue  GB41219224 48
Passionate Red  GB41219224 49 

LOGIC TERMOSTATISKAIS DUŠAS JAUCĒJKRĀNS

•  Ātri reaģē uz temperatūras un spie 

 diena izmaiņām, kas var rasties  

 sistēmā.

•  Iebūvēta automātiska aizsardzība  

 pret applaucēšanos un karstā ūdens  

 bloķēšana.

•  Keramisks noslēgvārsts, lai nodro- 

 šinātu ilgāku kalpošanas mūžu un  

 samazinātu noplūdes risku.

•  Krāsainas pogas kā opcija.

 COLORIC TERMOSTATISKAIS DUŠAS JAUCĒJKRĀNS 

•  Ātri reaģē uz temperatūras un  

 spiediena izmaiņām, kas var rasties  

 sistēmā.

•  Iebūvēta automātiska aizsardzība  

 pret applaucēšanos un karstā ūdens  

 bloķēšana.

•  Cieti anodēts alumīnijs, tik pat  

 izturīgs pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji pārstrā- 

 dājams.

•  Keramisks noslēgvārsts, lai nodro- 

 šinātu ilgāku kalpošanas mūžu un  

 samazinātu noplūdes risku.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

VANNAS SNĪPJI NAUTIC UN LOGIC TERMOSTATISKAJIEM JAUCĒJKRĀNIEM

•  Piemēroti Nautic un Logic termosta  

 tiskajiem jaucējkrāniem (ražoti 2013. g.  

 janvārī un vēlāk).

•  Ja snīpis ir uz priekšu, ūdens plūst pa   

 snīpi; ja tas ir pagriezts zem jaucējkrā-

 na, ūdens plūst pa rokas dušu.

•  Grozāms vannas snīpis uzlabo drošību  

 bērniem, spēlējoties vannā.

•  Snīpis vannā neaizņem daudz vietas.

Grozāms vannas snīpis   GB41638760 
 

NAUTIC TERMOSTATISKAIS DUŠAS JAUCĒJKRĀNS

•  Ātri reaģē uz temperatūras un spie- 

 diena izmaiņām, kas var rasties sistēmā

•  Iebūvēta automātiska aizsardzība 

 pret applaucēšanos un karstā ūdens  

 bloķēšana.

•  Ierobežošanas poga ūdens plūsmas  

 pusē komforta plūsmas (apm. 9 l/min.)  

 nodrošināšanai.

•  Keramisks noslēgvārsts, lai nodro- 

 šinātu ilgāku kalpošanas mūžu un  

 samazinātu noplūdes risku.

Nautic termostatisks dušas jaucējkrāns ar dušas pieslēgumu uz leju  GB41215304

Nautic termostatisks dušas jaucējkrāns ar dušas pieslēgumu uz augšu  GB41215324

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

Artikula numurs

LOGIC TERMOSTATISKAIS VANNAS JAUCĒJKRĀNS

•  Ātri reaģē uz temperatūras un spie- 

 diena izmaiņām, kas var rasties sistēmā.

•  Iebūvēta automātiska aizsardzība  

 pret applaucēšanos un karstā ūdens  

 bloķēšana.

•  Drošības poga temperatūras pusē (38° C).
•  Šļūtenes savienotājā iebūvēts ar  

 papilkšanu darbināms pārslēdzējs. 
•  Keramisks noslēgvārsts, lai nodro- 

 šinātu ilgāku kalpošanas mūžu un  

 samazinātu noplūdes risku. 
•  Krāsainas pogas kā aksesuāri.

•  Grozāms vannas snīpis uzlabo dro- 

 šību bērniem, spēlējoties vannā.

COLORIC TERMOSTATISKAIS VANNAS JAUCĒJKRĀNS

•  Ātri reaģē uz temperatūras un spie 

 diena izmaiņām, kas var rasties sistēmā.

•  Iebūvēta automātiska aizsardzība  

 pret applaucēšanos un karstā ūdens  

 bloķēšana.

•  Cieti anodēts alumīnijs, tik pat  

 izturīgs pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji pārs- 

 trādājams.

•  Keramisks noslēgvārsts, lai nodro- 

 šinātu ilgāku kalpošanas mūžu un  

 samazinātu noplūdes risku.

•  Drošības poga temperatūras pusē (38° C). 
•  Ar vilkšanu darbināms pārslēdzējs.

•  Apstiprināti pretvārsti.

 NAUTIC TERMOSTATISKAIS VANNAS JAUCĒJKRĀNS

•  Ātri reaģē uz temperatūras un spie 

 diena izmaiņām, kas var rasties sistēmā.

•  Iebūvēta automātiska aizsardzība  

 pret applaucēšanos un karstā ūdens  

 bloķēšana.

•  Drošības poga temperatūras pusē  

 (38° C) . 
•  Ierobežošanas poga ūdens plūsmas  

 pusē komforta plūsmas (apm. 9l/min) 

 nodrošināšanai.   

•  Ar vilkšanu darbināms pārslēdzējs.

•  Keramisks noslēgvārsts, lai nodro- 

 šinātu ilgāku kalpošanas mūžu un

 samazinātu noplūdes risku.

Logic vannas jaucējkrāns, termostatisks

Classy Chrome     GB41214933 

Plūsmas un temperatūras pogu apmaiņas komplekts:
Sinful Black  GB41638528 23 
Perfect White  GB41638528 25 
Moody Blue  GB41638528 36 
Crazy Orange  GB41638528 38

Coloric vannas jaucējkrāns, termostatisks

Sinful Black  GB41209223 23
Rough Aluminium  GB41219223 46
Heavenly Champagne  GB41219223 47
Moody Blue  GB41219223 48
Passionate Red  GB41219223 49

Nautic vannas jaucējkrāns, termostatisks, ar fi ksētu snīpi   GB41215333 

Komplektā ietverts:
Jaucējkrāns   GB41215304
Iztekas snīpis   GB41636820
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

COLORIC DUŠAS JAUCĒJKRĀNS

•  Cieti anodēts alumīnijs, tik pat  

 izturīgs pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji   

 pārstrādājams.

NAUTIC DUŠAS JAUCĒJKRĀNS

•  Karstā ūdens savienojumu var  

 bloķēt, lai nodrošinātu lielāku 

 aizsardzību pret applaucēšanos.

•  Regulējamā ūdens taupīšanas  

 funkcija tiek piegādāta atslēgtā  

 viedā, taču to var noregulēt atbils- 

 toši jūsu vēlmēm vai prasībām.

•  Jaucējkrānus var kombinēt ar  

 jebkurām caurulēm, kas paredzētas  

 vannām, izlietnēm vai virtuves  

 izlietnēm. 

Coloric dušas jaucējkrāns
Dušas pieslēgums uz leju

Sinful Black  GB41219004 23 
Rough Aluminium  GB41219004 46 
Heavenly Champagne  GB41219004 47 
Moody Blue   GB41219004 36 
Passionate Red  GB41219004 49

Nautic dušas jaucējkrāns.

Dušas pieslēgums uz leju, ar papildu ūdens izteku  GB41214004

Papildinājumi
Vārsts/papildu ūdens izteka  FG079805705

Nautic dušas jaucējkrāns ar lejupvērstu sviru.
Dušas pieslēgums uz leju  GB41214014 

Nautic dušas jaucējkrāns ar lejupvērstu sviru un dušas pieslēgumu
uz augšu
Izteka ar tapu apakšpusē  GB41214024

Artikula numurs

Artikula numurs
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

COLORIC VANNAS JAUCĒJKRĀNS

•  Cieti anodēts alumīnijs, tik pat  

 izturīgs pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji pārstrā- 

 dājams.

•  Ar vilkšanu darbināms pārslēdzējs.

 NAUTIC VANNAS JAUCĒJKRĀNS

•  Karstā ūdens savienojumu var  

 bloķēt, lai nodrošinātu lielāku  

 aizsardzību pret applaucēšanos.

•  Regulējamā ūdens taupīšanas  

 funkcija tiek piegādāta atslēgtā  

 viedā, taču to var noregulēt atbils- 

 toši jūsu vēlmēm vai prasībām.

•  Ar vilkšanu darbināms pārslēdzējs.

Coloric vannas jaucējkrāns

Sinful Black  GB41219023 23
Rough Aluminium  GB41219023 46 
Heavenly Champagne  GB41219023 47 
Moody Blue  GB41219023 36
Passionate Red  GB41219023 49 

Nautic vannas jaucējkrāns GB41214023

Nautic vannas jaucējkrāns  GB41214033

Komplektā ietverts:
Jaucējkrāns  GB41214004
Iztekas snīpis   GB41636820

Nautic vannas jaucējkrāns ar grozāmu izteku

Komplektā ietverts:
Jaucējkrāns   GB41214004
Iztekas snīpis (350mm)     GB41635270
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

Artikula numurs

COLORIC DUŠAS KOMPLEKTS

•  Cieti anodēts alumīnijs, tik pat  

 izturīgs pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji   

 pārstrādājams.

•  1,75 m savīta metāla šļūtene. 
•  Rokas duša ar 3 funkcijām.

•  Iespējams kombinēt ar visiem  

 mūsu piedāvātajiem vannas un  

 dušas jaucējkrāniem.

DUŠAS KOMPLEKTS

•  Dušas šļūtene, 1.75 m.

•  Rokas duša ar 3 funkcijām.

•  Ziepju plauktiņš ar āķiem.

•  Regulējams augšējais stiprinājums.

•  Sienas stiprinājumi pielāgoti līmē- 

 šanai vai uzstādīšanai ar skrūvēm.

•  Iespējams kombinēt ar visiem mūsu  

 piedāvātajiem vannas un dušas  

 jaucējkrāniem.

NAUTIC II DUŠAS KOMPLEKTS

•  1,75 m savīta metāla šļūtene. •  Rokas duša ar 3 funkcijām.

•  Regulējams augšējais stiprinājums.

•  Iespējams kombinēt ar visiem mūsu  

 piedāvātajiem vannas un dušas  

 jaucējkrāniem.

Coloric dušas komplekts ar 1,75 m šļūteni.

Sinful Black  GB41103390 23  
Rough Aluminium  GB41103390 46 
Heavenly Champagne  GB41103390 47 
Moody Blue  GB41103390 36 
Passionate Red  GB41103390 49

Dušas komplekts ar 1,75 m šļūteni.
Ietverts ziepēm paredzēts plauktiņš ar āķiem   GB41103250 

Nautic II dušas komplekts ar 1,75 m šļūteni

Hroms  GB41104053 00
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

FIKSĒTS DUŠAS KOMPLEKTS

•  Fiksēta duša ar lielu ūdens plūsmu.

•  Rokas duša uz slīdņa. 

•  Ar vilkšanu darbināms pārslēdzējs.

•  1,75 m metāla šļūtene.

•  Jaucējkrāniem ar dušas pieslēgumu  

 uz augšu. 

•  Iespējams savienot ar jaucējkrāniem  

 ar dušas savienojumu uz leju  

 (nepieciešams papildinājums).

ROKAS DUŠA UN SIENAS STIPRINĀJUMS

•  Ja nepietiek vietas pilnīga dušas  

 komplekta uzstādīšanai ar sliedi,  

 risinājums var būt atsevišķa rokas  

 duša ar sienas stiprinājumu.

Rokas duša                  GB41636596 00

1,75m metāla šļūtene                    GB41636266 00

Sienas stiprinājums                   GB41637575

G1 dušas komplekts
Dušas galva, 200 x 200 mm

G1 dušas komplektā ietverts: 
Nautic termostatiskais jaucējkrāns   GB41215325

G1 dušas komplekts bez jaucējkrāna, paredzēts lietošanai kopā ar
jaucējkrānu ar dušas pieslēgumu augšpusē     GB41103225

Komplektā:
Fiksēta lielā dušas galva
Rokas duša uz slīdņa
Izvelkams pārslēdzējs
1,75 m metāla šļūtene

Papildinājumi
Sienas stiprinājumi (apaļi) uzstādīšanai ar dušas jaucējkrānu 
ar dušas pieslēgumu apakšā    GB41638464 

G2 dušas komplekts
Dušas galva, diam. 200 mm

G2 dušas komplektā ietverts
Nautic termostatiskais jaucējkrāns   GB41215320 

G2 dušas komplekts bez jaucējkrāna, paredzēts lietošanai kopā ar
jaucējkrānu ar dušas pieslēgumu augšpusē   GB41103220 

Komplektā:
Fiksēta lielā dušas galva
Rokas duša uz slīdņa
Izvelkams pārslēdzējs
1,75 m metāla šļūtene

Papildinājumi
Sienas stiprinājumi (apaļi) uzstādīšanai ar dušas jaucējkrānu
ar dušas pieslēgumu apakšā    GB41638464 
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

Logic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku un ar 
ūdens padeves pārslēgšanu trauku mazgājamai mašīnai

Classy Chrome    GB41204996 

Nomaiņas svira un ūdens padeves pārslēdzējs:
Sinful Black  GB41638520 23
Perfect White  GB41638520 25
Moody Blue  GB41638520 36
Crazy Orange  GB41638520 38

LOGIC VIRTUVES IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS

•  Enerģijas klase B

•  Regulējama komforta plūsma

•  Regulējama komforta temperatūra

•  Apstiprināta elastīga ūdens pade- 

 ves caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu

•  Izteka grozāma par 110°   

 (ierobežojums 0° un 60°)

•  Krāsainas sviras kā opcija

 

PIE SIENAS UZSTĀDĀMS LOGIC JAUCĒJKRĀNS

•  Iespējams kombinēt ar visām  

 iztekām, kas paredzētas lietošanai  

 virtuvē, izlietnē un vannā

•  Regulējamā ūdens taupīšanas  

 funkcija tiek piegādāta atslēgtā  

 viedā, taču to var noregulēt atbils- 

 toši jūsu vēlmēm vai prasībām.

•  Savienojumi papildu karstā un  

 aukstā ūdens iztekām

•  Krāsainas sviras kā opcija

Logic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku

Classy Chrome  GB41204956 

Nomaiņas svira šādās krāsās:
Sinful Black  GB41638515 23
Perfect White  GB41638515 25
Moody Blue  GB41638515 36
Crazy Orange  GB41638515 38 

Logic jaucējkrāns uzstādīšanai pie sienas

Classy Chrome   GB41214934 

Logic snīpis modelim GB41204934/GB41214934
ar pārslēdzēju  GB41636820 
85mm snīpis  GB41633631 
150mm snīpis  GB41633632 

Nomaiņas svira šādās krāsās:
Sinful Black  GB41638515 23 
Perfect White  GB41638515 25 
Moody Blue  GB41638515 36 
Crazy Orange  GB41638515 38
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Artikula numurs

•  Regulējama komforta plūsma

•  Regulējama komforta temperatūra.

•  Apstiprināta elastīga ūdens pade- 

 ves caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu.

•  Krāsainas sviras kā opcija.

Logic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku

Classy Chrome    GB41204958  

Nomaiņas svira šādās krāsās:
Sinful Black    GB41638515  
Perfect White    GB41638515  
Moody Blue    GB41638515  
Crazy Orange    GB41638515  

Logic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku un ar ūdens padeves
pārslēgšanu trauku mazgājamai mašīnai

Classy Chrome  GB41204998  

Nomaiņas svira un trauku mazgājamās mašīnas poga šādās krāsās:
Sinful Black   GB41638520  
Perfect White   GB41638520  
Moody Blue    GB41638520  
Crazy Orange    GB41638520  

LOGIC VIRTUVES IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS

•  Cieti anodēts alumīnijs, tik pat  

 izturīgs pret skrambām kā hroms.

•  Alumīnijs ir 100% otrreizēji pārs- 

 trādājams.

•  Apstiprināta elastīga ūdens pade 

 ves caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu.

•  Izteka grozāma par 110° vai fi ksēta.

•  Coloric virtuves izlietnes jaucējkrāni  

 ir arī ideāli piemēroti augstiem  

 darba virsmu izlietņu modeļiem.

Coloric virtuves izlietnes jaucējkrāns

Sinful Black    GB41209055 23
Rough Aluminium    GB41209055 46
Heavenly Champagne    GB41209055 47
Moody Blue    GB41209055 36
Passionate Red    GB41209055 49 

Papildinājumi
Trauku mazgājamās mašīnas vārsts GB41205081

 COLORIC VIRTUVES IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

NAUTIC VIRTUVES IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI

•  Enerģijas klase B.

•  Regulējama komforta plūsma.

•  Regulējama komforta temperatūra.

•  Apstiprināta elastīga ūdens pade- 

 ves caurule, lai nodrošinātu vieglāku  

 uzstādīšanu.

•  Izteka grozāma par 110° zemajiem  

 modeļiem.

•  Izteka grozāma par 110°   

 (ierobežojums 0° un 60°).

•  Iespējams bloķēt karstā ūdens  

 temperatūru, lai nodrošinātu labāku  

 aizsardzību pret applaucēšanos.

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku, bez 
ūdens padeves pārslēgšanas trauku mazgājamai mašīnai    GB41204056

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku, 
ar ūdens padeves pārslēgšanu trauku mazgājamai mašīnai   GB412040 96

Pieslēguma leņķis trauku mazgājamai mašīnai vai kafi jas automātam   GB41635790 01

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar zemu izteku,
bez ūdens padeves pārslēgšanas trauku mazgājamai mašīnai  GB41204055 

Ar rokas dušu un iemavu darba virsmai  GB41204155 

Ar trauku birsti un iemavu darba virsmai   GB41204155 88

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku,
bez ūdens padeves pārslēgšanas trauku mazgājamai mašīnai   GB41204057  

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku, 
ar ūdens padeves pārslēgšanas trauku mazgājamai mašīnai  GB41204097  

Pieslēguma leņķis trauku mazgājamai mašīnai vai kafi jas automātam  GB41635790 01  
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Artikula numurs

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns ar zemu izteku,
ar ūdens padeves pārslēgšanu trauku mazgājamai mašīnai  GB41204095 

Ar rokas dušu un iemavu darba virsmai  GB41204195 

Ar trauku birsti un iemavu darba virsmai  GB41204195-88 

Pieslēguma leņķis trauku mazgājamai mašīnai vai kafi jas automātam   GB41635790-01 

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns uzstādīšanai pie sienas 
Pārvietojams iztekas snīpis, kas uzstādīts no augšas  GB41204256

Komplektā ietverts:
Jaucējkrāns  GB41214024
Iztekas snīpis (250mm)    GB41630184

Nautic virtuves izlietnes jaucējkrāns uzstādīšanai pie sienas
Pārvietojams iztekas snīpis, kas uzstādīts no apakšas, un ar papildu ūdens izteku GB41204255 

Komplektā ietverts:
Jaucējkrāns   GB41214024
Iztekas snīpis (250mm)    GB41633614

Artikula numurs

 ND 40 VIRTUVES IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI

•  Apstiprināta elastīga ūdens padeves

 caurule, lai nodrošinātu vieglāku

 uzstādīšanu.

•  Izteka grozāma par 110°.

•  Iespējams bloķēt karstā ūdens  

 temperatūru, lai nodrošinātu labāku

 aizsardzību pret applaucēšanos.

ND 40 virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku,
bez ūdens padeves pārslēgšanas trauku mazgājamai mašīnai  GB41209455

Ar rokas dušu un iemavu darba virsmai   GB41209451

ND 40 virtuves izlietnes jaucējkrāns ar augstu izteku,
ar ūdens padeves pārslēgšanu trauku mazgājamai mašīnai  GB41209495

Ar rokas dušu un iemavu darba virsmai   GB41209491 

Pieslēguma leņķis trauku mazgājamai mašīnai vai kafi jas automātam   GB41635790 01

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam tiesības mainīt cenas un specifi kācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi.

Artikula numurs

Krāns uzstādīšanai ārpusē ar apstiprinātu pretvārstu un pogu,
pašiztukšošanās.

Maks. sienas biezums 30-400 mm   FG0105061

 KRĀNS UZSTĀDĪŠANAI ĀRPUSĒ

•  Vienkārši uzstādāms un lietojams.

•  Iespējams uzstādīt uz vecām,  

 esošām caurulēm.

•  Pašiztukšošanās uz leju; palīdz  

 aizsargāt fasādi.

•  Izturīgs pret salu – arī tad, ja pievie- 

 nota šļūtene.

•  Maks. sienas biezums 400 mm vai  

 maks. 1000 mm.

•  Ar noņemamu atslēgu vai pogu.

Krāns uzstādīšanai ārpusē ar apstiprinātu pretvārstu un atslēgu,
pašiztukšošanās.

Maks. sienas biezums 30-400 mm    FG0105060 

Maks. sienas biezums 30-1000 mm    FG0105070
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A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch pārstāvniecība Latvijā

Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019

Tel. 67245511

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

LAI IEGŪTU PAPILDU 

IEDVESMU UN PADOMUS, 

APMEKLĒJIET MŪSU VIETNI: 

WWW.GUSTAVSBERG.LV




