GUDRĀKAS VANNAS
ISTABAS

D ESIGN J O N E L I A S O N

BALTS, MATĒTS BALTS VAI MELNS
Estetic kolekcijas keramika un jaucējkrāni no Gustavsberg padarīs
jūsu vannas istabu neatkārtojamu. Liegās formas rada viegluma
sajūtu saglabājot izsmalcinātību un pieejamas trīs krāsās: klasiski
baltā, eleganti matētā baltā un izsmalcināti melnā.

JAUNAS KRĀSAS UN
FORMAS NO GUSTAVSBERG
Kad Jons Eliasons izstrādāja Estetic, jauno vannas istabas
kolekciju no Gustavsberg, viņš iedvesmojās no matemātikas un
ūdens plūduma. Katra līnija ir dabiska un askētiski pievilcīga.
Izlietnes noplūdes vārsts lieliski sader ar keramiku, kā arī
sienas vai grīdas sifons ir askētiski izstrādāts. Nekas netraucēs
izveidot pievilcīgu dizainu.
Estetic ir pieejams trīs krāsās: baltā, matētā baltā vai melnā.
Vannas istabas izlietnes ir pieejamas divos izmēros, kā arī
pieejami piekaramie vai brīvi stāvošie podi. Liegās formas rada
viegluma efektu saglabājot izsmalcinātību.
Kolekcijas Estetic atjautīgie risinājumi un neatkārtojamais
dizains lieliski iederēsies gan lielās, gan mazās vannas istabās.

JONS ELIASONS IR
PRIEKŠMETU ARHITEKTS
UN DIZAINERIS, KURŠ
STRĀDĀ AR DAŽĀDIEM
MATERIĀLIEM, KĀ
PIEMĒRAM, STIKLS UN
KERAMIKA. INTERVIJU AR
JONU ELIASONU SKATIETIES
MŪSU MĀJAS LAPĀ
WWW.GUSTAVSBERG.LV

ESTETIC, DESIGN BY JON ELIASON
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DIZAINA UN KRĀSAS SADERĪBA ESTETIC JAUCĒJKRĀNIEM UN SIFONIEM
AR KERAMIKU IR NEPĀRSPĒJAMA.
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IEDERĒSIES JEBKURĀ VANNAS ISTABĀ
NEATKĀRTOJAMAIS DIZAINS NEVAINOJAMI IEDERĒSIES
JEBKURĀ KOMBINĀCIJĀ. PAGARINĀTAIS JAUCĒJKRĀNS
IEDERĒSIES GAN VANNAS ISTABĀ, GAN VIRTUVĒ.
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NEATK ĀRTOJAMA KRĀSU
KOMBINĀCIJA
ESTETIC KOLEKCIJAS JAUCĒJKRĀNI IR PIEEJAMI
MATĒTI BALTI, HROMĒTI VAI MELNI. KRĀSA UN
FORMA LIELISKI SASKANĒS AR KERAMIKU, VEIDOJOT
LIELISKU KOMBINĀCIJU.

LABS DIZAINS IR ATJAUTĪGS DIZAINS
GUSTAVSBERG RADA PRODUKTUS APVIENOJOT, TRADĪCIJAS, DIZAINU UN PRAKTISKUS RISINĀJUMUS
AR ATJAUTĪGĀM FUNKCIJĀM RADOT PATĪKAMĀKU VANNOŠANĀS PROCESU. ESTETIC KOLEKCIJAS
VANNAS UN DUŠAS JAUCĒJKRĀNIEM PIEMĪT GAN PRAKTISKAS, GAN ATJAUTĪGAS FUNKCIJAS.

GUSTAVSBERG / GUDRĀKAS VANNAS ISTABAS
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ATJAUTĪGS UN PRAKTISKS
Jaunā Estetic kolekcija no Gustavsberg ne tikai ir eleganta un neatkārtojama, bet arī praktiska. Atjautīgās funkcijas
vannas istabā palīdzēs jums ietaupīt:
KLUSS UN SAUSS
Pilnībā nosedzošais porcelāna korpuss apslēpj atsevišķo iekšējo tvertni. Tas samazina trokšņu līmeni un
kondensāciju uz porcelāna korpusa, lai nepieliptu putekļi.
NETĪRUMIEM NAV VIETAS
Visiem tualetes podiem ar redzamu tvertni savienojums starp tualetes podu un tvertni ir nedaudz
pārvietots uz augšu. Neliels izliekums porcelānā atvieglo tīrīšanu un novērš netīrumu rašanos. Tualetes
poda pamatne ir gluda, lai atvieglotu tīrīšanu un uzlabotu higiēnu.
LĒNĀ UN KLUSĀ AIZVĒRŠANA

Poda vāki, kad tiek aizvērti, asociējas ar skaļu skaņu. Soft-close (lēnā un klusā aizvēršanas) funkcija ir
atrisinājusi šo problēmu, iepazīstinot ar amortizētājiem, kuri ir iebūvēti poda vākā, lai tie garantētu,
ka tas aizvērsies klusi un lēni. Amortizētājiem nav tieša kontakta ar porcelānu, kas atvieglo tīrīšanu un
padara poda vāka higiēniskāku.
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.
CERAMIC PLUS = 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.
HYGIENIC FLUSH
Gudrāka skalošanas sistēma vieglākai kopšanai un higiēnai. Inovatīvs dizains ar atklātu skalošanas malu
un gludā virsma neļaus uzkrāties netīrumiem. Hygienic Flush samazina nepieciešamo tīrīšanas līdzekļu
daudzumu.
SUPRAFIX
Suprafix ir izturīgs stiprinājums piekaramā poda uzstādīšanai. Patentētais Suprafix risinājums atvieglo
piekaramā poda uzstādīšanu un ietaupa montāžas laiku, nodrošinot mazāk vietu netīrumu uzkrāšanai.
DROŠS PIESK ĀRIENIEM
Visi Gustavsberg termostati ir ar pret applaucēšanās funkciju, kas nozīmē, ka termostata ārpuse
neuzkarst un tādejādi samazinās iespēja applaucēties.
ECO-STOP
Atjautīgā funkcija ļauj individuāli pielāgot maksimālo ūdens patēriņu jaucējkrānā, padarot ūdens
lietošanu ērtu un ietaupot ūdeni un enerģiju. Funkcija ir pilnībā pielāgojama jūsu vajadzībām.
BEZ SVINA

Pb

Jaucējkrāns ir ražots no materiāla, kura kopējais svars satur mazāk kā 0.1% svina.

< 0,1%

VIENMĒRĪGA TEMPERATŪRA
Termostatiskajiem jaucējkrāniem ir iebūvēta automātiska aizsardzība pret applaucēšanos, kā arī
karstā ūdens drošinātājs ar apstiprināta tipa pretvārstiem. Tas nozīmē, ka jaucējkrāni ātri reaģē uz
temperatūras un spiediena izmaiņām, kas var rasties ūdens plūsmā, un līdzsvaro atšķirības.
6

ATJAUTĪGAS FUNKCIJAS UN NEATKĀRTOJAMS
DIZAINS
Vannas istaba ar Estetic kolekcijas produktiem vienmēr izskatīsies eleganti, būs ērti kopjama un higiēniska. Maigās,
liegās līnijas un kontūras atvieglo kopšanu piešķirot tai neatkārtojamu izskatu.

DETAĻĀS IR SPĒKS

LAKONISKS, KLUSS UN HIGIĒNISKS

Detaļas un stiprinājumi ir nomaskēti tā, lai neizjauktu
kopējo harmoniju. Izlietnes tālākā daļa ir izvirzīta uz augšu,
lai nejaušās ūdens lāses nevarētu sabojāt sienas apdari un
neļautu uzkrāties netīrumiem.

Brīvi stāvošo podu iespējams uzstādīt gan pieskrūvējot,
gan pielīmējot. Atsevišķa iekšējā tvertne cisternā
nodrošina klusāku ūdens ieplūdi un neveido kondensātu.
Atvērtā skalošanas mala neļauj uzkrāties netīrumiem un
nodrošina vieglāku kopšanu.

ATJAUTĪGAS FUNKCIJAS

SLĒPTIE STIPRINĀJUMI

Estetic kolekcijas jaucējkrāniem piemīt atjautīgas funkcijas, kuras nav ar acīm pamanāmas, bet sajūtamas.

Piekaramajiem podiem esam atvieglojuši uzstādīšanu ar
patentēto Supraﬁx tehnoloģiju. Vairāk par šo tehnoloģiju
uzziniet 11. lpp.

GUSTAVSBERG / GUDRĀKAS VANNAS ISTABAS
7

TRĪS DAŽĀDAS VANNAS ISTABAS AR ESTETIC

3M

IZMANTOJOT ACU APMĀNU
Jona Eliasona radītais dizains spēj
apmānīt acis. Liegās līnijas un
maigās formas rada optisko apmānu
par lielām virsmām, lai gan patiesībā
telpa ir maza. Ar Estetic arī mazās
vannas istabas iegūst vērienu.

6M

VIENU IZMĒRU LIELĀKU, LŪDZU
Vannas istabas izlietnes ir pieejamas divos izmēros un tualetes
podus iespējams izvēlēties gan
brīvi stāvošos, gan piekaramos.
Estetic ļauj variēt ar izmēriem un
uzstādīšanas veidiem piešķirot jūsu
vannas istabai neatkārtojamu stilu.

ESTETIC, DESIGN BY JON ELIASON
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10 M

ĻAUJIET KERAMIK AI IZCELTIES
Lielā vannas istabā ir vairāk iespējas
radoši izpausties. Varbūt vēlaties
lielāku telpas brīvību un padarīt to
praktiskāku ar papildus elementiem,
piemēram divām izlietnēm? Nelieli
dekoratīvi elementi palīdzēs izcelt
īpašo vannas istabas auru.

GUSTAVSBERG / GUDRĀKAS VANNAS ISTABAS
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LIELISKS DIZAINS UN
NEATKĀRTOJAMA HIGIĒNA
Izvēlieties Estetic tualetes podu ar Hygienic Flush
atklāto skalošanas malu neatkārtojamai higiēnai.
Atklātā skalošanas mala noskalo podu līdz pat augšai

un nodrošina ērtāku piekļuvi pilnīgākai higiēnai. Hygienic
Flush atklātā skalošanas sistēma ir visiem Estetic tualetes
podu modeļiem.

HYGIENIC FLUSH AR
ATKLĀTO SK ALOŠANAS
MALU

TUALETES PODS AR STANDARTA
RTA
SK ALOŠANAS MALU

Atjautīgāka skalošana vieglākai
kai
ais
kopšanai un higiēnai. Inovatīvais
dizains ar atklāto skalošanas malu
neļauj uzkrāties netīrumiem un
nas
samazina nepieciešamo tīrīšanas
līdzekļu daudzumu.

ESTETIC, DESIGN BY JON ELIASON
10

MAZĀK NETĪRUMU AR CERAMICPLUS
Ceramicplus pārklājumus padara Gustavsberg keramiku netīrumu atgrūdošu līdz pat mikroskopiskam līmenim. Ūdens
pilieniem nav iespējams palikt uz virsmas – tie vienkārši notek, neļaujot veidoties kaļķakmenim. Ceramicplus pārklājums
arī samazina nepieciešamo tīrīšanas līdzekļu daudzumu.
BEZ CERAMICPLUS

AR CERAMICPLUS

Ūdens pilieni paliek uz virsmas.
Lieliska vide, kur uzkrāties
netīrumiem un kaļķakmenim.

Ūdens pilieni notek kopā ar
netīrumiem un kaļķakmens
nogulsnēm.

NEPĀRSPĒJAMS IEGUVUMS
Suprafix ir piekaramā tualetes poda montāžas
risinājums. Šī patentētā un atjautīgā sistēma
no Gustavsberg ļauj ērti un vienkārši uzstādīt
podu nodrošinot nepārspējamu higiēnu un
lielisku dizainu.

Noskaties video par Suprafix šeit
youtube.com/gustavsbergfilm

SUPRAFIX
Suprafix ir izturīgs stiprinājums piekaramā
poda uzstādīšanai. Patentētais Suprafix
risinājums atvieglo piekaramā poda
uzstādīšanu un ietaupa montāžas laiku,
nodrošinot mazāk vietu netīrumu
uzkrāšanai.

GUSTAVSBERG / GUDRĀKAS VANNAS ISTABAS
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UZ GRĪDAS UZSTĀDĪTS TUALETES PODS, ESTETIC
• Izgatavots no higiēniska, izturīga
sanitārā porcelāna
• Viegli kopjams ar elegantu dizainu
• Trīs krāsu pieejamība: balta, matēti
balta un melna
• Hygienic Flush atklātā skalošanas
mala ērtākai kopšanai
• Duālā skalošana: 4/2 l
• Iespēja palielināt ūdens skalošanu
līdz 6 l

• Poda augstums: 420 mm
• Dubultā cisterna, lai samazinātu
kondensāciju
• Klusa ūdens iepilde
• Divi poda vāku varianti: cietais poda
vāks vai Soft Close (SC) klusākai un
lēnākai poda vāka aizvēršanai, un
Quick Release (QR) ērtākai kopšanai
• Komplektā ir ietverta elastīga šļūtene
un lodveida krāns ūdens tvertnes

savienošanai ar ūdensvadu. Ietverta
griežama plastmasas tapa notekas
savienojumam
• Iespējama gan uzstādīšana ar skrūvēm
vai līmi
• Ceramicplus pārklājums
nepārspējamai higiēnai

Artikula nr.

680
370

200

8300 Estetic ar slēpto izplūdi S/P-traps, bez skrūvju vietām, paredzēts
līmēšanai pie grīdas.
Brīvi stāvošais pods ar atklāto skalošanas malu.
Duālā skalošana 4/2l. Ar C+
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Balts, vāks ar SC/QR
Matēti balts, vāks ar SC/QR
Melns, vāks ar SC/QR

GB1183002R1231G
GB1183002S3231G
GB1183002S0231G

855
420
180

190

PIE SIENAS UZSTĀDĀMI PODI, ESTETIC
• Izgatavots no higiēniska, izturīga
sanitārā porcelāna
• Viegli kopjams ar elegantu dizainu
• Trīs krāsu pieejamība: balta, matēti
balta un melna
• Hygienic Flush atklātā skalošanas
mala ērtākai kopšanai

• Supraﬁx uzstādīšanas risinājums
vieglākai un ērtākai montāžai.
• Iespēja uzstādīt ar Triamont
iebūvējamo rāmi
• Divi poda vāku varianti: cietais poda
vāks vai Soft Close (SC) klusākai un
lēnākai poda vāka aizvēršanai, un
Quick Release (QR) ērtākai kopšanai

• Ceramicplus pārklājums
nepārspējamai higiēnai
• Attālums starp skrūvēm (centre to
centre) 180 mm
• Testētā slodzes izturība līdz 400 kg

Artikula nr.

350
180

530
Ø55

355
320
220

Ø102

420
70

8330 Estetic tualetes pods uzstādīšanai pie sienas. Ar C+
Tualetes pods ar atklātu skalošanas malu.
Uzstādīšanai pie sienas ar iebūvējamo cisternu.
Vienmēr uzstādiet kopā ar iebūvējamo rāmi.
Balts, vāks ar SC/QR
Matēti balts, vāks ar SC/QR
Melns, vāks ar SC/QR
Balts, cietais vāks

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

Gustavsberg ergonomiskais iepakojums ir gan ērts, gan
estētisks. Papildus rokturi nodrošina ērtāku pārvietošanu.
Atjautīgais iepakošanas risinājums ir otrreiz pārstrādājams
un samazina vides piesārņojamību.
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GB1183300R1030
GB1183300S3030
GB1183300S0030
GB1183300R1020

VANNAS ISTABAS IZLIETNES, ESTETIC
• Izgatavots no higiēniska, izturīga
sanitārā porcelāna
• Viegli kopjams ar elegantu dizainu
• Trīs krāsu pieejamība: balta, matēti

balta un melna
• Pilnībā apslēpti kronšteini glītākai
uzstādīšanai
• Keramiskais noplūdes vārsts

• Ceramicplus pārklājums
nepārspējamai higiēnai

Artikula nr.

410350 Estetic uzstādīšanai ar skrūvēm, 500x420 mm. Ar C+

150

Balta
Matēta balta
Melna

80 Ø35

410350R1
410350S3
410350S0

220
420
250
410
500

280

410360 Estetic uzstādīšanai ar skrūvēm, 610x485 mm. Ar C+
Balta
Matēta balta
Melna

75 Ø35

410360R1
410360S3
410360S0

220
485
310

530
610
180

7273 keramiskā kāja
Izlietnei 410360.
Izlietne ir jāuzstāda tieši saskaņā ar kājas augstumu.

170

Balta
Matēta balta
Melna

ca 850
690

150

72730001
727300S3
727300S0

MAX 200
140

7297 keramiskais pārsegs
Izlietnei 410360.

180
320 270
320
80

Balta
Matēta balta
Melna

72970001
729700S3
729700S0

285

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.
Hromēts
Balts
Melns

GB41103880 00L
GB4110388041L
GB4110388023L

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

GB41103880 00W
GB4110388041W
GB4110388023W

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

VISS VIENĀ TONĪ
Keramiskais noplūdes vārsts ir tādā pašā tonī kā keramika,
padarot kopējo dizainu nepārspējamu un elegantu.
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IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS, ESTETIC
• Elegants dizains, kurš iederēsies jebkurā vannas istabā
• Pagarinātais modelis piemērots gan virtuves, gan uz
virsmas uzstādāmam izlietnēm
• Pieejami hromēti, melni un matēti balti
• Visas daļas ir veidotas no pārtikas rūpniecībā izmantošanai
apstiprinātiem materiāliem
• Eco-stop, pielāgojama ūdens plūsma
• Iespējams bloķēt karstā ūdens temperatūru, lai nodrošinātu

labāku aizsardzību pret applaucēšanos.
• Keramisks noslēgvārsts, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas
mūžu un samazinātu noplūdes risku.
• Ērts uzstādīšanai
• Pārplūdes aizsardzība saskaņā ar SS-EN 1717 [AA]
• Produkti izstrādāti saskaņā ar Säker Vatteninstallation
(Secure Water Installation)
• Satur mazāk nekā 0.1% svina

Artikula nr.
117

21

Estetic izlietnes jaucējkrāns
Bez pacelšanas sviras
155

max 45

105
5°

Hromēts
Melns
Balts matēts

GB41218051
GB41218051 23
GB41218051 41

Pb

340

< 0,1%

G1/2
21

Estetic izlietnes jaucējkrāns, pagarinātais modelis
Piemērots virtuves izlietnēm un uz virsmas uzstādāmām izlietnēm.
Bez pacelšanas sviras

165

295

Hromēts
Melns
Balts matēts

5°
max 45

244

GB41218251
GB41218251 23
GB41218251 41

Pb

340

< 0,1%

G1/2

Estetic noplūdes vārsts
Ar porcelāna dekoratīvo daļu
Hromēts
Melns
Balts matēts

Min 30
Max 45

GB41636575 25
GB41636575 23
GB41636575 41

G 1 1/4

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

DUŠAS JAUCĒJKRĀNS, ESTETIC
• Elegants dizains, kurš iederēsies jebkurā vannas istabā
• Pieejami hromēti, melni un matēti balti
• Visas daļas ir veidotas no pārtikas rūpniecībā izmantošanai
apstiprinātiem materiāliem
• Iespējams bloķēt karstā ūdens temperatūru,
lai nodrošinātu labāku aizsardzību pret applaucēšanos

• Keramisks noslēgvārsts, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas
mūžu un samazinātu noplūdes risku
• Pārplūdes aizsardzība saskaņā ar SS-EN 1717 [AA]
• Produkti izstrādāti saskaņā ar Säker Vatteninstallation
(Secure Water Installation)

Iespējams savienot ar Estetic kolekcijas vannas snīpi.

Artikula nr.

Estetic dušas jaucējkrāns ar dušas savienojamību,
150 c-c

280
c-c

G1/2

Hromēts
Melns
Matēts balts

85

*Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar oﬁciālajiem dīleriem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam
tiesības mainīt cenas un speciﬁkācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi
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GB41218004
GB41218004 23
GB41218004 41

DUŠAS TERMOSTATS, ESTETIC
• Elegants dizains, kurš iederēsies jebkurā vannas istabā
• Pieejami hromēti, melni un matēti balti
• Visas daļas ir veidotas no pārtikas rūpniecībā izmantošanai
apstiprinātiem materiāliem
• Iespējams bloķēt karstā ūdens temperatūru,
lai nodrošinātu labāku aizsardzību pret applaucēšanos
• Ātri reaģē uz temperatūras un spiediena izmaiņām, kas var
rasties sistēmā

• Drošības poga temperatūras pusē (38° C)
• Iebūvēta automātiska aizsardzība pret applaucēšanos un
karstā ūdens bloķēšana
• Keramisks noslēgvārsts, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas
mūžu un samazinātu noplūdes risku
• Pārplūdes aizsardzība saskaņā ar SS-EN 1717 [AA]
• Produkti izstrādāti saskaņā ar Säker Vatteninstallation
(Secure Water Installation)

Iespējams savienot ar Estetic kolekcijas vannas snīpi.

Artikula nr.

Estetic dušas termostats
ar dušas pieslēguma vietu uz leju
150 c-c

268
c-c

Hromēts
Melns
Matēti balts

GB41218304
GB41218304 23
GB41218304 41

70

G1/2

Estetic dušas termostats
ar dušas pieslēguma vietu uz augšu
150 c-c

268
c-c
70
38

Hromēts
Melns
Matēti balts

GB41218324
GB41218324 23
GB41218324 41

G1/2

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

VANNAS SNĪPIS AR PĀRSLĒDZĒJU, ESTETIC
• Elegants dizains, kurš iederēsies jebkurā vannas istabā
• Pieejami hromēti, melni un matēti balti
* sader ar visiem Gustavsberg dušas maisītājiem un termostatiem

Artikula nr.

M20x1.5

100

Estetic dušas jaucējkrāns
ar dušas pieslēguma vietu uz leju,
150 c-c
Hromēts
Melns
Matēti balts

G1/2

GB41638860
GB41638860 23
GB41638860 41

55

*Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar oﬁciālajiem dīleriem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām un paturam
tiesības mainīt cenas un speciﬁkācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieņemot svarīgus lēmumus, iegūstiet nepieciešamo informāciju laicīgi
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LAI IEGŪTU PAPILDU
IEDVESMU UN PADOMUS,
APMEKLĒJIET MŪSU VIETNI:
WWW.GUSTAVSBERG.LV

ATBALSTS UN PALĪDZĪBA
Mūsu mājas lapā atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, instalācijas video,
kā arī padomus savai sapņu vannas istabai. Sazināties ar mums variet, rakstot
uz e-pastu: info.latvia@gustavsberg.com
MEKLĒ IEDVESMU ŽURNĀLĀ INSPIRED!
Gustavsberg žurnāls Inspired fokusējas uz visu
kas saistīts ar vannas istabu: dizainu, aktualitātēm,
jaunajiem produktiem, padomiem un citiem
faktiem, kas jāņem vērā labiekārtojot savu vannas
istabu. Žurnālu meklējiet pie mūsu oﬁciālajiem
dīleriem vai lejupielādējiet to mūsu mājas lapā.

Villeroy&Boch Gustavsberg Latvijas ﬁliāle

A MEMBER OF THE

Krasta iela 68A, 3.stāvs, Rīga, LV-1019

VILLEROY & BOCH GROUP

+371 67245511
www.gustavsberg.lv, info.latvia@gustavsberg.com

