2
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JAUCĒJKRĀNI VANNAS ISTABAI
Nordic3 ir jaucējkrāns, kas piemērots jebkurai vannas istabai, pateicoties tā elegantajam un klasiskajam skandināvu
dizainam. Izlietnes jaucējkrāns ir aprīkots ar atjautīgu
ūdens taupīšanas funkciju, ko var regulēt atkarībā no
vēlmēm un kas ietaupa ūdeni katrā jaucējkrāna lietošanas
reizē. Tajā pat laikā termostata jaucējkrānam ir karstā
ūdens automātiskas bloķēšanas funkcija, lai nodrošinātu
aizsardzību pret applaucēšanos, un tas ir aprīkots ar
Safe Touch funkciju, kas samazina karstumu jaucējkrāna
priekšpusē.

TERMOSTATA JAUCĒJKRĀNS NORDIC³ AR G2
DUŠAS KOMPLEKTU UN ROKAS SPRAUSLU
UZ SLĪDŅA. PIEEJAMS ARĪ KVADRĀTVEIDA
MODELIS G1. PLAUKTS NO G1 SĒRIJAS.
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NORDIC³

G1 un G2 ir divas griestu dušas ar elegantu dizainu.
Nomainot standarta dušas komplektu pret griestu dušu,
varat viegli radīt greznāku sajūtu vannas istabā.
Nordic3 klāsts ir izstrādāts, ņemot vērā jūsu ikdienu, un
ietver Gustavsberg tradīcijas un kvalitāti.

JAUCĒJKRĀNI VIRTUVEI

Nordic3 virtuves jaucējkrāniem ir tā pati atjautīgā ūdens taupīšanas funkcija
un klasiskais skandināvu dizains, kas tiek izmantota izlietnes jaucējkrāniem.
Jaucējkrāns ir pieejams ar trauku mazgājamās mašīnas vārstu vai bez tā.

PIEEJAMS ARĪ AR TRAUKU MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS VĀRSTU.

ATJAUTĪGAS FUNKCIJAS
Nordic3 klāstā visi jaucējkrāni ir aprīkoti ar atjautīgām funkcijām, kas jūsu ikdienu padara drošāku un ērtāku, turklāt tās ietaupa
arī ūdeni, enerģiju un naudu. Par to, cik atjautīgas ir šīs funkcijas, lasiet nākamajā lappusē.

ŪDENS TAUPĪŠANA

JAUCĒJKRĀNS AR SENSORVADĪBU

SAFE-TOUCH

VIENMĒRĪGA TEMPERATŪRA

GUSTAVSBERG / GUDRĀKAS VANNAS ISTABAS
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GUDRIE SIMBOLI JAUCĒJKRĀNIEM
ŪDENS TAUPĪŠANA

Šis jaucējkrāna nodrošina, ka neizmantosiet vairāk ūdens nekā nepieciešams. Sākuma pozīcija nodrošina
iepriekšnoteiktu komforta plūsmu, kas ir pietiekama, piemēram, roku un sejas mazgāšanai. Lai atvērtu
pilnīgu plūsmu, ir nepieciešams pacelt sviru tās augstākajā pozīcijā. Atlaižot sviru, tā automātiski atgriežas
komforta plūsmas pozīcijā. Plūsmas funkcija ir pilnībā regulējama, lai pielāgotu individuālām vēlmēm.
JAUCĒJKRĀNS AR SENSORVADĪBU

Atjautīgā sensora tehnoloģija automātiski palīdz jums ietaupīt enerģiju un lieki netērēt ūdeni.
Jaucējkrāns ieslēdzas, kad rokas ir novietotas attiecīgajā pozīcijā, un izslēdzas, tiklīdz tās noņemat.
Tīrīšanas laikā nosedziet sensora aci, lai īslaicīgi atspējotu jaucējkrānu. Darbību nodrošina standarta
baterija vai transformators.
SAFE-TOUCH

Visi Gustavsberg termostata jaucējkrāni ir aprīkoti ar funkciju Safe-Touch; tas nozīmē, ka tie ir
konstruēti tā, lai siltā ūdens plūsma tiktu vadīta jaucējkrāna aizmugurē. Šādi tiek samazināts
karstums termostata priekšpusē un apdedzināšanās risks.

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.

OPCIJAS
Visus virtuves un izlietnes jaucējkrānus Nordic3 klāstā var regulēt un papildināt ar garu sviru.

Svira funkcionālai pielāgošanai
(hroms)
ART nr GB41637360 01
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Svira funkcionālai pielāgošanai
(zila/sarkana)
ART nr GB41637363 01

GUSTAVSBERG / GUDRĀKAS VANNAS ISTABAS

IZLIETNES JAUCĒJKRĀNI NORDIC³
• Regulējama komforta plūsma
• Atgriežas pie komforta plūsmas
• Regulējama maks. temperatūra, lai nodroši-

nātu labāku aizsardzību pret applaucēšanos

• Jaucējkrāns ar sensorvadību nodrošina

paškalibrāciju, un tam ir praktisks
„tīrīšanas režīms”
• Šarnīrveida aerators

• Keramiskais kārtridžs
• Apstiprināts elastīgs ūdens savienojums
• Drošības modulis [AA]
• Sitac apstiprināts
ART nr.

 

Nordic ³ izlietnes jaucējkrāns


PD[


$

Izlietnes jaucējkrāns

GB41213051

Izlietnes jaucējkrāns ar noteku

GB41213043

Nordic ³ izlietnes jaucējkrāns
ar rokas dušu un sienas stiprinājumu

GB41213061

Nordic³ izlietnes jaucējkrāns
ar sensorvadību

GB41213081
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NORDIC³ VIRTUVES JAUCĒJKRĀNI
• Regulējama komforta plūsma
• Atgriežas pie komforta plūsmas
• Regulējama maks. temperatūra, lai nodroši-

nātu labāku aizsardzību pret applaucēšanos

• Krāna snīpis grozāms 110° rādiusā (standarts)

vai 60° rādiusā
• Keramiskais kārtridžs
• Apstiprināts elastīgs ūdens savienojums

• Drošības modulis [AA]
• Sitac apstiprināts




Nordic³ virtuves jaucējkrāns

GB41203056

Nordic³ virtuves jaucējkrāns
ar ūdens padeves pārslēgšanu trauku
mazgājamajai mašīnai

GB41203096
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Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. 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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NORDIC³ TERMOSTATISKIE JAUCĒJKRĀNI DUŠAI UN VANNAI
• Poga temperatūras pusē, ar komforta

• Regulējama maks. temperatūra, lai

• Keramikas noslēgvārsts pilēšanas

temperatūru 38°C
• Iebūvēts automātisks karstā ūdens bloķētājs,
lai nodrošinātu aizsardzību pret applaucēšanos

nodrošinātu labāku aizsardzību pret
applaucēšanos
• Safe Touch, termostats priekšpusē
nekļūst karsts

• Apstiprināti pretvārsti
• Drošības modulis [EB]

novēršanai un ilgam darbības mūžam

ART nr.

FF

Nordic³ dušas jaucējkrāna termostats
ar dušas savienojumu uz leju

GB41215604

Nordic³ dušas jaucējkrāna termostats
ar dušas savienojumu uz augšu

GB41215624

Grozāms vannas jaucējkrāna snīpis

GB41638760

G1 dušas komplekts,
ieskaitot Nordic³ jaucējkrānu ar termostatu
dušas galva 200x200

GB41215625

G2 dušas komplekts
ieskaitot Nordic³ jaucējkrānu ar termostatu
dušas galva Ø200mm

GB41215620



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

UZ GRĪDAS STĀVOŠI TUALETES PODI NORDIC³
• Ražots no higiēniska, izturīga un

• Pilnībā glazēta virsma zem skalošanas

blīvi sakausēta sanitārā porcelāna
• Funkcionāls dizains ar standarta
izmēriem
• Sēdvietas augstums 430 mm

apmales, lai nodrošinātu vieglāku tīrīšanu
• Pilnībā pārklāta skalošanas tvertne, uz
kuras nerodas kondensācija
• Klusa ūdens iepildīšana

• Iespējams uzstādīt uz grīdas ar četrām

skrūvēm vai līmi
• Iespējams aprīkot ar roku balstiem un

Care poda vāku funkcionālai pielāgošanai
• Piemērots uzstādīšanai arī stūros
ART nr.

3500 Nordic³ ar slēptu vertikālu uzvadu
Divu režīmu skalošana, 3/6 litri
Bez tualetes poda vāka

GB113500301203

Ar baltu standarta tualetes poda vāku

GB113500301213

TUALETES PODA VĀKI
8780 Nordic3 ciets tualetes poda vāks, balts

8780G101

9M64 Nordic3 standarta tualetes poda vāks,
balts

9M64S101

3510 Nordic³ ar slēptu horizontālu izvadu
Iespējams uzstādīt uz grīdas, tieši pie sienas vai
sānos jebkurā leņķī.
Divu režīmu skalošana, 3/6 litri
Bez tualetes poda vāka

GB113510301203

Ar baltu standarta tualetes poda vāku

GB113510301213

TUALETES PODA VĀKI
8780 Nordic3 ciets tualetes poda vāks, balts

8780G101

9M64 Nordic3 standarta tualetes poda vāks,
balts

9M64S101

TUALETES PODS NORDIC³
• Ražots no higiēniska, izturīga un blīva

• Pilnībā glazēta virsma zem skalošanas

stiklveidīga sanitārā porcelāna
• Funkcionāls dizains ar standarta izmēriem

apmales, lai nodrošinātu vieglāku tīrīšanu
• Iespējams apvienot ar Triomont
iebūvējamo rāmi

• Ieteicamais skalošanas tilpums: 3/6 litri
• Skrūvju attālums no centra līdz

centram: 180 mm
• Testētā noslodze: 400 kg

3530 Nordic³ pie sienas uzstādāms tualetes
pods
Uzstādīšanai pie sienas ar iebūvētu skalošanas
tvertni. Skalošanas tvertne nav ietverta komplektā.
Vienmēr uzstādiet uz iebūvējamā rāmja.
Bez tualetes poda vāka

GB113530001000

Ar baltu standarta tualetes poda vāku

GB113530001010

TUALETES PODA VĀKI
8780 Nordic3 ciets tualetes poda vāks, balts

8780G101

9M64 Nordic3 standarta tualetes poda vāks,
balts

9M64S101

KLUSS UN SAUSS

NETĪRUMIEM NAV VIETAS

Pilnībā nosedzošais porcelāna korpuss apslēpj
atsevišķo iekšējo tvertni. Tas samazina trokšņu līmeni
un kondensāciju uz porcelāna virsmas, lai nepieliptu
putekļi.

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.

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. 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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IZLIETNES NORDIC³
• Ražotas no higiēniska, izturīga un blīva

stiklveidīga sanitārā porcelāna
• Funkcionāls dizains ar standarta izmēriem

• Uzstādīšanai ar skrūvēm vai uz

kājas

ART nr.

410050 Nordic³ uzstādīšanai ar skrūvēm vai uz kājas,
500x370 mm
Ar caurumu jaucējkrānam

41005001

410055 Nordic³ uzstādīšanai ar skrūvēm vai uz kājas,
550x435 mm
Ar caurumu jaucējkrānam

41005501

2920 porcelāna kāja
Izlietnei jābūt uzstādītai precīzi kājas augstumā.
Izlietnēm 410050 un 410055
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GB1129200100

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

NORDIC³ VANNAS ISTABAS MĒBELES
• Tāda pati krāsa skapīša korpusam un durvīm
• Mēbeles tiek piegādātas samontētā veidā
• Durvis ar Soft-Close funkcionalitāti, lai

• Atvere skapīša apakšdaļā notekcaurulei
• Izlietne ražota no higiēniska, izturīga un

blīva sanitārā porcelāna

• Alumīnija rokturi ir ietverti komplektā
• Durvīs ir iepriekš izurbti caurumi

rokturiem

nodrošinātu liegu aizvēršanu
ART nr.

B032 Nordic³ izlietnes skapītis ar izlietni 600x420 mm

Spīdīgi balts

GB71B032E4WB

Gaišs koks

GB71B032E9WB

B033 Nordic³ augstais skapis
Ar diviem pārvietojamiem stikla plauktiem un vienu
fiksētu plauktu
Spīdīgi balts

GB71B03300E4

Gaišs koks

GB71B03300E9

A479 Nordic³ skapītis ar spoguli
Asimetriskas spoguļdurvis. Ar diviem pārvietojamiem
stikla plauktiem. Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
Elektroinstalāciju ir jāveic pilnvarotam elektromontierim.
Visas montāžas instrukcijas ir ietvertas komplektā.
Drošības klase IP44. Montāžai vannas istabas 2. zonā.
LED apgaismojums.

Balts

GB71A47900E4

Gaišs koks

GB71A47900E9

SOFT-CLOSE
Akustikas dēļ vannas istabā pēkšņi un skaļi trokšņi var būt īpaši traucējoši. Pateicoties Soft-Close
funkcionalitātei, durvis un atvilktnes tiek liegi un klusi aizvērtas.

Lai uzzinātu precīzas cenas, sazinieties ar izplatītāju. 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 SKATĪTU
PILNĪGU PRODUKTU KLĀSTU,
APMEKLĒJIET MŪSU VIETNI:
WWW.GUSTAVSBERG.LV

ATBALSTS UN APKALPOŠANA
Mūsu vietnē varat atrast arī rokasgrāmatas, instrukciju videoklipus un palīdzību
saistībā ar Gustavsberg produktu lietošanu un uzturēšanu. Ar mūsu klientu
apkalpošanas dienestu varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi
info.latvia@gustavsberg.com.

Villeroy & Boch pārstāvniecība Latvijā

A MEMBER OF THE

Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019

VILLEROY & BOCH GROUP

Tel. 67245511
www.gustavsberg.lv info.latvia@gustavsberg.com

