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„ATLANTIC“ / MAIŠYTUVAI

„Atlantic“ serija – 
puikus įrodymas, kad 
nepriekaištingas dizainas 
yra pažangus dizainas, 
tiek virtuvėje, tiek vonios 
kambaryje.
    „Atlantic“ – tai gerai apgalvotas maišytuvų, 

skirtų praustuvams, dušui, voniai ir virtuvei 

asortimentas. Maišytuvai galimi dviejų 

skirtingų tipų, kad patenkintų aukštus rinkos 

poreikius. Vienas iš variantų yra bešviniai 

maišytuvai, kuriems priskirta energijos klasė 

ir kurie yra aprūpinti pažangiomis vandens ir 

energijos taupymo funkcijomis. Esame tikri, 

kad „Atlantic“ visada bus geras pasirinkimas 

– nesvarbu, ar kalbame apie dizainą, 

funkcionalumą, montavimą, ekologiškumą ar 

kokybę.

VIRTUVĖS IR VONIOS MAIŠYTUVAI 

IŠRANKIAUSIEMS KLIENTAMS

    Visi „Atlantic“ serijos maišytuvai 

pasižymi moderniu ir stilingu dizainu bei 

„Gustavsberg“ kokybe – maišytuvai čia 

kuriami ir gaminami nuo 1920 m. 

    „Atlantic“ seriją sukūrė mūsų dizaino 

komanda, kuri glaudžiai bendradarbiavo 

su pramoninio dizaino grupe „Propeller“, 

tiekėjais, klientais ir montuotojais. 

Rezultatas – tobulas sprendimas patiems 

išrankiausiems.

   „Atlantic“ kūrėjams pavyko atrasti dizainą, 

kuris alsuoja lengvumu, stiliumi ir kokybe 

visuose vonios kambariuose bei virtuvėse – 

puikiai tinkantį nuo madingų apartamentų, 

didelių namų mieste iki butų ir kotedžų.           

 Renkantis „Atlantic“ lengva vienu metu 

būti praktiškam bei sąmoningam aplinkos ir 

dizaino klausimais.





„ATLANTIC“ / MAIŠYTUVAI

Ne visose šalyse vandentiekio vanduo yra 

geriamas, tad renkantis maišytuvus – ypač 

virtuvėje yra apie ką pagalvoti. Su mūsų 

pagamintais maišytuvais neliks abejonių dėl 

Švedijoje naudojamų medžiagų kokybės. 

Visi „Gustavsberg“ maišytuvų komponentai 

gaminami iš medžiagų, patvirtintų naudojimui 

su maistu, ir atitinka naujus Švedijos būsto

administracijos reikalavimus dėl kenksmingų 

medžiagų geriamąjame vandenyje.

VANDUO KAIP “MAISTAS” 

DAUG PASAK ANTIS DIZAINAS 

„Karštas ar šaltas?“ Puikus dizainas 
visada daug pasako – iki pat mažiausių 
detalių.

GROŽIS AKIMS – MALONUMAS   

RANKOMS

Grožis skirtas ne tik akims. Apatinė  
maišytuvo svirties dalis turi įgaubimą, 
kuris suteikia kokybės pojūtį. 

DAUGIAU ERDVĖS VONIOJE

Vonios maišytuvo sukamasis snapelis yra 
nedidelės, bet dailios detalės pavyzdys, 
kuri padidins maudynių malonumą.
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IŠMANIEJI SIMBOLIAI PAŽANGIEMS SPRENDIMAMS

IŠSKIRTINĖ IŠVAIZDA, 

IŠSKIRTINIS FUNKCIONALUMAS

Atlantic“ dušo ir vonios 
maišytuvuose yra saugaus 
prisilietimo funkcija, kuri sumažina 
karštį maišytuvo priekyje ir 
apsaugo rankas nuo nusideginimo.

MĖGAUKITĖS PAŽANGU 

DUŠU

Vandenį ir energiją taupantis 
dušo komplektas „Atlantic“. 
Su termostatiniu maišytuvu ir 
3 skirtingomis rankinio dušo 
funkcijomis. Tvirtinama prie 
sienos varžtais arba klijais.

ŠALTAS STARTAS

NAUJOVIŠKA TECHNOLOGIJA UŽTIKRINA, JOG MAIŠYTUVAS TIEKS 

100 % ŠALTĄ VANDENĮ NUO PAT PRADINĖS PADĖTIES – ATSUKTAS 

Į PRIEKĮ – KAI KARŠTO VANDENS NEREIKIA. TAUPO ENERGIJĄ IR 

PINIGUS, KASKART, KAI JĮ NAUDOJATE.

SAUGUS PRISILIETIMAS

VISI TERMOSTATINIAI „GUSTAVSBERG“ MAIŠYTUVAI SUKONSTRUOTI 

TAIP, KAD KARŠTAS VANDUO PRATEKA IŠILGAI MAIŠYTUVO GALE, 

TAI SUMAŽINA TEMPERATŪRĄ TERMOSTATO PRIEKYJE IR RIZIKĄ 

NUSIDEGINTI.

BE ŠVINO

MAIŠYTUVAS PAGAMINTAS IŠ MEDŽIAGŲ, KURIŲ BENDROJE 

MASĖJE ŠVINO MAŽIAU NEI 0,1 %. TAI EKOLOGIŠKAS 

MAIŠYTUVAS, ATITINKANTIS GRIEŽTUS ŠVINO KIEKIO 

REIKALAVIMUS. 

TOLYGI TEMPERATŪRA 

TERMOSTATINIUOSE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ 

APSAUGA NUO NUDEGIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA 

BĖGĘS DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD 

MAIŠYTUVAS GREITAI REAGUOJA Į TEMPERATŪROS, SLĖGIO 

PASIKEITIMUS IR GALI IŠLYGINTI VANDENS TEMPERATŪROS AR 

SROVĖS POKYČIŲ SKIRTUMUS. 

EKO-SROVĖ

MAIŠYTUVAS TIEKIA OPTIMIZUOTĄ VANDENS SROVĘ, TODĖL 

GALĖSITE MĖGAUTIS, SUVARTODAMI MAŽIAU VANDENS IR 

ENERGIJOS. DRAUGIŠKA APLINKAI IR JŪSŲ PINIGINEI.

PAŽANGUS DIZAINAS, LYGIOS FORMOS 

Lengvai išlenktas čiaupo dizainas sumažina 
kalkių nuosėdas ant snapelio. Tvirtas, gerai 
suprojektuotas pagrindas puikiai priglunda 
prie praustuvo, o maišytuvas laikosi tvirtai 
ir stabiliai.



„Atlantic“ serija papildo kitas mūsų maišytuvų serijas. Visus modelius rasite čia: www.gustavsberg.lt
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102 26 „Atlantic“ praustuvų maišytuvas

Standartinis GB41215047

Be švino ir su energijos reitingu GB41215047 0
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„Atlantic“ praustuvų maišytuvas su rankiniu dušu ir sieniniu laikikliu

Standartinis GB41215147

„ATLANTIC“ PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI 

• Įmontuota maksimalios temperatūros blokavimo funkcija, apsauganti 
nuo nudegimo

• Eko-srovė – efektyvus vandens bei energijos vartojimas 
• Atsukus čiaupą bėga tik šaltas vanduo, kai svirtis yra nukreipta tiesiai 

į priekį 

• Keraminis kartridžas, apsaugo nuo lašėjimo ir užtikrina ilgą 
tarnavimo laiką

• Lanksti jungtis supaprastina vandens pajungimą
• Atgalinės tėkmės apsauga pagal SS-EN 1717 [AA]
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„Atlantic“ virtuvinis maišytuvas

Standartinis GB41205058

Be švino ir su energijos reitingu GB41205058 0

„Atlantic“ virtuvinis maišytuvas su perjungėju į indaplovę 

Standartinis GB41205098

Be švino ir su energijos reitingu GB41205098 0
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„ATLANTIC“ VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI 

• Įmontuota maksimalios temperatūros blokavimo funkcija, apsauganti nuo 
nudegimo

• 110° pasukamas snapas (su blokavimo funkcija ties 0° ir 60°)
• Eko-srovė – efektyvus vandens bei energijos vartojimas 
• Atsukus čiaupą bėga tik šaltas vanduo, kai svirtis yra nukreipta tiesiai į priekį 

• Keraminis kartridžas, apsaugo nuo lašėjimo ir užtikrina ilgą 
tarnavimo laiką

• Lanksti jungtis supaprastina vandens pajungimą
• Atgalinės tėkmės apsauga pagal SS-EN 1717 [AA] 

Kainų prašom teirautis pardavimų atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš pirkdami kurį nors gaminį pasitikslinkite ar informacija nepasikeitė.



„Atlantic“ serija papildo kitas mūsų maišytuvų serijas. Visus modelius rasite čia: www.gustavsberg.lt
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„Atlantic“ termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš apačios

150 c-c GB41215004
  

150 c-c be švino GB41215004 0
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Vonios čiaupo snapelis su įmontuotu diverteriu GB41638760

„ATLANTIC“ TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI
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Art. Nr.

70G1/2

c-c

275

„Atlantic“ dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu

160 c-c Be švino ir su energijos reitingu GB41205087 0
150 c-c Be švino ir su energijos reitingu GB41215087 0

„ATLANTIC“ DUŠO KOMPLEKTAS SU TERMOSTATINIU MAIŠYTUVU

• Vandenį ir elektros energiją taupantis rankinis 
dušas

• 1,75 m ilgio dušo žarna be PVC
• Reguliuojamas sieninis laikiklis 
• 3 skirtingos rankinio dušo funkcijos valdomos 

mygtuku
• Tvirtinama prie sienos varžtais arba klijais

• Įmontuota automatinė karšto vandens blokavimo 
funkcija, apsauganti nuo nudegimo

• 38 °C komforto temperatūros mygtukas
• Įmontuota maksimalios temperatūros blokavimo 

funkcija, apsauganti nuo nudegimo
• „Safe Touch“ funkcija sumažina temperatūra 

termostato priekyje

• Greitai reaguoja į srauto slėgio ir temperatūros 
pasikeitimą ir tokiu būdu palaiko pastovią 
vandens temperatūrą

• Keraminis kartridžas, apsaugo nuo lašėjimo ir 
užtikrina ilgą tarnavimo laiką

• Apsauga nuo grįžtančios vandens srovės
• Atgalinės tėkmės apsauga pagal SS-EN 1717 [AA]

Kainų prašom teirautis pardavimų atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš pirkdami kurį nors gaminį pasitikslinkite ar informacija nepasikeitė.

• Įmontuota automatinė karšto vandens blokavimo funkcija, apsauganti 
nuo nudegimo

• Įmontuota maksimalios temperatūros blokavimo funkcija, apsauganti 
nuo nudegimo

• „Safe Touch“ funkcija sumažina temperatūra termostato priekyje
• 38 °C komforto temperatūros mygtukas 

• Greitai reaguoja į srauto slėgio ir temperatūros pasikeitimą ir tokiu 
būdu palaiko pastovią vandens temperatūrą

• Keraminis kartridžas, apsaugo nuo lašėjimo ir užtikrina ilgą tarnavimo laiką
• Apsauga nuo grįžtančios vandens srovės
• Atgalinės tėkmės apsauga pagal SS-EN 1717 [AA]
• Gali būti naudojami su „Gustavsberg“ vonios snapu



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

APLANKYKITE MŪSŲ 

TINKLAPĮ

WWW.GUSTAVSBERG.LT, 

KAD SUŽINOTUMĖTE 

DAUGIAU APIE MŪSŲ 

GAMINIUS

Villeroy&Boch Gustavsberg OY Filialas 

Polocko g. 28B-1, 01205 Vilnius, Lietuva

www.gustavsberg.lt / infolt@gustavsberg.com

+370 (5) 246081

INFORMACIJA IR SERVISAS

Mūsų tinklapyje taip pat galite rasti Jums reikiamų 
instrukcijų video, bei daug patarimų kaip montuoti ir 
prižiūrėti gaminius. Taip pat įkvepiančių idėjų kuriant 
vonios kambario interjerą.
Norint susisiekti su mumis, rašykite el. laišką adresu 
infolt@gustavsberg.com.


