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EPIC MAIŠYTUVAI IR SQUARE AKSESUARAI

EPIC & SQUARE
PROTINGESNIS

VONIOS KAMBARYS



EPIC /
Epic serijos praustuvų 
maišytuvai gali būti 
skirtingų spalvų: klasikinio 
chromo, matinės juodos 
ar šlifuoto žalvario. 
Vonios kambario interjero 
išbaigtumo įspūdį dar 
labiau sustiprintų tų pačių 
spalvų praustuvo dugno 
vožtuvas ir sifonas.
Pristatomi du skirtingo 
aukščio virtuviniai 
maišytuvai. Vienas iš 
maišytuvų turi lankstų 
ištraukiamą purkštuvą, 
kuris itin praverčia norint 
greitai pripildyti didelės 
talpos indus ir palaikyti 
švarą virtuvėje.



Gustavsberg kompanija sukūrė šiuos maišytuvus, atkartodami skandinaviškos gamtos didybę ir rimtį.

Tai šiuolaikiškas  maišytuvas, tenkinantis griežtus rinkos poreikius - net ir pačius pažangiausius. 

Skandinaviškas dizainas, subtilios proporcijos. Didingas maišytuvas su plona rankenėle 

demonstruoja elegantiškumą ir yra patrauklus akiai. Rankenėlė taip pat džiugina „minkšto 

judesio“ sistema, užtikrinančia sklandų ir tikslų judėjimą.

Vieni maišytuvai skirti būti diskretiški, kiti - išskirtiniai. Epic priklauso paskutinei kategorijai. 

Nesvarbu, ar apdaila yra chromo, šlifuoto žalvario ar matinės juodos spalvos, tai yra 

maišytuvas, kuris sukuria įspūdį - kaip ir epinė gamtos patirtis. Mes norime ne tik pateisinti jūsų 

lūkesčius; mes norime juos viršyti! Tada pasieksime tai, ką kartu vadiname Epic. 



SQUARE



NAUJIENA 



ECO-FLOW 

Maišytuvas tiekia optimizuotą vandens 
srovę, todėl galėsite mėgautis,    
suvar todami mažiau vandens ir 
energijos. Draugiška aplinkai ir jūsų 
piniginei.

Kodas

Epic praustuvo maišytuvas

Chromuotas GB41219951
Juodas matinis GB41219951 53
Šlifuotas žalvaris GB41219951 24

PRIEDAI
Pop-up dugno vožtuvas, chromuotas GB41636575 01
Pop-up dugno vožtuvas, juodas matinis GB41636575 53
Pop-up dugno vožtuvas, šlifuotas žalvaris GB41636575 24

Kodas

349

Ø65

G 1 1/4

141-238

Ø32

Ø48

Sifonas su pajungimu į sieną 

Chromuotas GB41109938

Juodas matinis GB41109938 53

Šlifuotas žalvaris GB41109938 24

721-818

Ø89

Ø32

Ø48

298

G 1 1/4

141-238

Sifonas su pajungimu į grindis 

Chromuotas GB41109939

Juodas matinis GB41109939 53

Šlifuotas žalvaris GB41109939 24

EPIC PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS

• Modernaus dizaino praustuvo maišytuvas
• Švelnus judėjimas, sklandaus ir tikslaus valdymo technologija
• „Eco-fl ow“ - vandens ir energijos vartojimo efektyvumas
• Reguliuojama maksimali temperatūra geresnei apsaugai nuo nuplikymo

• Lengviau prijungiama lanksti 3/8 colio vandens jungtis
• Gali būti skirtingų spalvų

PRAUSTUVO SIFONAS
• Reguliuojamas aukštis ir gylis
• Gali būti skirtingų spalvų
• Tinka visiems mūsų praustuvams



Kodas

Epic virtuvinis maišytuvas

Chromuotas GB41209956

Juodas matinis GB41209956 53

Šlifuotas žalvaris GB41209956 24

Epic virtuvinis maišytuvas su indaplovės vožtuvu

Chromuotas GB41209996

Juodas matinis GB41209996 53

Šlifuotas žalvaris GB41209996 24

Epic virtuvinis maišytuvas sulanktų ištraukiamu purkštuvu

Chromuotas GB41209959

Juodas matinis GB41209959 53

Šlifuotas žalvaris GB41209959 24

Epic atskirai sumontuotas indaplovės vožtuvas

Chromuotas GB41639755

Juodas matinis GB41639755 53

Šlifuotas žalvaris GB41639755 24

EPIC VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS 
• Modernaus dizaino virtuvinio maišytuvas
• Švelnus judėjimas, sklandaus ir tikslaus valdymo technologija
• „Eco-fl ow“ - vandens ir energijos vartojimo efektyvumas

• Reguliuojama maksimali temperatūra geresnei apsaugai nuo 
nuplikymo

• Gali būti skirtingų spalvų



Kodas

485
25

68

Square rankšluosčių laikiklis 450 mm

Chromuotas GB41103901

Juodas matinis GB41103901 53

Šlifuotas žalvaris GB41103901 24

40

50

25

Square rankšluosčių kabliukas

Chromuotas GB41103904

Juodas matinis GB41103904 53

Šlifuotas žalvaris GB41103904 24

189

33

68

Square tualetinio popieriaus laikiklis 

Chromuotas GB41103907

Juodas matinis GB41103907 53

Šlifuotas žalvaris GB41103907 24

114

368

94

Square unitazo šepetys su laikikliu

Chromuotas GB41103910

Juodas matinis GB41103910 53

Šlifuotas žalvaris GB41103910 24

PRIEDAS
Square šepečio galvutė GB41639746 01

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI 
• Išskirtinis dizainas su tiesiomis linijomis ir užapvalintais 

kampais
• Pagaminta iš žalvario

• Gali būti skirtingų spalvų
• Montavimas varžtais ar klijais



JUODAS MATINIS

 „Gustavsberg“ visada buvo ir yra 
svarbu gaminių kokybė, funkcionalumas 
ir modernus dizainas.
Pristatome karščiausią šios dienos 
naujieną – matinė juoda spalva. 
Round & Square dušo komplektai 
su tos pačios spalvos Estetic 
termostatiniais dušo maišytuvais.
Pasirinkite, kuri forma jums labiausiai 
tinka: apvali arba kvadratinė.
Dar daugiau gaminių savo svajonių 
voniai rasite mūsų svetainėje  
gustavsberg.lt.

JUODAS MATINIS DUŠO 

KOMPLEKTAS



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Polocko str. 28B-1, LT-01205 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5246 0810

www.gustavsberg.lt   

Svetainėje gustavsberg.lt yra viskas, ko reikia jūsų svajonių voniai. 
Apsilankykite svetainėje, norėdami pamatyti visą mūsų asortimentą, rasti 

informacijos apie gaminius, gaukite patarimų ir įkvėpimo žurnale „Inspired By“ 
arba siųskite klausimus mums arba mūsų prekybos partneriams. 

Taip pat svetainėje rasite montavimo instrukcijų ir atsarginių dalių katalogą. 




