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Šis katalogas pristato gausų kompanijos „Gustavsberg“ aplinką 

tausojančių gaminių asortimentą – viską, ko reikia šiuolaikiškam 

vonios kambariui. Šių metų naujovė – dailūs ir elegantiški serijos 

„Artic“ baldai. Švelniai užsidarančios durelės, kilnojamos lentynėlės 

ir gerai apgalvoto dizaino veidrodinės spintelės naudojantis vonios 

kambariu leis pajusti ypatingą komfortą 

Kviečiame susipažinti su išmintingu vonios kambariu.
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Mes sukūrėme 6 etapų aplinkos apsaugos programą, kuri leidžia mums 

kasdien tausoti aplinką vykdant visus savo projektus. Mūsų tikslas – 

sumažinti aplinkai daromą neigiamą poveikį, kad jis būtų minimalus.

Mūsų gaminami vandens maišytuvai – puikus aplinką tausojančių 

gaminių pavyzdys. Jie turi funkciją, kuri leidžia sumažinti vandens ir 

jam sušildyti sunaudojamos elektros energijos sąnaudas. Jei Švedijoje 

visi vandens maišytuvai būtų pakeisti taupiai elektros energiją naudo-

jančiais kompanijos „Gustavsberg“ vandens maišytuvais, būtų galima 

uždaryti vieną atominę elektrinę. Ši aplinką tausoti padedanti funkcija 

taip pat padės sumažins ir Jūsų namų ūkio išlaidas.

Savo gamyklos patalpoms šildyti naudojame krosnių, kuriose degame 

porceliano gaminius, išskiriamą perteklinę šilumą, be to, pakartotinai 

naudojame gamybos procese panaudotą vandenį.

Ypač didelį dėmesį taip pat skiriame atliekų perdirbimui – pakuo-

dami savo gaminius stengiamės naudoti kuo mažiau pakuojamųjų 

medžiagų. Naujuosius savo vandens maišytuvus nusprendėme 

tiesiog įvynioti į mikropluošto audinį, užuot naudoję įprastą pakuo-

jamąją medžiagą, kurią sunku rūšiuoti ir perdirbti. Mūsų vandens 

maišytuvų pirkėjai šį mikropluošto audinį gali naudoti savo na-

mams valyti, juolab kad jį naudojant reikia mažiau cheminių valiklių.

Tikiu, kad daugybė žmonių būdami vonioje norėtų eikvoti žymiai 

mažiau vandens ir elektros energijos, todėl manau, kad mūsų kom-

panijos pareiga informuoti vartotojus, jog   veiksmingai elektros 

energiją naudojantys mūsų vandens maišytuvai ir unitazai, kuriems 

nuplauti pakanka mažo vandens kiekio, leidžia žymiai sumažinti 

vandens ir elektros energijos sąnaudas.

Katharina Klotz, rinkodaros vadovė

MES PADĖSIME SUMAŽINTI 

JŪSŲ DAROMĄ ŽALINGĄ 

POVEIKĮ APLINKAI.

MES NIEKADA NESIGIRIAME, VERČIAU PATEIKIAME JUMS FAKTUS.
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„GUSTAVSBERG“ 6 ETAPŲ APLIN-

KOSAUGOS PROGRAMA. 

TAUPIAI ELEKTROS ENERGIJĄ NAUDOJANTYS 

KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ VANDENS MAIŠYTUVAI 

„NAUTIC“ IR „LOGIC“ PELNĖ PAČIUS AUKŠČIAUSIUS 

BALUS, KAI ŠVEDIJOS STANDARTŲ INSTITUTO TECH-

NIKOS KOMITETAS TK 519 IR TARPTAUTINĖ KOKYBĖS 

KONTROLĖS ORGANIZACIJA „KIWA“ PATIKRINO DAUGY-

BĖS VANDENS MAIŠYTUVŲ ELEKTROS ENERGIJOS 

NAUDOJIMO VEIKSMINGUMĄ.

Mūsų gaminami elektros energiją taupiai naudo-

jantys serijų „Nautic“ ir „Logic“ praustuvų vandens 

maišytuvai pelnė pačius aukščiausius balus 

atlikus patvirtintus energijos naudojimo veiks-

mingumo bandymus pagal Švedijos standartų 

instituto Technikos komiteto TK 519 ir tarptau-

tinės kokybės kontrolės organizacijos „Kiwa“ 

parengtas taisykles. Tokį puikų mūsų vandens 

maišytuvų įvertinimą lėmė unikali vandens 

temperatūros ir srovės stiprumo reguliavimo 

funkcija, akimirksniu įjungianti taupųjį režimą 

vos Jums paleidus maišytuvo svirtį. Tokiu būdu 

galite sutaupyti stulbinančiai daug elektros ener-

gijos, vandens ir, savaime aišku, pinigų. Norint, 

kad vanduo tekėtų karštesnis arba stipresne srove, 

tereikia pasukti arba pakelti maišytuvo svirtį iki 

galo. Serijų „Nautic“ ir „Logic“ vandens maišytuvų 

veikimo parametrus vartotojai gali reguliuoti pa-

gal savo poreikius – tai dar viena savybė, išskirianti 

kompanijos „Gustavsberg“ vandens maišytuvus 

iš konkurentų gaminių. Tačiau, kaip ir minėjome, 

mes niekada nesigiriame, verčiau pateikiame 

Jums faktus.

GERIAUSI IŠ 
BANDYTŲ
ENERGINĖ KLASĖ A

AA

B

C

D

E

F

G

kWh
1,41

15s

4 L

3 bar

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221
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KODĖL VERTA RINKTIS

„GUSTAVSBERG” 

GAMINIUS?

Kompanija „Gustavsberg” aplinkos apsaugai skiria ypatingą dėmesį, 

netgi sukūrė savo 6 etapų ekologinio tvarumo programą, kuri turi 

padėti sumažinti kompanijos ir jos gaminiais besinaudojančių 

vartotojų daromą neigiamą poveikį aplinkai.

Kompanijos „Gustavsberg“ gaminiai nėra brangūs, be to, jais labai 

pigu naudotis. Patentuota technologija leidžia taupiai  naudoti elek-

tros energiją ir kasmet sutaupyti nemažai pinigų, taip pat padeda 

tausoti aplinką. Naujoviški kompanijos gaminami unitazai, kuriems 

nuplauti pakanka nedidelio kiekio vandens, ir patentuoti veiksmin-

gai elektros energiją naudojantys vandens maišytuvai patraukė viso 

pasaulio vartotojų dėmesį ir pelnė daugybę apdovanojimų.

Tinkamai įrengtas vonios kambarys turėtų nepriekaištingai tarna-

uti ilgus metus. Kadangi jam įrengti reikia nemažai įvairios kartu 

veikiančios įrangos, labais svarbu, kad viskas būtų aukštos kokybės. 

Jei este įsigiję kompanijos „Gustavsberg” gaminių, galite būti ramūs, 

kad tuo atveju, jei vis dėlto nutiktų blogiausia ir Jūsų vonioje kas 

nors sugestų, mes pakeisime sugedusią detalę mūsų prekių ženklu 

pažymėta atsargine detale. 

Kompanija „Gustavsberg“ gamina viską, ko reikia Jūsų vonios kambariui: 

nedaug  vandens naudojančius unitazus, praustuvus, dušo įrangą, 

vonias, baldus, bidė ir išmaniuosius vandens maišytuvus. Jums 

tereikia išsirinkti tai, kas patinka labiausia, ir įsirengti vonios kambarį 

pagal savo poreikius bei skonį.

Nesvarbu, kokio dydžio Jūsų vonios kambarys, mes pasiūlysime Jums 

būtent tai, ko reikia. Kompanija „Gustavsberg” gamina tiek pastato-

mus, tiek pakabinamus unitazus, taip pat įvairaus dizaino bei įvairios 

apdailos dušo įrangą, vonias bei vonios kambario baldus. Mažiems 

vonioms kambariams kompanija sukūrė itin kompaktiškus praustuvus 

ir universalius baldus. Taip pat turime puikių pasiūlymų ir norintiesiems 

įsirengti didelius bei prašmatnius  vonios kambarius. Nors visi mes ir 

mūsų namai – skirtingi, kompanijos „Gustavsberg” gaminiai patenkins 

visų poreikius, kad ir kokie jie būtų.

Kompanijos „Gustavsberg” gaminių dizainas neapsiriboja vien dailia 

jų išvaizda. Jis gali padėti išspręsti daug įvairių problemų, pavyzdžiui, 

sukurti vonios kambaryje nuostabią aplinką. Mums buvo be galo 

malonu dirbti su daugybe novatoriškų dizainerių, kurie padėjo plėtoti 

mūsų gaminių dizaino koncepciją, pvz., su Stigu Lindbergu, Carlu-

Arne Bregeriu ir, visai neseniai, su Jonu Eliassonu. Tobulai įrengtas 

vonios kambarys turi būti malonus akiai ir paprastas naudoti.
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DĖL APLINKOSAUGOS DĖL GAUSAUS ASORTIMENTO

DĖL UNIVERSALUMO

 DĖL GERAI APGALVOTO DIZAINO

B

C
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DĖL KOKYBĖS

D DĖL ATSARGINIŲ DETALIŲ

MAZAS IR PRABANGUS VIDUTINGAS IR MADINGAS VIDUTINIS IR EKO SUMANUS DIDELIS IR ZAVINGAS
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SERIJA „ARTIC“ –

NUOSAIKUMAS IR 

IŠSKIRTINUMAS
Puikaus dizaino nauji serijos „Artic“ vonios kambario baldai turi 

kilnojamus stalčių skirtukus, kurie leidžia patogiai susidėti įvairius 

vonios reikmenis. Dėl specialaus mechanizmo tiek stalčiai, tiek 

spintelių durelės užsidaro itin švelniai ir tyliai. Šios serijos sanitarinis 

porcelianas išsiskiria tiesiomis linijomis, stačiai kampais ir šiuolaikiška 

išvaizda, dėl kurios idealiai dera naujai įrengtame vonios kambaryje, 

o senesniam vonios kambario interjerui suteikia ryškų kontrastingą 

akcentą. Grynos formos ne tik malonios akiai – glotnūs paviršiai 

puikiai paslepia vamzdžius ir jungtis, be to, yra lengvai valomi ir 

higieniški. 

Seriją „Artic“ sudaro trijų spalvų vonios kambario baldai, apšviečiami ir neapšviečiami veidrodžiai, unitazai ir praustuvai – tereikia išsirinkti derančius vandens maišytuvus, vonią ir dušo įrangą. 

Kai kurie šios serijos gaminiai parodyti žemiau esančiose iliustracijose.

SERIJOS „ARTIC“ JUODO ĄŽUOLO SPALVOS BALDAI. ŠIOS SERIJOS BALDŲ TAIP PAT 

YRA NATŪRALAUS ĄŽUOLO IR MATINĖS BALTOS SPALVOS.
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SERIJA „LOGIC“ –

UNIVERSALUMAS IR 

SPALVINGUMAS
Serijos „Logic“ gaminiai suteiks Jūsų vonios kambariui daugiau spalvų. 

Šios serijos baldų rankenėlių, vandens maišytuvų svirčių ir vonių 

apdailos plokščių spalvų įvairovė leidžia sukurti vonios kambaryje 

skirtingą nuotaiką, nes panorėjus jas galima lengvai pakeisti. Serijos 

„Logic“ gaminiai vonios kambaryje sukuria erdvumo įspūdį. Dėl tiesių 

tikslių linijų jie atrodo nepretenzingai bei elegantiškai ir yra lengvai 

priderinami prie bet kokio interjero tarsi dėlionės dalys. Šios serijos 

spintelių yra įvairių matmenų – nuo mažų iki neplačių ilgų.

Seriją „Logic“ sudaro įvairūs vonios kambario baldai, praustuvai (nuo didelių iki mažų kampinių), pakabinami unitazai, vandens maišytuvas keičiamomis įvairių spalvų svirtimis ir tokių pat spalvų, 

kaip ir baldai bei maišytuvų svirtys, vonios apdailos plokštės.

DAUGIAU SERIJOS „LOGIC“ VANDENS MAIŠYTUVŲ NUOTRAUKŲ – KITAME PUSLAPYJE.

BALTOS SPALVOS SPINTELĖ.

SPINTELĖS PILKŠVOS MEDIENOS SPALVOS PRIEKINE DALIMI.              

DAUGIAU SERIJOS „LOGIC“ BALDŲ NUOTRAUKŲ RASITE KITAME PUSLAPYJE.
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„Logic“ – pirmoji Jūsų nuotaiką atspindinti vonios kambariui skirtų 

gaminių serija. Nuotaikingų spalvų paletė leidžia suteikti vonios 

kambariui dar daugiau savitumo. Kadangi vandens maišytuvų 

svirtis bei rankenėles, baldų ir vonios apdailos plokštes galima keisti, 

jų spalvą galite rinktis pagal nuotaiką. Nieko tokio, jei Jūsų nuotaika 

pasikeis, tereikės pakeisti spalvas. 

SUSIKURKITE VONIOS 

KAMBARYJE NORIMĄ 

NUOTAIKĄ?

SERIJOS „LOGIC“ PRAUSTUVŲ CHROMO SPALVOS VANDENS MAIŠYTUVAS 
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MOODY BLUE

SINFUL BLACK

CRAZY ORANGE

PERFECT WHITE
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SERIJA „NAUTIC“ –

SUKURTA JUMS
Seriją „Nautic“ kūrėme remdamiesi mūsų gaminiais kasdien besinau-

dojančių žmonių – t. y. Jūsų – įspūdžiais, patirtimi ir lūkesčiais. Tai patys 

funkcionaliausi ir labiausiai aplinką tausojantys vonios kambariui skirti 

gaminiai, kokius kada nors esame sukūrę. Išmaniosios šios serijos 

vandens maišytuvų funkcijos padeda taupyti elektros energiją ir 

tausoti aplinką, be to, šiuos maišytuvus itin saugu naudoti. Serijos 

„Nautic“ gaminiais apstatytas vonios kambarys atrodo minimalistiškai, 

stilingai, gaiviai ir higieniškai. Tai didžiausia mūsų gaminių serija, į 

kurią įeina viskas, ko reikia Jūsų kambariui.

Mūsų pačią didžiausią vonios kambariui skirtų gaminių seriją „Nautic“ sudaro baltos ir pilkos spalvos baldai,  veidrodinės spintelės, įvairių modelių unitazai bei praustuvai ir virtuvės bei vonios vandens 

maišytuvai.

ERGONOMIŠKA KONSTRUKCIJA

Ergonomiškas serijos „Nautic“ unitazų mygtukas vandeniui nuleisti 

specialiai sukurtas taip, kad juo būtų itin lengva naudotis visiems – tiek 

vaikams, tiek turintiesiems silpnus raumenis ar ilgus nagus. Net esant 

prastam apšvietimui nesunku pasirinkti norimą funkciją ir nuleisti 

norimą kiekį vandens – visą arba pusę bako.
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 SERIJA „COLORIC” –  
IŠRAIŠKINGI VANDENS 

MAIŠYTUVAI 
Serijos „Coloric“ vandens maišytuvai labiau traukią akį nei kiti. Jų yra 

penkių spalvų, kad galėtumėte priderinti prie savo vonios kambario 

plytelių ar rankšluosčių arba sukurti įdomų kontrastą. Šių maišytuvų 

daromas įspūdis išties didelis, tačiau jų poveikis aplinkai – kur kas 

mažesnis. Šios serijos maišytuvai gaminami iš aliuminio, lengvo metalo, 

todėl juos transportuojant sunaudojama mažiau degalų, be to, jie yra      

visiškai perdirbami.

Seriją „Coloric“ sudaro vonios bei virtuvės vandens maišytuvai ir dušo įranga. Spalvos idealiai 

dera prie serijos „Nautic“ vonios kambario baldų apdailos elementų spalvų.

PRAUSTUVŲ VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Sinful Black

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC “

Passionate Red

VONIOS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Heavenly Champagne

DUŠO ĮRANGOS 

RINKINYS „COLORIC“

Passionate Red

TERMOSTATINIS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „ COLORIC“  

Aliuminio spalvos

Moody Blue
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AUKŠČIAUSIOS KLASĖS 

VIEŠIEJI TUALETAI
Jei Jums tektų pabuvoti ligoninėje, mokykloje ar kokioje nors kitoje 

viešojoje įstaigoje, nepamirškite užsukti į tualetą. Tikėtina, kad ant sani-

tarinio porceliano išvysite gerai pažįstamą inkaro ženklą – kompanijos 

„Gustavsberg“ logotipą, nes mūsų gaminiai atitinka griežtus viešųjų 

įstaigų sanitarinei įrangai keliamus reikalavimus.

Gydymo įstaigose naudojamas sanitarinis porcelianus turi atitikti itin 

aukštus higienos ir patogumo standartus. Unitazais, praustuvais ir 

vandens maišytuvais turi būti lengva naudotis sunkiai judantiems ir 

nusilpusius raumenis turintiems asmenims. Jie turi būti lengvai pasie-

kiami, higieniški, nesunkiai valomi ir, svarbiausia, naudoti nedaug 

elektros energijos.

Ilgesnę svirtį arba didesnes rankenėles turinčiais mūsų vandens 

maišytuvais lengva naudotis visiems – netgi sunkiai judantiems 

asmenims.

SPECIALIEMS POREIKIAMS PRITAIKYTI VANDENS 

MAIŠYTUVAI

Kompanija „Gustavsberg“ neseniai gavo prestižinį užsakymą tiekti 

sanitarinę įrangą pačiai moderniausiai Europos gydymo įstaigai – naujai 

Švedijos universitetinei ligoninei „Nya Karolinska Solna“. Užsakovas pa-

geidavo, kad sanitarinė įranga darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai. Mes 

sukūrėme visiškai naują specialiai gydymo įstaigoms pritaikytą unitazą 

„Nautic 5522“. Tarp vandens bako ir sienos paliekamas nemažas tarpas, 

kad jį būtų lengva valyti. Uždaras vandens bakas ir glazūruota vidinė 

unitazo briaunos pusė, kuria teka vanduo, leidžia palaikyti reikiamą 

higieną. Ergonomišku iškiliu vandeniui nuleisti skirtu mygtuku patogu 

naudotis netgi tiem pacientams, kurių rankų raumenys nusilpę.

PAČIOS MODERNIAUSIOS GYDYMO ĮSTAIGOS 

RENKASI KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ GAMINIUS
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GYDYMO ĮSTAIGOMS PRITAIKYTI KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ 

GAMINIAI TAIP PAT PUIKIAI TINKA NAUDOTI IR NAMUOSE, YPAČ 

KAI REIKIA PAPILDOMŲ ATRAMŲ.
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17 PROTINGŲ SIMBOLIŲ

Tam, kad lengviau būtų atpažinti visus gaminių privalumus, kuriuos siūlo Gustavsberg, mes sukūrėme tai atvaizduojančius simbolius. Šiuos 

simbolius galite rasti čia ir kataloge, siekiant suteikti Jums daugiau informacijos apie papildomas gaminių funkcijas, kurios ne visuomet mato-

mos iš karto.

ECO-START

SENSORINIS MAIŠYTUVAS

ECO-TAP / ENERGY-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ

REVOLIUCINGA ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA NES GALI JUMS PADĖTI 

SUTAUPYTI IKI 50% ENERGIJOS. SPRENDIMAS LABAI PAPRASTAS. 

NORINT, KAD BĖGTŲ MAKSIMALIAI KARŠTAS VANDUO, TEKS MAIŠYTUVO 

SVIRTĮ PASUKTI Į ŠALĮ STIPRIAU. KAI ATLEISITE, SVIRTIS AUTOMATIŠKAI 

SUGRĮŠ Į KOMFORTIŠKOS TEMPERATŪROS PADĖTĮ, MAŽDAUG 38–40 ºC. 

KOMFORTIŠKĄ TEMPERATŪRĄ GALITE NUSISTATYTI PAGAL SAVO POREIKĮ.

ECO-TAP / WATER-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS VANDENĮ

ŠIS MAIŠYTUVAS PADĖS JUMS SUNAUDOTI VANDENS NE DAUGIAU NEI 

BŪTINA. PAKĖLUS SVIRTĮ BĖGS NORMALUS VANDENS KIEKIS,PVZ. 

PAKANKAMAS NUSIPLAUTI RANKOMS. NORINT, KAD BĖGTŲ STIPRESNĖ 

SROVĖ REIKĖS STIPRIAU PAKELTI SVIRTĮ. KAI TIK JĄ ATLEISITE SVIRTIS 

SUGRĮŠ Į PRADINĘ KOMFORTIŠKOS VANDENS TĖKMĖS PADĖTĮ. ŠI 

PADĖTIS YRA REGULIUOJAMA, PAGAL KIEKVIENO POREIKIUS.

ENERGIJĄ TAUPATIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI 

BĖGA 17 ºC TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK PINIGŲ, 

TIEK ENERGIJOS.

PROTINGA SENSORINĖ TECHNOLOGIJA AUTOMATIŠKAI PADEDA 

TAUPYTI ENERGIJĄ IR VENGTI VANDENS ŠVAISTYMO. MAIŠYTUVAS 

PRADEDA VEIKTI PRIDĖJUS RANKAS PRIE SENSORIAUS IR IŠSIJUNGIA 

VOS ATITRAUKUS RANKAS. VEIKIA BATERIJOMIS.

CLEAR GLASS

„TILT-IN“

„ELEVATING HINGE“- PASIKELIANTIS VYRIS

ANT DUŠO SIENELIŲ NUOLAT PATENKA VANDENS, MUILO, 

RIEBALŲ, VALIKLIŲ IR KALKIŲ NUOSĖDOS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES 

VISŲ ”GUSTAVSBERG” KAMPINIŲ DUŠO SIENLIŲ BEI VARSTOMŲ 

DURŲ IR SIENELIŲ VIDINĖ PUSĖ YRA SPECIALIAI APDOROTA 

IR PADENGTA ”CLEAR GLASS”- KAD STIKLAS VISADA BŪTŲ 

SKAIDRUS, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SUMAŽINA NAUDOJAMŲ 

VALIKLIŲ KIEKĮ.

DUŠO SIENELIŲ APATINĖ BRIAUNOJE, KUR DURYS LIEČIASI SU 

GRINDINIU PROFILIU, DAŽNIAUSIAI YRA LABAI SUNKU PALAIKYTI 

ŠVARĄ. MŪSŲ „TILT-IN“ FUNKCIJA TAI IŠSPRENDŽIA NES YRA 

LABAI LENGVA IŠIMTI DUŠO DURELES IR JAS IŠVALYTI.

PASIKELIANTIS VYRIS YRA SUMANI DETALĖ, KURI PAKELIA 

DUŠO DURELES 5 MM. KIEKVIENĄ KARTĄ  JAS ATIDARANT AR 

UŽDARANT. TAI SUMAŽINA PRATEKĖJIMO TIKIMYBĘ.

GLAZE PLUS

MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI DENGTOS DANGA ”GLAZEPLUS”, DĖL 

KURIOS JAS LENGVIAU VALYTI. VAISKI POLIMERŲ PLĖVELĖ SAU-

GO VONIOS PAVIRŠIŲ NUO PURVO IR KALKIŲ NUOSĖDŲ, TODĖL 

GALIMA MAŽIAU NAUDOTI VALIKLIŲ IR TAIP TAUSOTI APLINKĄ.

PAPILDOMOS RANKENOS

JŪS GALITE PAPILDOMAI Į SAVO VONIĄ UŽSAKYTI RANKENĖLES 

VONIOS KRAŠTUOSE, KURIOS PALENGVINS IŠLIPIMĄ IŠ VONIOS.

ANTI-SLIP/ANTI-SLIDU

MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI SU ”ANTI-SLIP” APDOROJIMU, KAI 

KVARCAS YRA ĮDEGINAMAS Į EMALĘ. TAI SUMAŽINA RIZIKĄ 

PASLYSTI ĮLIPANT AR IŠLIPANT IŠ VONIOS. TUO PAČIU JŪS 

VISIŠKAI NIEKO NEPAJAUSITE MAUDYDAMIESI VONIOJE.

CERAMIC PLUS C+

DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI 

DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPTIS PURVUI IR VANDE-

NIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU 

VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.

SOFT-CLOSE

SUNKIOS SĖDYNĖS IR DANGČIAI ANKSTESNIUOSE UNITAZUOSE 

ASOCIJUOJASI SU YPAČ NEMALONIU GARSU, KAI JIE LEIDŽIASI. 

SOFT CLOSE FUNKCIJA IŠSPRENDĖ ŠIĄ PROBLEMĄ. SĖDYNĖJE 

YRA ĮMONTUOTI AMORTIZATORIAI, KURIE UŽTIKRINA KAD UNITAZO 

DANGTIS NUSILEIS ŠVELNIAI IR TYLIAI. AMORTIZATORIUS NETURI 

TIESIOGINIO KONTAKTO SU KERAMIKA, KAS PALENGVINA VALYMĄ 

IR SĖDYNĖ TYRA LABIAU HIGIENIŠKA. 

QUICK-RELEASE

SU QUICK-RELEASE FUNKCIJA JŪS GALITE NUIMTI IR UŽDĖTI 

UNITAZO DANGTĮ LABAI PAPRASTAI IR BE JOKIŲ PAPILDOMŲ 

ĮRANKIŲ. TODĖL IŠVALYTI UNITAZĄ YRA LABAI PAPRASTA. SU 

QUICK-RELEASE LENGVIAU PALAIKYTI ŠVARĄ IR HIGIENĄ. 

SOFT CLOSE FURNITURE

TAM TIKRI GARSAI VONIOS KAMBARYJE GALI ERZINTI. SU SOFT-CLOSE 

FUNKCIJA, SPINTELIŲ DURYS IR STALČIAI UŽSIDARYS ŠVELNIAI IR 

TYLIAI.

AUTO-REPAIR COLOURS/SAVAIME ATSISTATANČIOS SPALVOS

PAVIRŠIUS PASIŽYMI UNIKALIAI ATSISTATANČIA SAVYBE. TAI REIŠKIA, 

KAD ANT VISŲ LOGIC SPALVOTŲ SVIRČIŲ AR RANKENĖLIŲ ATSIRADĘ 

SMULKŪS ĮBRĖŽIMAI TIESIOG SAVAIME PRANYKSTA. TODĖL ŠIE 

MAIŠYTUVAI YRA PATVARESNI IR SUMAŽINA BAKTERIJŲ PLITIMO 

RIZIKĄ.

ANTI-BAKTERINĖS SPALVOS

MAIŠYTUVŲ ANTIBAKTERINIS VISŲ SPALVOTŲ SVIRTELIŲ IR 

RANKENĖLIŲ PAVIRŠIUS NEUTRALIZUOJA BAKTERIJAS (TOKIAS KAIP 

PNEUMOKONIOZĖ IR KT.), VIRUSUS IR GRYBELINĖS KILMĖS BAKTE-

RIJAS. PAVIRŠIUS TURI ILGALAIKĮ EFEKTĄ, KURIS VEIKS MAŽIAUSIAI 

PENKIS METUS.

EVEN TEMPERATURE

TERMOSTATINIUOSE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ 

APSAUGA NUO APSIPLYKIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA BĖGĘS 

DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS GREITAI 

REAGUOJA Į TEMPERATŪROS IR SLĖGIO PASIKEITIMUS IR GALI IŠLYGINTI 

VANENS TEMPERATŪROS IR SROVĖS POKYČIŲ SKIRTUMUS.
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Kad Jums būtų lengviau 

ieškoti gaminių pagal 

grupes, katalogo puslapius 

nuspalvinome skirtingo-

mis spalvomis. Tokį pat 

spalvinį žymėjimą naudo-

jame ir savo interneto 

svetainėje.

PATOGUS GAMINIŲ 

GRUPIŲ ŽYMĖJIMAS

MAIŠYTUVAI

PRODUKTAI NEĮGALIESIEMS

PRIEDAI

DUŠAI

TVIRTINAMIEJI RĖMAI

VONIOS

UNITAZAI PRAUSTUVAI VONIOS KAMBARIO BALDAI
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AR TAVO UNITAZAS 

PROTINGAS?
Mes gaminame unitazus nuo 1939 m. Daugeliui Švedijos gyventojų 

žodis WC arba „tualetas“ yra sinonimas žodžiui Gustavsberg. Tai 

tikriausiai yra dėl to, jog mes jau tiek daug metų gaminame vonios 

kambario įrangą ir tapome daugelio žmonių kasdienybe. Šiandien 

Gustavsberg žmogui gali pasiūlyti daugiau nei tik unitazą. Gustavs-

berg kartu siūlo ir funkcijas padedančias taupyti vandenį. Mes 

pridėjome dar daugiau funkcijų mūsų naujiesiems unitazų modeliams, 

kad Jūsų kasdienis gyvenimas būtų dar paprastesnis.

SUNKIOS SĖDYNĖS IR DANGČIAI ANKSTESNIUOSE UNITA-

ZUOSE ASOCIJUOJASI SU YPAČ NEMALONIU GARSU, KAI 

JIE LEIDŽIASI. SOFT CLOSE FUNKCIJA IŠSPRENDĖ ŠIĄ 

PROBLEMĄ. SĖDYNĖJE YRA ĮMONTUOTI AMORTIZATORIAI, 

KURIE UŽTIKRINA KAD UNITAZO DANGTIS NUSILEIS 

ŠVELNIAI IR TYLIAI. AMORTIZATORIUS NETURI TIESIOGI-

NIO KONTAKTO SU KERAMIKA, KAS PALENGVINA VALYMĄ 

IR SĖDYNĖ TYRA LABIAU HIGIENIŠKA.

DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ 

PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO 

K AUPTIS PURVUI IR VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA 

MAŽIAU CHEMIK ALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU 

PATENK A Į APLINK Ą.

DAUGUMĄ MŪSŲ GAMINIŲ JŪS GALITE SUMONTUOTI 

PATYS. K AIP TEN BEBŪTŲ, ŠIS SIMBOLIS REIŠKIA, 

K AD MES REKOMENDUOJAME PASIKONSULTUOTI SU 

PROFESIONALU.

ECO-PROTINGI SPRENDIMAI

Visi mūsų unitazai pasižymi vandens taupymo technologija – 

„eco draugiški“ sprendimai. Sprendimai, kurie padės Jums 

sutaupyti pinigų. Su CeramicPlus paviršiumi, porcelianą yra daug 

lengviau valyti ir nėra poreikio naudoti stiprias valymo priemo-

nes. Kas yra gerai tiek Jums, tiek aplinkai.

SU QUICK-RELEASE FUNKCIJA JŪS GALITE NUIMTI 

IR UŽDĖTI UNITAZO DANGTĮ LABAI PAPRASTAI IR BE 

JOKIŲ PAPILDOMŲ ĮRANKIŲ. TODĖL IŠVALYTI UNITAZĄ 

YRA LABAI PAPRASTA. SU QUICK-RELEASE LENGVIAU 

PALAIKYTI ŠVARĄ IR HIGIENĄ .
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•  Visi mūsų unitazai ir bidė pagaminti iš didelio tankio glazūra dengto  

 sanitarinio porceliano – Genuine Vitreous China – higieniškiausios ir  

 patvariausios vonios porceliano gaminiams skirtos medžiagos, todėl  

 jų paviršius išlieka tvirtas ir atsparus. Ilgus metus. 

•  Mes gaminame savo unitazus laikydamiesi griežtų aplinkos   

 apsaugos reikalavimų, kurie apima visus etapus: kūrimą, gamybą,  

 transportavimą ir pristatymą.

•  Mūsų gamybos procesas yra sertifi kuotas ir atitinka standarto   

 ISO 9000 reikalavimus.

•  Unitazų ir bidė yra tiek pastatomų, tiek pakabinamų.

•  Dauguma modelių turi dvifunkcį vandens nuleidimo mygtuką, kuris  

 gali padėti sumažinti vandens sąnaudas iki 50 proc. 

•   Galite rinktis iš kelių dangčių. Svarbu išsirinkti tokį, kuris tiktų Jūsų  

 pasirinktam modeliui – derėtų prie jo dizaino ir būtų ergonomiškas.

•   Keletas mūsų gaminamų dangčių turi specialią funkciją, dėl

    kurios visada nusileidžia tyliai bei švelniai ir yra greitai nuimami.

  Dėl galimybės greitai juos nuimti lengviau valyti unitazą.

Toliau pateikiame skirtingus instaliavimo būdus.  

Su įmontuotu S formos nuotaku. Padas glotnus; nuotakas jungiamas 

prie grindyse įtaisyto kanalizacijos vamzdžio.

Su paslėptu S formos nuotaku. Įmontuotas nuotakas jungiamas prie 

grindyse įtaisyto kanalizacijos vamzdžio. Nuotako jungtis paslėpta, 

bet neįmontuota. 

Su P formos nuotaku. Tokie unitazai vadinami universaliais, nes turi 

horizontalų nuotaką, todėl gali būti pastatomi, pakabinami, jungiami 

iš dešinės arba kairės pusės.

Pakabinami. Jei nusprendėte rinktis pakabinamą unitazą arba bidė, 

įsitikinkite, kad siena ganėtinai tvirta. Mūsų unitazai ir bidė komplek-

tuojami su specialiais rėmais, kurie leidžia pritvirtinti juos prie plonų 

sienų. Paprastai pakabinamą unitazą ar bidė galima įtaisyti net tuo 

atveju, jei prieš tai buvo pastatomi.

Priklijuojami. Paprastai unitazai prie grindų priveržiami varžtais, bet 

Jūs galite juos pritvirtinti klijais arba drėgmei atspariu silikonu, 

pavyzdžiui, jei bijote, kad varžtai gali pradurti grindinio šildymo 

vamzdžius. Pasitarkite su mūsų gaminių tiekėju, kokie klijai ar silikonas 

geriausiai tiktų Jūsų grindims.

VERTA ŽINOTI   SVARBU

NEPRIKLAUSOMAS SERTIFIKAVIMAS
„Nordic Quality“ ženklą turi sertifi kuoti santechnikos 

gaminiai, atitinkantys sertifi kavimo įstaigos „Insta-

Cert“ reikalavimus. Kad būtų pažymėti šiuo ženklu, 

gaminiai turi atitikti nustatytus gamybos, garantinio 

laikotarpio, atsarginių detalių, techninės dokumenta-

cijos ir tinkamumo naudoti Skandinavijoje reikala-

vimus.
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KUR NORĖTUMĖTE 

PASIKABINTI UNITAZĄ?
Rėmai „Triomont”, skirti pakabinamiems unitazams ir praustuvams 

tvirtinti, tinka daugumai vonios kambarių. Jie leidžia paslėpti 

neestetiškai atrodančius vamzdžius, ant kurių kaupiasi dulkės ir purvas, 

sienelėje įtaisytoje nišoje, kurios viršų galima paversti patogia lentyna. 

Šios sienelės dizainą galite derinti prie savo vonios kambario interjero, 

ji gali būti stiklinė, medinė, arba dengta plytelėmis. Tvirtinamasis 

rėmas „Triomont” užima mažai vietos, be to, leidžia unitazą arba 

praustuvą pakabinti kampe, tad grindų plotas beveik nesumažėja ir 

galima apsieiti be daug kainuojančios vonios kambario rekonstrukcijos. 

Unitazą, praustuvą, vandens maišytuvą ir mygtuką vandeniui nuleisti 

galite rinktis iš gausaus „Gustavsberg“ ir „Villeroy & Boch“ gaminių asorti-

mento. Taigi Jums telieka nuspręsti, kur norėtumėte pasikabinti unitazą.

1. SENAS VONIOS 

    KAMBARYS

2. ĮTAISYTI TVIRTINAMIEJI  

    RĖMAI 

Tvirtinamieji rėmai „Triomont“ tinka daugeliui vonios kambarių ir 

leidžia apsieiti be brangios vonios kambario rekonstrukcijos. Jiems 

įtaisyti tereikia 14 cm pločio erdvės – ne daugiau nei pastatomam 

unitazui. 

 Paveikslėliuose parodyta, kaip paprasta įtaisyti tvirtinamuosius 

rėmus „Triomont“ ir kaip dailiai bei dekoratyviai atrodo juos slepianti 

sienelė. 

 Daugelį „Gustavsberg“ gaminių galite įsitaisyti ir be santechniko 

pagalbos, tačiau unitazui pakabinti patariame pasitelkti specialistą, 

kuris gerai išmano visus vonios kambariui keliamus reikalavimus. Jei 

vis dėlto nuspręsite imtis šio darbo patys, būtų puiku, jei pasitartumėte 

su pardavėju ar santechniku, kaip tai padaryti.

Mūsų interneto svetainėje www.gustavsberg.lt taip pat galite pasižiū-

rėti, kaip šie rėmai įtaisomi.

PAPRASČIAU NEBŪNA

TVIRTINAMASIS RĖMAS „TRIOMONT“ PRAUSTUVUI 

PAKABINTI.

TVIRTINAMASIS RĖMAS „TRIOMONT“ UNITAZUI 

PAKABINT.
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       Prie sienelės tvirtinamas mygtu-

kas vandeniui nuleisti
Mechaninis arba pneumatinis mygtu-

kas vandeniui nuleisti tvirtinamas prie 

sienelės virš unitazo. 

       Ant sienelės viršaus tvirti-

namas mygtukas vandeniui 
nuleisti  
Mechaninis arba pneumatinis 

mygtukas vandeniui nuleisti tvirti-

namas ant pusinės sienelės viršaus.

       Pneumatinis mygtukas 

vandeniui nuleisti 
Vienfunkcį pneumatinį mygtuką 

vandeniui nuleisti galima įtaisyti 

bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo.  

NULEISKITE VANDENĮ PATOGIAI.

Mygtukų vandeniui nuleisti yra vienfunkcių ir dvifunkcių, 

tvirtinamų prie sienelės arba ant jos viršaus. Taip pat galite 

rinktis ir pneumatinį.
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KĄ PRAVARTU ŽINOTI APIE TVIRTINAMUOSIUS RĖMUS „TRIOMONT“

Tvirtinamieji rėmai „Triomont“ yra paprastai įtaisomi ir patogūs naudoti. Jie gaminami iš 

aukščiausios kokybės medžiagų ir atitinka griežčiausius apkrovos reikalavimus – išlaiko net 400 

kg svorį. Taigi galite būti ramūs – dėl nepriekaištingo konstrukcijos jie tikrai atlaikys Jūsų svorį.  

MYGTUKAI VANDENIUI NULEISTI

Mygtukų vandeniui nuleisti yra įvairių modelių ir pagamintų iš įvairių medžiagų, kad Jums 

būtų lengviau priderinti prie savo vonios kambario interjero. Galite rinktis tvirtinamą 

prie sienelės arba ant jos viršaus, vienfunkcį arba dvifunkcį, mechaninį arba pneumatinį. 

Pneumatinį mygtuką vandeniui nuleisti galite įtaisyti kur panorėję 1,5 metro atstumu nuo 

unitazo. 

UNITAZAI

Visiems kompanijos „Gustavsberg“ gaminamiems pakabinamiems unitazams pritvirtinti ga-

lima naudoti rėmus „Triomont“. Atstumas tarp varžtų, kuriais tvirtinamas unitazas, gali būti 180 

arba 230 mm, tad šie rėmai tinka įvairių modelių unitazams. Kadangi kompanija „Gustavsberg“ 

priklauso koncernui „Villeroy & Boch“, taip pat galite rinktis šio koncerno gaminamus unitazus. 

Jei pasirinkote 180 mm atstumą tarp varžtų, Jums tiks bet kuris „Gustavsberg“ arba „ Villeroy & 

Boch“ unitazas. Jų yra įvairiausių modelių, skirtų vaikams, aukštaūgiams ir žemaūgiams, sunki-

asvoriams ir specialių poreikių turintiems asmenims. Didelių ir mažų, tinkamų įtaisyti kampe ir 

mažoje erdvėje. Ir visiems jiems pakabinti tinka kompanijos „Gustavsberg“ gaminami tvirtina-

mieji rėmai „Triomont“. 

PRAUSTUVAI

Reguliuojami rėmai tinka visiems praustuvams, kuriuos tvirtinant tarp varžtų turi būti ne didesnis 

kaip 280 mm atstumas, pakabinti. Šio tvirtinimo būdo pranašumas yra tas, kad jis leidžia paslėpti 

visus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius.

TRYS TVIRTINAMŲJŲ 

RĖMŲ „TRIOMONT“ 

ĮTAISYMO BŪDAI

Už pusinės sienelės 

Kampe

Už ištisinės sienelės 

DVIFUNKCIS, ŽVILGUS, 

CHROMUOTAS, PLASTIKINIS

VIENFUNKCIS, BALTAS, 

METALINIS, BE LOGOTIPO

DVIFUNKCIS, BALTAS, PLASTIKINISDVIFUNKCIS, JUODAS, 

STIKLINIS

MYGTUKAI VANDENIUI NULEISTI „TRIOMONT“ (KELETAS PAVYZDŽIŲ)
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PASTATOMI UNITAZAI NAUTIC

5500 Nautic, unitazas su paslėptu S formos nuotaku

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas , 3/ 6 l. 
Be dangčio   GB115500301205   GB1155003R1204
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115500301215   GB1155003R1215 
Su kietu baltu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR, su C+    GB1155003R123R

Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l.
Be dangčio   GB115500601205    GB1155006R1204
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115500601215   GB1155006R1215

5510 Nautic, unitazas su paslėptu P formos nuotaku

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l.
Be dangčio   GB115510301205  GB1155103R1203
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115510301215  GB1155103R1215
Su kietu baltu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR, su C+    GB1155103R123R

Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l.
Be dangčio   GB115510601205   GB1155106R1203
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115510601215   GB1155106R1215

5591 Nautic, unitazas su S formos nuotaku ir plačiu padu
Pirmiausia skirtas senam unitazui pakeisti atnaujinant vonios 
kambarį, bet nekeičiant vamzdžių ir (arba) grindų dangos. 
Platus padas paslepia visas nuo senojo unitazo ant grindų 
likusias žymes.

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l.
Be dangčio   GB115591301203  GB1155913R1203
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115591301215   GB1155913R1215

Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l.
Be dangčio    GB115591601203   GB1155916R1203
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115591601215  GB1155916R1215

5546 Nautic unitazas su paslėptu S formos nuotaku, 
paaukštintas modelis

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l.
Su standartiniu baltu dangčiu  GB115546301215 GB1155463R1215
Be dangčio   GB115546301205 GB1155463R1204

Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l.
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115546601215  
Be dangčio   GB115546601205 GB1155466R1205

•  Lengva valyti; minimalistinis dizainas;

•  Nerasoja bakelis;

•  Tylus prisipildymas;

•  Ergonomiškas, iškilus nuleidimo  

 mygtukas;

•  Gali būti sumontuotos rankenos  

 neįgaliesiems; 

•  Didelis sėdynių pasirinkimas;

•  C+ kaip opcija, lengvam ir   

 draugiškam aplinkai valymui.

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

U
N

IT
A

Z
A

I

danga C+
Art. Nr.Art. Nr.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

PASTATOMI UNITAZAI ARTIC

•  Pasižymi tiesiomis linijomos ir gražiu  

 dizainu;

•  Idealus montuojant visiškai šalia sienos;

•  Paslėptas montavimas į grindis;

•  C+ kaip opcija, lengvam ir drau- 

 giškam aplinkai valymui. 

4300 Artic su paslėptu S formos nuotaku 

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. 
Komplekte pjaustoma plastikinė nuotako jungtis.
Komplekte lanksti žarna ir rutulinė sklendė į baką vandenį 
tiekiančiam vamzdžiui prijungti.

Su kietu standartinių dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR  GB114300301231 GB1143003R1231

4310 Artic su paslėptu S formos nuotaku 

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. 
Komplekte lanksti žarna ir rutulinė sklendė į baką vandenį 
tiekiančiam vamzdžiui prijungti.

Su kietu standartiniu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR  GB114310301231 
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SĖDYNĖS

SĖDYNĖS -NAUTIC 

SĖDYNĖS- ARTIC 

SĖDYNĖS - LOGIC 

•  Pritaikytos skirtingiems modeliams; •  Soft-Close funkcija lėtam nusileidimui; •  Quick-Release funkcija lengvam 

 valymui.

9M24 Nautic standartinis minkšto plastiko dangtis, baltas   9M246101
Tinka visiems unitazams Nautic.

9M25 Nautic kieto plastiko dangtis; baltas, su nerūdijančia 
furnitūra    9M256101
Tinka visiems unitazams Nautic.

9M26 Nautic kieto plastiko dangtis, baltas su funkcijomis SC ir QR  9M26S101  
9M26 Nautic kieto plastiko dangtis, juodas su funkcijomis SC ir QR  9M26S136
Tinka visiems unitazams Nautic

Artic kieto plastiko dangtis su funkcijomis SC ir QR

Baltas    9M16S101
Juodas   9M16S136

Logic kieto plastiko dangtis su funkcijomis SC ir QR

Baltas    9M11S101
Juodas    9M11S136   
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MYGTUKAI NAUTIC

Norint pakeisti spalvą ar nuleidimo kiekį dabartiniuose Nautic. 

PRIEDAI NEĮGALIESIEMS

Pažiūrėti visus modelius galite mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt

Dvifunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; baltas   GB19299P0108 
Dvifunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; chromuotas   GB19299P0110 

Pakaitinis (kai reikia kitos spalvos arba kitokį vandens kiekį 
nuleidžiančio mygtuko). 
Tinka visiems unitazams Nautic

Vienfunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; baltas   GB19299P0109
Vienfunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; chromuotas   GB19299P0111 

Pakaitinis (kai reikia kitos spalvos arba kitokį vandens kiekį 
nuleidžiančio mygtuko).
Tinka visiems unitazams Nautic

3055, Nautic unitazų porankiai. 
Tinka visiems modeliams išskyrus 5530.

 
Porankiai su dangčiu; porankiai balti su tamsiai pilkomis rankenomis, 
dangtis baltas (unitazas į komplektą neįeina).  GB88305501
Porankiai be dangčio; balti su tamsiai pilkomis rankenomis 
(unitazas į komplektą neįeina).   GB88305500

3018 Tualetinio popieriaus laikiklis  GB88301801

3051 Nordic ir Logic unitazų porankiai

Porankiai su sėdyne; porankiai balti su pilkomis rankenomis, 
sėdynė balta   GB88305101
Porankiai be dangčio; porankiai balti su pilkomis rankenomis, 
sėdynė balta   GB88305100

3018 Tualetinio popieriaus laikiklis skirtas tvirtinti ant Nordic 
unitazo porankių   GB88301801

3060 Sėdynė neįgaliesiems, tinka su parankiais 3055 ir 3051

Sėdynė neįgaliesiems, balta   GB88306001

Sėdynė neįgaliesiems, mėlyna  GB88306015

Sėdynė neįgaliesiems, raudona  GB88306004

Art. Nr.
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TRIOMONT POTINKINIAI RĖMAI

•  SINTEF – sertifi kuotas, ištestuotas  

 rėmas 400 kg;

•  Nutekamasis vamzdis gali būti mon- 

 tuojamas į grindis arba į sieną.

•  Sienos tvirtinimai pridedami;

•  Reguliuojamas vandens nuleidimas;

•  Reguliuojamas sėdynių aukštis 410-610 mm.

 Rekomenduojamas unitazo tarpas nuo  

 grindų min. 41 mm.

Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XS   
Aukštas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. 
Tinka ant sienelės tvirtinamas arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti.  

Svoris 14 kg, įskaitant pakuotę.  
Prijungus vandens baką pažymėtame (1000 mm) aukštyje, sėdynė bus maždaug 
410 mm aukštyje. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610 mm. 

Tvirtinamasis rėmas Triomont XS, kuriam tinka mechaninis ant sienelės tvirtinamas 
mygtukas vandeniui nuleisti.  GB1921102020 

Tvirtinamasis rėmas Triomont XS, kuriam tinka bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo 
arba ant sienelės tvirtinamas pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti.  GB1921102021 

Priedai: 
Kampiniai tvirtinimo elementai  GB1921102029 

Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XT 
Žemas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos. 
Tinka ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti. 

Svoris 12 kg, įskaitant pakuotę. 
Prijungus vandens baką pažymėtame (830 mm) aukštyje, sėdynė bus maždaug 
410 mm aukštyje. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610 mm. 

Tvirtinamasis rėmas Triomont XT, kuriam tinka mechaninis ant pusinės sienelės 
viršaus tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti   GB1921102024 

Tvirtinamasis rėmas Triomont XT, kuriam tinka bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo 
arba ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti   GB1921102025

Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XS Vario
Pirmiausia skirtas ligoninėms ir slaugos namams. Aukštas, skirtas unitazui
tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Pritvirtinus unitazą galima reguliuoti 
sėdynės aukštį. Tinka ant sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti. 

Svoris 19 kg, įskaitant pakuotę.
Prijungus vandens baką pažymėtame (1000 mm) aukštyje, sėdynė bus 
410-550 mm aukštyje. Pritvirtintą unitazą galima pakelti 100 mm, taip pat 
vėl grąžinti į buvusią padėti. 

Tvirtinamasis rėmas Triomont XT Vario, kuriam tinka mechaninis ant sienelės 
tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti   GB1921102022 

Priedai: 
Kampiniai tvirtinimo elementai  Papildomi sieniniai tvirtinimo elementai 
(naudojami, kai negalima naudoti apatinių).   GB1921102029 

Art. Nr.

Galima montuoti su į sieną tvirtinamais 

nuleidimo mygtukais arba pneumatiniais.

Galima montuoti su į sieną tvirtinamais 

nuleidimo mygtukais arba pneumatiniais.

Galima montuoti su į sieną tvirtinamais 

nuleidimo mygtukais.

Į komplektą neįeina:   
•  Unitazas.  

•  Mygtukas vandeniui nuleisti.

Komplektą sudaro: 
•  Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti ir sieninių tvirtinimo  

 elementų rinkinys.   

•  Visiškai sukomplektuotas, nuo kondensato susidarymo 

 apsaugotas vandens bakas su nuotako jungtimi ir uždaro- 

 muoju vožtuvu. 

•  Nuotako ir vandentiekio jungtys (sumaunamosios).  

•  4 sieniniai tvirtinimo elementai.   

•  Sraigtiniai strypai (M12) unitazui tvirtinti. 

•  Mėlynas plastikinis šablonas mygtuko vandeniui 

 nuleisti angai padaryti.  

•  Apsauginiai kaiščiai.  

•  KVaržtai ir tvirtinamieji kaiščiai.   

•  Ant sienos ties unitazu tvirtinama izoliacinė medžiaga. 

•  Šablonas skylėms sienoje gręžti. 

•  Montavimo instrukcija. 
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MYGTUKAI VANDENIUI NULEISTI TRIOMONT  

•  Didelė mygtukų vandeniui nuleisti  

 pasiūla – jų yra visų rūšių.

•  Vienfunkciai ir dvifunkciai. •  Mygtuko pasirinkimas lemia van- 

 dens nuleidimo kiekį.

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis  
GB1921102035

Dvifunkcis, 
nerūdijančio plieno
GB1921102054 

Dvifunkcis, matinis, 
chromuotas, plastikinis  
GB1921102036

Vienfunkcis, baltas, 
plastikinis
GB1921102030

Dvifunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikinis 
GB1921102037

Vienfunkcis, matinis, 
chromuotas, plastikinis 
GB1921102031

Vienfunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikini 
GB1921102032

MECHANINIS ANT SIENELĖS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI 
tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XS, dvifunkcis, galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens 

MECHANINIS ANT SIENELĖS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI          
tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XS, vienfunkcis, galima nuleisti 6 litrus vandens  

Dvifunkcis, baltas, 
metalinis, be logotipo 
GB1921102045

Dvifunkcis, žvilgus, 
chromuotas, metalinis, 
be logotipo 
GB1921102047

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis
GB1921102052 

Dvifunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikinis
GB1921102053

Vienfunkcis, baltas, 
plastikinis
GB1921102050

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis 
GB1921102080

Dvifunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikinis
GB1921102081

Vienfunkcis, 
nerūdijančio plieno 
GB1921102092

MECHANINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS 
VIRŠAUS TVIRTINAMAS MYGTUKAS 
VANDENIUI NULEISTI  
tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XT, dvifunkcis, 
galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens

PNEUMATINIS MYGTUKAS 
VANDENIUI NULEISTI 
tinka tvirtinamiesiems rėmams 
Triomont XS ir XT, vienfunkcis, 
galima nuleisti 6 litrus vandens 

Vienfunkcis, baltas, 
metalinis, be logotipo
GB1921102040

Vienfunkcis, žvilgus, 
chromuotas, metalinis, 
be logotipo
GB1921102042

Vienfunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikinis
GB1921102051

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis
GB1921102060

Dvifunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikinis
GB1921102061

Dvifunkcis, baltas, 
stiklinis
GB1921102066 

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis 
GB1921102085

Dvifunkcis, juodas, 
stiklinis
GB1921102067

Dvifunkcis, žvilgus, 
chromuotas, plastikinis
GB1921102086

PNEUMATINIS ANT SIENELĖS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI 
tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XS, dvifunkcis, galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens 

PNEUMATINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS VIRŠAUS 
TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI 
tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XT, dvifunkcis, 
galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens   
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PAKABINAMI UNITAZAI NAUTIC

•  Šie unitazai tinka su Gustavsberg  

 Triomont potinkiniais rėmais;

•  Visi Gustavsberg unitazai gali būti  

 tvirtinami tiek 180 mm. tiek 230 mm.  

 tvirtinimo būdais;

•  Atlaiko 400 kg. Svorį;

•  Galima pasirinkti sėdynę;

•  C+ kaip opcija lengvesniam ir aplin- 

 kai draugiškiasniam valymui.

„Nautic 5530“, pakabinamas unitazas 
Skirtas montuoti su specialiu rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai. 

Be dangčio    GB115530001000   GB1155300R1000 
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115530001010

„Nautic 5520“, pakabinamas unitazas
Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, reikia 
specialaus rėmo. Rekomenduojame unitazams tvirtinti skirtą 
rėmą GB1921100500, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje 
www.gustavsberg.lt. 

Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l.
Be dangčio    GB115522301203   GB1155223R1205
Su standartiniu baltu dangčiu   GB115522301215  
 
Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas (6 litrai).
Be dangčio    GB115522601203   GB1155226R1205
Su standartiniu baltu dangčiu    GB115522601215

„Artic 4330“, pakabinamas unitazas
Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai. 

Su kietu dangčiu su nerūdijančia furnitūra, SQ ir QR funkcijomis GB114330201231  GB1143302R1231
  

Logic 5693“, pakabinamas unitazas   
Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai

Su kietu dangčiu su nerūdijančia furnitūra   56939901  569399R1

danga C+
Art. Nr.Art. Nr.
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GALITE RINKTIS IR „VILLEROY & BOCH” 

UNITAZUS 

Nuo 2000 m. kompanija „Gustavsberg” priklauso koncernui „Villeroy & Boch” – vienam didžiausių 

vonios kambario įrangos gamintojų Europoje.    

Jei norite pamatyti daugiau unitazų arba visus vonios kambariui skirtus „Villeroy & Boch” gaminius, 

prašom susiekti su mumis arba apsilankyti interneto svetainėje www.villeroy-boch.com. 

Kadangi kompanija „Gustavsberg“ priklauso koncernui „Villeroy & Boch“, atnaujindami seną arba 

įsirengdami naują vonios kambarį turite puikią galimybę derinti abiejų gamintojų gaminius. Pavyzdžiui, 

išsirinkę kurį nors „Villeroy & Boch“ unitazų jam pakabinti galite naudoti tvirtinamąjį rėmą „Triomont“. 

Esame tikri, kad tarp mūsų gaminių rasite būtent tai, ko ieškote.
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 BIDE

•  C+ kaip opcija lengvesniam ir aplin- 

 kai draugiškiasniam valymui;

•  Į sieną montuojami modelai atlaiko  

 400 kg.

Nautic 5598, pakabinama bidė 
Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, bidė
tvirtinti reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame rėmą 
GB1921100500, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje
www.gustavsberg.lt.

Be vandens maišytuvo   55989901   559899R1

Nautic 5599 pastatoma bidė 

Be vandens maišytuvo   55999901   559999R1

Artic 4100 pastatoma bidė 

Be vandens maišytuvo    GB1141000100  GB114100R100

Artic 4130 pakabinama bidė 
Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, 
bidė tvirtinti reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame rėmą 
GB1921100500, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje 
www.gustavsberg.lt. 

Be vandens maišytuvo     GB1141300100  GB114130R100

danga C+
Art. Nr.Art. Nr.
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PISUARAI

Susisiekite su mumis prieš montuodami pisuarus savo individualiuose namuose. 

7G50, pisuaras 

Su atvira vandens vamzdžio jungtimi, skirtas jungti prie 
nepaslėptų vamzdžių. Sifono gaubtas užsakomas atskirai. 7G500001 

7G51, pisuaras 

Su uždengta vandens vamzdžio jungtimi, skirtas jungti prie 
paslėptų vamzdžių. Sifono gaubtas ir jungiamasis antvamzdis 
užsakomi atskirai.  7G510001 

Art. Nr.
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KURĮ PRAUSTUVĄ 

RINKTIS?
Vonios kambaryje mes praleidžiame vis daugiau laiko, ir kasdien turbūt 

daugiausia naudojamės praustuvais: valome dantis, plauname ran-

kas, skalaujame burną ir prausiamės. Taigi labai svarbu išsirinkti tokį 

praustuvą, kuris neužimtų daug erdvės (vonios kambaryje ji dažnai 

būna ribota) ir turėtų patogų platų kraštą prausimosi reikmenims 

pasidėti. Jis taip pat turėtų būti lengvai prižiūrimas ir dailiai atrodyti. 

Kompanija „Gustavsberg“ gamina įvairių modelių praustuvus, kad 

patenkintų visų vartotojų poreikius. Šiame kataloge pateikiame trijų 

serijų praustuvų pavyzdžius, atspindinčius mūsų gaminamų praustuvų 

modelių ir dizaino įvairovę.

Kompanija „Gustavsberg“ gamina praus-

tuvus tik iš aukštos kokybės porceliano. 

Gerą praustuvą lengva valyti, jis visada 

atrodo lyg naujas ir tarnauja ilgus metus. 

Be abejo, svarbu ir dizainas. Mes gaminame 

įvairių modelių ir matmenų praustuvus, 

kad galėtumėte išsirinkti atitinkantį Jūsų 

skonį ir derantį prie Jūsų vonios kambario 

interjero. Nesvarbu koks – mažas ar dide-

lis, prašmatnus ar itin funkcionalus – Jūsų 

vonios kambarys, iš gausaus kompanijos 

„Gustavsberg“ praustuvų asortimento neabe-

jotinai išsirinksite tokį, kuris jam idealiai tiks.

Daugelis kompanijos „Gustavsberg“ 

praustuvų yra įtaisomi į jiems skirtas spinte-

les, kurios išryškina porceliano grožį. Serijos 

„Logic“ praustuvai sukurti mažiems vonios 

kambariams, yra ir kampe įtaisyti skirtų 

modelių. Serijos „Nautic“ praustuvai – ypač 

funkcionalūs, dėl grynų linijų ir suapvalintų 

kampų jie neužima daug vietos ir yra lengvai 

valomi. Stačiakampiai serijos „Artic“ praustu-

vai patiks vertinantiems išskirtinį dizainą.

AUKŠTA KOKYBĖ IR PLATUS ASORTIMENTAS

TINKA BET KOKIAM VONIOS KAMBARIUI

SERIJOS „LOGIC“ PRAUSTUVAS

Šios serijos praustuvai idealiai tinka 

mažiems vonios kambariams. 

Praustuvas gali būti tvirtinamas po stalviršiu išpjovus jame 

angas praustuvo dubeniui ir vandens maišytuvui. Pasirinkus 

tokį praustuvą stalviršis turi būti atsparus vandeniui
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PRAUSTUVAS SU SIFONO GAUBTU

Labai maži praustuvai neturi vietos praus-

tuvo puskojai. Šiems nepriekaištingas 

sifono gaubtas gali būti idealus spren-

dimas. Žinoma, šie tinka ir didesniems 

praustuvams.

NAUTIC PUSKOJĖ

Stilinga keraminė Nautic puskojė puikiai paslepia 

vandens nutekėjimo vamzdžius. Jeigu Jūsų 

vamzdynas išeina į grindis, tuomet Jums bus 

geriausia pasirinkti praustuvo keraminę koją.

•  Visi mūsų praustuvai pagaminti iš didelio tankio glazūra padengto 

 sanitarinio porceliano – Genuine Vitreous China –  higieniškiausios ir   

 patvariausios vonios porceliano gaminiams skirtos medžiagos, todėl 

 jų paviršius išlieka tvirtas ir atsparus. Ilgus metus.

•  Keleto modelių praustuvų paviršius dengtas ypač pažangia danga   

 Ceramicplus.

•  Mes gaminame savo praustuvus laikydamiesi griežtų aplinkos   

 apsaugos reikalavimų, kurie apima visus etapus: kūrimą, gamybą,   

 transportavimą ir pristatymą.

•  Mūsų gamybos procesas yra sertifikuotas ir atitinka standarto 

 ISO 9000 reikalavimus.

•  Vamzdžiams ir sifonui paslėpti skirti gaubtai ir kojos yra įsigyjami kaip   

 priedai. Kojos turi būti įtaisomos tuo pat metu, kaip ir praustuvai.

•  Po praustuvais įtaisomose spintelėse patogu laikyti įvairius vonios   

 reikmenis, jos neužima papildomo ploto

Praustuvai gali būti tvirtinami įvairiais būdais, juos aprašysime šiek 

tiek išsamiau.

Norėdami pritvirtinti praustuvą laikikliais, pirmiausia pritvirtinkite Juos 

prie sienos, tada ant jų „pakabinkite“ praustuvą. Jei norite, galite tarp 

praustuvo ir sienos palikti tarpą. Norėdami pritvirtinti praustuvą 

varžtais, tiesiog priveržkite jį prie sienos. Taip pritvirtinus tarp praus-

tuvo ir sienos nelieka jokio tarpo. Įsitikinkite, kad siena yra ganėtinai 

tvirta ir galite tvirtinti praustuvą pasirinktu būdu.

Į stalviršius montuojamus praustuvus galima tvirtinti dviem būdais: 

iš viršaus įstatyti į atitinkamos formos išpjovą arba pritvirtinti po 

apačia padarius angas dubeniui ir vandens maišytuvui.

VERTA ŽINOTI TVIRTINIMAS

DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. 

ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPTIS PURVUI IR 

VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL 

MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.

DAUGUMĄ MŪSŲ GAMINIŲ JŪS GALITE SUMONTUOTI 

PATYS, BET ŠIS SIMBOLIS REIŠKIA, JOG MES REKOMEN-

DUOJAME JUMS PASIKONSULTUOTI SU PROFESIONALU.

Stilingi praustuvai ir jų priedai gali tapti ypatingu vonios akcentu.

STILINGOS DETALĖS
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NAUTIC PRAUSTUVAI

•  Minimalistinis dizainas apimantis  

 dydžius nuo 40 cm iki 70 cm;

•  Tvirtinama kronšteinais; •  C+ kaip opcija lengvesniam ir aplin- 

 kai draugiškiasniam valymui.

Nautic 5540, varžtais tvirtinamas praustuvas; 
400×275 mm
Varžtai pridedami. Be vandens maišytuvo

Su maišytuvo anga dešinėje   55409R01   55409RR1
Su maišytuvo anga kairėje    55409L01   55409LR1

Nautic 5550, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas;
500×380 mm

Be vandens maišytuvo    55509901   555099R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos 55509801   555098R1

* Rekomenduojami 195 arba 240 mm ilgio laikikliai

Nautic 5556, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 
560×430 mm

Be vandens maišytuvo   55569901    555699R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos  55569801   555698R1

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Nautic 5560, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 
600×460 mm 

Be vandens maišytuvo    55609901   556099R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   55609801   556098R1

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Nautic 5565, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 
650×500 mm

Be vandens maišytuvo   55659901   556599R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   55659801   556598R1

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Nautic 5570, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 
700×500 mm

Be vandens maišytuvo   55709901   557099R1 
Be vandens maišytuvo angos, be persipylimo angos   55709801   557098R1

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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Art. Nr.Art. Nr.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

2920, praustuvo koja
Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį.

Tinka 5550, 5556, 5560, 5565 ir 5570 modelių praustuvams   GB1129200100

2930, praustuvo sifono gaubtas

Tinka 5556, 5560, 5565 ir 5570 modelių praustuvams   GB1129300100

SVARBU: netinka, kai vandens maišytuvas su dušeliu.

5295, praustuvo sifono gaubtas

Tinka 5550 modelio praustuvui    52959901 

SVARBU: netinka, kai vandens maišytuvas su dušeliu.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

ARTIC PRAUSTUVAI
•  Tiesių linijų ir stačių kampų dizai- 

 nas;

•  Tvrtinami varžtais ir laikikliais;

•  Visiškai paslėpti tvirtinimo varžtai; 

•  C+ kaip opcija lengvesniam ir aplin- 

 kai draugiškiasniam valymui.

Artic 4450, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*.
450×370 mm

Be maišytuvo   GB1144500101  GB114450R101

* Rekomenduojami 240 mm ilgio laikikliai

Artic 4550, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*.
550×440 mm

Be maišytuvo   GB1145500101  GB114550R101

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Artic 4600, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*.
600×465 mm

Be maišytuvo   GB1146000101  GB114600R101

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Artic 4650, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*.
655×490 mm

Be maišytuvo   GB1146500101  GB114650R101

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Artic 4920, praustuvo koja
Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį.

Tinka praustuvų 0564 ri 0064 ,0554 modeliams  GB1149200100
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Artic 4930, praustuvo sifono gaubtas

Tinka 4550, 4600 ir 4650 modelių praustuvams   GB1149300100

SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu. 

Artic 4931, porcelianinis praustuvo sifono gaubtas

Tinka 4550 modelio praustuvui  GB1149310100

SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu. 
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LOGIC PRAUSTUVAI
•  Keletas modelių yra sukurti specia- 

 liai mažoms erdvėms;

•  Tvirtinami varžtais ar laikikliais; •  C + kaip opcija lengvesniam ir ap- 

 linkai draugiškiasniam valymui.

Logic 5393, varžtais tvirtinamas rankų praustuvas; 
360×290 mm

Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje 53939R01  53939RR1
Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje  53939L01  53939LR1

Logic 5197, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 
500×265 mm

Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje 51979R01  51979RR1
Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje  51979L01  51979LR1

* Rekomenduojami 195 mm ilgio laikikliai

Logic 5198, varžtais tvirtinamas praustuvas; 
570×370 mm
Skirtas tvirtinti kampe, bet puikiai tinka tvirtinti 
ir bet kurioje vietoje prie sienos. 
Dubuo tik dešinėje pusėje.

Be vandens maišytuvo  51989901  519899R1

Logic 5193, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 
560×440 mm

Be vandens maišytuvo   51939901  519399R1

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Logic 5194, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas;
610×470 mm

Be vandens maišytuvo   51949901  519499R1

* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Logic 2920, praustuvo koja
Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį.

Tinka 5193 ir 5194 modelių praustuvams  GB1129200100

Logic 2930, praustuvo sifono gaubtas

Tinka 5193 ir 5194 modelių praustuvams     GB1129300100

SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu.

Logic 5295, praustuvo sifono gaubtas

Tinka 5198 modelio praustuvams   52959901 

SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu.
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PAPILDOMI PRAUSTUVO MODELIAI

Šie gaminiai nepriklauso jokiai kolekcijai, bet tinka prie visų.

860-2 varžtais arba laikikliais tvirtinamas; 
600×455 mm 

Be maišytuvo, su kronšteinais*, 280 mm  GB1086020161   

* Kai montuojama su kronšteinais, turi būti naudojami 
mūsų kronšteinai. Standartiniai netinkami.

860-3 varžtais arba laikikliais tvirtinamas praustuvas; 
500×350 mm

Be maišytuvo, be persipilamo angos* su vamzdiniais laikikliais **, 
240 mm    GB1086030161   

* Rekomenduojama įtaisyti neužsidarantį dugno vožtuvą.

** Turi būti naudojami mūsų vamzdiniai laikikliai, 
standartiniai laikikliai netinka.

940 Puskojė
Praustuvas turi būti tiksliai sumontuotas su puskoje.

Tinka su praustuvu 860-2        GB1019400100

7327 98 Kampinis praustuvas tinkamas tvirtinti varžtais

Be maišytuvo   GB1573279801  

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

1704, praustuvo kėliklis su dujiniu amortizatoriumi*  GB88170401

Lanksti vandens nutekėjimo ir persipylimo 1704 praustuvo 
fi ltro sistema   GB88170801

*Praustuvą, vandens maišytuvą ir žarną reikia įsigyti atskirai.

7119 63 , praustuvas;
600×490 mm
Galima įtaisyti 1704 modelio praustuvo kėliklį, taip pat kitus 
mūsų kėliklius. Taip pat galima tvirtinti varžtais tiesiai prie sienos.  
Dubuo l ėkštas, kad būtų patogu naudotis sėdint neį galiųjų 
vežimėlyje.

Be vandens maišytuvo ir persipylimo angos  GB157119630110

7119 99, varžtais tvirtinamas praustuvas;
700×560 mm
Galima įtaisyti 1704 modelio praustuvo kėliklį, taip pat kitus
mūsų kėliklius. Taip pat galima tvirtinti varžtais tiesiai prie sienos. 
Dubuo l ėkštas, kad būtų patogu naudotis sėdint neį galiųjų 
vežimėlyje.

Be vandens maišytuvo ir persipylimo angos  GB157119990110

740, varžtais tvirtinamas praustuvas;
600×600 mm
Dubuo l ėkštas,  kad būtų patogu naudotis sėdint neį 
galiųjų vežimėlyje.
Be maišytuvo su perpylimo anga Be maišytuvo be 
perpylimo angos.

Be vandens maišytuvo ir persipylimo angos  GB1074010101

Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   GB1074010102

PRAUSTUVAI NEĮGALIESIEMS

Daugiau produktų neįgaliesiems galite rasti mūsų svetainėje www.gustavsberg.lt
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

3880, sifonas, skirtas jungti prie sienos
Komplektą sudaro sifonas, vamzdžiai ir sieninės jungties dangtelis.

Sifonas jungiamas prie sienoje esančio nutekamojo vamzdžio GB41103880-00W

3880, sifonas, skirtas jungti prie grindų, su S formos vamzdžiu
Komplektą sudaro sifonas, S formos vamzdis ir grindų 
jungties dangtelis. 
Galima reguliuoti aukštį ir atstumą nuo sienos, todėl ypač tinka 
tais atvejais, kai nutekamasis vamzdis įtaisytas toliau nuo sienos.

Sifonas jungiamas prie grindyse esančio nutekamojo vamzdžio GB41103880-00L 

VANDENS SIFONAS
•  Reguliuojamas aukštis; •  Visos dalys yra chromuotos; •  Tinka visiems praustuvams iš mūsų  

 asortimento.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Rėmas pakabinamam praustuvui tvirtinti „Triomont XS”. 
Aukštas, skirtas praustuvui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. 

Svoris 11 kg, įskaitant pakuotę    
 

Rėmas pakabinamam praustuvui tvirtinti „Triomont XS” GB1921102100

Priedai: 
Kampiniai tvirtinimo elementai  GB1921102029  
Papildomi sieniniai tvirtinimo elementai (naudojami, kai negalima naudoti apatinių)  GB1921102027  

 

RĖMAS PAKABINAMAM PRAUSTUVUI TVIRTINTI „TRIOMONT“

•  Leidžia puikiai paslėpti vamzdžius; •  Tinka visiems praustuvams, kuriuos  

 tvirtinant atstumas tarp varžtų turi  

 neviršyti 280 mm;

•  Plieninis rėmas išlaiko 175 kg svorį.

Komplektą sudaro:  
•  Rėmas.   

•  Sraigtiniai strypai (M12) praustuvui tvirtinti.  

•  4 sieniniai tvirtinimo elementai. 

•  Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai. 

•  Sukiojama nuotako jungtis su guminiu 32 mm skersmens antvamzdžiu.  

•  Montavimo instrukcija. 

Į komplektą neįeina:  
•  Praustuvas.  

•  Vandens maišytuvas. 

•  Prie sienoje esančių vamzdžių jungiamas sifonas.

Jei norite pamatyti visus mūsų praustuvus, vandens maišytuvus ir sifonus, 

prašom apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.gustavsberg.lt. Šioje 

svetainėje rasite visų mūsų gaminių nuotraukas ir kitus katalogus bei brošiūras.
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KAIP APSTATYSITE SAVO 

VONIOS KAMBARĮ?
Vonios kambaryje paprastai laikome daugybę įvairiausių daiktų. 

Rankšluosčiai, šampūno indeliai, plaukų šepečiai, chalatai, makiažo 

priemonės, tualetinis popierius, dantų pastos tūbelės, vaistai ir kiti 

reikmenys turi sutilpti nedidelėje erdvėje. Vienintelis veiksmingas 

būdas išvengti netvarkos – pasirūpinti, kad pakaktų vietos viskam 

susidėti. Puikus pasirinkimas – daug patogių ir funkcionalių dėtuvių 

turintys kompanijos „Gustavsberg“ vonios kambario baldai.

DAILŪS IR UNIVERSALŪS VONIOS KAMBARIO BALDAI 

Įsigiję tris spinteles – skirtą praustuvui, aukštą ir veidrodinę – turėsite 

užtektinai vietos visiems vonios ir tualeto reikmenims susidėti. Dėl uni-

versalaus dizaino serijos „Logic“ baldai tinka tiek dideliam, tiek mažam 

vonios kambariui. Jei pakanka vietos, pravartu įsigyti dvi praustuvo ir 

dvi aukštas spinteles. Visos serijos „Logic“ spintelės turi baltą korpusą, 

tačiau durelės ir priekinė stalčių dalis gali būti įvairių spalvų, įvairi gali 

būti ir jų apdaila.

PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC” 

Moody Blue

PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC”

Perfect White

PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC”

Sinful Black

PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC”

Crazy Orange

PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC”

Classy White

SERIJOS „LOGIC” VONIOS KAMBARIO BALDAI

Woody Grey
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•  Vonios kambario baldus ir porcelianą galite derinti kaip panorėję,  

 bet nepamirškite, kad praustuvo ir spintelės matmenys turi atitikti.  

 Prieš pirkdami būtinai įsitikinkite, kad jie sutampa.

•  Praustuvų spintelės gali būti su durelėmis arba stalčiais. Stalčių turinys  

 yra geriau matomas.

•   Išsirinkę apšviečiamą veidrodį ar veidrodinę spintelę įtaisyti   

 apšvietimą patikėkite atestuotam elektrikui.

•   Pasirūpinkite, kad Jūsų vonios kambario baldai būtų tinkamai apsaugoti  

 nuo vandens, tyškančio prausiantis po dušu. Jie atsparūs vonios 

 kambario drėgmei, bet neturi būti nuolat taškomi vandeniu.

PRAVARTU ŽINOTI 

VONIOS KAMBARYJE SKLINDANTYS GARSAI DĖL AKUS-

TIKOS GALI BŪTI GANA STIPRŪS IR ERZINANTYS. DĖL 

SPECIALAUS MECHANIZMO VONIOS KAMBARIO SPINTELIŲ 

STALČIAI IR DURELĖS UŽSIDARO ŠVELNIAI BEI TYLIAI.

DAUGELĮ VONIOS KAMBARIUI SKIRTŲ GAMINIŲ GALITE 

ĮSITAISYTI PATYS, TAČIAU ŠIS ŽENKLAS REIŠKIA, KAD 

MES REKOMENDUOJAME KREIPTIS Į KVALIFIKUOTĄ 

SPECIALISTĄ, PVZ.: SANTECHNIKĄ, PLYTELIŲ KLOJĖJĄ 

ARBA ELEKTRIKĄ.

Šių metų naujovė – dailūs ir elegantiški serijos „Artic“ baldai. Švelniai 

užsidarančios durelės, kilnojamos lentynėlės ir gerai apgalvoto 

dizaino veidrodinės spintelės naudojantis vonios kambariu leis 

pajusti ypatingą komfortą. Praustuvams skirtų, aukštų ir veidrodinių 

spintelių apdaila gali būti juodo bei natūralaus ąžuolo spalvos ir 

matinė balta. Serijos „Artic“ baldai neabejotinai sukurs Jūsų vonios 

kambaryje ypatingą atmosferą.

IŠSKIRTINIAI IR SAVITI

FUNKCIONALŪS IR SKONINGI

Tamsioje spintelėje įtaisytas porcelianinis           

kompanijos „Gustavsberg“ praustuvas atrodo   

itin dailiai, be to, yra daug vietos prausimosi   

reikmenims pasidėti.
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KOKS PRAUSTUVAS KOKIAI SPINTELEI TINKA? 

ATSAKYMAS PATEIKTAS ŽEMIAU.

Gali būti žvilgi balta, matinė pilka ir balto melamino Gali būti juodo bei natūralaus ąžuolo ir matinės baltos spalvos 

PRAUSTUVO SPINTELĖ

„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 mmPRAUSTUVAI 

SPINTELĖS

„Nautic 5562”

„ Nautic 5592“

„ Nautic 5512“

„ Logic 5169“

„ Logic 5171“

„ Logic 5188“

„ Artic 4551“

„ Artic 4601“

„ Artic 4651“

STALVIRŠINIAI 
PRAUSTUVAI 

5545

5555

6147 98

7127 99

Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. 
Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.  

Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. 
Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.

RANKENĖLĖS 

APDAILOS ELEMENTAI

Visos rankenėlės tinka visoms spintelėms (išskyrus serijos 

„Nautic“ spinteles, kurios vietoj rankenėlių turi apdailos 

elementus). Pateikdami spintelių pavyzdžius mes parinkome 

joms labiausiai, mūsų manymu, derančias rankenėles, bet 

Jūs galite rinktis bet kurias ir čia parodytų ir įvairiai jas derinti. 

Raidės c-c žymi atstumą tarp varžtų angų.

Serijos „Nautic“ spintelės neturi rankenėlių – vietoj jų 

jas puošia apdailos elementai, kurių yra trijų spalvų. 

PASTABA. Kiekvienai spintelei reikia užsakyti po du 

apdailos elementus.

Modelis A, c-c 220 mm,
Classy Chrome

Ilgis 600 mm
Tinka spintelei „Nautic A903”

Raudonas, juodas arba 
aliuminio spalvos

Ilgis 900 mm
Tinka spintelei „Nautic A904”

Raudonas, juodas arba 
aliuminio spalvos

Ilgis 1200 mm
Tinka spintelei „Nautic A905”

Raudonas, juodas arba 
aliuminio spalvos

Modelis B, c-c 32 mm, 
Classy Chrome

Modelis C, c-c 200 mm,
Classy Chrome

Modelis D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

2 vnt.

ĮSTATOMIEJI  

PRAUSTUVAI
Prieš pjaudami stalviršyje 
angą atidžiai perskaitykite 
instrukciją. 
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PRAUSTUVAI 

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 

arba antracito spalvos

Modelis F, c-c 192 mm, 
Classy Chrome

arba antracito spalvos

Modelis F, c-c 320 mm, 
Classy Chrome 

arba antracito spalvos

Modelis G, c-c 192 mm,
Classy Chrome 

arba antracito spalvos

Spintelių priekinė dalis gali būti balta, juoda, oranžinė arba 
mėlyna. PASTABA. Visų spintelių korpusas yra baltas.

Spintelių priekinė dalis gali būti pilkšvos medienos arba baltos 
spalvos. PASTABA. Visų spintelių korpusas yra baltas.

PRAUSTUVO SPINTELĖ 

„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

SPINTELĖS

„Nautic 5562”

„Nautic 5592” 

„Nautic 5512”

„Logic 5169”

„Logic 5171” 

„Logic 5188”

„Artic 4551”

„Artic 4601” 

„Artic 4651”

5545

5555

6147 98

7127 99

Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. 
Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.

Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. 
Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.

STALVIRŠINIAI 
PRAUSTUVAI 

ĮSTATOMIEJI 

PRAUSTUVAI
Prieš pjaudami stalviršyje 
angą atidžiai perskaitykite 
instrukciją. 
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475
600

610

4751200

610
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900

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

VONIOS KAMBARIO BALDAI NAUTIC

BALTA SPINTELĖ SU APDAILOS ELEMENTAIS PILKA SPINTELĖ SU APDAILOS ELEMENTAIS

•  Ta pati spalva baldų korpuso ir stalčių;

•  Keičiami keturių spalvų apdailos elementai;  

 blizgus baltas apdailos elementas tiekiamas  

 kaip standartas;

•  Apdailos elementų spalvos:  juoda, raudona  

 ir aliuminio atitinka Coloric maišytuvų spalvas;

•  Baldų durėlės ir stalčiai yra su „Soft-Close“  

 funkcija;

•  Galima užsakyti papildomus stalčių skirtukus;

•  Galima pasirinkti baldą su stalviršiu;

•  Bet kokie elektros darbai turi būti atlie- 

 kami profesionalaus elektriko.

A903 Spintelė su praustuvu 5562 ir baltu dekoru

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino)   GB71A903CWWBDH
Matinė pilka  GB71A903GBWBDH
Balto melamino  GB71A903AGWBDH

Aksesuarai:
Stalčiaus skirtukas  B0015100

A672 60 Apdailos elementai *
Aliuminio spalvos    A67260FJ
Juodas   A67260FK
Raudonas  A67260FL

*Reikia užsakyti 2 vnt.

A904 Spintelė su praustuvu 5592 ir baltu apdailos elementu

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamine)   GB71A904CWWBDH
Matinė pilka  GB71A904GBWBDH
Balto melamino  GB71A904AGWBDH

Aksesuarai:
Stalčiaus skirtukas  B0015100

A672 90 Apdailos elementai *
Aliuminio spalvos     A67290FJ
Juodas    A67290FK
Raudonas   A67290FL

*Reikia užsakyti 2 vnt.

A905 Spintelė su praustuvu 5512 ir baltu apdailos elementu

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melaimino)    GB71A905CWWBDH
Matinė pilka  GB71A905GBWBDH
Balto melamino  GB71A905AGWBDH

Aksesuarai:
Stalčiaus skirtukas  B0015100

A672 12 Apdailos elementai*
Aliuminio spalvos     A67212FJ
Juodas    A67212FK
Raudonas   A67212FL

*Reikia užsakyti 2 vnt.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

A402 60 Veidrodinė spintelė su dviem durimis ir apšvietimu
Vidinėje durelių pusėje taip pat yra veidrodis. Viduje įtaisytas elektros 
jungiklis ir 230 V kištukinis lizdas. Su keturiomis stiklinėmis lentynėlėmis. 
Pakabinama. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Komplektuojama su dviem 13 W fl uorescencinėmis lempomis 

Matinės pilkos   A40260GB
Balto melamino  A40260AG

A402 90 Veidrodinė spintelė su dviem durimis ir apšvietimu 
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas elektros jungiklis 
ir 230 V kištukinis lizdas. Komplektuojama su keturiomis stiklo lentynėlėmis. 
Pakabinama. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Komplektuojama su dviem 14 W fl uorescencinėmis lempomis.

Matinė pilka   A40290GB
Balto melamino   A40290AG

A671 / A672, sieninė viendurė spintelė su dviem stiklinėm 
lentynėlem ir baltu apdailos elementu
Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles.

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino)   GB71A671CWDH
Matinė pilka  GB71A671GBDH
Balto melaimino  GB71A671AGDH

A672, durelių lankstai dešinėje pusėje

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino)   GB71A672CWDH
Matinė pilka  GB71A672GBDH
Balto melamino  GB71A672AGDH

A672 40, apdailos elementas
Aliuminio spalvos    A67240FJ
Juodas   A67240FK
Raudonas  A67240FL

A673 Aukšta spnta su durelių lankstais kairėje pusėje, 
su vienu stalčiumi ir trimis stiklinėmis lentynėlėmis

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino)   GB71A673CWDH
Matinė pilka  GB71A673GBDH
Balto melamino  GB71A673AGDH

A674 Aukšta spnta su durelių lankstais kairėje pusėje, 
su vienu stalčiumi ir trimis stiklinėmis lentynėlėmis

Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino)   GB71A674CWDH
Matinė pilka  GB71A674GBDH
Balto melamino  GB71A674AGDH

A672 40 Apdailos elementai *
Aliuminio spalvos    A67240FJ
Juodas   A67240FK
Raudonas  A67240FL

* Šiai spinteliai reikia užsakyti 3 vnt.
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603

420 270

603

470
311

603

520 311

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

A900 Spintelė su praustuvu 5550, iš kairės atsidarančiomis durelėmis 
ir baltu apdailos elementu    GB71A900AGWB

A901 Spintelė balto melamino su praustuvu 5556 su baltu apdailos elementu        GB71A901AGWB

A902 Spintelė balto melamino su praustuvu 5560 su baltu apdailos elementu         GB71A902AGWB

NAUTIC BALDAI SU PRAUSTUVAIS

•  Spintelių korpusas ir durelės balto melamino;

•  Durelės su „Soft-Close“ funkcija;

•  Spintelės su viena fi ksuota lentyna;

•  Praustuvai lygiu paviršiumi.

Art. Nr.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

TREJOPA PAVIRŠIAUS 

APDAILA

Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta

VONIOS KAMBARIO BALDAI SU SERIJOS „ARTIC“ PRAUSTUVU 

•  Praustuvo spintelės korpusas ir stalčiai arba  

 durelės – vienodos spalvos;

•  Durelės ir stalčiai užsidaro švelniai bei tyliai;

•  Rankenėlės užsakomos papildomai;

•  Stalčių įdėklai užsakomi kaip priedai;

•  Ant spintelės daug vietos prausimosi reikme- 

 nims pasidėti;

•  Spintelės stalviršyje nėra iš anksto praustuvui  

 padarytos angos, tad ją galima naudoti ir be  

 praustuvo;

•  Angą praustuvui turi pasidaryti pirkėjas;

•  Į komplektą įeina universalus mažai vietos  

 spintelės viduje užimantis sifonas;

•  Veidrodinė spintelė neturi rankenėlių, jas  

 atstoja apatinė pilkos spalvos durelių briauna,  

 ant kurios nelieka pirštų antspaudų;

•  Ji turi kilnojamas stiklines lentynėles ir yra  

 apšviečiama šviesos diodų lempomis viršuje  

 bei apačioje;

•  Apšvietimą vonios kambaryje turi įtaisyti  

 atestuotas elektrikas.

GALIMOS KELIŲ

MODELIŲ RANKENĖLĖS

F Classy Chrome F Anthracite G Classy Chrome G Anthracite

4860, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 
4551, praustuvas ir sifonas

Juodo ąžuolo GB714860BO00BO
Natūralaus ąžuolo  GB714860NO00NO
Matinė balta    GB714860DH00DH

Priedai:
Stalčiaus skirtukas GBBOX4
Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio 
tankio medienos plaušų plokštės.
Užsisakykite reikiamą skaičių.  

Rankenėlių ieškokite 53 p.

4875, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 
4551, praustuvas ir sifonas

Juodo ąžuolo GB714875BO00BO
Natūralaus ąžuolo  GB714875NO00NO
Matinė balta   GB714875DH00DH

Priedai:
Stalčiaus skirtukas GBBOX4
Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio 
tankio medienos plaušų plokštės.
Užsisakykite reikiamą skaičių.  

Rankenėlių ieškokite 53 p.

48100, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 
4551, praustuvas ir sifonas

Juodo ąžuolo GB714810BO00BO
Natūralaus ąžuolo   GB714810NO00NO
Matinė balta    GB714810DH00DH

Priedai:
Stalčiaus skirtukas GBBOX4
Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio 
tankio medienos plaušų plokštės.
Užsisakykite reikiamą skaičių.  

Rankenėlių ieškokite 53 p.

48150, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 
4551, praustuvas ir sifonas

Juodo ąžuolo GB714815BO00BO
Natūralaus ąžuolo  GB714815NO00NO
Matinė balta    GB714815DH00DH

Priedai:
Stalčiaus skirtukas GBBOX4
Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio 
tankio medienos plaušų plokštės.
Užsisakykite reikiamą skaičių. 

Rankenėlių ieškokite 53 p.

Praustuvo ir stalčiaus skirtuko matmenys nurodyti 
prie pirmojo šiame puslapyje pateikto aprašo.

Praustuvo ir stalčiaus skirtuko matmenys nurodyti 
prie pirmojo šiame puslapyje pateikto aprašo.

Praustuvo ir stalčiaus skirtuko matmenys nurodyti 
prie pirmojo šiame puslapyje pateikto aprašo.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

4870, aukšta spintelė
Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės.
Yra 4 medinės lentynėlės – viena nejudama ir trys kilnojamos.

Juodo ąžuolo GB714870BO00BO
Natūralaus ąžuolo   GB714870NO00NO
Matinė balta     GB714870DH00DH

Priedai:
Stalčiaus skirtukas  GBBOX4
Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio 
tankio medienos plaušų plokštės.
Užsisakykite reikiamą skaičių.

Rankenėlių ieškokite 53 p.

4888 60, veidrodinė dvidurė spintelė, viršuje ir apačioje 
apšviečiama šviesos diodų lempomis
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V 
kištukinis lizdas. Yra dvi stiklinės lentynėlės. 
Pakabinama. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44.

Juodo ąžuolo  GB71488860BO
Natūralaus ąžuolo   GB71488860NO
Matinė balta    GB71488860DH

4888 75, veidrodinė dvidurė spintelė, viršuje ir apačioje 
apšviečiama šviesos diodų lempomis
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V 
kištukinis lizdas. Yra dvi stiklinės lentynėlės. Pakabinama. 
Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44.

Juodo ąžuolo GB71488875BO
Natūralaus ąžuolo   GB71488875NO
Matinė balta    GB71488875DH

4888 10, veidrodinė dvidurė spintelė, viršuje ir apačioje 
apšviečiama šviesos diodų lempomis
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V 
kištukinis lizdas. Yra dvi stiklinės lentynėlės. Pakabinama. 
Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44.

Juodo ąžuolo GB71488810BO
Natūralaus ąžuolo   GB71488810NO
Matinė balta    GB71488810DH

4888 15, veidrodinė keturdurė spintelė, viršuje ir apačioje 
apšviečiama šviesos diodų lempomis
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V 
kištukinis lizdas. Yra keturios stiklinės lentynėlės. Pakabinama. 
Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 

Juodo ąžuolo GB71488815BO
Natūralaus ąžuolo  GB71488815NO
Matinė balta    GB71488815DH
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

4880 60, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis
Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos.

4880 60, apšviečiamas veidrodis  GB7148806000
4880 60, neapšviečiamas veidrodis GB7148806000U

Priedai:
Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po du) 
Classy Chrome GB714890C

Stiklinė lentynėlė, 600 mm GB7148906000

4880 75, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis
Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos.

4880 75, apšviečiamas veidrodis  GB7148807500
4880 75, neapšviečiamas veidrodis GB7148807500U

Priedai:
Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po du)
Classy Chrome GB714890C

Stiklinė lentynėlė, 750 mm GB7148907500

4880 100, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis
Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos.

4880 100, apšviečiamas veidrodis  GB7148801000
4880 100, neapšviečiamas veidrodis GB7148801000U

Priedai:
Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po du)
Classy Chrome GB714890C

Stiklinė lentynėlė, 1000 mm GB7148901000

4880 150, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis
Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos.

4880 150, apšviečiamas veidrodis  GB7148801500
4880 150, neapšviečiamas veidrodis GB7148801500U

Priedai:
Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po tris) 
Classy Chrome GB714890C

Stiklinė lentynėlė, 1500 mm  GB7148901500

Rankenėlės
Tinka visoms spintelėms.

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

Art. Nr.
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1860 Spintelė po praustuvu Logic 
Geriausiai tinka praustuvui 5169. Baltos spalvos korpusas

Galimos spintelės durelių spalvos:
Sinful Black GB711860WBEL
Perfect White GB711860WBDH
Moody Blue GB711860WB36
Grazy Orange  GB711860WB38

Aksesuarai:
Rankenėlė A GB711800001A
Rankenėlė C GB711800001C

Dvi chromuotos atraminės kojelės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio GB7118000004

1890 Spintelė po praustuvu Logic 5171  
Spintelė po praustuvu su stalčiumi ir vidine lentyna. 
Baltos spalvos korpusas

Galimos spintelės stalčių spalvos:
Sinful Black GB711890WBEL
Perfect White GB711890WBDH
Moody Blue GB711890WB36
Grazy Orange  GB711890WB38

Aksesuarai:
Rankenėle A (reikia užsakyti 2 vnt.) GB711800001A 
Rankenėle C (reikia užsakyti 2 vnt.) GB711800001C

Dvi chromuotos atraminės kojelės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio GB7118000004

LOGIC VONIOS KAMBARIO BALDAI

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

1812 + 1860 Logic spintelė sujungta su praustuvu 5188
Baltas spintelės korpusas

Galimos spintelės durelių spalvos:
Sinful Black GB711812WBELEL
Perfect White GB711812WBDHDH
Moody Blue GB711812WB3636
Grazy Orange  GB711812WB3838

1812 + 1860 Logic spintelė sujungta su praustuvu 5188
Baltas spintelės korpusas

Galimos spintelės durelių spalvos:
Sinful Black GB711812WBEL
Perfect White GB711812WBDH
Moody Blue GB711812WB36
Grazy Orange  GB711812WB38

Aksesuarai:
Rankenėle B  GB711800001B 
Rankenėle C GB711800001C

Dvi chromuotos atraminės kojelės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio GB7118000004

•  Mažo gylio baldai mažiems vonios kam- 

 bariams;

•  Stalčiai/durelės gali būti keturių spalvų,  

 korpusas baltos spalvos; 

•  Pakeičiamos durelės ir stalčių panelės,  

 kurių spalvos atitinka vonių panelių ir logic  

 maišytuvų spalvas,

•  Vienas didelis stalčius ir viena didelė lentyna;

•  Viršutinė panelė kaip alternatyva praus- 

 tuvui;

•  Durys ir stalčiai su „Soft-Close“ funkcija;

•  Galima pasirinkti rankenėles;

•  Chromuotos kojelės kaip opcija.

KETURIOS GALIMOS SPALVOS TRYS RANKENĖLIŲ TIPAI
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1810 Logic pakabinama spintelė
Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles. 
Baltas spintelės korpusas.

Galimos spintelės durelių spalvos:
Sinful Black  GB7118100100EL
Perfect White GB7118100100DH
Moody Blue GB711810010036
Crazy Orange GB711810010038

Aksesuarai:
Rankenėlė A GB711800001A
Rankenėlė B GB711800001B

1820 Logic sekcinė spintelė
Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles. 
Baltas spintelės korpusas.

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

Aksesuarai:
Rankenėlė A GB711800001A
Rankenėlė B GB711800001B

1850 Logic spintelė su praustuvu
Yra praustuvas. Spintelė turi balto melamino duris ir lentynėlę.
Rankenėlė (modelis A) pridedama.

Su vandens maišytuvo anga dešinėje    GB71185001L00
Su vandens maišytuvo anga kairėje    GB71185001R00

1870 Logic aukšta spintelė, gylis 160 mm
Su dvi em durimis,  kuri os gali būti ati daromos iš dešinės arba 
kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. 
Rankenos turi būti užsakomos atskirai. Baltas spintelės korpusas.

Galimos spintelės durelių spalvos (reikia užsakyti 2 vnt.):
Sinful Black  GB7118700100EL
Perfect White GB7118700100DH
Moody Blue GB711870010036
Crazy Orange GB711870010038

1871 Logic aukšta spintelė, gylis 350 mm
Su dvi em durimis,  kuri os gali būti ati daromos iš dešinės arba 
kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. 
Rankenos turi būti užsakomos atskirai. Baltas spintelės korpusas.

Galimos spintelės durelių spalvos (reikia užsakyti 2 vnt.):
Sinful Black  GB7118710100EL
Perfect White GB7118710100DH
Moody Blue GB711871010036
Crazy Orange GB711871010038

Aksesuarai:
Rankenėlė A (reikia užsakyti 2 vnt.) GB711800001A 
Rankenėlė B (reikia užsakyti 2 vnt.) GB711800001B 
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VONIOS KAMBARIO BALDAI SU SERIJOS „LOGIC“ PRAUSTUVU 

DVEJOPA APDAILA KETURIŲ RŪŠIŲ RANKENĖLĖS

Classy White Woody Grey Modelis E128 Modelis E160Modelis E96Modelis D

1862, praustuvo spintelė; 5169, praustuvas ir sifonas 

Classy White GB711862WB01
Woody Grey GB711862WBWG

Priedai:
Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių.
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1892, praustuvo spintelė; 5171, praustuvas ir sifonas 

Classy White GB711892WB01
Woody Grey GB711892WBWG

Priedai:
Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių.
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1822, praustuvo spintelė; 5188, praustuvas ir sifonas 

Classy White GB711822WB01
Woody Grey GB711822WBWG

Priedai:
Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių.
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

•  Tinka mažiems vonios kambariams;

•  Praustuvo spintelės stalčiai arba durelės gali būti dviejų  

 spalvų, o korpusas – baltas;

•  Į komplektą įeina universalus mažai vietos spintelės vi- 

 duje užimantis sifonas;

•  Praustuvo spintelė turi du talpius stalčius; 

•  Durelės ir stalčiai užsidaro švelniai bei tyliai;

•  Rankenėlės užsakomos papildomai;

•  Apšvietimą vonios kambaryje turi įtaisyti atestuotas  

 elektrikas.

Art. Nr.
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1810, pakabinama spintelė
Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. 
Yra viena kilnojama medinė lentynėlė.

Classy White GB711810010001
Woody Grey GB7118100100WG

Priedai:
Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių.
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1870, aukšta spintelė, 160 mm pločio
Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. 
Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės.

Classy White GB711870010001
Woody Grey GB7118700100WG

1871, aukšta spintelė, 350 mm pločio
Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. 
Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės.

Classy White GB711871010001
Woody Grey GB7118710100WG

Priedai:
Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių.
Modelis D GB711800001D
Modelis E96 GB711800001E96
Modelis E128 GB711800001E128
Modelis E160 GB711800001E160

1882 60, veidrodinė dvidurė spintelė
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Yra dvi kilnojamos stiklinės 
lentynėlės. Gali būti su šviestuvu ir / arba kištukiniu lizdu. 
Apsaugos klasė IP44.

Balta GB7118826001

Priedai:
Šviestuvas, IP44 8W GB7118824600
Kištukinis lizdas, IP44 GB711800220

1882 90, veidrodinė tridurė spintelė
Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. 
Spintelę sudaro dvi 60 ir 30 cm pločio sekcijos (pagal Jūsų pageidavimą 
30 cm pločio sekcija gali būti kairėje arba dešinėje pusėje). 
Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V kištukinis lizdas. 
Yra dvi kilnojamos stiklinės lentynėlės. Pakabinama. 
Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44.

Balta GB7118829001

Priedai:
Šviestuvas, IP44 8W GB7118824600
Kištukinis lizdas, IP44 GB711800220
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1831 veidrodis su apšvietimu
Su dviem įmontuotomis halogeninėmis lemputėmis ir 230 V elektros 
lizdu, kurį reikia prijungti pri e el ektros srovės nuotėkio relės.  
Skirtas tvirtinti prie sienos kartu su modelio 1835 veidrodžiu.

Baltas  GB71183160AG

1835 veidrodis, 600 x 720 mm GB7118356001
Tinka modelio 1830 šviestuvas

1880-60 Veidrodis su apšvietimu
Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Komplektuojamas su dviem 13 W fl uorescencinėmis lempomis.

1880-60 veidrodžio matmenys 600 x 650 mm GB7118806000
1880-60 veidrodžio matmenys 600 x 650 mm, su elektros jungtimi GB7118806011

1880-90 veidrodis su apšvietimu
Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Komplektuojamas su dviem 13 W fl  uorescencinėmis lempomis.

1880-90 veidrodžio matmenys 900 x 650 mm GB7118809000
1880-90 veidrodžio matmenys 900 x 650 mm, su elektros jungtimi GB7118809011

1880-120 Veidrodis su apšvietimu
Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Komplektuojamas su dviem 13 W fl uorescencinėmis lempomis.

1880-120 veidrodžio matmenys 1200 x 650  mm GB7118801200
1880-120 veidrodžio matmenys  1200 x 650 mm, su elektros jungtimi GB7118801211

A403 60 Veidrodis su apšvietimas
Pakabinamas. Instaliuoti elektriką turi tik atestotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. 
Apsaugos klasė  IP44.

Veidrodžio matmenys 600x680 mm A40360GB

A403 90 Veidrodis su apšvietimu
Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. 
Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. 
Su dviem 21 W fl uorosencinėmis lempomis.

Veidrodžio matmenysl 900x680 mm A40390GB

VEIDRODŽIAI IR APŠVIETIMAS 
•  Modeliai nepriklauso jokiai kolekcijai,  

 bet tinka prie visų;

•  Išmatavimai atitinka baldų išmata- 

 vimus;

•  Instaliacinius darbus privalo atlikti  

 profesionalus elektrikas.
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5545 Nautic ovalus įmontuojamas praustuvas; 
450×360 mm

Be vandens maišytuvo   5545 99 01   5545 99 R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   5545 98 01   5545 98 R1

5555 Nautic ovalus įmontuojamas praustuvas; 
550×440 mm

Be vandens maišytuvo   5555 99 01   5555 99 R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   5555 98 01   5555 98 R1

PRAUSTUVŲ MODELIAI SKIRTI MONTUOTI SU BALDAIS

•  Praustuvų išmatavimai atitinka toks pačios kolekcijos  

 praustuvų išmatavimus;

•  Tik kai kurie praustuvai gali būti sumontuoti ant  

 kronšteinų;

•  Įleisti arba pusiau įleisti praustuvai gali būti komplektuo- 

 jami su spintele arba stalviršiu. Tik reikėtų įsitikinti ar  

 praustuvo išmatavimai tinka pasirinktiems baldams.

NAUTIC PRAUSTUVAI

5512 Nautic stalviršinis praustuvas; 
1220×500 mm 
Skirtas montuoti į praustuvo spintelę.

Be vandens maišytuvo    5512 99 01   5512 99 R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   5512 98 01   5512 98 R1

Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu:
Laikikliai: 460 mm  GB81550001
Priekinis skydelis: 1200 mm  GB81551201

5592 Nautic stalviršinis praustuvas;
920×500 mm 
Skirtas montuoti į praustuvo spintelę.

Be vandens maišytuvo    5592 99 01   5592 99 R1
Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos   5592 98 01  5592 98 R1

Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu:
Laikikliai: 460 mm  GB81550001
Priekinis skydelis: 900 mm  GB81559001

5562 Nautic stalviršinis praustuvas;
620×500 mm
Skirtas montuoti į praustuvo spintelę.

Be vandens maišytuvo     5562 99 01   5562 99 R1
Be vandens maišytuvo  be persipylimo angos    5562 98 01   5562 98 R1

Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu:
Laikikliai: 460 mm   GB81550001
Priekinis skydelis: 600 mm   GB81556001

Art. Nr.
danga C+
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LOGIC PRAUSTUVAI

ARTIC PRAUSTUVAI

„Artic 4551”, įmontuojamas praustuvas;
550x440 mm
Montuojamas* į stalviršį iš viršaus, įstatomas į atitinkamą išpjovą. 
Tinka montuoti su Nautic baldais A903/A904, 48 p.

Be vandens maišytuvo   GB1145510101  GB114551R101

* Užpakalinė praustuvo dalis turi priglusti prie sienos, 
ji nėra dengta glazūra.

„Artic 4601”, įmontuojamas praustuvas;
600x465 mm
Montuojamas* į stalviršį iš viršaus, įstatomas į atitinkamą išpjovą. 

Be vandens maišytuvo  GB1146010101  GB114601R101

* Užpakalinė praustuvo dalis turi priglusti prie sienos, 
ji nėra dengta glazūra.

„Artic 4651”, įmontuojamas praustuvas;
655x490 mm
Montuojamas* į stalviršį iš viršaus, įstatomas į atitinkamą išpjovą. 

Be vandens maišytuvo  GB1146510101  GB114651R101

* Užpakalinė praustuvo dalis turi priglusti prie sienos, 
ji nėra dengta glazūra.

5169 Logic stalviršinis praustuvas;
620x430 mm
Galima montuoti į „Logic“ vonios baldus arba tvirtinti varžtais, c-c 280 mm.

Be vandens maišytuvo   51699901  516999R1

Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu:
Laikikliai: 395 mm  GB81510001
Priekinis skydelis: 600 mm  GB81556001

„Logic 5171“, stalviršinis praustuvas;
920x430 mm
Galima montuoti į „Logic“ vonios baldus arba tvirtinti varžtais, c-c 280 mm.

Be vandens maišytuvo   51719901  517199R1

Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu:
Laikikliai: 395 mm  GB81510001
Priekinis skydelis: 900 mm  GB81559001

„Logic 5188“, stalviršinis praustuvas;
1200x430 mm
Skirtas montuoti į „Logic“ vonios baldus

Be vandens maišytuvo   51889901  518899R1

Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu:
Laikikliai: 395 mm  GB81510001
Priekinis skydelis: 1200 mm  GB81551201

Art. Nr.
danga C+
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Vandens sifonas su lanksčia žarna

Universalus vandens sifonas skirtas montuoti į sieną arba grindis   GB8118000001

6322 99, ant stalviršio statomas praustuvas;  
600x500 mm

Be vandens maišytuvo    GB1563229901
Su persipylimo anga ir dugno vožtuvu*   94281061

* Galima jungti prie stalviršyje įtaisyto sifono

6147 98, iš apačios montuojamas ovalus praustuvas
Vandens maišytuvą galima įtaisyti ant stalviršio arba 
sienoje šalia praustuvo.

Be vandens maišytuvo, su tvirtinimo elementais  GB1561479801

7127 99 apvalus įmontuojamas ovalus praustuvas

Be vandens maišytuvo, su tvirtinimo elementais  GB1571279901

6321 99, ant stalviršio statomas praustuvas; 
500x400 mm

Be vandens maišytuvo    GB1563219901
Galima įtaisyti persipylimo angą ir dugno vožtuvą*   94281061

* Galima jungti prie stalviršyje įtaisyto sifono

PAPILDOMI MODELIAI

KOMPAKTINIS SIFONAI PRAUSTUVAMS

•  Specialiai sukurti montuoti; •  Neužima daug vietos.

Art. Nr.

Art. Nr.

V
O

N
IO

S
 K

A
M

B
A

R
IO

 B
A

L
D

A
I

61



KOKIOS VONIOS 

PAGEIDAUTUMĖTE?
Panirti į karštą vonią po ilgos ir sunkios dienos – vienas didžiausių 

kasdienių malonumų. Ko gero, niekas taip nepadeda atgauti dvasios 

ramybės ir atsipalaiduoti kaip vonia. Kompanija „Gustavsberg“ nes-

kirsto savo vonių į serijas, nes jos tinka įvairaus stiliaus vonios kambariams. 

Šiemet vartotojams pristatome keletą naujų įmontuojamų vonių. 

Mūsų vonioms būdingos grynos formos ir šiuolaikiškas dizainas, o 

didelė apdailos plokščių įvairovė leidžia jas priderinti prie bet kokio 

interjero. Jei Jūsų vonios kambarys gana erdvus, jame ypač derės 

mūsų pastatoma vonia.

Visas kompanijos „Gustavsberg“ gaminamas vonias lengva valyti, 

nes nėra sunkiai prieinamų vietų. Įprasta vientisa priekinė vonios 

apdailos plokštė paslepia vamzdžių jungtis, tačiau dėl jos labai 

sunku vonią valyti. Šią problemą išsprendėme labai paprastai – 

prireikus nuvalyti vonios apačią priekinę jos apdailos plokštę 

galima pakelti aukštyn. 

GERAI APGALVOTOS IR LENGVAI PRIŽIŪRIMOS

Kompanija „Gustavsberg“ gamina įvairias vonias. Jei norite 

susikurti išskirtinį vonios kambario interjerą, idealiai tiks mūsų 

įmontuojama vonia. Jei norite pastatomos vonios, galite rinktis 

baltą arba juodą, su keičiamomis kojelėmis. Taip pat galime Jums 

pasiūlyti vonių su keičiamomis priekinėmis apdailos plokštėmis, 

kurių yra įvairių spalvų. Pasirinktai spalvai pabodus tereikės 

pakeisti apdailos plokštę kita.

ĮMONTUOJAMA AR PASTATOMA?
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• Mūsų vonių yra visokių formų ir matmenų – dauguma skirtos mon- 

 tuoti su visiškai arba iki pusės apdailos plokštėmis dengtais stovais.  

 Taip pat gaminame įmontuojamas vonias be apdailos plokščių.

•  Gaminamos iš ypač patvarios medžiagos – emaliuoto lakštinio plieno. 

•  Lengva įtaisyti ir paprasta valyti. Visą plokštumą dengiančią apdailos  

 plokštę galima pakelti, kad valyti būtų lengviau, o kai plokštė pusinė,  

 išvalyti grindis po vonia taip pat visada paprasta.

•  Mūsų vonios įstatomos į stovą su apdailos plokštėmis.

•  Šio stovo kojos įtaisytos kampuose, todėl mūsų vonių beveik neįma- 

 noma apversti. Kojų aukštį galima reguliuoti, todėl vonia visada stovės  

 tvirtai, net jei grindys nelygios.

VERTA ŽINOTI

MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI SU ”ANTI-SLIP” APDOROJIMU, KAI 

KVARCAS YRA ĮDEGINAMAS Į EMALĘ. TAI SUMAŽINA RIZIKĄ 

PASLYSTI ĮLIPANT AR IŠLIPANT IŠ VONIOS. TUO PAČIU JŪS 

VISIŠKAI NIEKO NEPAJAUSITE MAUDYDAMIESI VONIOJE.

JŪS GALITE PAPILDOMAI Į SAVO VONIĄ UŽSAKYTI 

RANKENĖLES VONIOS KRAŠTUOSE, KURIOS PALENGVINS 

IŠLIPIMĄ IŠ VONIOS.

MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI DENGTOS DANGA ”GLAZE-

PLUS”, DĖL KURIOS JAS LENGVIAU VALYTI. VAISKI 

POLIMERŲ PLĖVELĖ SAUGO VONIOS PAVIRŠIŲ NUO 

PURVO IR KALKIŲ NUOSĖDŲ, TODĖL GALIMA MAŽIAU 

NAUDOTI VALIKLIŲ IR TAIP TAUSOTI APLINKĄ.

VONIOS IŠ EMALĖS SU ŠONINĖMIS PANELĖMIS IR KOJOMIS

Standartiniai modeliai (1300–
1700), taip pat ir modelis be apdai-
los plokščių (1571) yra įprasti. Šių 

vonių gylis – 420 mm, jose patogu 

ir maudytis, ir praustis po dušu. 

Dvifunkcės vonios (modeliai 
1607–1707) idealiai tinka tiems, 

kurie dažnai naudoja vonią kaip 

dušo pagrindą. Kojūgalyje vonios 

dugnas plokščias, o nuotakas 

įtaisytas viduryje. Galvūgalis 

patogiai suapvalintas. Šios vonios 

ne tokios gilios kaip standartinės 

(380 mm), todėl lengviau įlipti ir 

išlipti.

Dvivietėje vonioje (modelis 1603) 
kartu gali maudytis du asmenys. 

Ji turi du galvūgalius, o nuotakas 

įtaisytas viduryje.

Modeliai 1051 ir 1501 – sėdimosios 

vonios. Modelis 1051 skirtas tiems, 

kurie turi išties mažą vonios kambarį, 

bet negali apsieiti be vonios. Šios 

vonios matmenys – 1050 x 650 mm. 

Modelio 1501 šonuose įtaisytos ran-

kenos, o sėdimoji dalis aukštesnė, 

kad būtų patogu asmenims, kuriems 

atsigulus sunku atsistoti.

Modeliai 6316 ir 6368  neturi 

apdailos plokščių. Šios vonios yra 

ovalios, turi du galvūgalius ir 

viduryje įtaisytą nuotaką.
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1300, vonia, 1300 x 700 mm 
Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2081300100 
 
7013, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 
apdail os plokštėmis  GB2170130100

7513, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2175130100

7570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2175700100

6013, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 

apdailos plokštėmis   GB2160130100

6513, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165130100

6570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2165700100

6213, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 

komplektas*  GB2162130100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės 
ir norima uždengti apačią.

1400, vonia, 1400 x 700  
Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2083400100

7014, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdail os plokštėmis  GB2170140100

7514, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2175140100

7570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2175700100

6014, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 

apdailos plokštėmis   GB2160140100

6514, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165140100

6570, papildoma galinė apdailos plokštė GB2165700100

6214, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 
komplektas*  GB2162140100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės 
ir norima uždengti apačią. 

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos.

Vonia su priedais:
1400 modelio vonia su danga Glazeplus  GB2083400199

1400 modelio vonia neslidžiu paviršiumi   GB2083400112

1400 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 

rankenoms  GB2083400111

Dvi šoninės rankenos GB208B080901

1500, vonia, 1500 x 700 mm 
Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2083500100

7015, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdailos plokštėmis  GB2170150100

7515 papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2175150100

7570, papildoma galinė apdailos plokštė   GB2175700100

6015, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 

apdailos  plokštėmis   GB2160150100

6515, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165150100

6570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2165700100

6215, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 

komplektas*  GB2162150100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės 
ir norimą uždengti apačią. 

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos.

Vonia su priedais:
1500 modelio vonia su danga Glazeplus  GB2083500199

1500 modelio vonia neslidžiu paviršiumi    GB2083500112

1500 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 
rankenoms  GB2083500111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

Art. Nr.

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Vonios talpa 150 litrai

Vonios talpa 155 litrai

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.Vonios talpa 165 litrai

•  Emaliuotas plieno lakštas;

•  Komplektuojamas kartu su rėmu, prie- 

 kine uždanga, dugno vožtuvu ir nute- 

 kamuoju vamzdžiu;

•  Priekinė uždanga stumdoma į šonus, kas  

 leidžia išdėstyti vamzdžius palei sienas;

•  Reguliuojamo aukščio kojos (iki 25 mm);

•  Stumdoma apatinė uždangos dalis – 

 palengvina valymo procesą;

•  Saugesniam naudojimui galima užsakyti  

 neslidžią dangą ir rankenas;

•  „Glazeplus“ kaip opcija paprastesniam ir  

 aplinkai draugiškam valymui užtikrinti;

•  Priekinė panelė/uždanga gali būti kelių  

 spalvų ir modelių.

VONIOS IŠ EMALĖS SU IŠTISINĖMIS ARBA DALINĖMIS PANELĖMIS

V
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1570 vonia, 1570 x 700 mm 
Be stovo,  su dugno vožtuvu  GB2115700100

Pirmiausia skirta buvusiai voniai pakeisti atnaujinant 
vonioskambarį. 

7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 
apdailos plokštėmis, baltas  GB2170160100
7016, papildoma šoninė apdailos plokštė, Moody Blue GB2170163600
7016, papildoma šoninė apdailos plokštė, 
Crazy Orange GB2170163800
7016, papildoma šoninė apdailos plokštė, Sinful Balck GB2170165800

7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas   GB2175160100
7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas  GB2175700100
6016, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 
apdailos plokštėmis  GB2160160100
6516, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165160100
6570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2165700100
6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 
komplektas*  GB2162160100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos 
plokštės ir norima uždengti apačią.  

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos.

Vonia su priedais:
1570 modelio vonia su danga Glazeplus  GB2115700113
1570 modelio vonia neslidžiu paviršiumi    GB2115700112
1570 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 
rankenoms *  GB2115700111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

1600, vonia, 1600 x 700 mm 
Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2083600100

7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdailos plokštėmis, baltas    GB2170160100
7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdailos plokštėmis, Moody Blue GB2170163600
7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdailos plokštėmis, Crazy Orange GB2170163800
7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdailos  plokštėmis, Sinful Balck GB2170165800

7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas   GB2175160100
7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas  GB2175700100
6016 stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 
apdailos plokštėmis  GB2160160100
6516, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165160100
6570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2165700100
6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 
komplektas*  GB2162160100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės 
ir norima uždengti apačią. 

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos

Vonia su priedais:
1600 modelio vonia su danga Glazeplus  GB2083600199
1600 modelio vonia neslidžiu paviršiumi   GB2083600112
1600 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 
rankenoms  GB2083600111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

1603, dvivietė vonia, 1600 x 700 mm 
Vienodais galais, be stovo, su viduryje įtaisytu 
dugno nuotaku GB2116030100

7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis 
apdailos plokštėmis, baltas  GB2170160100
7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis apdailos 
plokštėmis, Moody Blue GB2170163600
7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis apdailos 
plokštėmis, Crazy Orange GB2170163800
7016, stovas su visą šoną ir galą dengianči omis apdailos 
plokštėmis, Sinful Balck GB2170165800

7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas   GB2175160100

7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas   GB2175700100

6016, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 

apdailos plokštėmis  GB2160160100

6516, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165160100

6570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2165700100

6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 
komplektas*  GB2162160100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir 
norima uždengti apačią. 

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos

Vonia su priedais:

1603 modelio vonia su danga Glazeplus   GB2116030113

1603 modelio vonia neslidžiu paviršiumi   GB2116030112

1603 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 

rankenoms  GB2116030111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

Art. Nr.

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Vonios talpa 186 litrai

Vonios talpa 178 litrai

Vonios talpa 178 litrai

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

1607, dvifunkcė vonia, 1600 x 700 mm
Su plokščia vieta dušui. Be stovo, su dugno vožtuvu GB2116070100

7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 

apdail os plokštėmis, baltas  GB2170160100

7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 

apdail os plokštėmis, Moody Blue GB2170163600

7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 

apdail os plokštėmis, Crazy Orange GB2170163800

7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 

apdail os plokštėmis, Sinful Balck GB2170165800

7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas  GB2175160100 

7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas  GB2175700100

6016, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis 

apdailos plokštėmis    GB2160160100

6516, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2165160100

6570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2165700100

6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) 

komplektas*  GB2162160100

* Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir
norima uždengti apačią. 

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos.

Vonia su priedais:

1607 modelio vonia su danga Glazeplus    GB2116070113

1607 modelio vonia neslidžiu paviršiumi    GB2116070112

1607 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 
rankenoms   GB2116070111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

1707, dvifunkcė vonia, 1700x700 mm
Su plokščia vieta dušui. Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2117070100

7017, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 
apdailos plokštėmis  GB2170170100

7517, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2175170100

7570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2175700100

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos.

Vonia su priedais:

1707 modelio vonia su danga Glazeplus   GB2117070113

1707 modelio vonia neslidžiu paviršiumi   GB2117070112

1707 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 
rankenoms  GB2117070111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

1700, vonia, 1700 x 700 mm 
Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2083970100

7017, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 
apdailos plokštėmis  GB2170170100

7517, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2175170100

7570, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2175700100

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos.

Vonia su priedais:

1700 modelio vonia su danga Glazeplus   GB2083970199

G1700 modelio vonia neslidžiu paviršiumi  GB2083970112

1700 modelio vonia su angomis dviem šoninėms 
rankenoms  GB2083970111

Dvi šoninės rankenos   GB208B080901

1051, sėdimoji vonia, 1050 x 650 mm 
Be stovo, su dugno vožtuvu  GB2081050100

7010, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis 
apdailos plokštėmis  GB2170100100

7510, papildoma šoninė apdailos plokštė  GB2175100100

7565, papildoma galinė apdailos plokštė  GB2175650100 

Vonios talpa 190 litrai

Vonios talpa 190 litrai

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.Vonios talpa 190 litrai

Vonios talpa 106 litrai Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.
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Art. Nr.

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

6316, pastatoma vonia, 1580 x 680 mm

Perfect White, su baltomis kojomis, su baltu dugno 
vožtuvu    GB2063160101
Perfect White, be kojų*, su chromuotu dugno 
vožtuvu GB2063160001
Sinful Black, be kojų*, su chromuotu dugno vožtuvu GB2063165601

*Pritvirtinamos kojos
PASTABA. Nepamirškite užsisakyti dviejų porų!

Perfect White, pora  GB2921200353
Sinful Black, pora  GB2921200359
Classy Chrome, pora  GB2921200358

Calssy Chrome nutekamasis vamzdis   GB2924300164

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga 
Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus.

6368, pastatoma vonia, 1680 x 730 mm 

Perfect White, su baltomis kojomis, 
su baltu dugno vožtuvu    GB2063680101
Perfect White, be kojų*, su chromuotu dugno 
vožtuvu GB2063680001
Sinful Black, be kojų*, su chromuotu dugno vožtuvu GB2063168601

*Pritvirtinamos kojos
PASTABA. Nepamirškite užsisakyti dviejų porų!

Perfect White, pora  GB2921200353
Sinful Black, pora  GB2921200359
Classy Chrome, pora  GB2921200358

Calssy Chrome nutekamasis vamzdis   GB2924300164

Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glaze-
plus kad paviršius būtų neslidus.

EMALIUOTO LAKŠTINIO PLIENO VONIOS BE STOVŲ IR APDAILOS PLOKŠČIŲ

Vonios talpa 186 litrai

Vonios talpa 209 litrai

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.

•  Emaliuotas plienas;

•  Emaliuota išorė;   

•  Komplektuojamas kartu su dugno   

 vožtuvu ir nutekamuoju vamzdžiu;

•  Nutekėjimas per centrą;

•  Reguliuojamo aukščio kojos (iki 25 mm);

•  Saugesniam naudojimui galima užsakyti  

 neslidžią dangą;

•  6316 ir 6368 vonioms galima užsakyti   

 chromuotą nutekėjimo vamzdį;

•  „Glazeplus“ galima užsakyti kaip opciją  

 paprastam ir aplinkai draugiškam valy- 

 mui užtikrinti.

1571, vonia, 1570 x 700 mm
Be stovo, su dugno vožtuvu   GB2115710100

1016, stovas su reguliuojamomis kojomis, 25 mm  GB2110160100

Vonios talpa 178 litrai
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Min 100
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PRIEDAI- SCANDIC MONTUOJAMI Į VONIOS RĖMĄ VANDENS MAIŠYTUVAI

•  Aukšta kokybė ir paprastas dizainas;

•  Automatinė apsauga nuo nusipliki- 

 nimo;

•  Galimas pripildymas per perpylimą  

 arba čiaupą;

•  Galima pasirinkti maišytuvo monta- 

 vimo vietą. Jei toks pasirinkimas nebus  

 padarytas, maišytuvas bus montuo- 

 jamas 1 pozicijoje.

Art. Nr.

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Skandic termostatinis maišytuvas su ištraukiamu 
dušeliu  
Čiaupas GB41217143

Snapas GB41638390

Persipilymas  U90601061
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KOKS DUŠAS TIKTŲ JŪSŲ 

VONIOS KAMBARIUI?
Kompanijos „Gustavsberg“ dušo įranga atitinka aukščiausius dizaino 

ir funkcionalumo standartus, o jos įvairovė leidžia išsirinkti tinkamą 

bet kokio stiliaus vonios kambariui. Rinkdamiesi dušo įrangą turite 

atsižvelgti į savo vonios kambario ypatumus. Jei norite dušą įsirengti 

kampe, Jūsų vonios kambario sienos ir grindys turi būti nelaidžios 

vandeniui, be to, tame kampe turi būti įtaisytas nutekamasis vamzdis. 

Visi „Gustavsberg“ dušo sienų ir grindų profi liuočiai yra reguliuojami, 

tad Jūsų dušas stovės lygiai, net jei sienos ar grindys nėra lygios. Dušo 

kabina tinka visais atvejais, ypač kai vonios kambario grindys nėra 

atsparios vandeniui. Kabinos sienelės nepraleidžia vandens, o jas įtaisyti 

gana paprasta. Jums tereikės laisvo kampo ir galimybės prijungti dušą 

prie vandentiekio bei kanalizacijos.

KAMPINĖ DUŠO SIENELĖ  SU LENKTOMIS ARBA TIESIOMIS ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS. DURYS ATSIDARO 

TIEK Į VIDŲ, TIEK Į IŠORĘ, TODĖL YPAČ TINKA ANKŠTAM VONIOS KAMBARIUI. YRA ĮVAIRIŲ MATMENŲ. 

ATIDARANT SLANKIĄSIAS DURIS SPECIALŪS LAIKIKLIAI 

JAS PAKELIA 5 MM. JEI GRINDŲ NUOLYDIS NEPAKANKA-

MAS, ĮTAISOMAS VANDENĮ SULAIKANTIS BORTELIS.

DUŠO SIENELĖS SU ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS

DUŠO KABINOS SU LENKTOMIS SLANKIOSIOMIS 

DURIMIS

Vonios kambariams, kurių sienos ir 

grindys nėra visiškai nelaidžios vande-

niui, idealiai tinka dušo kabinos, nes jos 

yra uždaros ir nepraleidžia vandens. 

Dušo kabinai įtaisyti tereikia kvadratinio 

metro dydžio laisvo ploto ir galimybės 

prijungti karštą bei šaltą vandenį ir 

nutekamąjį vamzdį. Šioje dušo kabinoje 

yra įtaisytas vandens maišytuvas ir dušo 

komplektas. Galite rinktis baltus arba 

chromo spalvos profi liuočius, o duris – 

lenktas arba tiesias.

Šis modelis turi dušo komplektą, 

tačiau neturi vandens maišytuvo. 

Profiliuočiai gali būti balti arba 

chromo spalvos. 

DUŠO KABINOS SU TIESIOMIS SLANKIOSIOMIS 

DURIMIS

NACQ 900 x 900 mm NCC 800 x 800 mm
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•  Mes laikomės griežtų saugumo reikalavimų – mūsų gaminiai yra  

 išbandyti ir atitinka ES saugumo, funkcionalumo, tvirtumo ir patvaru- 

 mo normas (turi ženklą CE).

•  Dušo kabinos – idealus variantas, kai grindys ir sienos nėra visiškai  

 nelaidžios vandeniui, nes jos yra uždaros ir nepraleidžia vandens.  

 Joms įtaisyti tereikia kvadratinio metro laisvo ploto ir galimybės  

 prijungti karštą bei šaltą vandenį.

•  Kad būtų galima be jokių kliuvinių įtaisyti dušo kabiną, vonios kam- 

 bario lubos turi būti mažiausiai 205 cm aukščio.

•  Kai matuojate vietą skirtingo pločio dušo sienelėms 

 (pvz., 100 x 80 cm), kad išmatuotumėte tiksliai, pasižy-

 mėkite kampą ant grindų ir matuokite iš kairės į dešinę. 

 Detalių įvairių modelių ir dydžių dušo sienelių 

 brėžinių galite atsisiųsti iš interneto svetainės 

 www.gustavsberg.lt. Juose aiškiai matyti, 

 kokia ir kokio pločio sienelė panaudota. 

VERA ŽINOTI 

DUŠO SIENELĖS SU SUAPVALINTOMIS 

ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS. GALIMA 

PASIRINKTI CHROMO ARBA BALTOS 

SPALVOS PROFILIUS. DIDELĖ DYDŽIŲ 

ĮVAIROVĖ.

DUŠO SIENELĖS TIESIŲ LINIJŲ IR 

BALTAIS PROFILIAIS.

DUŠO SIENELĖ SUAPVALINTAIS KRAŠTAIS IR SKIRTA MONTUOTI Į KAMPĄ. GALIMA 

PASIRINKTI BALTOS ARBA CHROMO SPALVOS PROFILIUS. GALIMI ĮVAIRŪS DYDŽIAI.

DUŠO SIENELĖS SU ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS

DUŠO SIENELĖ SU TIESIOMIS DURIMIS 

IR BALTAIS PROFILIAIS.

NC 900 x 900 mm

ANT DUŠO SIENELIŲ NUOLAT PATENKA VANDENS, MUILO, RIEBALŲ, 

VALIKLIŲ IR KALKIŲ NUOSĖDOS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES VISŲ 

”GUSTAVSBERG” KAMPINIŲ DUŠO SIENLIŲ BEI VARSTOMŲ DURŲ IR 

SIENELIŲ VIDINĖ PUSĖ YRA SPECIALIAI APDOROTA IR PADENGTA 

”CLEAR GLASS”- KAD STIKLAS VISADA BŪTŲ SKAIDRUS, KAS PALENG-

VINA VALYMĄ IR SUMAŽINA NAUDOJAMŲ VALIKLIŲ KIEKĮ.

DUŠO SIENELIŲ APATINĖ BRIAUNOJE, KUR DURYS LIEČIASI SU

GRINDINIU PROFILIU, DAŽNIAUSIAI YRA LABAI SUNKU PALAIKYTI

ŠVARĄ. MŪSŲ „TILT-IN“ FUNKCIJA TAI IŠSPRENDŽIA NES YRA

LABAI LENGVA IŠIMTI DUŠO DURELES IR JAS IŠVALYTI.

PASIKELIANTIS VYRIS YRA SUMANI DETALĖ, KURI PAKELIA

DUŠO DURELES 5 MM. KIEKVIENĄ KARTĄ JAS ATIDARANT AR

UŽDARANT. TAI SUMAŽINA PRATEKĖJIMO TIKIMYBĘ.
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A x B 

Kiek mm galima padidinti dušo plotį Art. Nr.

„NQ Nautic“, pusapvalė kampinė 
dušo sienelė

Chromuoti profi liuočiai, 6 mm storio 
stiklas

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
Reguliuojamo pločio profi liuotis NE-C   Dušo plotį galima padidinti 40–65 mm   UPGUHWP-61
 

Balti profi liuočiai, 6 mm storio stiklas

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
Reguliuojamo pločio profi liuotis NE-W  Dušo plotį galima padidinti, 
  (baltos spalvos) 40–65 mm   UPGUHWP-01

„NC Nautic“, kampinė dušo sienelė

Chromuoti profi liuočiai, 8 mm storio 
stiklas

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
Reguliuojamo pločio profi liuotis NE-C   Dušo plotį galima padidinti 
  (chromuotas)  40–65 mm   UPGUHWP-61

Balti profi liuočiai, 8 mm storio stiklas

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
Reguliuojamo pločio profi liuotis NE-W   RDušo plotį galima padidinti 
  (baltos spalvos) 40 – 65 mm   UPGUHWP-01

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Detalius gaminių brėžinius galite 

rasti mūsų internetinėje svetainėje 

www.gustavsberg.lt

Detalius gaminių brėžinius galite 

rasti mūsų internetinėje svetainėje 

www.gustavsberg.lt

DUŠO SIENELĖS SKIRTOS MONTUOTI Į KAMPĄ

•  Grūdintas stiklas;

•  „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai   

 draugiškesniam valymui;

•  Balti arba chromuoti profi liai; 

•  „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;

•  Reguliuojamo pločio profi liuotis leidžiantis  

 montuoti sienelę net jei sienos neturi lygaus  

 kampo;

•  Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai  

 gali būti montuojami per profi lį; 

•  Reguliuojamas grindų profi lis su kanalais van- 

 deniui nutekėti;

•  Papildomai užsakomas 40-65 mm. praplėtimo   

 profi lis. Galima komplektuoti kelis praplėtimo  

 profi lius;

• NC modelius galimi užsakyti su nevienodų  

 išmatavimų sienelėmis.

Maksimalūs AxB išmatavimai 

pasiekiami tik esant tiesiomos 

sienoms bei grindims ir esant 

stačiam kampui tarp jų.

Maksimalūs AxB išmatavimai 

pasiekiami tik esant tiesiomos 

sienoms bei grindims ir esant 

stačiam kampui tarp jų.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

„SC Skandic“, kampinė dušo sienelė

Chromuoti profi  liuočiai, 8 mm 
storio stiklas 

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

Reguliuojamo pločio profi  liuotis SE-C   Dušo plotį galima padidinti 25 m  UPGUYDG262-337

„SQ Skandic“, pusapvalė kampinė 
dušo sienelė

Chromuoti profi liuočiai, 6 mm 
storio stiklas

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

Reguliuojamo pločio profi liuotis SE-C   Dušo plotį galima padidinti 25 m  UPGUYDG262-337

A x B 
Kiek mm galima padidinti dušo plotį Art. Nr.

Detalius gaminių brėžinius galite 

rasti mūsų internetinėje svetainėje 

www.gustavsberg.lt

Detalius gaminių brėžinius galite 

rasti mūsų internetinėje svetainėje 

www.gustavsberg.lt

DUŠO SIENELĖS SU ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS SKIRTOS MONTUOTI Į KAMPĄ

•  Grūdintas stiklas;

•  „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai   

 draugiškesniam valymui;

•  Balti arba chromuoti profi liai; 

•  „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;

•  Reguliuojamo pločio profi liuotis leidžiantis  

 montuoti sienelę net jei sienos neturi 

 lygaus kampo;

•  Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai  

 gali būti montuojami per profilį;

•  Reguliuojamas grindų profi lis su kanalais  

 vandeniui nutekėt;

•  Atidarymo kampas: 180 laipsnių.

Maksimalūs AxB išmatavimai 

pasiekiami tik esant tiesiomos 

sienoms bei grindims ir esant 

stačiam kampui tarp jų.

Maksimalūs AxB išmatavimai 

pasiekiami tik esant tiesiomos 

sienoms bei grindims ir esant 

stačiam kampui tarp jų.

D
U

Š
A

I

73



Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

SA, varstomos nišoje įtaisyto dušo 
durys  

Chromuoti profi liuočiai, 8 mm 
storio stiklas

SA80G,  80 cm   780–820    UDW0080SKA100W-61
SA90G,  90 cm   880–920    UDW0090SKA100W-61
SA100G,  100 cm   980–1020    UDW0100SKA100W-61
Reguliuojamo pločio profi  liuotis SE-C   Dušo plotį galima padidinti 25 mm UPGUYDG262-337

A 
Kiek mm galima padidinti dušo plotį Art. Nr.

Detalius gaminių brėžinius galite 

rasti mūsų internetinėje svetainėje 

www.gustavsberg.lt

VARSTOMOS DURYS SKIRTOS MONTUOTI Į NIŠĄ 
•  Grūdintas stiklas;

•  „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai   

 draugiškesniam valymui;

•  Balti arba chromuoti profi liai; 

•  „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;

•  Reguliuojamo pločio profi liuotis leidžiantis  

 montuoti sienelę net jei sienos neturi lygaus  

 kampo;

•  Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai  

 gali būti montuojami per profi lį; 

•  Reguliuojamas grindų profi lis su kanalais  

 vandeniui nutekėti;

•  Galima komplektuoti kelis praplėtimo profi lius;

• Atidarymo kampas 180 laipsnių.

Maksimalūs išmatavimai „A“ 
gali būti pasiekti tik prie idealiai 
tiesių grindų ir sienų.
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Art. Nr.

 
   

Kiek mm galima padidinti dušo plotį

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Dušo kabina „NACC Nautic“, 90 x 90 cm

Su chromuotais profi liuočiais NACC    900 x 900   USE90NAC10SS61W-01

Su baltais profi liuočiais NACC    900 x 900   USE90NAC10SS01W-01 

 

Pusapvalė kampinė dušo kabina 
„NACQ Nautic“, 90 x 90cm

Su chromuotais profi liuočiais  NACQ    900 x 900   USE90NAC40SS61W-01

Su baltais profi liuočiais NACQ          900 x 900   USE90NAC40SS01W-01
 

DUŠO KABINOS SU ĮMONTUOTAIS TERMOSTATINIAIS DUŠO MAIŠYTUVAIS

•  Grūdintas stiklas;

•  „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai   

 draugiškesniam valymui;

•  Balti arba chromuoti profi liai; 

•  „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;

•  Kojelės 20 mm;

•  Įmontuotas termostatinis maišytuvas su  

 dušo galva. 
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Dušo kabina „NCC“, 80 x 80 cm 

Su chromuotais profi liuočiais   
NCC-G 80C       800 x 800   USE80NOC10SS61W-01

Su baltais profi liuočiais  NCC-G 80W     800 x 800   USE80NOC10SS01W-01
 

Dušo kabina „NCC“, 90 x 90 cm
(tik su chromuotais profi liais)

Su chromuotais profi liuočiais  
NCC-G 90C        900 x 900   USE90NOC10SS61W-01

Jungtis dušo maišytuvo pajungimui 
per dušo sienelę   GB41634002

Art. Nr.
 

Plotis (mm)

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

•  Grūdintas stiklas;

•  „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai  

 draugiškesniam valymui;

•  Baltis arba chromuoti profi liai; 

•  „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valy- 

 mui;

•  Reguliuojamas kojelių aukštis 20 mm. 

DUŠO KABINOS SU ĮMONTUOTAIS MAIŠYTUVAIS
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

LB Dušo/Vonios sienelė

Su chromuotais profi liais; 6 mm sienelių 
plotis

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

LB 2 Dušo/Vonios sienelė

Su chromuotais profi liais; 6 mm sienelių 
plotis 
Vidinė siena yra fi ksuota ir išorinė siena 
atsidaro tiek į vidų, tiek į išorę

LB6040G    Žr. brėžinį  UDW6040LOG171W-61

Plotis (mm) Art. Nr.

•  Grūdintas stiklas;

•  „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai   

 draugiškesniam valymui;

•  Chromuoti profi liai, 

•  20 mm reguliuojamas sienelės profi lis;

•  Atidarymo kampas: 180 laipsniai.

VONIOS SIENELĖS

Grindys ir sienos turi būti tiesios.

Grindys ir sienos turi būti tiesios.
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KOKIŲ VONIOS KAMBARIO 

PRIEDŲ JUMS REIKĖTŲ? 
Kompanija „Gustavsberg“ gamina dvi lengvai pritaikomų vonios 

kambario priedų serijas. Jie idealiai dera su kitais kompanijos vonios 

kambariui skirtais gaminiais ir pasižymi funkcionalumu bei originaliu 

dizainu. Visi kompanijos gaminami priedai atsparūs drėgmei ir itin 

kokybiški. Jų grynos linijos, chromuoto žalvario detalės ir paviršiaus 

apdaila suteiks Jūsų vonios kambariui subtilų akcentą.

Šios serijos vonios kambario priedai 

tobulai dera su mūsų kitais vonios kamba-

riui skirtais gaminiais. Jie išsiskiria aukšta 

kokybe, chromuoto žalvario detalėmis ir 

nepriekaištinga paviršiaus apdaila. Tiesios 

jų linijos ir statūs kampai sukuria kuklios 

elegancijos įspūdį. 

G1-3827, TUALETINIO POPIERIAU RULONO 

LAIKIKLIS  
G1-3830, UNITAZO ŠEPETYSG1-3824, KABLIUKAS  G1-3828, ATSARGINIO TUALETINIO 

POPIERIAUS RULONO LAIKIKLIS

VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ SERIJA 

„G1”
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•  Stenkitės nepažeisti hidroizoliacinio vonios kambario sluoksnio.  

 Išgręžtas skyles kruopščiai užsandarinkite. 

•  Pasitarkite su mūsų prekybos atstovais arba interjero specialistais,  

 kokias medžiagas geriausia naudoti sienų apdailai ir kaip bei kur  

 išdėstyti norimus priedus.

PRAVARTU ŽINOTI 

3844, KABLIUKAS G2-3846, RANKŠLUOSČIO LAIKIKLIS

G2-3850, UNITAZO ŠEPETYS  G2-3856, MUILINĖ

G2, DUŠO KOMPLEKTAS SU PALUBĖJE 

ĮTAISOMA NEJUDAM GALVUTE

Atitinkamas gaminys įeina ir į seriją „G1“.

Aukštos kokybės serijos „G2“ vonios kambario priedai 

idealiai tinka prie mūsų kitų vonios kambariui skirtų 

gaminių. Jie pasižymi chromuoto žalvario detalėmis, 

nepriekaištinga paviršiaus apdaila ir tiesių linijų bei 

suapvalintų formų derme. Apskriti laikikliai bei indeliai 

suteikia vonios kambariui intymumo. Šios serijos ga-

miniai dvelkia paprastumu ir elegancija, kaip ir serijos 

„G1“ priedai, tačiau atrodo šiek tiek žaismingiau.

VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ SERIJA „G2”
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G1-3821, vieno rankšluosčio kabykla  GB41103821 00 

 

G1-3822, vieno rankšluosčio kabykla  GB41103822 00 

G1-3823, vieno rankšluosčio kabykla  GB41103823 00 

G1-3824, rankšluosčio / chalato kabliukas  GB41103824 00 
 

G1-3827, tualetinio popieriaus rulono laikiklis  GB41103827 00 

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

 VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI

•  Tiesių linijų ir stačių kampų dizainas; •  Chromuotas paviršius; •  Nesimato tvirtinimai.
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G1-3828, pakaitinis tualetinio popieriaus 
rulono laikiklis    GB41103828 00       

G1-3830, unitazo šepetys  GB41103830 00

3811, pakaitinis šepečio antgalis 
(tinka serijos G1 šepečiui) GB41103811 01
   

G1-3836, muilinė  GB41103836 00 
 

G1-3839, dušo lentynėlė GB41103839 00 

Art. Nr.

Dušo komplektas G1
Nejudama didelė dušo galvutė leidžia
mėgautis gausiu vandens srautu. Yra atskiras
rankinis dušas su sieniniu laikikliu. Dušą prie
vandens maišytuvo galima jungti tiek viršuje,
tiek apačioje.
Tinkamų vandens maišytuvų pavyzdžių
rasite jiems skirtuose katalogo puslapiuose,
ten pat rasite ir daugiau dušo komplektų.

G1 dušo komplektas su Nautic termostatiniu 
maišytuvu     GB41215325

G1 dušo komplektas be  maišytuvo, su:   GB41103225
Dušo galva
Rankiniu dušeliu
Diverteriu
1,75 m dušo žarna

Priedas:
Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su
apačioje įtaisyta vandens vamzdžių jungtimi GB41638464 

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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G2-3840, dviejų rankšluosčių kabykla  GB41103840 00 

G2-3844, rankšluosčio / chalato kabliukas GB41103844 00 

G2-3846, rankšluosčio laikiklis  GB41103846 00 

G2-3847, tualetinio popieriaus rulonolaikiklis  GB41103847 00 

G2-3848, pakaitinis tualetinio popieriaus 
rulono laikiklis    GB41103848 00 

Art. Nr.

 VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ SERIJA G2

•  Suapvalintų formų dizainas; •  Chromuotas paviršius; •  Nesimato tvirtinimai.

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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G2-3850, unitazo šepetys    GB41103850 00      

3811, pakaitinis šepečio antgalis
(tinka serijos G2 šepečiui) GB41103811 01     

G2-3853, dantų šepetėlių laikiklis ir indelis 
burnai skalauti (indelis plastikinis GB41103853 00 

G2-3856, muilinė  GB41103856 00 

Art. Nr.

Dušo komplektas G2
Nejudama didelė dušo galvutė leidžia
mėgautis gausiu vandens srautu, Ø 200 mm.
Yra atskiras rankinis dušas su sieniniu laikikliu.
Dušą prie vandens maišytuvo galima jungti iš
viršaus arba iš apačios.
Tinkamų vandens maišytuvų pavyzdžių
rasite jiems skirtuose katalogo puslapiuose,
ten pat rasite ir daugiau dušo komplektų.

G2 dušo komplektas su Nautic termostatiniu 
maišytuvu    GB41215320 

G2 dušo komplektas be  maišytuvo, su:   GB41103220 
Dušo galva
Rankiniu dušeliu
Diverteriu
1,75 m dušo žarna 

Priedas:
Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su 
apačioje įtaisyta vandens vamzdžių jungtimi  GB41638464 

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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AR TAUPAI ENERGIJĄ 

KOL VALAISI DANTIS?
Visi mūsų vandens  maišytuvai turi vandens taupymo funkciją ir yra 

tinkami sąlyčiui su geriamu vandeniu. Todėl įsigydami Gustavsberg 

maišytuvą, įsigysite ne tik produktą, kuris puikiai veiks daugelį metų, 

bet ir sprendimą kaip taupyti vandenį ir energiją kiekvieną dieną. 

Dėka genialaus dizaino, maišytuvas užtikrina, kad Jūs niekada nesu-

naudosite daugiau vandens nei reikia. Gustavsberg patentavo ener-

gijos taupymo spredimus už kuriuos yra suteikta daug tarptautinių 

apdovanojimų

EVEN TEMPERATURE

EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ

REVOLIUCINGA ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA NES GALI JUMS 

PADĖTI SUTAUPYTI IKI 50% ENERGIJOS. SPRENDIMAS LABAI PAPRAS-

TAS. NORINT, KAD BĖGTŲ MAKSIMALIAI KARŠTAS VANDUO, TEKS 

MAIŠYTUVO SVIRTĮ PASUKTI Į ŠALĮ STIPRIAU. KAI ATLEISITE, SVIRTIS 

AUTOMATIŠKAI SUGRĮŠ Į KOMFORTIŠKOS TEMPERATŪROS PADĖTĮ, 

MAŽDAUG 38–40 ºC. KOMFORTIŠKĄ TEMPERATŪRĄ GALITE NUSISTATYTI 

PAGAL SAVO POREIKĮ.

EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS VANDENĮ

ŠIS MAIŠYTUVAS PADĖS JUMS SUNAUDOTI VANDENS NE DAUGIAU NEI 

BŪTINA. PAKĖLUS SVIRTĮ BĖGS NORMALUS VANDENS KIEKIS,PVZ. 

PAKANKAMAS NUSIPLAUTI RANKOMS. NORINT, KAD BĖGTŲ STIP-

RESNĖ SROVĖ REIKĖS STIPRIAU PAKELTI SVIRTĮ. KAI TIK JĄ ATLEISITE 

SVIRTIS SUGRĮŠ Į PRADINĘ KOMFORTIŠKOS VANDENS TĖKMĖS PADĖTĮ. 

ŠI PADĖTIS YRA REGULIUOJAMA, PAGAL KIEKVIENO POREIKIUS.

SENSORINIS MAIŠYTUVAS

PROTINGA SENSORINĖ TECHNOLOGIJA AUTOMATIŠKAI PADEDA 

TAUPYTI ENERGIJĄ IR VENGTI VANDENS ŠVAISTYMO. MAIŠYTUVAS 

PRADEDA VEIKTI PRIDĖJUS RANKAS PRIE SENSORIAUS IR 

IŠSIJUNGIA VOS ATITRAUKUS RANKAS. VEIKIA BATERIJOMIS.

SAVAIME ATSISTATANČIOS SPALVOS

ANTI-BAKTERINĖS SPALVOS

TERMOSTATINIUOSE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ 

APSAUGA NUO APSIPLYKIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA BĖGĘS 

DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS 

GREITAI REAGUOJA Į TEMPERATŪROS IR SLĖGIO PASIKEITIMUS IR 

GALI IŠLYGINTI VANENS TEMPERATŪROS IR SROVĖS POKYČIŲ 

SKIRTUMUS.

ECO-START

ENERGIJĄ TAUPATIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI 

BĖGA 17 ºC TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK 

PINIGŲ, TIEK ENERGIJOS.

PAVIRŠIUS PASIŽYMI UNIKALIAI ATSISTATANČIA SAVYBE. TAI 

REIŠKIA, KAD ANT VISŲ LOGIC SPALVOTŲ SVIRČIŲ AR RANKENĖLIŲ 

ATSIRADĘ SMULKŪS ĮBRĖŽIMAI TIESIOG SAVAIME PRANYKSTA. 

TODĖL ŠIE MAIŠYTUVAI YRA PATVARESNI IR SUMAŽINA BAKTERIJŲ 

PLITIMO RIZIKĄ.

MAIŠYTUVŲ ANTIBAKTERINIS VISŲ SPALVOTŲ SVIRTELIŲ IR 

RANKENĖLIŲ PAVIRŠIUS NEUTRALIZUOJA BAKTERIJAS (TOKIAS 

KAIP PNEUMOKONIOZĖ IR KT.), VIRUSUS IR GRYBELINĖS KILMĖS 

BAKTERIJAS. PAVIRŠIUS TURI ILGALAIKĮ EFEKTĄ, KURIS VEIKS 

MAŽIAUSIAI PENKIS METUS.

„NORDIC QUALITY” ŽENKLAS
„Nordic Quality“ yra nepriklausomos organizacijos „Insta-Cert“ 

kokybės sertifi  kavimo skyrius. „Nordic Quality“ ženklas patvir-

tina, kas jį turintys vandens maišytuvai atitinka aukščiausius 

kokybės reikalavimus ir kad juos įsigijus bus suteikta pati geri-

ausia techninė priežiūra. Organizacija „Insta-Cert“ yra nustačiusi 

griežtus reikalavimus gamybai, techninei priežiūrai, atsarginių 

detalių tiekimui, garantinio laikotarpio ir pristatymo trukmei.
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•  Visi „Gustavsberg“ virtuvės ir vonios kambario vandens maišytuvai  

 gaminami pagal patentuotą technologiją, kuri kasmet leidžia sutau- 

 pyti tūkstančius litrų vandens, taip pat ir pinigų.

•  Vandenį ir elektros energiją taupyti padedančias mūsų vandens  

 maišytuvų funkcijas Jūs galite reguliuoti pagal savo poreikius arba  

 netgi išjungti. 

•  Visos mūsų vandens maišytuvų detalės pagamintos iš sąlyčiui su  

 maistu tinkamų medžiagų.

•  Visus mūsų vandens maišytuvus galima perdirbti, be to, didžiąją jų dalį  

 sudaro perdirbtas metalas. Įtaisius naujus vandens maišytuvus, 95 proc.  

 senų yra perdirbami. Žalvaris paverčiamas nauja žaliava, iš kurios gami- 

 namos naujos vandens maišytuvų detalės. 

•  Mūsų vandens maišytuvų naudojimo instrukcijos labai aiškios, tad  

 Jums bus lengva juos įsitaisyti ir jais naudotis. Pavyzdžiui, galėsite  

 be jokių specialių įrankių greitai ir lengvai apriboti karšto vandens  

 temperatūrą, kad kas nors nenusiplikytų.

•  Visi vienasvirčiai mūsų vandens maišytuvai turi keramines kasetes,  

 kurios atlaiko mažiausiai 450 000 įjungimų, t. y. įprastai naudojant  

 maišytuvą tarnauja apie 20 metų.

•  Mūsų virtuvės vandens maišytuvai gali turėti indaplovės ar skalbyklės  

 vandens tiekimui sustabdyti skirtą rankenėlę. Įtaisant naują vandens  

 maišytuvą ši rankenėlė turi būti virš stalviršio, taigi labai patogu, kai ji  

 įtaisyta į maišytuvą.

•  Dauguma nerūdijančio plieno stalviršių tokie ploni, kad prie jų 

 pritvirtintas aukštą čiaupą turintis virtuvės vandens maišytuvas gali  

 klibėti, todėl mūsų maišytuvui įtaisyti rekomenduojame rinktis storesnį  

 stalviršį. Taip pat gaminame ir specialius laikiklius, kuriais galima patiki- 

 mai pritvirtinti vandens maišytuvus ir prie plono stalviršio.

•  Protingas išradimas – savaime išsituštinantys lauko čiaupai. Užsukus  

 tokį čiaupą sienoje esantys vandentiekio vamzdžiai ištuštėja, taip  

 išvengiama nuostolių, kurių būtų, jei vanduo vamzdžiuose užšaltų.

•  Dauguma mūsų praustuvų vandens maišytuvų turi patogų pakabi- 

 namą šoninį dušą. Jis tinka visiems praustuvams, o jei įtaisysite jį prie  

 pat unitazo, šis puikiai atstos bidė.

Kad būtų aiškiau, pateikiame kai kurių šiame kataloge vartojamų 

techninių terminų paaiškinimą.

Vandens vamzdžių jungtys skirtos maišytuvui prijungti prie 

vandentiekio. Mūsų vandens maišytuvai turi lanksčias Skandinavijos 

šalių rinkai pritaikytas vamzdžių jungtis, dėl kurių juos lengviau įtaisyti.

Raidės c-c (nuo centro iki centro) žymi atstumą tarp karšto ir šalto 

vandens vamzdžių.

Vonios vandens maišytuvai turi perjungiklį, leidžiantį nukreipti 

vandenį į čiaupą arba dušą.

PR AVARTU ŽINOTI  

TECHNINIAI TERMINAI  

TAUPIAI ELEKTROS ENERGIJĄ NAUDOJANTYS 

KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ VANDENS 

MAIŠYTUVAI „NAUTIC“ IR „LOGIC“ PELNĖ 

PAČIUS AUKŠČIAUSIUS BALUS, KAI ŠVEDIJOS 

STANDARTŲ INSTITUTO TECHNIKOS KOMI-

TETAS TK 519 IR TARPTAUTINĖ KOKYBĖS 

KONTROLĖS ORGANIZACIJA „KIWA“ PATI-

KRINO DAUGYBĖS VANDENS MAIŠYTUVŲ 

ELEKTROS ENERGIJOS NAUDOJIMO VEIKS-

MINGUMĄ.

MES NIEKADA NESIGIRIAME, VERČIAU PATEIKIAME 

JUMS FAKTUS.

Mūsų gaminami elektros energiją taupiai naudojantys serijų 

„Nautic“ ir „Logic“ praustuvų vandens maišytuvai pelnė pačius 

aukščiausius balus atlikus patvirtintus energijos naudojimo veiks-

mingumo bandymus pagal Švedijos standartų instituto Technikos 

komiteto TK 519 ir tarptautinės kokybės kontrolės organizacijos 

„Kiwa“ parengtas taisykles. Tokį puikų mūsų vandens maišytuvų 

įvertinimą lėmė unikali vandens temperatūros ir srovės stiprumo 

reguliavimo funkcija, akimirksniu įjungianti taupųjį režimą vos Jums 

paleidus maišytuvo svirtį. Tokiu būdu galite sutaupyti stulbinančiai 

daug elektros energijos, vandens ir, savaime aišku, pinigų. Norint, 

kad vanduo tekėtų karštesnis arba stipresne srove, tereikia pasukti 

arba pakelti maišytuvo svirtį iki galo. Serijų „Nautic“ ir „Logic“ vandens 

maišytuvų veikimo parametrus vartotojai gali reguliuoti pagal savo 

poreikius – tai dar viena savybė, išskirianti kompanijos „Gustavsberg“ 

vandens maišytuvus iš konkurentų gaminių. Tačiau, kaip ir minė-

jome, mes niekada nesigiriame, verčiau pateikiame Jums faktus.

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000
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NORĖTUMĖTE LUPTI 

BULVES LABIAU 

TAUSODAMI VANDENĮ?
Virtuvėje sunaudojame daug vandens – kuo toliau, tuo daugiau. 

Gali atrodyti, kad paliktas tekėti iš čiaupo vanduo nekelia didelio 

pavojaus aplinkai, tačiau iš tiesų kenkiame jai, nes taip sunaudojame 

daugiau elektros energijos nei būtina. Be to, taip nuleidžiame pinigus 

į kanalizaciją – tiesiogine prasme. Įsigiję kompanijos „Gustavsberg“ 

virtuvės vandens maišytuvą karšto vandens virtuvėje niekada nesunau-

dosite daugiau nei reikia. Tai reiškia, kad galėsite taupyti tiek elektros 

energiją, tiek pinigus, netgi jei lupsite bulves iš čiaupo tekant vandeniui.

VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI „NAUTIC”

Elegantiškai atrodantys vandens maišytuvai „Nautic“ turi 

aplinkosaugos sertifi katą ir padeda taupyti tiek elektros 

energiją, tiek vandenį. Kai maišytuvo svirtis stovi tiesiai 

per vidurį, iš čiaupo teka 30 ºC temperatūros vanduo. 

Tokios temperatūros paprastai pakanka, o prireikus 

karštesnio vandens ar stipresnės srovės tereikia pakelti 

svirtį aukštyn arba pasukti į šoną. Paleista svirtis savaime 

grįžta į pradinę padėtį, ir maišytuvas vėl veikia taupiuoju 

režimu. Vandenį ir elektros energiją taupyti padedančias 

mūsų vandens maišytuvų funkcijas Jūs galite reguliuoti 

pagal savo poreikius arba netgi  išjungti. 

Serijos „Nautic“ vandens maišytuvų yra tiek su žemu, 

tiek su aukštu čiaupu. Aukštą čiaupą turinčių šios serijos 

vandens maišytuvų yra dviejų modelių.
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Norimą nuotaiką virtuvėje sukurti padedantys mūsų vandens 

maišytuvai „Logic“ pasižymi gausybe išmaniųjų funkcijų. Tai pirmieji 

vandens maišytuvai, turintys keičiamas spalvotas svirtis, kurių yra 

įvairių spalvų. Šios svirtys padengtos antibakterine danga, ant kurios 

nelieka įbrėžimų, o tai ypač svarbu virtuvėje, kur gaminamas maistas. 

Serijos „Logic“ vandens maišytuvai taip pat turi vandenį ir elektros 

energiją padedančią taupytį funkciją. 

VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI „LOGIC”

•  Visi „Gustavsberg“ virtuvės ir vonios kambario vandens maišytuvai   

 gaminami pagal patentuotą technologiją, kuri kasmet leidžia sutaupyti   

 tūkstančius litrų vandens, taip pat ir pinigų.

•  Vandenį ir elektros energiją taupyti padedančias mūsų vandens maišy-  

 tuvų funkcijas Jūs galite reguliuoti pagal savo poreikius arba netgi išjungti.

•  Mūsų vandens maišytuvus galima perdirbti. Visos jų detalės pagamintos  

 iš sąlyčiui su maistu tinkamų medžiagų.

•  Mūsų vandens maišytuvų naudojimo instrukcijos labai aiškios, tad Jums  

 bus lengva juos įsitaisyti ir jais naudotis. Pavyzdžiui, galėsite be jokių   

 specialių įrankių greitai ir lengvai apriboti karšto vandens temperatūrą,   

 kad kas nors nenusiplikytų.

•  Mūsų virtuvės vandens maišytuvai gali turėti indaplovės ar skalbyklės   

 vandens tiekimui sustabdyti skirtą rankenėlę.

•  Visi vienasvirčiai mūsų vandens maišytuvai turi keramines kasetes, kurios  

 atlaiko mažiausiai 450 000 įjungimų, t. y. įprastai naudojant maišytuvą   

 tarnauja apie 20 metų.

•  Įtaisant naują vandens maišytuvą indaplovės ar skalbyklės vandens tie-  

 kimui sustabdyti skirta rankenėlė turi būti virš stalviršio, taigi labai patogu,  

 kai ji įtaisyta į maišytuvą.

•  Dauguma nerūdijančio plieno stalviršių tokie ploni, kad prie jų pritvir-  

 tintas aukštą čiaupą turintis virtuvės vandens maišytuvas gali klibėti, todėl  

 mūsų maišytuvui įtaisyti rekomenduojame rinktis storesnį stalviršį. Taip   

 pat gaminame ir specialius laikiklius, kuriais galima patikimai pritvirtinti   

 vandens maišytuvus ir prie plono stalviršio

PRAVARTU ŽINOTI

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Heavenly Champagne

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Rough Aluminium

VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI „COLORIC”

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Passionate Red

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Moody Blue

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „LOGIC” 

Moody Blue

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „LOGIC” 

Perfect White

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „LOGIC” 

Sinful Black

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „LOGIC” 

Crazy Orange

VIRTUVĖS VANDENS 

MAIŠYTUVAS „LOGIC” 

Classy Chrome

Serijos „Coloric“ vandens maišytuvų spalva gaunama anoduojant 

aliuminį, todėl jų paviršius toks pat patvarus, kaip ir chromuotų 

vandens maišytuvų. Šios serijos vandens maišytuvų yra penkių 

prašmatnių spalvų. 
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LOGIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

Logic praustuvo maišytuvas
Logic praustuvo maišytuvas     GB41214951
Classy Chrome, be dugno vožtuvo

Priedai:
Dugno vožtuvas (push-down)     GB41636575 01

Maišytuvo svirties galimos spalvos:
Sinful Black      GB41638515 23
Perfect White     GB41638515 25
Moody Blue     GB41638515 36
Crazy Orange     GB41638515 38

Logic praustuvo maišytuvas su rankiniu dušeliu
Classy Chrome, be dugno vožtuvo    GB41214961  

Priedai:
Dugno vožtuvas (push-down)     GB41636575 01

Maišytuvo svirties galimos spalvos:
Sinful Black      GB41638515 23
Perfect White     GB41638515 25
Moody Blue     GB41638515 36
Crazy Orange     GB41638515 38

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

•  Energijos sąnaudų klasė A;

•  Reguliuojama komfortiška srovė;

•  Reguliuojama komfortiška tempera- 

 tūra;

•  Į pakuotę įeina lanksčios žarnelės,  

 lengvam instaliavimui;

•  Spalvotos rankenėlės kaip opcija;

•  Galima apriboti vandens tempera- 

 tūrą siekiant išvengti apsiplikymo;

•  Daugiau informacijos 

 www.gustavsberg.lt
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Praustuvo vandens maišytuvas “Logic” su rankiniu dušeliu
ir sieniniu laikikliu, 1,75 m žarnele ir rankenėle indaplovei/skalbimo mašinai 
vandens tiekimui sustabdyti 
Classy Chrome, be dugno vožtuvo     GB41214991  

Priedai:
Dugno vožtuvas (push-down)     GB41636575 01

Keičiamos šių spalvų rankenėles:
Sinful Black      GB41638520 23
Perfect White     GB41638520 25
Moody Blue     GB41638520 36
Crazy Orange     GB41638520 38

Montuojamas aeratorius: 638549

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638549

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638549

Remiantis SS 820000
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

 COLORIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

 NAUTIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

Coloric praustuvo maišytuvas

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

Priedas:
Dugno vožtuvas (push-down)     GB41636575 01 

Coloric praustuvo maišytuvas 
Be dugno vožtuvo, su rankiniu dušu

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

Priedas:
Dugno vožtuvas (push-down)     GB41636575 01 

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic”
Su dugno vožtuvu ir keliamąja svirtimi  GB41214041

Be dugno vožtuvo, su kamščio grandinėlės kabliuku GB41214047

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic”

Su dugno vožtuvu ir sieteliu bei kamščiu  GB41214043

•  Pagaminta iš kieto anotuoto aliuminio;

•  Aliuminis 100 proc. perdirbamas;

•  Reguliuojama komfortiška vandens  

 srovė;

•  Galima apriboti vandens tempera- 

 tūrą siekiant išvengti apsiplikymo.

•  Energijos klasifi kavimas A;

•  Reguliuojama komfortiška vandens  

 srovė;

•  Reguliuojama komfortiška vandens  

 temperatūra;

•  Galima apriboti vandens tempera- 

 tūrą siekiant išvengti apsiplikymo;

•  Daugiau informacijos 

 www.gustavsberg.lt.
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Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 160 mm svirtimi 

Be dugno vožtuvo, su kabliuku kamščio grandinėlei  GB41214047 64

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su chromuotu rankiniu dušu 
ir sieniniu laikikliu
 
Su dugno vožtuvu, keliamąja svirtimi ir kamščio kabliuku kamščio grandinėlei  GB41214141

Be dugno vožtuvo, su kabliuku kamščio grandinėlei GB41214147
 

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 150 mm čiaupu
Čiaupą galima pasukti 60° kampu

Be dugno vožtuvo   GB41214045

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 150 mm čiaupu 
ir chromuotu rankiniu dušu bei sieniniu laikikliu
Čiaupą galima pasukti 60° kampu

Be dugno vožtuvo   GB4124145
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Praustuvo maišytuvas Nautic su 150 mm čiaupu su vandens 
tėkmės uždarymu indaplovei/skalbimo mašinai
Čiaupą galima pasukti 80° kampu

Be dugno vožtuvo    GB41214085

Su dugno vožtuvu   GB41214185

Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 150 mm čiaupu
Čiaupą galima pasukti nuo 0° iki 110 ° kampu

Be dugno vožtuvo  GB41214245

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000

Montuojamas aeratorius: 638221

Remiantis SS 820000
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

Nautic praustuvo maišytuvas

Be dugno vožtuvo        GB41214081

Priedai:
Maitinimo blokas, 6V       GB41638561 

SENSORINIAI MAIŠYTUVAI PRAUSTUVAMS

•  Idealus sprendimas tiek namuose, tiek  

 visuomeniniuose objektuose;

•  Sertifi kuotos lanksčios žarnelės lengvam  

 maišytuvo pajungimui;

•  Automatiškas reguliavimas – visi nusta- 

 tymai automatiškai nusireguliuoja pagal  

 atstumą iki praustuvo;

•  Baterijos pridedamos; lengvai įdedamos;

•  Yra svirtelė temperatūrai užfi ksuoti;

•  Sensoriaus jautrumas gali būti nustato- 

 mas be papildomų įrankių;

•  Automatinė išsivalymo funkcija.

NAUTIC BIDE MAIŠYTUVAS

•  Reguliuojama komfortabili vandens  

 srovė;

•  Reguliuojama komfortabili komfor- 

 tiška temperatūra;

•  Sertifi kuotos lanksčios žarnelės  

 lengvam maišytuvo pajungimui;

•  Reguliuojamas aeratorius;

•  Galima apriboti karšto vandens  

 temperatūrą, siekiant išvengti apsip- 

 likymo.   

Logic praustuvo maišytuvas

Classy Chrome, be dugno vožtuvo     GB41214981 

Priedai:
Maitinimo blokas, 6V    GB41638561 

Nautic bide maišytuvas

Su dugno vožtuvu ir keliamąja svirtimi   GB41214071
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš viršaus

Classy Chrome     GB41214924 

Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos:
Sinful Black   GB41638528 23
Perfect White   GB41638528 25
Moody Blue   GB41638528 36
Crazy Orange   GB41638528 38

Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš apačios

Classy Chrome    GB41214904
 
Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos:
Sinful Black   GB41638528 23
Perfect White   GB41638528 25
Moody Blue   GB41638528 36
Crazy Orange   GB41638528 38

Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Coloric“ su dušo jungtimi apačioje

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

Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Coloric“ su dušo jungtimi viršuje

Sinful Black  GB41219224 23
Rough Aluminium  GB41219224 46
Heavenly Champagne  GB41219224 47
Moody Blue  GB41219224 48
Passionate Red  GB41219224 49

LOGIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

•  Greitai reaguoja į temperatūros ir  

 vandens spaudimo pokyčius;

•  Įmontuota automatinė apsauga  

 nuo apsiplikymo;

•  Keraminis uždarymo vožtuvas,  

 kuris užtikrina ilgalaikį naudojimą ir  

 apsaugą nuo pratekėjimo;

•  Spalvotos rankenėlės kaip opcija.

 COLORIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

•  Greitai reaguoja į temperatūros ir  

 slėgio pokyčius;

•  Įmontuota automatinė apsauga nuo  

 apsiplikymo;

•  Anotuoto aliuminio danga;

•  Aliuminis 100% perdirbamas;

•  Keraminis uždarymo vožtuvas,  

 kuris užtikrina ilgalaikį naudojimą ir  

 apsaugą nuo pratekėjimo.
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M20x1,5
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115

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

VONIOS MAIŠYTUVO SNAPAS NAUTIC IR LOGIC TERMOSTATINIAMS MAIŠYTUVAMS

•  Tinka Nautic ir Logic termostatiniams   

 maišytuvams;

•  Kai čiaupas pasuktas vertikaliai maišy-  

 tuvui, vanduo bėgs per čiaupą; Kai jis   

 pasuktas į šoną vanduo bėgs per dušo  

 galvą;

•  Pasukamas čiaupas užtikrina patikimą   

 apsaugą  vaikams žaidžiant vonioje;

•  Pasukamas čiaupas užima labai mažai   

 vietos.

Sukiojamas snapas     GB41638760 

NAUTIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

•  Greitai reaguoja į temperatūros ir  

 slėgio pokyčius;

•  Įmontuota automatinė apsauga nuo  

 apsiplikymo;

•  Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris  

 užtikrina ilgalaikį naudojimą ir apsau- 

 gą nuo pratekėjimo;

•  Sroves tekmės reguliatoriuje yrta  

 įmontuotas mygtukas, kuris apriboja  

 sroves tėkmę iki apytiksliai 9l /min.

Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su dušo jungtimi apačioje  GB41215304

Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su dušo jungtimi viršuje  GB41215324 

Art. Nr.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

LOGIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

•  Greitai reaguoja į temperatūros ir  

 slėgio pokyčius;

•  Įmontuota automatinė apsauga nuo  

 apsiplikymo;

•  Specialus mygtukas apribojantis  

 temperatūrą iki 38°C;

•  Dušo-čiaupo perjungėjas įmontuo- 

 tas dušo žarnos pajungime;

•  Keraminis atidarymo-uždarymo  

 vožtuvas užtikrina maišytuvo ilgaam-

 žiškumą;

•  Spalvotos rankenėlės kaip opcija;

•  Pasukamas čiaupas užtikrina patiki- 

 mą apsaugą vaikams žaidžiant vonioje.

COLORIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

•  Greitai reaguoja į temperatūros ir  

 slėgio pokyčius;

•  Įmontuota automatinė apsauga nuo  

 apsiplikymo;

•  Dažytas aliuminio anotavimo metodu,  

 kas užtikrina spalvos ilgaamžiškumą;

•  Aliuminis yra 100% perdirbamas;

•  Keraminis atidarymo-uždarymo  

 vožtuvas užtikrina maišytuvo  

 ilgaamžiškumą;

•  Specialus mygtukas apribojantis  

 temperatūrą iki  38°C; 

•  Patraukiamas diverteris;

•  Patikimi atbuliniai vožtuvai

 NAUTIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

•  Greitai reaguoja į temperatūros ir  

 slėgio pokyčius;

•  Įmontuota automatinė apsauga nuo  

 apsiplikymo;

•  Specialus mygtukas apribojantis  

 temperatūrą iki 38°C;

•  Srovės tekmės reguliatoriuje yrta  

 įmontuotas mygtukas, kuris apriboja  

 srovės tėkmę iki apytiksliai 9l /min;

•  Patraukiamas diverteris;

•  Keraminis atidarymo-uždarymo  

 vožtuvas užtikrina maišytuvo  

 ilgaamžiškumą.

Logic termostatinis vonios maišytuvas

Classy Chrome     GB41214933
 
Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos:
Sinful Black   GB41638528 23
Perfect White   GB41638528 25
Moody Blue   GB41638528 36
Crazy Orange   GB41638528 38

Vienasvirtis vonios vandens maišytuvas „Coloric“ su nejudamu 
čiaupu ir pakeliamu perjungikliu 

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

Termostatinis vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su nejudamu čiaupu 
ir pakeliamu perjungikliu   GB41215333 

Komplektą sudaro:
Termostatinis vandens maišytuvas Čiaupas    GB41215304
Čiaupas  GB41636820
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

COLORIC DUŠO MAIŠYTUVAI

•  Dažytas aliuminio anodavimo me-

 todu, kas užtikrina spalvos ilgaamžiš- 

 kumą;

•  Aliuminis yra 100% perdirbamas.

NAUTIC MAIŠYTUVAI MONTUOJAMI Į SIENĄ

•  Yra apsauga nuo apsiplikymo;

•  Vandens taupymo funkcija įsigijus  

 yra neaktyvuota, bet gali būti nure- 

 guliuota pagal Jūsų poreikius;

•  Maišytuvai gali būti prijungti prie  

 visų vamzdžių tipų.

Vienasvirtis dušo vandens maišytuvas „Coloric“  
Dušo jungtis apačioje 

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

Dušo vandens maišytuvas „Nautic“

Su dušo jungtimi apačioje ir papildoma vandens jungtimi  GB41214004

Priedai:
Vožtuvas / papildoma vandens jungtis  FG079825705

Dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su vertikalia svirtimi

Su dušo jungtimi apačioje     GB41214014  

Dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su vertikalia svirtimi

Su dušo jungtimi viršuje ir užkemšamu dugno nuotaku   GB41214024

Art. Nr.

Art. Nr.

M
A

IŠ
Y

T
U

V
A

I

95



Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

COLORIC VONIOS MAIŠYTUVAS

•  Dažytas aliuminio anodavimo me- 

 todu, kas užtikrina spalvos ilgaamžiš- 

 kumą;

•  Aliuminis yra 100% perdirbamas;

•  Patraukiamas diverteris.

 NAUTIC VONIOS MAIŠYTUVAS

•  Yra apsauga nuo apsiplikymo. •  Vandens taupymo funkcija įsigijus  

 yra neaktyvuota, bet gali būti nure- 

 guliuota pagal Jūsų poreikius;

•  Patraukiamas diverteris.

Vienasvirtis vonios vandens maišytuvas „Coloric“ su nejudamu 
čiaupu ir pakeliamu perjungikliu 

Sinful Black  GB41209023 23
Rough Aluminium  GB41219023 46 
Heavenly Champagne  GB41219023 47 
Moody Blue  GB41219023 48
Passionate Red  GB41219023 49  

Vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su pakeliamu perjungikliu    GB41214023

Vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su čiaupu ir pakeliamu perjungikliu GB41214033

Susideda iš:
Vonios maišytuvas     GB41214004
Nejudantis čiaupas su pakeliamu perjungikliu  GB41636820

Vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su sukiojamu čiaupu ir
pakeliamu perjungikliu

Susideda iš:
Vonios maišytuvas      GB41214004
Nejudantis čiaupas (350 mm) su pakeliamu perjungikliu   GB41635270
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

COLORIC DUŠO KOMPLEKTAS 

•  Dažytas aliuminio anodavimo meto- 

 du, kas užtikrina spalvos ilgaamžiš- 

 kumą;

•  Aliuminis yra 100% perdirbamas;

•  1,75 m metalizuota žarna;

•  Rankinis dušas su trimis funkcijomis;

•  Gali būti derinamas su visais mūsų 

 vonios ir dušo maišytuvais.

DUŠO KOMPLEKTAS

•  1,75 m metalizuota žarna;

•  Rankinis dušas su trimis funkcijomis;

•  Yra laikiklis muilui;

•  Reguliuojamas viršutinis dušo galvos  

 fi ksatorius;

•  Tvirtinti prie sienos galima sutvirti- 

 nimo varžtais arba klijais;

•  Gali būti derinamas su visais mūsų  

 vonios ir dušo maišytuvais.

NAUTIC II DUŠO KOMPLEKTAS

•  1,75 m metalizuota žarna; •  Rankinis dušas su trimis funkcijomis;

•  Reguliuojamas viršutinis dušo galvos  

 fi ksatorius;

•  Gali derinamas su visais mūsų vonios  

 ir dušo maišytuvais.

Dušo komplektas „Coloric“ su 1,75 m žarna 

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

Dušo komplektas  su 1,75 m žarna 
Yra skaidri muilinė   GB41103250

Dušo komplektas „Nautic II“ su 1,75 m žarna 
Chromuotas  GB41104053 00
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

STACIONARUS DUŠO STOVAS

•  Plati dušo galva;

•  Rankinis dušelis slankiojančiame  

 stove;

•  Patraukiamas diverteris;

•  1,75 m metalizuota žarna;

•  Skirtas maišytuvams su pajungimu į  

 dušą iš viršaus;

•  Gali būti pajungtas ir su maišytuvais,  

 kurių pajungimas apačioje, bet tam  

 reikalingos papildomos detalės.

RANKINIS DUŠELIS

•  Kai nėra pakankamai vietos įrengti  

 pilnos komplektacijos dušo komplek- 

 tą, rankinis dušelis montuojamas į  

 sieną gali būti išeitis.

Rankinis dušelis                GB41636596 00

Žarna                  GB41636266 00

Sieninis laikiklis                   GB41637575

Dušo komplektas G1 
Dušo galva 200x200 mm

Dušo komplektas G1 su Nautic termostatiniu maišytuvu     GB41215325 

Dušo komplektas G1 be maišytuvo     GB41103225

Susideda iš:
Dušo galva
Rankinis dušelis
Diverteris
1,75 m dušo žarna

Priedai:
Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su vandens vamzdžio jungtimi apačioje  GB41638464 

Dušo komplektas G2
Dušo galvos skersmuo Ǿ200 mm

Dušo komplektas G2 su Nautic su termostatinio maišytuvu    GB41215320

Dušo komplektas G2 be maišytuvo   GB41103220

Susideda iš:
Dušo galva
Rankinis dušelis
Diverteris
1,75 m dušo žarna

Priedas:
Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su vandens vamzdžio jungtimi apačioje  GB41638464
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu ir rankenėle

Classy Chrome    GB41204996 
 
Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos:
Sinful Black   GB41638520 23
Perfect White   GB41638520 25
Moody Blue   GB41638520 36
Crazy Orange   GB41638520 38 

LOGIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

•  Energijos klasė B;

•  Reguliuojama komfortiška srovė;

•  Reguliuojama komfortiška   

 temperatūra;

•  Sertifi kuota lanksti vandens pa-

jungimo žarna užtikrinanti paprastą 

pajungimą;

•  Pasukimo kampas 110° (nustatytas  

 ribotuvas ties 0° ir 60°);

•  Spalvotos svirtelės kaip opcija.

LOGIC Į SIENĄ MONTUOJAMI MAIŠYTUVAI

•  Gali būti kombinuojamas su galimai 

papildomai užsakomais čiaupais;

•  Vandens taupymo funkcija įsigijus  

 yra neaktyvuota, bet gali būti nure- 

 guliuota pagal Jūsų poreikius;

•  Jungtis papildomai karšto ar šalto  

 vandens pajungimui;

•  Spalvota svirtelė kaip opcija.

Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu

Classy Chrome   GB41204956 
 
Maišytuvo svirties galimos spalvos:
Sinful Black    GB41638515 23
Perfect White   GB41638515 25
Moody Blue   GB41638515 36
Crazy Orange   GB41638515 38 
 

Logic maišytuvas

Classy Chrome   GB41214934

Galimi priedai:
Diverteris   GB41636820
85 mm. snapas  GB41633631
150 mm. snapas  GB41633632

Maišytuvo svirties galimos spalvos:  
Sinful Black  GB41638515 23 
Perfect White  GB41638515 25 
Moody Blue  GB41638515 36 
Crazy Orange  GB41638515 38
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Art. Nr.

•  Reguliuojama komfortiška srovė;

•  Reguliuojama komfortiška vandens  

 temperatūra;

•  Sertifi kuota lanksti vandens pajungi- 

 mo žarna užtikrinanti paprastą pajun-

 gimą;

•  Spalvotos svirtelės kaip opcija.

Logic virtuvinis maišytuvas su aukštu snapu

Classy Chrome    GB41204958  

Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos: 
Sinful Black    GB41638515  
Perfect White    GB41638515  
Moody Blue    GB41638515  
Crazy Orange    GB41638515  

Logic virtuvinis maišytuvas su aukštu snapu  ir perjungimu į indaplovę 
ar skalbimo mašiną

Classy Chrome  GB41204998  

Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos:
Sinful Black   GB41638520  
Perfect White   GB41638520  
Moody Blue    GB41638520  
Crazy Orange    GB41638520  

LOGIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

•  Dažytas aliuminio anodavimo meto-

 du, kas užtikrina spalvos ilgaamžiš- 

 kumą;

•  Aliuminis yra 100% perdirbamas;

•  Sertifi kuota lanksti vandens pajungi- 

 mo žarna užtikrinanti paprastą  

 pajungimą;

•  Pasukimo kampas kampas 110° arba  

 fi ksuotas.

Virtuvės vandens maišytuvas „Coloric“ su aukštai įtaisytu čiaupu,
su rankenėl e indapl ovės vandens tiekimui sustabdyti arba be jos

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

Aksesuaras:
Su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti GB41205081

 COLORIC VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

  NAUTIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

•  Energijos klasė B;

•  Reguliuojama komfortiška srovė;

•  Reguliuojama komfortiška tempe- 

 ratūra;

•  Sertifi kuota lanksti vandens pajungi-

 mo žarna užtikrinanti paprastą pajun- 

 gimą;

•  Pasukimo kampas kampas 110°  

 žemiems modeliams;

•  Pasukimo kampas kampas 110° (nus- 

 tatytas ribotuvas ties 0° ir 60°);  

•  Yra apsauga nuo apsiplikymo.

Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su aukštu čiaupu, 
be rankenėlės indaplovės vandens tiekimui sustabdyti   GB41204056

Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su aukštu čiaupu,
su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti    GB41204096

Kampinė jungė indaplovei ar kavos aparatui prijungti      GB41635790 01

Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su žemu čiaupu,
be rankenėlės indaplovės vandens tiekimui sustabdyti   GB41204055

Su įjungiamu rankiniu dušu   GB41204155

Su įjungiamu šepečiu indams plauti   GB41204155 88

Nautic virtuvinis maišytuvas, aukštu snapu, be perjungėjo į indaplovę 
ar skalbimo mašiną    GB41204057  

Nautic virtuvinis maišytuvas, aukštu snapu, su perjungėjo į indaplovę 
ar skalbimo mašiną  GB41204097  

Nautic kitchen sink mixer with high spout, with dishwasher shut-off  
Išvestis stalviršinei indaplovei arba kavos aparatui    GB41635790 01  
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Art. Nr.

Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su žemu čiaupu, 
su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti   GB41204095

Su į jungiamu rankiniu dušu   GB41204195

Su įjungiamu šepečiu indams plauti   GB41204195 88

Kampinė jungė indaplovei ar kavos aparatui prijungti    GB41635790 01 

Nautic virtuvinis maišytuvas montuojamas į sieną su čiaupu tvirtinamu iš viršaus  GB41204256

Susideda:
Vandens maišytuvas  GB41214024
Su nejudamu čiaupu 250 mm   GB41630184

Nautic virtuvinis maišytuvas montuojamas į sieną su čiaupu tvirtinamu iš viršaus  GB41204255 

Susideda:
Vandens maišytuvas  GB41214024
Su nejudamu čiaupu 250 mm   GB41633614

Art. Nr.

 ND 40 VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

•  Sertifi kuota lanksti vandens pajungi-

 mo žarna užtikrinanti paprastą pajun- 

 gimą;

•  Pasukimo kampas kampas 110º;

•  Yra apsauga nuo apsiplikymo.

Virtuvės vandens maišytuvas ND 40 su aukštu čiaupu,
be rankenėlės indaplovės vandens tiekimui sustabdyti GB   GB41209455

Su rankiniu dušu     GB41209451

Virtuvės vandens maišytuvas ND 40 su aukštu čiaupu, 
su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti GB   GB41209495

Su rankiniu dušu    GB41209491

Kampinė jungė indaplovei ar kavos aparatui prijungti    GB41635790 01

Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.
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Kainų prašom teirautis pardavimo atstovo. 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.

Art. Nr.

Lauko čiaupas su atbuliniu vožtuvu ir nenuimama rankenėle

Tinka sienoms, kurių storis iki 400 mm     FG0105061

 LAUKO ČIAUPAI

•  Paprasta instaliuoti;

•  Gali būti sumontuota į senus  

 vamzdžius;

•  Kampu montuojamas lauko čiaupas,  

 kuris apsaugo nuo užšalimo;

•  Neužšala net jeigu žarna yra pajungta;

•  Nuimamas raktas arba rankenėlė;

•  Sienios storis turi būti max. 400 arba  

 1000 mm.

Lauko čiaupas su atbuliniu vožtuvu ir nuimama rankenėle

Tinka sienoms, kurių storis iki 400 mm     FG0105060

Tinka sienoms, kurių storis iki 1000 mm storio     FG0105070
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A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Maironio 25-23, Vilnius 01125

Tel. +370 5246 0810

www.gustavsberg.lt infolt@gustavsberg.com

DAUGIAU INFORMACIJOS 

GALITE RASTI MŪSŲ 

INTERNETO SVETAINĖJE: 

WWW.GUSTAVSBERG.LT




