
JON ELIASON DIZ AINAS

BLIZGI BALTA, MATINĖ BALTA AR JUODA

Serijos „Estetic“ keramika ir maišytuvai vonios kambaryje atrodo 
nepriekaištingai. Aptakios formos sukuria lengvumo įspūdį, 
o galimybė rinktis keramiką blizgios baltos, matinės baltos 
ar juodos spalvos išlaisvina fantaziją.

PROTINGESNIS 

VONIOS KAMBARYS



NAUJO DIZAINO IR FORMOS 
KERAMIKA IŠ „GUSTAVSBERG“

Kuriant „Estetic“ seriją Jon Eliason įkvėpimo sėmėsi iš van-
dens tekėjimo ir matematiško tikslumo. Kiekviena linija atrodo 
natūraliai ir patraukliai.   

Siekiant vientisumo, praustuvams priderinti paspaudimu 
atsidarantys keraminiai vožtuvai, o visi tvirtinimai paslėpti -        
net mažos detalės neardo vientiso dizaino. 

 Serijos „Estetic“ asortimente keramikos gaminiai - trijų spalvų: 
blizgūs balti, matiniai balti ir juodi. Praustuvai dviejų dydžių, o 
unitazai pastatomi ir pakabinami. Aptakios formos kuria erdvės 
įspūdį, tačiau serijos gaminiai yra optimalaus dydžio.

Nepriekaištingos „Estetic“ serijos gaminių formos ir 
sumanūs sprendimai sukurs išskirtinio dizaino vonios kambarį.

ŠVEDŲ DIZAINERIS 

JON ELIASON DIRBA SU 

ĮVAIRIOMIS MEDŽIAGOMIS 

ĮSKAITANT STIKLĄ, 

KERAMIKĄ IR KITAS IR YRA 

SUKŪRĘS DAUG SKANDINA-

VIŠKO DIZAINO PRODUKTŲ. 

MŪSŲ PUSLAPYJE 

WWW.GUSTAVSBERG.LT 

RASITE INTERVIU SU 

JON ELIASON
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MAIŠYTUVŲ IR PRAUSTUVŲ SIFONŲ DIZAINAS IR SPALVA PUIKIAI DERA 

PRIE „ESTETIC“ KOLEKCIJOS KERAMIKOS.
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NEPRIEKAIŠTINGAM VONIOS                 

KAMBARIO INTERJERUI

MAIŠYTUVAI YRA SKIRTI VERTINANTIEMS GERĄ DIZAINĄ, 

SPALVŲ PASIRINKIMĄ IR REIKALAUJANTIEMS AUKŠTOS 

PRODUKTŲ KOKYBĖS.
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MAIŠYTUVUS DERINKITE PRIE          

KERAMIKOS  
MAIŠYTUVAI TAIP PAT MATINIAI BALTI, CHROMUOTI IR 

JUODI. NUO ŠIOL VONIOS KAMBARYJE VISKAS DERA 

NEPRIEKAIŠTINGAI – MAIŠYTUVAS, SIFONAS IR 

KERAMINIS VOŽTUVAS.

GUSTAVSBERG / PROTINGESNIS VONIOS KAMBARYS

GERAS DIZAINAS PRIVALO BŪTŲ SUMANUS

SĄVOKA DIZAINAS, MUMS - FORMOS, SPALVOS, TAUPANČIŲ FUNKCIJŲ SINTEZĖ. 
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IR SUMANUS, IR GRAŽUS

Serijos pavadinimas „Estetic“ kalba pats už save, bet nepriekaištingas dizainas nėra vienintelis šios serijos 
išskirtinumas. Serija pasižymi funkcionaliais ir sumaniais sprendimais, kurie Jūsų laiką vonioje pavers ypač maloniu.

TYLUS IR SAUSAS

Visiškai uždaras porceliano vandens bakas slepia vidinį bakelį, kurio dėka negirdėti vandens užsipildimo 
taip pat ant išorinio bako nesikaupia kondensatas, todėl nelimpa nešvarumai ir dulkės. 

NĖRA GALIMYBIŲ KAUPTIS PURVUI

Unitazuose su bakeliu, puodą ir bakelį jungianti kraštinė šiek tiek paaukštėjo, aukštesnė kraštinė apsaugo 
nuo nešvarumų patekimo po bakeliu, taip pat aptakūs kraštai lengvina valymą ir užtikrina higieną. Unitazo 
padas yra vientisas, jog Jums būtų paprasčiau valyti. 

„SOFT CLOSE“ ARBA ŠVELNUS UŽSIDARYMAS

Sunkios sėdynės ir dangčiai ankstesniuose unitazuose asocijuojasi su ypač nemaloniu garsu, kai jie 
leidžiasi. Švelnaus užsidarymo 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 yra 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.

„CERAMIC PLUS“ = C+

Dauguma mūsų produktų gali būti su C+ paviršiumi. Ši danga neleidžia ant porceliano kauptis purvui ir 
vandeniui. Taip pat reikia mažiau chemikalų, todėl mažiau jų su vandeniu patenka į aplinką.

„HYGIENIC FLUSH“

„Hygienic Flush“ unitazai yra mūsų inovacija! Naujas dizainas su atviru nuplovimo kraštu, kuris daug 
geriau nuplauna visus nešvarumus. Taip užtikrinama didesnė švara ir mažiau sunaudojama valiklių.

„SUPRAFIX“  TVIRTINIMAS

Tai mūsų patentuotas, paslėptas pakabinamų unitazų tvirtinimas, kurio visai nesimato. Dėka tokio tvir-
tinimo nesikaupia nešvarumai už papildomų detalių t.y. keramika yra vientisa, jog Jums būtų paprasčiau 
valyti.

SAUGUS PRILIETIMAS

Visi termostatiniai „Gustavsberg“ maišytuvai sukonstruoti taip, jog karštas vanduo prateka išilgai 
maišytuvo gale, tai sumažina termostato karštį priekyje ir riziką nusideginti.  

ECO-STOP 

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti maišytuvo maksimalią vandens srovę. Vandens srovė yra regu-
liuojama, pagal kiekvieno poreikius. 

BE ŠVINO 

Maišytuvas yra pagamintas iš medžiagų, kurių bendroje masėje švino yra mažiau nei 0,1%.

SLĖGIO IR TEMPERATŪROS APSAUGA

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 vandens temperatūros ir srovės pokyčių skirtumus.

Pb
0,1%<
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PASLĖPTI TVIRTINIMAI

Pakabinamas unitazas tvirtinamas mūsų patentuotu 
„Suprafi x“ tvirtinimu, kurio visai nesimato, o montavimas 
ypač paprastas. Daugiau informacijos 9 puslapyje.

SUMANIOS FUNKCIJOS – DAR TOBULESNIS 
DIZAINAS

SUMANIOS MAIŠYTUVŲ FUNKCIJOS 

„Estetic“ kolekcijos maišytuvuose integruotos sumanios 
funkcijos, kurios yra nematomos, tačiau naudingos. 

Vonios kambarys apstatytas „Estetic“ bus neišvengiamai gražus, higieniškas ir funkcionalus.  Nepriekaištingas dizainas 
tikras malonumas akims, o vientisos ir aptakios formos lengvina valymą.

VIENTISAS, TYLUS IR ŠVARUS

Pastatomas unitazas – klijuojamas prie grindų, kadangi 
nesimato tvirtinimų, taip  užtikrinamas vientisas dizainas. 
Atskiras, vidinis bakelis užtikrina, jog kondensatas nesikaups 
ant išorinio bakelio ir nebus girdimas bakelio užpildymas 
vandeniu. Aptakios formos lengvina valymą, o nešvarumai 
nesikaupia sunkiai pasiekiamose valymui vietose.

FORMA YRA FUNKCIJA

Visi gaminių tvirtinimai paslėpti siekiant užtikrinti vientisą 
paviršių ir dizainą. Natūralios formos ir tokie sumanūs 
sprendimai, kaip paauštinta galinė kraštinė ne tik dėl 
charakteringo dizaino, bet ir dėl praktiškumo – neleidžia 
vandeniui pratekėti tarp praustuvo ir sienos.
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„ESTETIC“ SKIRTINGO DYDŽIO VONIOS 
KAMBARIUOSE

3M

6M

NEDIDELI IŠMATAVIMAI 

MAŽIEMS VONIOS KAMBARIAMS 

Jon Eliason sukurta vonios kambario 
įranga iš pirmo žvilgsnio gali 
klaidinti. Aptakios, švelnios formos 
iš pirmo žvilgsnio atrodo gana 
erdviai, tačiau keramikos gaminių  
išmatavimai nedideli, todėl „Estetic“ 
puikiai tiks nedidelių išmatavimų 
vonios kambariuose.

PRITAIKYTA ĮVAIRIEMS             

POREIKIAMS

Serijoje dviejų dydžių praustuvai ir 
pakabinami, bei pastomi unitazai, 
todėl galite kurti vonios kambario 
erdvę siekiant tobuliausio spren-
dimo vidutinio dydžio kambaryje. 
Natūralios formos atrodo neprie-
kaištingai ir tobulai įsilieja į interjerą. 
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10 M TEGU KERAMIKA KALBA PATI UŽ SAVE 

Nereikia sakyti, jog daugiau erdvės 
suteikia ir daugiau galimybių kuriant 
interjerą. Norite išnaudoti erdvę suteikiant 
daugiau komforto ir funkcionalumo pvz. 
įsirengiant du praustuvus šalia ar paliekant 
daugiau aplink kiekvieną gaminį? Pastara-
sis pasirinkimas suteikia daugiau komforto 
kasdienybėje.
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„HYGIENIC FLUSH” –                          

ATVIRAS APIPLOVIMO 

KRAŠTAS 

Naujas, išmanus dizainas su 
atviru  apiplovimo kraštu, kuris 
daug geriau nuplauna visus 
nešvarumus. Taip užtikrinama 
didesnė švara ir mažiau sunaudojama 
valiklių.

NEPRIEKAIŠTINGAS 
DIZAINAS IR HIGIENA

UNITAZAS SU ĮPRASTU              

APIPLOVIMO KRAŠTU

          

is 

ma 
dojama 

U

A

Rinkdamiesi „Estetic“ unitazą, įsigyjate unitazą su 
revoliucine technologija „Hygienic Flush“ užtikrinančia 
maksimalią higieną, kuri nepriekaištingai apiplauna net ir 
sunkiai pasiekamas briaunas. Atviras apiplovimo kraštas 

užkerta kelią kauptis purvui ir bakterijoms, dėka galimybės 
valant be didelių pastangų pasiekti visas unitazo vietas. 
„Hygienic Flush“  technologija – standartas  visuose 
„Estetic“ unitazuose.
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MAŽIAU NEŠVARUMŲ SU „CERAMICPLUS” 

Šis keramikos paviršiaus padengimas pagerina natūralias jos savybes t.y daro paviršių atsparų nešvarumams ir vandeniui. 
Mažiau nešvarumų prikimba prie paviršiaus, o vandens lašai neužsilaiko ant horizontalaus paviršiaus tokiu būdu formuodami 
kalkių žymes, dėka „CeramicPlus” dangos, kuri neleidžia susiformuoti tvirtam ryšiui su keramikos paviršiumi. 

SUPRAFIX 

Tai mūsų patentuotas, paslėptas 
pakabinamų unitazų tvirtinimas, atliekamas 
per unitazo sėdynės tvirtinimo skyles. Dėka 
tokio tvirtinimo nesikaupia nešvarumai už 
papildomų detalių t.y. keramika yra vientisa, 
jog Jums būtų paprasčiau valyti.

„Suprafix” tvirtinimas užtikrina ypač paprastą 
unitazo montavimą ir maksimalią higieną Jūsų 
vonios kambaryje.

SU „CERAMICPLUS” 

Vandens lašai neužsilaiko ant paviršiaus 
tokiu būdu formuodami kalkių žymes, 
„CeramicPlus” neleidžia susiformuoti 
tvirtam ryšiui su keramikos paviršiumi. 

NEMATOMAS PRANAŠUMAS

Puslapyje www.gustavsberg.com/lt rasite 
unitazo su „Suprafix” tvirtinimu montavimo video
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PASTATOMAS UNITAZAS

• Pagamintas iš higieniško, ilgaamžio, 
didelio tankio sanitarinio porceliano

• Aptakus dizainas, kurį lengva valyti
• Trys spalvos: blizgi balta, matinė 

balta ir juoda
•„Hygienic Flush” t.y atviras apiplo-

vimo kraštas, jog būtų lengviau 
valyti. Apiplauna iki pat viršaus, taip 
užtikrinama švara ir mažiau sunaudo-
jama valiklių

PAKABINAMAS UNITAZAS 

• Pagamintas iš higieniško, ilgaamžio, 
didelio tankio sanitarinio porceliano

• Aptakus dizainas, kurį lengva valyti
• Trys spalvos: blizgi balta, matinė 

balta ir juoda
• „Hygienic Flush” t.y atviras apiplo-

vimo kraštas, jog būtų lengviau 
valyti. Apiplauna iki pat viršaus, taip 

užtikrinama švara ir mažiau sunau-
dojama valiklių

• „Suprafi x“ paslėptas pakabinamų 
unitazų tvirtinimas, kurio visai nesi-
mato

• Tinka su „Gustavsberg Triomont“ 
potinkiniu rėmu

• Dvi sėdynių pasirinkimo galimybės: 

kietas dangtis arba kietas su „Soft 
Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis

• „C+“ lengvam ir draugiškam aplin-
kai valymui

• Atstumas tarp varžtų c-c 180 mm
• Testuota apkrova 400kg

Art. Nr.

Art. Nr.

8300 „Estetic” su paslėptu S/P formos nuotaku, klijuojamas prie grindų, 
be skylių tvirtinimui.
Pastatomas unitazas su atviru apiplovimo kraštu.
Dvifunkcinis vandens nuleidimo mechanizmas. Su C+.

Baltas, dangtis su SC/QR  GB1183002R1231G
Matinis baltas, dangtis su SC/QR  GB1183002S3231G
Juodas, dangtis su SC/QR  GB1183002S0231G
 

8330 „Estetic” pakabinamas unitazas su atviru apiplovimo kraštu, su C+. 
Skirtas montuoti su potinkiniu rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.

Baltas, dangtis su SC/QR  GB1183300R1030
Matinis baltas, dangtis su SC/QR  GB1183300S3030
Juodas, dangtis su SC/QR  GB1183300S0030
Baltas, kietas dangtis  GB1183300R1020

350

180

220

355
320 Ø102

Ø55

70

420

530

„Gustavsberg” rūpinasi tiek profesionalais, tiek „pasidaryk 
pats“ (DIY) entuziastais. Sumani pakuotė, lengvina produktų 
gabenimą, tam skirtos tvirtos ir patogios rankenos. Mūsų 
pakuotėms gaminti sunaudojama mažiau medžiagų, tokiu 
būdu daroma mažesnė žala aplinkai. 

855

200
680

10

190

420

370

180

* Kainų teiraukitės pardavimo vietose. 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 nepasiekitė.

• Dvifunkcinis vandens nuleidimo 
 mechanizmas (gamyklinis nustaty-

mas): 2/4 l
• Nuleidimą galima reguliuoti iki 6l
• Sėdynės aukštis 420 mm
• Visiškai uždaras, nerasojantis bakelis
•  Tylus vandens pripildymas bakelyje
• Dvi sėdynių pasirinkimo galimybės: 

kietas dangtis arba kietas su „Soft 
Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis

• Komplekte lanksti nutekėjimo 
rankovė

• Lanksti vandens jungtis R1/2’’
• Vientisas dizainas, kadangi klijuoja-

mas prie grindų, todėl nėra skylių 
tvirtinimui 

• „C+“ lengvam ir draugiškam aplinkai 
valymui
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PRAUSTUVAI

•  Pagamintas iš higieniško, ilgaamžio, 
didelio tankio sanitarinio porceliano

• Aptakus dizainas, kurį lengva valyti

• Trys spalvos: blizgi balta, matinė 
balta ir juoda

• Paslėpti tvirtinimai, už kurių nesikau-
pia nešvarumai

• Paspaudimu atsidarantis keraminis 
vožtuvas

• C+ lengvam ir draugiškam aplinkai 
valymui

*Kainų teiraukitės pardavimo vietose. 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 nepasiekitė.

Art. Nr.

410350 „Estetic” praustuvas tvirtinamas varžtais, 500x420 mm. Su C+

Baltas   410350R1
Matinis baltas  410350S3
Juodas   410350S0

410360 „Estetic” praustuvas tvirtinamas varžtais, 610x485 mm. Su C+

Baltas   410360R1
Matinis baltas   410360S3
Juodas   410360S0 

7273 praustuvo koja.
Praustuvui 410360.
Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiklsiai atitiklti kojos aukštį.

Baltas   72730001
Matinis baltas   727300S3
Juodas   727300S0

7297 praustuvo sifono gaubtas.
Praustuvui 410360.

Baltas   72970001 
Matinis baltas  729700S3
Juodas   729700S0

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.

Chromas   GB41103880 00L 
Baltas   GB4110388041L
Juodas   GB4110388023L 

    

410

500

220

250

420

150

Ø3580

530

610

220

310

485

75

280

Ø35

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

Chromas   GB41103880 00W 
Baltas   GB4110388041W 
Juodas   GB4110388023W
   

180 170

ca 850
690

150
140

MAX 200

80

180

285

270320

320

VISI GAMINIAI VIENOS SPALVOS

Keraminis vožtuvas yra tokios pat spalvos kaip ir praustuvo 
keramika, jog kiek įmanoma mažiau trikdytų vientisą, 
elegantišką dizainą.
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PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

DUŠO MAIŠYTUVAS SU VIENA VALDYMO RANKENA

•  Šiuolaikiškas dizainas
•  Aukštas maišytuvo modelis tinka tiek virtuvinėms plautuvėms,  
 tiek ant stalviršio pastatomiems vonios praustuvams
•  Spalvos: chromas, juoda, matinė balta
•  Maišytuvų gamybos procese naudotos medžiagos tinkamos  
 sąlyčiui su maistu
•  „Eco-stop”, reguliuojama maksimali srovė

•  Reguliuojama max. temeratūra, siekiant išvengti apsiplikymo
•  Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris užtikrina ilgalaikį naudojimą  
 ir apsaugą nuo pratekėjimo
•  Sertifi kuotos lanksčios žarnelės lengvam maišytuvo pajungimui 
•  Švino yra mažiau nei 0,1%.

•  Šiuolaikiškas dizainas
•  Spalvos: chromas, juoda, matinė balta
•  Maišytuvų gamybos procese naudotos medžiagos tinkamos  
 sąlyčiui su maistu
•  Reguliuojama max. temeratūra, siekiant išvengti apsiplikymo

•  Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris užtikrina ilgalaikį   
 naudojimą ir apsaugą nuo pratekėjimo 

Art. Nr.

Art. Nr.

„Estetic” praustuvo maišytuvas 
Be dugno vožtuvo 

Cromas    GB41218051
Juodas    GB41218051 23
Matinis baltas    GB41218051 41

„Estetic” dušo maišytuvas su dušo jungtimi apačioje  
150 c-c

Cromas   GB41218004
Juodas    GB41218004 23
Matinis baltas   GB41218004 41

„Estetic” aukštas maišytuvo modelis 
Gali būti naudojamas ir kaip virtuvinės plautuvės maišytuvas 
ir ant stalviršio pastatomiems vonios praustuvams. 
Be dugno vožtuvo 

Cromas    GB41218251
Juodas    GB41218251 23
Matinis baltas    GB41218251 41

Kereminis vožtuvas, atsidarantis paspaudimu. Tinkamas ir 
kitiems praustuvams

Cromas    GB41636575 25
Juodas    GB41636575 23 
Matinis baltas    GB41636575 41 

Gali būti komplektuojama su „Estetic” vonios maišytuvo snapu ar kitu snapu.

340

m
ax

 4
5

155

105

117
21

G1/2

5°

c-c

85G1/2

280

340

m
ax

 4
5

295

244

165

21

G1/2

5°

*Kainų teiraukitės pardavimo vietose. 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 nepasiekitė.

*Kainų teiraukitės pardavimo vietose. 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 nepasiekitė.

Min 30
Max 45

G 1 1/4

Pb
0,1%<

Pb
0,1%<
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„ESTETIC“ VONIOS MAIŠYTUVO SNAPAS

TERMOSTATINIAI MAIŠYTUVAI

• Patraukiams diverteris
• Spalvos: chromas, juoda, matinė balta
• Tinka visiems „Gustavsberg“ termostatiniams maišytuvams
 

•  Šiuolaikiškas dizainas
•  Spalvos: chromas, juoda, matinė balta
•  Maišytuvų gamybos procese naudotos medžiagos tinkamos  
 sąlyčiui su maistu
•  Saugus prilietimas, termostatas iš išorės neįkaista
• Greitai reaguoja į temperatūros svyravimus ir palaiko tolygią  
 temperatūrą

•  Mygtukas ties komfortiška 38°C temperatūra
•  Sumontuotas automatinis karšto vandens užraktas siekiant  
 išvengti apsiplikymo
•  Reguliuojama max. temeratūra, siekiant išvengti apsiplikymo
•  Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris užtikrina ilgalaikį   
 naudojimą ir apsaugą nuo pratekėjimo

Art. Nr.

Art. Nr.

Maišytuvo snapas

Cromas   GB41638860
Juodas    GB41638860 23
Matinis baltas   GB41638860 41

Gali būti komplektuojama su „Estetic” vonios maišytuvo snapu ar kitu snapu.

„Estetic” termostatinis dušo maišytuvas su dušo jungtimi apačioje 
150 c-c

Cromas   GB41218304
Juodas   GB41218304 23
Matinis baltas   GB41218304 41

70G1/2

c-c

268

G1/2

M20x1.5

55

100

„Estetic” termostatinis dušo maišytuvas su dušo jungtimi  iš viršaus 

150 c-c

Cromas   GB41218324
Juodas   GB41218324 23
Matinis baltas  GB41218324 41

c-c

70
38

G1/2

268

*Kainų teiraukitės pardavimo vietose. 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 nepasiekitė.

*Kainų teiraukitės pardavimo vietose. 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 nepasiekitė.
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A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas

Maironio 25-23, Vilnius 01125

+370 5246 0810

www.gustavsberg.lt, infolt@gustavsberg.com

ĮKVĖPIMUI IR PERŽIŪRĖTI 

VISUS MŪSŲ PRODUKTUS 

APSILANKYKITE 

WWW.GUSTAVSBERG.LT

PAGALBA

Mūsų puslapyje taip pat galite rasti instrukcijas, montavimo video ir pagalbą 
prižiūrint „Gustavsberg“ gaminius.
Klientų aptarnavimas infolt@gustavsberg.com  

IDĖJOS JŪSŲ VONIOS KAMBARIUI – MŪSŲ 

ŽURNALE „INSPIRED”

NAUJAS „INSPIRED” NUMERIS - tai mūsų naujas 
žurnalas skirtas Jūsų įkvėpimui ir vonios kambariui. 
Šio žurnalo tikslas padėti Jums planuoti ir priimti 
geriausius sprendimus renkantis vonios kambario 
įrangą. Mes norime Jus informuoti apie naujausias 
tendencijas ir naujus produktus rinkoje iš 
„Gustavsberg”. 




