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VONIOS KAMBARYS



„GRAPHIC 
BASE”
Gyvenimas vonios kambaryje turi tekėti įprasta 
eiga. Visiems svarbu, kad patraukli forma ir 
neprilygstamas funkcionalumas derėtų 
tarpusavyje. Todėl pristatome „Graphic Base” – 
priedą prie mūsų populiaraus „Graphic” serijos 
baldų asortimento. Paprastesnis dizainas 
ir mažesnė kaina leidžia daugiau žmonių mėgautis 
visapusiškai funkcionalaus vonios kambario 
privalumais.
Nors vis dar galite rinktis įvairių rūšių išmanius 

„Graphic“ sprendimus, „Graphic Base“ serijos 
gaminiai yra tik baltos spalvos ir tik su lygia 
durelių apdaila. Tai savo ruožtu palengvina 
maišytuvų ir kitų priedų pasirinkimą. Norime, kad 
kiekvienas galėtų paprastai ir nesudėtingai 
įsirengti tvarkingą ir funkcionalų vonios kambarį.

Pasirinkdami rankenėles, vonios kambario 
aksesuarus ir maišytuvą praustuvui, galite 
visiškai pakeisti vonios kambario vaizdą: 
nuo modernaus ir šiuolaikiško iki klasikinio 
ar sendinto. Visos mūsų tradicinės ir apvalios 
rankenėlės dera prie visų vonios kambario 
baldų. Kai kurios apvalios rankenėlės taip 
pat gali būti montuojamos ant sienų vietoj 
rankšluosčių pakabų. Galite rinktis iš plataus 
praustuvams skirtų maišytuvų asortimento. 
Su visu asortimentu galite susipažinti apsilankę
interneto svetainėje www.gustavsberg.lt.

...KAIP IR MŪSŲ „ATLANTITIC“ MMAIŠYAIŠ TUVAUVAS, 

SKIRTAS PRAUSTUVUI..

2020 M.
NAUJIENA!

MŪSŲ „ROUND“ SERIJOS AKSESUARŲ 

ASORTIMENTAS PASIŽYMI PUIKIU 

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIU...



Spalva Gaminio Nr.

 „Graphic Base“ vonios kambario spintelė su praustuvu, plotis – 450 mm Balta GB71GBVU45AGWB

 „Graphic Base“ vonios kambario spintelė su praustuvu, plotis – 600 mm Balta GB71GBVU60AGWB

 „Graphic Base“ vonios kambario spintelė su praustuvu, plotis – 800 mm Balta GB71GBVU80AGWB

PRIEDAI
Erdvę taupantį elektros lizdą galima įrengti bet kurioje Jūsų pasirinktoje spintelėje. Jis skirtas 
elektriniam dantų šepetėliui įkrauti, plaukų džiovintuvui ar elektrinei skutimosi mašinėlei 
įjungti. Pateikiami visi montavimui skirti elementai. Apsaugos klasė – IP44. 
Elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifi kuotas elektrikas.  

Elektros lizdas Balta GB711800220

Spalva Gaminio Nr.

 Spintelė su veidrodinėmis durelėmis, plotis – 449 mm Balta GB71GBMC45AG00

Spintelė su veidrodinėmis durelėmis, plotis – 599 mm Balta GB71GBMC60AG00

Spintelė su veidrodinėmis durelėmis, plotis – 799 mm Balta GB71GBMC80AG00

„GRAPHIC BASE“ VONIOS KAMBARIO SPINTELĖ SU PRAUSTUVU 

• Siauresnis gylis, leidžiantis įrengti spintelę mažuose vonios kambariuose
• Stalčiuje yra erdvės elektros lizdui įrengti (pasirinktinai)
• Švelniai ir tyliai savaime užsidarantys stalčiai
• Stalčiai su ¾ ilgio ištraukiama dalimi
• Mažai vietos užimantis ištraukiamas nuotekų trapas
• Spintelių korpusai, durelės ir stalčiai pagaminti iš tos pačios medžiagos 

ir yra tos pačios spalvos
• Medžiaga – vonios kambariams pritaikyta drėgmei atspari 

medienos plaušo plokštė
• Pilnai porcelianu padengtas praustuvas
• Greitai ir lengvai montuojama bei reguliuojama
• Papildomas daugybės skirtingo stiliaus rankenėlių pasirinkimas

„GRAPHIC BASE“ SPINTELĖ SU VEIDRODINĖMIS DURELĖMIS 

• Dvigubos švelniai užsidarančios veidrodžio durelės
• Dvi išimamos stiklinės lentynos
• Vieta elektros lizdui įrengti

• Medžiaga – vonios kambariams pritaikyta drėgmei atspari medienos 
plaušo plokštė

• Lengvai ir greitai montuojama ant sienos
• Papildomai galima pasirinkti apšvietimą ir elektros lizdą
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Spalva Gaminio Nr.

300

40

108 Apšvietimas veidrodžiams / veidrodinėms spintelėms. Ilgis – 300 mm Chromuota GB71GCCL30

500

40

108 Apšvietimas veidrodžiams / veidrodinėms spintelėms. Ilgis – 500 mm Chromuota GB71GCCL50

Spalva Gaminio Nr.

Aukšta spintelė Balta GB71GBTC30AG

PRIEDAI
Ištraukiamas skalbinių krepšys aukštoms spintelėms
Nuimamas metalinis krepšys, kurį paprasta pernešti į skalbyklos patalpą
Pristatomas su pakabinimo detalėmis ir ištraukiamais bėgeliais.
Gali būti montuojamas kairėje arba dešinėje pusėje.

Pilka GB71GBLB30

TRADICINĖS IR APVALIOS RANKENĖLĖS 

Vyšnaitė ant torto – rankenėlės. Tai puikus būdas pakeisti 
vonios kambario vaizdą: nuo šiuolaikinio modernaus iki 
tradicinio sendinto. Visos mūsų tradicinės ir apvalios 
rankenėlės dera prie visų vonios kambario baldų. Kai 
kurios apvalios rankenėlės taip pat gali būti montuojamos 
ant sienų vietoj rankšluosčių pakabų. Norėdami pamatyti 
visą asortimentą, apsilankykite interneto svetainėje 
www.gustavsberg.lt.

TYLIAI UŽSIDARANTYS BALDAI

DĖL GEROS AKUSTIKOS VONIOS KAMBARYJE GARSŪS IR STAIGŪS 

GARSAI GALI YPAČ ERZINTI. DĖL TYLAUS UŽSIDARYMO FUNKCIJOS 

VONIOS KAMBARIO SPINTELIŲ DURELĖS IR STALČIAI UŽSIDARO 

ŠVELNIAI IR TYLIAI.

ATSPARUMAS DRĖGMEI

MEDIENOS, NAUDOJAMOS „GUSTAVSBERG“ VONIOS BALDAMS GAMINTI, 

IŠTOBULINTAS ILGALAIKIŠKUMAS BUVO PATIKRINTAS KARŠTOSE, 

DRĖGNOSE VONIOS KAMBARIO APLINKOSE. SUMANUS DIZAINAS 

– PAVYZDŽIUI, MŪSŲ PRAUSTUVŲ IŠPLAUKIANČIOS FORMOS – 

APSAUGO BALDUS NUO APTAŠKYMO VANDENIU IR PAŠALINA 

DRĖGMĖS PERTEKLIŲ.

APŠVIETIMAS VEIDRODINĖMS SPINTELĖMS IR VEIDRODŽIAMS

• Į komplektaciją įtraukti visi elementai montavimui

• LED apšvietimas, spalvos temperatūra – 3 000 K

• Apsaugos klasė – IP 44

• Elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifi kuotas elektrikas

„GRAPHIC“ AUKŠTA SPINTELĖ 

• Tyliai užsidarančios durelės
• Keičiama durelių kryptis montavimui dešinėje ar kairėje
• Keturios išimamos stiklinės lentynos
• Medžiaga – vonios kambariams pritaikyta drėgmei atspari medienos 

plaušo plokštė

• Lengvai ir paprastai montuojama ant sienos
• Galima papildomai įrengti ištraukiamą skalbinių krepšį
• Spintelės korpusas, durelės ir stalčiai pagaminti iš tos pačios 

medžiagos ir yra tokios pačios spalvos
• Papildomas daugybės skirtingo stiliaus rankenėlių pasirinkimas



MŪSŲ SIŪLOMA „GRAPHIC BASE“ SPINTELĖ  IR SPINTELĖS SU VEIDRODINĖMIS DURELĖMIS 

GALI BŪTI TRIJŲ SKIRTINGŲ PLOČIŲ – 45, 60 IR 80 CM. ŠIE DYDŽIAI TINK A DAUGUMAI 

VONIOS K AMBARIŲ – NUO MAŽŲ IKI DIDESNIŲ. AUKŠTA SPINTELĖ YRA TIK VIENO DYDŽIO, 

TAČIAU VISADA GALITE PASTATYTI DVI AUKŠTAS SPINTELES VIENĄ ŠALIA KITOS, JEI TIK 

TURITE PAK ANK AMAI VIETOS.

SUMANIAI 

IŠTRAUKIAMAME 

SK ALBINIŲ KREPŠYJE, 

KURIS ĮRENGTAS 

UŽ AUKŠTOS 

SPINTELĖS APATINIŲ 

DURELIŲ, GALITE 

PASLĖPTI NEŠVARIUS 

SK ALBINIUS. KREPŠĮ 

GALIMA IŠIMTI IR 

LENGVAI PERNEŠTI Į 

SK ALBYKLOS PATALPĄ.



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas

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

Telefonas: +370 5246 0810

www.gustavsberg.lt 

Nesate juodos spalvos mėgėjas? Apsilankykite mūsų 
interneto svetainėje ir susipažinkite su visais išmaniems 
vonios kambariams skirtais mūsų produktais – ypač plačiu 
dušo gaminių asortimentu. Mūsų internetiniame žurnale 
„InspiredBy” yra gausybė patarimų ir įkvepiančių idėjų, skirtų 
vonios kambario įrengimui. Be to, visus turimus klausimus 
galite atsiųsti tiesiogiai mūsų klientų aptarnavimo skyriui. 
Interneto svetainėje taip pat galite rasti vaizdinę medžiagą 
su montavimo nurodymais, instrukcijas ir atsargines dalis.
Sveiki atvykę į www.gustavsberg.lt! 

PASISEMKITE 
ĮKVĖPIMO




