
NYHET!
HYGIENIC FLUSH GÖR DET 
BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT.

NAUJA!

HYGIENIC
FLUSH

LENGVESNIS VALYMAS 
DĖKA ATVIRO APIPLOVIMO 

KRAŠTO

HYGIENIC FLUSH
YPATINGAI JŪSŲ NAMŲ HIGIENAI



FOR MORE 
INFORMATION ABOUT 

HYGIENIC FLUSH, VISIT 
WWW.GUSTAVSBERG.COM/

HYGIENICFLUSH

NAUJA FUNKCIJA IR VALYTI DAUG 

PAPRASČIAU

Hygienic Flush yra pakabinamas unitazas, kurio briauna yra atvira, o visas paviršius – glotnus, todėl jį 

paprasta valyti ir galima palaikyti geresnę higieną, nes visi nešvarumai veiksmingai pašalinami. Bandymai 

parodė, kad nuleidus vandenį bakterijų ant unitazo paviršiaus nelieka. Dėl higieniško plaunamojo 

mechanizmo unitazą lengviau valyti, be to, sunaudojama kur kas mažiau stipriai veikiančių valiklių. Mūsų 

Hygienic Flush unitazas pasižymi ilgaamžišku, paprastu dizainu, kuris tiktų kiekvieno vonios kambaryje.

ATVIRAS APIPLOVIMO KRAŠTAS LENGVESNIAM VALYMUI. HYGIENIC FLUSH 5G84 WC SU BALTU KIETO PLASTIKO DANGČIU TURINČIU FUNK-

CIJAS SOFT-CLOSE IR QUICK-RELEASE. TRIOMONT PNEUMATINIS BALTO STIKLO 

NULEIDIMO MYGTUKAS. ARTIC BALDAS 4860, NATŪRALAUS ĄŽUOLO SPALVOS 

IR PRAUSTUVAS 4551. G1 TUALETINIO POPIERIAUS LAIKIKLIS. 

NEPRIEKAIŠTINGAS DIZAINAS SU 

IDEALIA FUNKCIJA. HYGIENIC FLUSH 

KIEKVIENO VONIOS KAMBARIUI.

DAUGIAU INFORMACIJOS 

APIE HYGIENIC FLUSH 

RASITE APSILANKĘ 

WWW.GUSTAVSBERG.LT 
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SUMONTUOTI HYGIENIC FLUSH YRA LABAI 

PAPRASTA

Geriausiam nuleidimo rezultatui pasiekti, mes rekomenduojame Hygienic Flush 5G84 montuoti su 

Gustavsberg Triomont potinkiniais rėmais. 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.

Į GRINDIS MONTUOJAMAS WC PAKEISKITE Į PAKABINAMĄ UNITAZĄ 

SU TRIOMONT POTINKINIU RĖMU.

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.

Visiems kompanijos „Gustavsberg“ gaminamiems pakabinamiems unitazams pritvirtinti galima 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, sunkiasvoriams ir specialių 

poreikių turintiems asmenims. Didelių ir mažų, tinkamų įtaisyti kampe ir mažoje erdvėje. Ir visiems jiems pakabinti tinka kompanijos

„Gustavsberg“ gaminami tvirtinamieji rėmai „Triomont“.

VERTA ŽINOTI APIE TRIOMONT

UNITAZAI

TRYS TRIOMONT SPRENDIMAI

UŽ PUSINĖS SIENELĖS UŽ IŠTISINĖS SIENELĖS KAMPE

*) Pavyzdys parodo, jog 

atstumas nuo vamzdžio 

centro iki sienos yra vos 

100 mm.
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TRIOMONT POTINKINIAI RĖMAI

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

Priedai:
Extra wall fi tting (when the lower fi tting supplied cannot be used). GB1921102027

*) Note! For top-mounting only.

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 uždaromuoju vožtuvu. 
• Nuotako ir vandentiekio jungtys  
 (sumaunamosios). 
• 4 sieniniai tvirtinimo elementai.   
• Sraigtiniai strypai (M12) unitazui   
 tvirtinti.
• Mėlynas plastikinis šablonas myg- 

 tuko vandeniui nuleisti angai padaryti. 
• Apsauginiai kaiščiai. 
• KVaržtai ir tvirtinamieji kaiščiai.  
• Ant sienos ties unitazu tvirtinama  
 izoliacinė medžiaga.
• Šablonas skylėms sienoje gręžti.
• Montavimo instrukcija. 

• SINTEF – sertifi  kuotas, ištestuotas 

  rėmas 400 kg;

• Nutekamasis vamzdis gali būti mon-

 

 tuojamas į grindis arba į sieną;

• Sienos tvirtinimai pridedami;

• Reguliuojamas vandens nuleidimas;

Uzstādīšanai ar sienas vadības paneli 

vai pneimatisko skalošanas pogu

Uzstādīšanai ar augšpuses vadības paneli 

vai pneimatisko skalošanas pogu

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovo. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl pirkdami kurį nors gaminį 

pasitikslinkite ar informacija nepasikeitė.

NULEISKITE VANDENĮ PATOGIAI.

Prie sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti

Mechaninis arba pneumatinis mygtukas

vandeniui nuleisti tvirtinamas prie sienelės virš unitazo.

Ant sienelės viršaus tvirtinamas

Mygtukas vandeniui nuleisti 

Mechaninis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti 

tvirtinamas ant pusinės sienelės viršaus.

Pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti 

Vienfunkcį pneumatinį mygtuką vandeniui nuleisti galima 

įtaisyti bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo. 

Pneumatinis į sieną tvirtinamas dvigubo nuleidimo mygtukas, balto stiklo.

Iš viršaus montuojamas dvigubo nuleidimo mygtukas, chromuotas, plastikinis.

Pneumatinis nuleidimo mygtukas, nerūdijančio plieno.

Mygtukų vandeniui nuleisti yra vienfunkcių ir dvifunkcių,tvirtinamų prie sienelės arba ant jos viršaus. Taip pat galiterinktis ir pneumatinį.

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
Extra wall fi tting (when the lower fi tting supplied cannot be used).  GB1921102027

Art. Nr.

• Reguliuojamas sėdynių aukštis 410-610 mm.

  Rekomenduojamas unitazo tarpas nuo  

 grindų min. 45 mm.



5G84 Hygienic Flush pakabinamas WC su atviru apiplovimo kraštu

Bakelis nepridedamas. 
Jeigu sienos nėra pakankamai tvirtos, unitazas turi būti sumontuotas ant laikiklių.

Su kieto plastiko baltu dangčiu  5G84HR01

HYGIENIC FLUSH

HYGIENIC FLUSH UNITAZAI YRA MŪSŲ NAUJAUSIA 

INOVACIJA!NAUJAS DIZAINAS SU ATVIRU NUPLOVIMO KRAŠTU, 

KURIS DAUG GERIAU NUPLAUNA VISUS NEŠVARUMUS. TAIP 

UŽTIKRINAMA DIDESNĖ ŠVARA IR MAŽIAU SUNAUDOJAMA 

VALIKLIŲ. 

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovo. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl pirkdami kurį nors gaminį 

pasitikslinkite ar informacija nepasikeitė.

HYGIENIC FLUSH
• Unitazą su atviru apiplovimo kraštu   

 lengviau valyti

• Minimalistinis dizainas, paprastesnė   

 priežiūra

• Pagamintas iš higieniško, patvaraus,   

 aukščiausios kokybės keramikos

• Pakabinamas unitazas

• Tinka su visais Gustavsberg Triomont   

 potinkiniais rėmais 

• Atstumas tarp tvirtinimų (nuo centro   

 iki centro) 180 mm

• Išlaiko 400 kg

• Sėdynę galima pasirinkti kaip opciją.   

   Sėdynės su Soft-Close funkcija užtikrina  

 lėtą ir tylų dangčio nusileidimą, o   

   Quick-Release funkcija leidžia lengvai   

 nuimti dangtį, jog būtų patogiau   

 išvalyti.

Art. Nr. 



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

OY Gustavsberg AB Filialas 

Maironio 25-23, Vilnius LT-01125

Tel. +370 5 246 0811

www.gustavsberg.lt / infolt@gustavsberg.com

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ 

WWW.GUSTAVSBERG.LT, KAD 

SUŽINOTUMĖTE DAUGIAU APIE 

MŪSŲ GAMINIUS.

INFORMACIJA IR SERVISAS

Mūsų tinklapyje taip pat galite rasti Jums reikiamų instrukcijų video, bei daug patarimų kaip 

montuoti ir prižiūrėti gaminius. Taip pat įkvepiančių idėjų kuriant vonios kambario interjerą. 

Norint susisiekti su mumis, rašykite el. laišką adresu infolt@gustavsberg.com.

KLICKA OCH LÄS MER OM HUR HYGIENIC FLUSH FUNGERAR

NYHET!
HYGIENIC FLUSH GÖR 
DET BARNSLIGT ENKELT 
ATT HÅLLA RENT.

KLICKA OCH LÄS MER OM HUR HYGIENIC FLUSH FUNGERAR

NYHET!
HYGIENIC FLUSH GÖR 
DET BARNSLIGT ENKELT 
ATT HÅLLA RENT.




