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BALDAI 

VISŲ TIPŲ VONIOS 

KAMBARIAMS.
NAUJIENA-DAUGIAU RANKENĖLIŲ

NAUJIENA-DAUGIAU VEIDRODŽIŲ

NAUJIENA- ŽALIA „GRAPHIC“

GUSTAVSBERG/
BALDAI

PROTINGESNIS 

VONIOS KAMBARYS
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„GRAPHIC“ NUOŽULNŪS KRAŠTAI GERIAUSIAM DIZAINUI

SU „GRAPHIC” GALITE IŠSIRINKTI SPINTELES 160 MM GYLIO (AR 320 MM) SU INTEGRUOTU APŠVIETIMU, SUKURIANČIU DIDŽIAUSIĄ JAUKUMO POJŪTĮ

SU „ARTIC“ PAPRASTA SUKURTI ESTETIŠKĄ VONIOS KAMBARĮ
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„GUSTAVSBERG“ TRYS BALDŲ SERIJOS

TEBŪNIE ŽALIA!

Kai nusprendėme išplėsti populiarią „Gustavsberg“ „Graphic“ baldų seriją įtraukiant naują 

spalvą, nenorėjom šios idėjos aptarti su ekspertais – norėjome išgirsti visų, besinaudojančių šiais 

produktais, nuomonę. Todėl paklausėme:

„Kokią spalvą norėtumėte pamatyti „Graphic“ serijoje?“

Sakydami „visi“, turime omenyje mūsų darbuotojus, klientus ir lankytojus, priėjusius prie mūsų 

staliuko kiekvienoje mugėje, kurioje dalyvavome. 

Atsakymas buvo aiškus – 68 proc. atsakė: žalia.

Šiame lankstinuke išvysite trijų, vienas kitą papildančių, baldų serijų: „Graphic“, „Artic“, „Nordic³“, 

gaminius:

• „Graphic“ siūlo dailų grafi nį stilių, tinkantį mažiems vonios kambariams.

• „Artic“ suteikia daugiau prabangos jausmo. Šis stilius ištaigingesnis ir spinduliuoja kokybe.

• „Nordic³“ mažoji baldų serija, skirta standartiniams vonios kambariams.

• Taip pat rasite platesnį paprastų ir apvalių rankenėlių, veidrodžių pasirinkimą, suteiksiantį 

daugiau Jūsų asmenybę atitinkančio išskirtinumo vonios kambariui. Kaip jau minėjome, dabar 

„Graphic“ serijoje rasite ir žalią atspalvį. 

GRAPHIC
ARTIC
NORDIC3

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.

DRĖGMEI ATSPARIOS

MEDIENOS, NAUDOJAMOS „GUSTAVSBERG“ VONIOS BALDAMS 

GAMINTI, IŠTOBULINTAS ILGALAIKIŠKUMAS BUVO PATIKRINTAS 

KARŠTOSE, DRĖGNOSE VONIOS KAMBARIO APLINKOSE. SUMANUS 

DIZAINAS – PVZ. MŪSŲ PRAUSTUVŲ IŠPLAUKIANČIOS RIBOS APSAUGO 

BALDUS NUO TAŠKYMOSI IR PAŠALINA DRĖGMĖS PERTEKLIŲ. 



„GRAPHIC“
„Graphic“ pristato ištaigingesnes formas nei daugelis kitų vonios kambario 
baldų elementų. Kuriant šią seriją, rėmėmės pamatine, „daugiau vietos 
daiktų laikymui minimalios erdvės sąnaudomis“ idėja. Galiausiai, pasilikome 
ties skirtingų dydžių detalių požiūriu, leidžiančiu formą inkorporuoti į 
funkcionalumą. Stilius pasižymi grafi nėmis besikartojančių išmatavimų formomis, 
dėl to itin lengva vonios kambarį apstatyti su „Graphic“ baldais.
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VONIOS KAMBARIO 

SPINTELĖS 

„Graphic“ serijoje rasite 
vonios kambario spintelių, 
tinkančių ir dideliems ir 
mažesniems vonios 
kambariams, modelių.
„Graphic“ spintelės yra 
ne tokios gilios kaip kitos 
spintelės.
Galite išnaudoti visą 
lentynėlių ilgį, nes sifonas 
yra sumontuojamas už 
spintelės. 
Papildomas „slaptas 
skyrius“ suteikia daugiau 
talpos. Praustuvas per visą 
spintelės ilgį – plonu kraštu. 

AUKŠTA VONIOS          

K AMBARIO SPINTELĖ

Galima pasirinkti iš 
dviejų aukštos spintelės 
gilių: viena labiau 
kompaktiškiems vonios 
kambariams, kita – 
erdvesniems vonios 
kambariams.
Gilesnio modelio spintelių 
durelių viduje sumaniai 
išdėstytos lentynėlės. 
Daugiau talpos – 
tvarkinga ir švaru. 
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PRIE SIENOS TVIRTINAMA                                          

VONIOS KAMBARIO SPINTELĖ

Prie sienos tvirtinama spintelė išlaisvins Jūsų 
kūrybišką dvasią. Galite sumontuoti šias spinteles šalia 

viena kitos arba vieną virš kitos 
ar, jei pageidaujate, L forma.
Gilesnės spintelės tinka apatinėje 
eilėje, plonesnės– viršutinėje eilėje. 
Kombinacijų pasirinkimų pilna. 
Nesvarbu, kaip nuspręsite 
sumontuoti spinteles, tikrai 
neapsiriksite, jei pasirinksite 
viršutinės ir apatinės linijų 
variantą – idealų harmonijos 
pojūčiui sukurti.
Praktiškas apšvietimas spintelės 
stalviršyje įrėmina „jaukumo 
pojūtį“ vonios kambaryje. 

VEIDRODINĖS SPINTELĖS/

VEIDRODŽIAI

Naudojantis veidrodžiu, 
apšviestas jo kontūras suteikia 
veiksmingą, tuo pačiu metu 
lengvą ir malonų apšvietimą.
Smulkios detalės, tokios kaip 
magnetas daiktams laikyti ir 
padidinamasis stiklas, inte-
gruotos į veidrodžio spintelę. 
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6M
DIDINGA FORMA 

„Graphic“ taip pat suteikia ir papildomų privalumų. Jokių matomų 
tvirtinimo detalių, kurios sugadintų didingą atmosferą. Jokių išsikišusių 
rėžiančių akį detalių. Jokių gremėzdiškų išmatavimų baldų – vidutinio 
dydžio vonios kambariai atrodys erdvesni. Be to, galite išsirinkti iš dviejų 
prie sienos tvirtinamų ir aukštų spintelių gylių, įsiliejančių tiek į didelių, 
tiek į mažų vonios kambarių interjerą.

3M

„GRAPHIC“ – TINKA VISŲ VONIOS 
KAMBARIAMS

MAŽIAUSIAI UŽIMA VIETOS  

„Graphic“ puikiai tinka mažiems, 
stačiakampio formos, L formos ar 
kompaktiškiems vonios kambariams.
Stilingas dizainas, atsikartojantys ir 
suderinti spintelių gyliai ir aukščiai. 
Galite būti tikri, kad mažame vonios 
kambaryje viską kompaktiškai 
sutalpinsite, bet tuo pačiu ant 
stalviršių liks daug vietos kitiems 
Jūsų daiktams. 
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10M
VISKAS SUSILIEJA Į VIENĄ

Pagrindinė idėja – daugiau vietos daiktų laikymui minimalios erdvės sąnaudomis. 
Nesvarbu, kaip nuspręsite apstatyti vonios kambarį su „Graphic“ baldais, visi 
serijos moduliai 
sklandžiai papildo vienas kitą. Dizainas paremtas pasikartojančiomis grafi nėmis 
formomis ir išmatavimais, pavyzdžiui, trys ant sienos montuojamos spintelės, 
montuojamos viena šalia kitos, atitinka vienos aukštos spintelės aukštį.
Tai dideliam vonios kambariui suteikia grožio ir harmonijos įspūdį.
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SUMANIAI PATALPINTA  

Patogūs stalčių skirtukai užtikrina tvarką ir švarą. 
Tyliai veikianti užsidarymo funkcija ir garsą izoliuojantys
padėkliukai. Sifonas įsikomponuoja už spintelės, 
dėl to galite užpildyti visą stalčių. Galimas stalčiaus 
apšvietimas užtikrina dar geresnį matymo lauką.

DAUGIAU VIETOS

Net ir mažuose vonios kambariuose nesudėtinga rasti vietos 
spintelėms, kurių gylis tik 160 mm. Šiose spintelėse galėsite 
laikyti vonios kambaryje naudojamus daiktus ir taip užtikrinti 
tvarką.

UŽ DURELIŲ  

Aukštos spintelės (320 mm) durelių vidinėje pusėje 
įrengtos praktiškos lentynėlės dažniausiai Jūsų naudo-
jamiems daiktams susidėti.

JOKIŲ PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ 

Rankenėlių neturintis veidrodis atrodo tvarkingiau ir 
jį patogiau valyti. Be to, matinis kraštas paslepia akį 
rėžiančius pirštų antspaudus. 

„GRAPHIC“– DAUGIAU VIETOS DAIKTŲ 
LAIKYMUI MAŽESNĖJE ERDVĖJE

ĮVAIRIAUSIŲ TIPŲ KOMBINACIJOS 

Kombinuodami modulius, duris, o ypač – apvalias ir 
paprastas rankenėles – galite sukurti išskirtinį savo 
„Graphic“ stilių vonios kambaryje.
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STILINGA S APŠVIETIMA S

Kai atveriate ar uždarote spintelę, apšvietimas, įrengtas stalviršio apačioje, puikiai atlieka savo funkciją.

PLONI PRAUSTUVO KRAŠAI  

Elegantiškas praustuvo dizainas džiugina akį, tačiau
svarbu paminėti ir tai, jog praustuvas pagamintas iš 
kokybiškos keramikos.

PARODYKITE GERIAUSIAS DETALES 

Panaudoti šias lentynas dažnai naudojamiems daiktams 
susidėti – puiki mintis, bet taip pat galite jose išdėlioti 
madingas interjero detales. 

SLAPTAS STALČIUS SU MAGNETU

Net ir smulkiausiems daiktams bei segtukams reikia vietos.
Magnetinė juostelė užtikrina, kad jie nepasimestų 
stalčiuje. Atveriamas „slaptas stalčius“ suteikia daugiau 
vietos daiktams susidėti. Taip pat čia galite įmontuoti 
paslėptą elektros lizdą.



„ARTIC”
„Artic“ ilgaamžis stilius pagražina visų tipų vonios kambarius. Spintelių 
tradiciniai išmatavimai suteikia daug vietos daiktų laikymui spintelėse, 
ir ant stalviršio. Spintelėms parinkite išraiškingas ir stilingas rankenėles 
iš mūsų siūlomo asortimento. „Artic“ 120 mm praustuvas su dviem 
maišytuvais, visada palieka įspūdį. 
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AUKŠTA VONIOS KAMBARIO 

SPINTELĖ  

Aukšta, gili spintelė visada 
puikiai išnaudos visą Jūsų vonios 
kambario aukštį. 
Kitaip tariant, atsiranda daugiau 
vietos daiktų laikymui.
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VONIOS KAMBARIO SPINTELĖS

„Artic“ vonios kambario spintelių serija lakoniško, sumanaus dizaino.
Leidžia Jums išnaudoti visą stalčiaus gylį, bet tuo pačiu ir garantuoja puikų 
jame esančio turinio matymo lauką. Stalčių skirtukai tinkamai atskiria 
daiktus, o apatiniai garsą izoliuojantys padėkliukai užtikrina daugiau tylos ir 
ramybės vonios kambaryje.
Jei esate įpratę keliese naudotis praustuvu, pasirinkite dvigubą praustuvą 
ar erdvesnį modelį su dviem maišytuvais. Jei norite praustuvu naudotis 
vieni, yra keli skirtingi modeliai su vienu maišytuvu. 

VEIDRODINĖ SPINTELĖ

„Artic“ veidrodinėje spintelėje įmontuotas elektros lizdas.
Kitos stilingos detalės – praktiškas magnetas daiktams laikyti ir 
padidinamasis stiklas. Apšvietimas virš spintelės funkcionalus, taip pat 
sukuria jaukią atmosferą ir maloniai nuteikia ryte, vakare ar naktį.
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JAUKU IR STILINGA

„Artic“ serija – elegantiškas vonios kambario baldų pasirinkimas 
naujos ir senos statybos butų vonios kambariui. Klasikinis dizainas, 
baltų atspalvių gausa pasižyminčios detalės sušildo ir vilioja. 
Paslėptas, bet veiksmingas apšvietimas sustiprina jaukumo pojūtį.

ARTIC – VIENA SERIJA – 
TRYS GALIMYBĖS 
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PRABANGA ALSUOJANČIOS LINIJOS 

Sakoma, kad visa esmė glūdi smulkmenose, tačiau su „Artic“ puikiai pasitarnaus ir dramatiškos naujovės. Erdvūs 
paviršiai, išskirtinės plytelės ir provokuojantys kontrastai – visiškai juodos spintelės ant baltų sienų, pavyzdžiui,
suteikia prabangos jausmą ir išryškina stilingą bendrą kambario interjerą.

ŠVIESU IR GAIVU

Nesenstantis, skoningas stilius su plačiu paviršių ir rankenų pasirinkimu suteikia „Artic“ chameleoniškų savybių. 
Šviesiame, erdviame vonios kambaryje, balti paviršiai ir nugludintos metalinės detalės – maišytuvai, apvalios rankenėlės, 
ir pan., – svarbiausi elementai, paliekantys pirmą – gaivų – įspūdį!
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„ARTIC“ NUSPALVINA KIEKVIENĄ DIENĄ

DAUGIAU VIETOS 

Stilingas dizainas suteikia Jums galimybę pilnai išnaudoti 
lentynų talpumą.

PADIDINAMASIS STIKLAS

Kiekvienoje veidrodinėje vonios kambario spintelėje  
būtinas padidinamasis stiklas.
Jį galite priklijuoti Jums tinkamiausioje vietoje.  

ELEKTROS LIZDAS VEIDRODINĖJE SPINTELĖJE  

Paslėptas elektros lizdas apsaugotas, tačiau įrengtas ten, 
kur jo labiausiai reikia.

LENGVAI VALOMAS PRAUSTUVO DUGNO VOŽTUVAS 

Dugno vožtuvas surenka purvą, tačiau dėka spec. dizaino
greitai ir lengvai valomas. 

FORMA YRA FUNKCIONALUMAS 

Dėka matinių spintelės kraštų nematyti pirštų antspaudų. 
Įrengtas spintelės apšvietimas sukuria malonią atmosferą.
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JOKIŲ EILIŲ RYTE

Du maišytuvai, įmontuoti vienas šalia kito 1 000 mm 
praustuve – nebereikės laukti eilės ryte išsivalyti dantis.

TVARKINGA IR ŠVARU

Pasinaudokite stalčių skirtuku, kad susirūšiuotumėte 
visas savo smulkmenas.

IŠDĖSTYKITE VERTIKALIAI

Aukštoje spintelėje tilps Jūsų dažniausiai vonios 
kambaryje naudojami daiktai.
Joje galite laikyti aukštus daiktus, netelpančius 
praustuvo spintelėje.  
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„GRAPHIC“ VONIOS KAMBARIO 

BALDAI 
„Graphic“ pasižymi prabangesniais išmatavimais nei 

daugelis kitų vandens kambario baldų elementų.

Dizainas sukurtas remiantis pasikartojančiomis grafi nėmis 

formomis ir išmatavimais, pavyzdžiui, viena ant kitos ant 

sienos sumontuotos spintelės atitinka aukštos spintelės 

dydį, dėl to itin lengva kambarį apstatyti su „Graphic“. 

Be to, galite pasirinkti iš dviejų ant sienos montuojamų 

ir aukštų spintelių gylių, puikiai tinkančių dideliems ir 

mažiems vonios kambariams.

VONIOS KAMBARIO SPINTELĖS SU 
PRAUSTUVAIS

ANT SIENOS MONTUOJAMA SPINTELĖ

AUKŠTA SPINTELĖVEIDRODINĖ SPINTELĖ

Aukštis  
565 mm Aukštis  

550 mm

Aukštis  
550 mm

Gylis  
410 mm

Gylis  
160 mm

Gylis 
160 mm

Gylis  
320 mm

Vyšnia ant deserto – rankenėlės. Puikus būdus suteikti kitokią, 
pradedant nuo naujausios mados iki tradicinės, kaimo jaukumo, 
ekspresiją Jūsų vonios kambariui. Visos paprastos ir apvalios rankenėlės 
derinasi su kitais vonios kambario elementais. Kai kurios apvalios 
rankenėlės taip pat gali būti sumontuotos ant sienų vietoj rankšluosčių 
pakabų. Norėdami pamatyti visą pasirinkimą, pereikite į 32-33 psl.

Spintelių durelės ir karkasai pagaminti iš tos pačios spalvos kambaryje 
sukuria harmonijos pojūtį.

PAPRASTOS IR APVALIOS RANKENĖLĖS  SPALVOS

APŠVIETIMAS VEIDRODINĖMS 
SPINTELĖMS IR VEIDRODŽIAMS
Norėdami pamatyti visą pasirinkimą, pereikite į 
31 psl.

Plotis mm

Plotis mm

Plotis mm Plotis mm
600

450

600

600 600

450

800

800

1000

1000

Švelniai pilka ŽaliaBalta

DAIKTADĖŽĖ

Gylis  
160 mm

Gylis  
320 mm

Plotis 
300 mm

Plotis 
300 mm

Aukštis  
1650 mm

Aukštis  
650 mm

VEIDRODŽIAI
Norėdami pamatyti visą pasirinkimą, pereikite į 30 psl.

Plotis mm
600450 800 1000 1200

Aukštis  
550 mm

Aukštis  
275 mm

Gylis  
160  mm

Plotis 300 mm
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Balta „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu  

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 450 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU45DHWB

Balta „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu  

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU60DHWB

Švelniai pilka „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  švelniai pilka
Išmatavimai*:   plotis – 450 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU45GRWB

Švelniai pilka „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu  

Spalva:  švelniai pilka
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU60GRWB

Žalia „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu 

Spalva:  žalia
Išmatavimai*:   plotis – 450 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU45GNWB

Žalia „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu  

Spalva:  žalia
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU60GNWB

„GRAPHIC“ VONIOS KAMBARIO SPINTELĖ SU PRAUSTUVU

„GRAPHIC“ PRAUSTUVO KONSOLĖ

PLOTIS 450 MM PLOTIS 600 MM

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.

Lentynos įdėklas 450 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 350 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCDR45

Lentynos įdėklas 600 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 500 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr.: GB71GCDR60

„Graphic“ praustuvo konsolė – 450 mm
Spalva: balta/chrominė
Artikulo Nr.: GB71GCBR45DH

„Graphic“ praustuvo konsolė – 600 mm
Spalva: balta/chrominė
Artikulo Nr.:  GB71GCBR60DH

•  Skirta tvirtinti „Graphic“ praustuvą
•  Pagaminta iš nulakuoto plieno lakšto
•  Priekyje esantis laikiklis rankšluosčiui

•  Siauresnis gylis, leidžiantis įmontuoti spintelę mažuose 
vonios kambariuose

•  Paslėpta erdvė smulkiems daiktams laikyti ir erdvė 
 elektros lizdui įmontuoti
•  Atsiradus būtinybei, išlankstoma paslėpta erdvė suteikia 

daugiau paviršiaus ploto, joje taip pat yra magnetas 
 daiktams laikyti
•  Švelniai ir tyliai savaime užsidarantys stalčiai
•  Stalčiai su pilnai ištraukiamomis lentynomis, kad 

galėtumėte pamatyti visą jų turinį

•  Erdvė nutiesti vamzdžius už lentynų
•  Mažai vietos užimantis ištraukiamas nuotekų trapas.
•  Galite rinktis iš trijų spalvų
•  Spintelių karkasai, durelės ir stalčiai pagaminti iš vienodos medžiagos 
•  Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF 
•  Pilnai porcelianu padengtas praustuvas
•  Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama kryptimi
•  Įvairių stilių papildomų rankenėlių pasirinkimas (32-33 psl.)
•  Elektros lizdas, apšvietimas lentynoms (31 puslapis) ir papildomais 
 lentynos įdėklais
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Balta „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 800 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU80DHWB

Balta „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 1000 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU10DHWB

Švelniai pilka „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  švelniai pilka
Išmatavimai*:   plotis – 800 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU80GRWB

Švelniai pilka „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu 

Spalva:  švelniai pilka
Išmatavimai*:   plotis – 1000 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU10GRWB

Žalia „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu 

Spalva:  žalia
Išmatavimai*:   plotis – 800 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU80GNWB

Žalia „Graphic“
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  žalia
Išmatavimai*:   plotis – 1000 mm. 

Aukštis – 565 mm. 
Gylis – 410 mm

Artikulo Nr.: GB71GCVU10GNWB

„GRAPHIC“ VONIOS KAMBARIO SPINTELĖ SU PRAUSTUVU

PLOTIS – 800 MM PLOTIS – 1000 MM

Stalčiaus dėklas 800 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 700 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr: GB71GCDR80

Stalčiaus dėklas 1000 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 900 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr: GB71GCDR10

„GRAPHIC“ PRAUSTUVO KONSOLĖ

„Graphic“ praustuvo konsolė – 800 mm
Spalva: balta/chrominė
Artikulo Nr.:  GB71GCBR80DH

„Graphic“ praustuvo konsolė – 1000 mm
Spalva: balta/chrominė
Artikulo Nr.:  GB71GCBR10DH

•  Skirta tvirtinti „Graphic“ praustuvą
•  Pagaminta iš nulakuoto plieno lakšto
•  Priekyje esantis laikiklis rankšluosčiui

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Išmatavimai*:  plotis – 450 mm. 
Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Spalva:  balta
Artikulo Nr.: GB71GCMC45DH

Spalva:  švelniai pilka 
Artikulo Nr.: GB71GCMC45GR

Spalva:  žalia   
Artikulo Nr.: GB71GCMC45GN

Išmatavimai*:  plotis – 600 mm. 
Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Spalva:  balta
Artikulo Nr.: GB71GCMC60DH

Spalva:  švelniai pilka 
Artikulo Nr.: GB71GCMC60GR

Spalva:  žalia  
Artikulo Nr.: GB71GCMC60GN

Išmatavimai*:  plotis – 800 mm. 
Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Spalva:  balta
Artikulo Nr.: GB71GCMC80DH

Spalva:  švelniai pilka  
Artikulo Nr.: GB71GCMC80GR

Spalva:  žalia  
Artikulo Nr.: GB71GCMC80GN

Išmatavimai*:  plotis – 1000 mm. 
Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Spalva:  balta
Artikulo Nr.: GB71GCMC10DH

Spalva:  švelniai pilka  
Artikulo Nr.: GB71GCMC10GR

Spalva:  žalia    
Artikulo Nr.: GB71GCMC10GN

•  dvipusės tyliai užsidarančios durelės
•  dvi išimamos stiklinės lentynėlės
•  vieta elektros lizdui įmontuoti
•  matinė apačia apsaugo nuo matomų pirštų antspaudų
•  Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF
•  Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama kryptimi

•  Apšviečia vonios kambarį ir papildoma vieta elektros lizdui 
įmontuoti (žiūrėti 31 psl.)

•  su padidinamuoju stiklu, galima įrengti Jūsų pageidaujamojoje 
vietoje

•  su magnetu, galima įrengti Jūsų pageidaujamojoje vietoje
 

Norėdami pamatyti visą pasirinkimą, pereikite į 31 puslapį.

„GRAPHIC“ VEIDRODINĖ SPINTELĖ

VEIDRODINĖ SPINTELĖ, PLOTIS – 450 MM

VEIDRODINĖ SPINTELĖ, PLOTIS – 600 MM

VEIDRODINĖ SPINTELĖ, PLOTIS – 800 MM

VEIDRODINĖ SPINTELĖ, PLOTIS – 1000 MM

APŠVIETIMAS VEIDRODINĖMS SPINTELĖMS IR VEIDRODŽIAMS

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Balta „Graphic“ 
ant sienos montuojama spintelė 

Spalva:  Balta
Išmatavimai*:   Plotis – 600 mm. 

Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Artikulo Nr.: GB71GCSC6016DH

Balta „Graphic“ 
ant sienos montuojama spintelė  

Spalva:  Balta
Išmatavimai*:    Plotis – 600 mm. 

Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 320 mm

Artikulo Nr.: GB71GCSC6032DH

Švelniai pilka „Graphic“ 
ant sienos montuojama spintelė 

Spalva:  Švelniai pilka
Išmatavimai*:    Plotis – 600 mm. 

Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Artikulo Nr.: GB71GCSC6016GR

Švelniai pilka „Graphic“ 
ant sienos montuojama spintelė 

Spalva:  Švelniai pilka
Išmatavimai*:    Plotis – 600 mm. 

Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 320 mm

Artikulo Nr.: GB71GCSC6032GR

Žalia „Graphic“ 
ant sienos montuojama spintelė  

Spalva:  Žalia 
Išmatavimai*:    Plotis – 600 mm. 

Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 160 mm

Artikulo Nr.: GB71GCSC6016GN

Žalia „Graphic“ 
ant sienos montuojama spintelė 

Spalva:  Žalia
Išmatavimai*:    Plotis –  600 mm. 

Aukštis – 550 mm. 
Gylis – 320 mm

Artikulo Nr.: GB71GCSC6032GN

•  galite išsirinkti iš dviejų gylių patogiam daiktų išdėstymui net ir 
ankštose erdvėse

• švelniai užsidarančios durelės
• dvi išimamos stiklinės lentynėlės  
• derinamos su kitomis „Graphic“ ant sienų montuojamomis ir  
 aukštomis spintelėmis, kad sukurtumėte daugiau vietos 
• galite rinktis iš trijų spalvų

• Atitinka spintelių karkasų ir durelių medžiagą ir spalvą
• Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF
• Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama  
 kryptimi
• Paskutinis štrichas – spintelės stalviršyje įrengtas apšvietimas
• Įvairių stilių papildomų rankenėlių pasirinkimas (žiūrėti 32-33 psl.)

• Derinama su „Graphic“ ant sienos montuojamomis spintelėmis, kad sukurtumėte modulius daiktams laikyti
• Galite rinktis iš trijų spalvų
• Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF
• Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama kryptimi

„GRAPHIC“ ANT SIENOS MONTUOJAMA SPINTELĖ

  „GRAPHIC“ ATVIRA DAIKTADĖŽĖ

GYLIS – 160 MM GYLIS – 320 MM

Išmatavimai*:   Plotis – 300 mm.
 Aukštis – 300 mm.
 Gylis – 320 mm.

Spalva:  Balta
Artikulo Nr.: GB71GCOS30DH

Spalva:  Švelniai pilka
Artikulo Nr.: GB71GCOS30GR

Spalva:  Žalia 
Artikulo Nr.: GB71GCOS30GN

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Baltas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 200 mm

Artikulo Nr.: GB71GCTP6016DH

Baltas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 360  mm

Artikulo Nr.: GB71GCTP6032DH

Baltas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu dviems 
greta 600 mm ant sienų 
montuojamoms spintelėms

Spalva:   balta

Išmatavimai*:   
plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 200 mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTP1216DH

Baltas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu dviems 
greta 600 mm ant sienų 
montuojamoms spintelėms

Spalva:  balta

Išmatavimai*:   
plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 360  mm

Artikulo Nr.:
GB71GCTP1232DH

Švelniai pilkas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu dviems 
greta 600 mm ant sienų 
montuojamoms spintelėms

Spalva:  švelniai pilka

Išmatavimai*:   
plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 200 mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTP1216GR

Žalias „Graphic“  
stalviršis su apšvietimu dviems 
greta 600 mm ant sienų 
montuojamoms spintelėms

Spalva:  žalia

Išmatavimai*:   
plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 200 mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTP1216GN

Švelniai pilkas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu dviems 
greta 600 mm ant sienų 
montuojamoms spintelėms

Spalva:  švelniai pilka

Išmatavimai*:   
plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 360  mm

Artikulo Nr.: 
GB71GCTP1232GR

Žalias „Graphic“  
stalviršis su apšvietimu dviems 
greta 600 mm ant sienų 
montuojamoms spintelėms

Spalva:  žalia

Išmatavimai*:   
plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 360  mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTP1232GN

Švelniai pilkas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu

Spalva:  švelniai pilka  
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 200 mm

Artikulo Nr.: GB71GCTP6016GR

Žalias „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu

Spalva:  žalia  
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 200 mm

Artikulo Nr.: GB71GCTP6016GN

Švelniai pilkas „Graphic“ 
stalviršis su apšvietimu

Spalva:  švelniai pilka  
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 360  mm

Artikulo Nr.: GB71GCTP6032GR

Žalias „Graphic“
stalviršis su apšvietimu

Spalva:  žalia  
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 19 mm. 
Gylis – 360  mm

Artikulo Nr.: GB71GCTP6032GN

„GRAPHIC“ STALVIRŠIS ANT SIENŲ MONTUOJAMAI SPINTELEI

STALVIRŠIS ANT SIENŲ MONTUOJAMAI 
SPINTELEI 160 MM

STALVIRŠIS ANT SIENOS MONTUOJAMAI 
SPINTELEI GYLIS – 320 MM 

• Padidina paviršiaus erdvę ir suteikia naujoviškumo įspūdį Jūsų „Graphic“ spintelei
• Du skirtingi ilgiai vienai ar dviems šalia sumontuotoms pakabinamoms spintelėms padengti
• Atvėrus dureles, LED lemputės apšviečia spintelės interjerą ir palydi puošniu apšvietimu joms užsidarius
• Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF

Š
s
g
m

S

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Balta „Graphic“
aukšta spintelė

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   
Plotis – 300 mm. 
Aukštis – 1650  mm. 
Gylis – 160 mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTC16DH

Balta „Graphic“ 
aukšta spintelė

Spalva:  balta
Išmatavimai*: 
 Plotis – 300 mm. 
Aukštis – 1650  mm. 
Gylis – 320  mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTC32DH

Švelniai pilka„Graphic“ 
aukšta spintelė 

Spalva:  švelniai pilka
Išmatavimai*:   
Plotis – 300 mm. 
Aukštis – 1650  mm. 
Gylis – 320  mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTC32GR

Žalia „Graphic“ 
aukšta spintelė 

Spalva:  žalia 
Išmatavimai*: 
 Plotis – 300 mm. 
Aukštis – 1650  mm. 
Gylis – 320  mm

Artikulo Nr.: 
GB71GCTC32GN

Švelniai pilka „Graphic“ 
aukšta spintelė 

Spalva:  švelniai pilka
Išmatavimai*:   
Plotis – 300 mm. 
Aukštis – 1650  mm. 
Gylis – 160 mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTC16GR

Žalia „Graphic“ 
aukšta spintelė 

Spalva:  žalia 
Išmatavimai*: 
 Plotis – 300 mm. 
Aukštis – 1650  mm. 
Gylis – 160 mm

Artikulo Nr.:  
GB71GCTC16GN

      

„GRAPHIC“ AUKŠTA SPINTELĖ

GYLIS – 160 MM GYLIS – 320 MM

•  Galite pasirinkti iš dviejų gylių patogiai daiktams susidėti, 
net ankštoje erdvėje 

• Siauresnis modelis (160 mm) montavimui ir mažuose  
 vonios kambariuose
• Gilesniame modelyje (320 mm) yra sumaniai įrengta 
 erdvė viršutinių durelių viduje
• Tyliai užsidarančios durelės
• Keičiama durelių kryptis montavimui dešinėje ar kairėje
• Viena įtvirtina medinė lentynėlė ir keturios išimamos  
 stiklinės lentynėlės

• Derinamos su kitomis „Graphic“ ant sienų montuojamomis ar  
 aukštomis spintelėmis, kad sukurtumėte daugiau vietos daiktams laikyti
• Vienos aukštos spintelės dydis atitinka trijų „Graphic“ ant sienų  
 montuojamų spintelių dydį
• Galite pasirinkti iš trijų spalvų
• Pagaminta iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip ir spintelių karkasai  
 ir durelės
• Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF 
• Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama linkme
• Įvairių stilių papildomų rankenėlių pasirinkimas (žiūrėti 32-33 psl.)

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.



BALDAI VISŲ TIPŲ 

VONIOS K AMBARIAMS

Sukurkite savo stilių 
su „Graphic“

ITIN PATRAUKLUS KAMBARYS
Galima atskirą žurnalą parašyti apie vonios kambarį: patarimus, tendencijas ir idėjas kaip jį įrengti. 

Todėl nusprendėme sukurti „Inspired by Gustavsberg“, internetinį žurnalą, kuriame rasite viską ko reikia Jūsų vonios kambariui.

Sveiki apsilankę „InspiredBy“ www.gustavsberg.lt 

PROTINGESNIS 

VONIOS KAMBARYS
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„ARTIC“ VONIOS KAMBARIO BALDAI
„Artic“ visad naujoviškai atrodantis stilius pagražina visų 

tipų vonios kambarius. „Artic“ spintelėse sutalpinsite 

viską, ko Jums prireiks vonios kambaryje - spintelių 

tradiciniai išmatavimai suteikia daug vietos tiek viduje, 

tiek ant stalviršio, o taip pat žavi stilingomis detalėmis. 

Vyšnia ant deserto – rankenėlės. Puikus būdus suteikti kitokią, pradedant 
nuo naujausios mados iki tradicinės, kaimo jaukumo, ekspresiją Jūsų vonios 
kambariui. Visos paprastos ir apvalios rankenėlės derinasi su kitais vonios 
kambario elementais. Kai kurios apvalios rankenėlės taip pat gali būti 
sumontuotos ant sienų vietoj rankšluosčių pakabų. Norėdami pamatyti visą 
pasirinkimą, pereikite į 32-33 psl.

PAPRASTOS IR APVALIOS RANKENĖLĖS 

APŠVIETIMAS VEIDRODINĖMS SPINTELĖMS IR VEIDRODŽIAMS 
Norėdami pamatyti visą pasirinkimą, pereikite į 31 psl.

VONIOS KAMBARIO SPINTELĖ SU PRAUSTUVU AUKŠTA SPINTELĖ

VEIDRODINĖ SPINTELĖ

Aukštis  
585 mm

Aukštis 
662 mm

Gylis  
480 mm

Gylis   
132 mm

SPALVA

Plotis mm

Plotis mm

620

600

820

800

1020
1220

1000 1200

Balta, baltas 
kontūras aplink

Juodasis 
ąžuolas

Balto melamino 
paviršius su rankena 
(tik vonios kambario 
spintelėse)

Balta

Aukštis  
1630 mm

Gylis 
370 mm

Plotis 
350 mm

Spintelių durelės ir karkasai, pagaminti iš vienodos medžiagos ir spalvos, 
suteikia vonios kambariui harmonijos pojūtį.

Aukštis  
650 mm

VEIDRODIS
Norėdami pamatyti visą pasirinkimą, pereikite į 30 psl.

Plotis mm
600450 800 1000 1200
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Balta „Artic“
vonios kambario spintelė su praustuvu 

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 620 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714860DHWB

Balta „Artic“
vonios kambario spintelė su praustuvu 

Spalva  balta
Išmatavimai*:   plotis – 820 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714880DHWB

„Artic“ vonios kambario spintelė 
balta, baltas kontūras aplink, su praustuvu 

Spalva:  balta, baltas kontūras   
 aplink
Išmatavimai*:   plotis – 620 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714860WFWB

„Artic“ vonios kambario spintelė 
balta, baltas kontūras aplink, su praustuvu  

Spalva:  balta, baltas kontūras   
 aplink
Išmatavimai*:   plotis – 820 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714880WFWB

Juodojo ąžuolo „Artic“  
vonios kambario spintelė su praustuvu  

Spalva:  juodasis ąžuolas
Išmatavimai*:  plotis – 620 mm. 
 Aukštis – 585 mm. 
 Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714860BLWB

Juodojo ąžuolo „Artic“  
vonios kambario spintelė su praustuvu 

Spalva:  juodasis ąžuolas
Išmatavimai*:   plotis – 820 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714880BLWB

Balto melamino paviršiaus „Artic“   
vonios kambario spintelė su rankena 

Spalva:  baltas melaminas
Išmatavimai*:  plotis – 620 mm. 
 Aukštis – 585 mm. 
 Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714860AGWB

„Artic“ vonios kambario spintelė  
su balto kontūro paviršiumi su rankena 

Spalva:  baltas melaminas
Išmatavimai*:   plotis – 820 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714880AGWB

PLOTIS – 600 MM PLOTIS – 800 MM

Stalčiaus įdėklas 600 mm

Spalva  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 520 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr.: GB7148DR60

Stalčiaus įdėklas 800 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 720 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr.: GB7148DR80

„ARTIC“ VONIOS KAMBARIO SPINTELĖS SU PRAUSTUVAIS

• Švelniai ir tyliai užsidarančios durelės
• Stalčiai su pilnai ištraukiamomis lentynomis, kad 
 galėtumėte pamatyti visą jų turinį
• Erdvė nutiesti vamzdžius už lentynų
• Galite rinktis iš keturių spalvų ir stilių
• Spintelių karkasai ir durelės pagamintos iš 
 vienodos medžiagos ir spalvos
• Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei  

 atspari MDF 
• Pilnai porcelianu padengtas erdvus praustuvas
• Vandens trapas su lengvai ištraukiamu praustuvo vožtuvu, kurį   
 lengva valyti
• Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama kryptimi
• Įvairių stilių papildomų rankenėlių pasirinkimas (32-33 psl.)
• Elektros lizdas, apšvietimas lentynoms (31 puslapis) ir papildomas   
 lentynos įdėklas

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Balta „Artic“ 
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810DHWB1

Balta „Artic“ 
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810DHWB2

„Artic“ vonios kambario spintelė  
balta, baltas kontūras aplink, su praustuvu 

Spalva:  balto kontūro paviršius
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810WFWB1

„Artic“ vonios kambario spintelė  
balta, baltas kontūras aplink, su praustuvu

Spalva:  balto kontūro paviršius
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810WFWB2

Juodojo ąžuolo „Artic“   
vonios kambario spintelė su praustuvu  

Spalva:  juodasis ąžuolas
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810BLWB1

Juodojo ąžuolo „Artic“   
vonios kambario spintelė su praustuvu

Spalva:  juodasis ąžuolas
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis –  480 mm

Artikulo Nr.: GB714810BLWB2

Balto melamino paviršiaus „Artic“   
vonios kambario spintelė su rankena

Spalva:  baltas melaminas
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810AGWB1

Balto melamino paviršiaus „Artic“   
vonios kambario spintelė su rankena

Spalva:  baltas melaminas
Išmatavimai*:   plotis – 1020 mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714810AGWB2

PLOTIS – 1000 MM
SU PRAUSTUVU, 
SKIRTU VIENAM MAIŠYTUVUI

PLOTIS – 1000 MM 
SU PRAUSTUVU, 
SKIRTU DVIEM MAIŠYTUVAMS

Stalčiaus įdėklas 1000 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis – 920 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr.: GB7148DR10

Stalčiaus įdėklas 1000 mm

Spalva:  balta 
Išmatavimai*:   plotis –  920 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr.: GB7148DR10

„ARTIC“ VONIOS KAMBARIO SPINTELĖS SU PRAUSTUVAIS

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Balta „Artic“ 
vonios kambario spintelė su dvigubu 
praustuvu
  
Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 1220  mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 485 mm

Artikulo Nr.: GB714812DHWB

„Artic“ praustuvo konsolė 600 mm

Spalva:  balta/chrominė
Artikulo Nr.: GB7148BR60DH

„Artic“ vonios kambario spintelė 
balta, baltas kontūras aplink, su dvigubu 
praustuvu 

Spalva:  baltas kontūras
Išmatavimai*:   plotis – 1220  mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714812WFWB

„Artic“ praustuvo konsolė 800 mm

Spalva:  balta/chrominė
Artikulo Nr.: GB7148BR80DH

Juodojo ąžuolo „Artic“ 
vonios kambario spintelė su dvigubu 
praustuvu 

Spalva:  juodasis ąžuolas
Išmatavimai*:   plotis – 1220  mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714812BLWB

„Artic“ praustuvo konsolė 1000 mm

Spalva:  balta/chrominė
Artikulo Nr.: GB7148BR10DH

Balto melamino paviršiaus „Artic“  
vonios kambario spintelė su rankena ir 
dvigubu praustuvu

Spalva:               baltas melaminas
Išmatavimai*:   plotis – 1220  mm. 

Aukštis – 585 mm. 
Gylis – 480 mm

Artikulo Nr.: GB714812AGWB

„Artic“ praustuvo konsolė 1200 mm

Spalva:  balta/chrominė
Artikulo Nr.: GB7148BR12DH

PLOTIS – 1200 MM 
 

Stalčiaus įdėklas 600 mm

Spalva:             balta 
Išmatavimai*:   plotis – 520 mm. 

Aukštis – 135 mm. 
Gylis – 205 mm

Artikulo Nr.: GB7148DR60

„ARTIC“ VONIOS KAMBARIO SPINTELĖS SU DVIGUBAIS PRAUSTUVAIS

„Artic“ ant sienos montuojamiems praustuvams
•  Pagaminta iš nulakuoto plieno lakšto
•  Priekyje esantis laikiklis rankšluosčiui

„ARTIC“ PRAUSTUVO KONSOLĖ

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.



28

Balta „Artic“ 
veidrodinė spintelė

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488860DH

Balta „Artic“ 
veidrodinė spintelė

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis –  800 mm. 

Kõrgus 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488880DH

Balta „Artic“ 
veidrodinė spintelė 

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 1000 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488810DH

Balta „Artic“ 
veidrodinė spintelė

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 1200 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488812DH

Juodojo ąžuolo „Artic“  
veidrodinė spintelė 

Spalva:  juodasis ąžuolas  
Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488860BO

Juodojo ąžuolo „Artic“  
veidrodinė spintelė 

Spalva:  juodasis ąžuolas  
Išmatavimai*:   plotis – 800 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488880BO

Juodojo ąžuolo „Artic“  
veidrodinė spintelė 

Spalva:  juodasis ąžuolas    
Išmatavimai*:   plotis – 1000 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488810BO

Juodojo ąžuolo „Artic“  
veidrodinė spintelė 

Spalva:  juodasis ąžuolas 
Išmatavimai*:   plotis – 1200 mm. 

Aukštis – 662 mm. 
Gylis – 132 mm

Artikulo Nr.: GB71488812BO

•  Dvigubos švelniai užsidarančios veidrodžio durelės
• LED apšvietimas spintelės viršuje ir apačioje; šviesos   
 temperatūra 3000 K
• Spintelėje įmontuotas elektros lizdas
• Dvi išimamos stiklinės lentynos
• Veidrodžio matinis paviršius apsaugo nuo piršto antspaudų žymių
• Apsaugos klasė IP44
• Kvalifi kuotas elektrikas turi atlikti elektros įvedimo darbus

• Skirta įtvirtintam montavimui sienose
• Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti 
 tinkama kryptimi
• Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta drėgmei atspari  
 medžio drožlių mediena 
• Padidinamasis stiklas, įmontuojamas Jūsų pageidaujamoje vietoje
• Magnetas, įmontuojamas Jums patogioje vietoje

PLOTIS – 600 MM

PLOTIS – 800 MM

PLOTIS – 1000 MM

PLOTIS – 1200 MM

„ARTIC“ VEIDRODINĖ SPINTELĖ

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Balta „Artic“ aukšta spintelė  

Spalva:  balta
Išmatavimai*:   plotis – 350 mm. 

Aukštis – 1630  mm. 
Gylis – 370 mm

Artikulo Nr.: GB714870DH00

„Artic“ aukšta spintelė baltu kontūru  

Spalva:  balta, baltas kontūras aplink
Išmatavimai*:    plotis – 350 mm. 

Aukštis – 1630  mm. 
Gylis – 370 mm

Artikulo Nr.: GB714870WF00

Juodojo ąžuolo „Artic“ aukšta spintelė  

Spalva:  juodasis ąžuolas
Išmatavimai*:   plotis – 350 mm. 

Aukštis – 1630  mm. 
Gylis – 370 mm

Artikulo Nr.: GB714870BO00

•  Tyliai užsidarančios durelės
•  Keičiama durelių kryptis montavimui dešinėje ar kairėje
•  Viena įtvirtinta lentynėlė ir trys išimamos stiklinės lentynėlės
•  Galite pasirinkti iš trijų spalvų ir stilių
•  Spintelių durelės ir karkasai pagaminti iš vienodos medžiagos ir spalvos
•  Medžiaga: vonios kambariams pritaikyta ir drėgmei atspari MDF ar medžio drožlių plokštės
•  Lengva ir paprasta sumontuoti ant sienos ir pasukti tinkama kryptimi
•  Įvairių stilių papildomų rankenėlių pasirinkimas (32-33 puslapis) 

„ARTIC“ AUKŠTA SPINTELĖ

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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VEIDRODŽIAI

APVALŪS VEIDRODŽIAI

•  Komplektacijoje visi elementai montavimui

•  Komplektacijoje visi elementai montavimui
•  Nesudėtingas montavimas, reguliuojami tvirtinimai

Išmatavimai*:   plotis – 600 mm. 
Aukštis – 650 mm. 

Artikulo Nr.: GB7148806000U

Išmatavimai*:   plotis – 1000 mm. 
Aukštis – 650 mm. 

Artikulo Nr.: GB7148801000U

Išmatavimai*:   plotis – 800 mm. 
Aukštis – 650 mm. 

Artikulo Nr.: GB7148808000U

Išmatavimai*:   plotis – 1200 mm. 
Aukštis – 650 mm. 

Artikulo Nr.: GB7148801200U

PLOTIS – 450 MM PLOTIS – 600 MM

PLOTIS – 1000 MM PLOTIS – 1200 MM

PLOTIS – 800 MM
Išmatavimai*:   plotis – 450 mm. 

Aukštis – 650 mm. 

Artikulo Nr.: GB7148804500U

Artikulo Nr.: GB71GCMR80

Artikulo Nr.: GB71GCMR10

Ø 600 MM Ø 800 MM Ø 1000 MM

Artikulo Nr.: GB71GCMR60

A tik l N GB71GCMR80

Artikulo Nr : GB71GCMR10

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Spalva:  chromuota
Išmatavimai*:   plotis – 300 mm. 

Aukštis – 40 mm. 
Gylis – 108 mm

Artikulo Nr.: GB71GCCL30

Spalva:  chrominė/matinis stiklas
Išmatavimai*:   plotis – 45 mm.
 Aukštis – 80 mm.
 Gylis – 45 + 61 mm

Artikulo Nr.: GB7148804601 (1 vienetas)

Apšvietimas veidrodžiams/veidrodinėms spintelėms Ilgis – 300 mm. Apšvietimas veidrodžiams/veidrodinėms spintelėms Ilgis – 500 mm. 

Spalva:  chromuota
Išmatavimai*:   plotis – 500 mm. 

Aukštis – 40 mm.
Gylis – 108 mm

Artikulo Nr.: GB71GCCL50

•  Komplektacijoje visi elementai montavimui
• LED apšvietimas, spalvos temperatūra 3000 K

• Apsaugos klasė IP44 
• Kvalifi kuotas elektrikas turi atlikti elektros įvedimo darbus 

•  Dera prie „Graphic“ ir „Artic“ vonios kambario spintelių
• Tinka montuoti spintelėje stalčiaus vidinėje pusėje
• Šviesa užsidega kai atveriamas stalčius

• Elektros maitinimo šaltinis: 12 V DC
• LED apšvietimas, šviesos temperatūra 3000 K
• Apsaugos klasė IP44

APŠVIETIMAS VEIDRODINĖMS SPINTELĖMS IR VEIDRODŽIAMS

ŠVIESOS DIODŲ JUOSTA STALČIAMS

•  Daug vietos neužimantį elektros lizdą galima montuoti į bet kurią Jūsų 
pasirinktą spintelę

•  Elektriniams dantų šepetėliams pakrauti, plaukų džiovintuvui ar elektrinei  
skutimosi mašinėlei įjungti

• Visi elementai montavimui
• Apsaugos klasė IP44
• Kvalifi kuotas elektrikas turi atlikti elektros įvedimo darbus

Elektros lizdas

Spalva: balta

Artikulo Nr.:  GB711800220

ELEKTROS LIZDAS

 Plotis – 600 mm
Artikulo Nr.: GB7199DL60

 Plotis – 800 mm
Artikulo Nr.: GB7199DL80

 Plotis – 1000 mm
Artikulo Nr.: GB7199DL10

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Paprasta rankenėlė H1

Spalva: chrominė
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 96 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H1CR096

Paprasta rankenėlė H2

Spalva: juoda/chrominė
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 96 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H2CW096

Paprasta rankenėlė H2

Spalva: juoda/chrominė
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 128 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H2CW128

Paprasta rankenėlė H4

Spalva: chrominė
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 128 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H4CR128

Paprasta rankenėlė H4

Spalva: chrominė
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H4CR160

Paprasta rankenėlė H4

Spalva: chrominė
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 224 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H4CR224

Paprasta rankenėlė H4

Spalva: juoda
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 128 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H4BL128

Paprasta rankenėlė H4

Spalva: juoda
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H4BL160

Paprasta rankenėlė H4

Spalva: juoda 
Išmatavimai*:   C-C tarp
 varžtų 224 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H4BL224

Paprasta rankenėlė H5

Spalva: balta
Išmatavimai*:   C-C tarp varžtų 32 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H5WH032

Paprasta rankenėlė H5

Spalva: balta
Išmatavimai*:    C-C tarp varžtų 128 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H5WH128

Paprasta rankenėlė H8

Spalva: chrominė
Išmatavimai*:  C-C tarp varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H8CR160

Paprasta rankenėlė H8

Spalva:             žalvarinė
Išmatavimai*:  C-C tarp varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H8BR160

Paprasta rankenėlė H8

Spalva:  juoda
Išmatavimai*:  C-C tarp varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H8BL160

Paprasta rankenėlė H8

Spalva:  chrominė/juoda oda
Išmatavimai*:  C-C tarp varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H8CB160

Paprasta rankenėlė H8

Spalva:  žalvarinė/ruda oda
Išmatavimai*:  C-C tarp varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H8BN160

Paprasta rankenėlė H8

Spalva:  juoda/juoda oda
Išmatavimai*:  C-C tarp varžtų 160 mm

Artikulo Nr.:  GB7199H8BB160

• Visos paprastas ir apvalias rankenėles galima priderinti prie Jūsų vonios kambario baldų
• Kelios apvalios rankenėlės gali būti sumontuotos sienoje vietoj rankšluosčio pakabų

PAPRASTOS IR APVALIOS RANKENĖLĖS 

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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Apvali rankenėlė K3, 
įmontuojama į baldus  

Spalva:  juoda oda/chrominė
Išmatavimai*:  ilgis – 65 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K3BCR00

Apvali rankenėlė K3, 
įmontuojama į baldus  

Spalva:  juoda oda/chrominė
Išmatavimai*:  ilgis – 65 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K3BBR00

Apvali rankenėlė K3, 
įmontuojama į baldus  

Spalva:  natūrali oda/varinė
Išmatavimai*:  ilgis – 65 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K3NCR00

Apvali rankenėlė K1, 
įmontuojama į baldus

Spalva:  porcelianas/žalvarinė
Išmatavimai*:  skersmuo – 30 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K1PB000

Apvali rankenėlė K2, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  chrominė
Išmatavimai*:  skersmuo – 25 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K2CR000

Apvali rankenėlė K5, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  žalvarinė
Išmatavimai*:  skersmuo – 24 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K5BR000

Apvali rankenėlė K5, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  varinė
Išmatavimai*:  skersmuo – 24 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K5CU000

Apvali rankenėlė K6, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  juoda
Išmatavimai*:  skersmuo – 27 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K6BL000

Apvali rankenėlė K6, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  balta
Išmatavimai*:  skersmuo – 27 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K6WH000

Apvali rankenėlė K7, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  žalvarinė
Išmatavimai*:  skersmuo – 25 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K7BR000

Apvali rankenėlė K7, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  chrominė
Išmatavimai*:  skersmuo – 25 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K7CR000

Apvali rankenėlė K7, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  juoda
Išmatavimai*:  skersmuo – 25 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K7BL000

Apvali rankenėlė K8, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  baltas marmuras
Išmatavimai*:  skersmuo – 28 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K8WM000

Apvali rankenėlė K8, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  žalias marmuras
Išmatavimai*:  skersmuo – 28 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K8GM000

Apvali rankenėlė K9, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  žalvarinė
Išmatavimai*:   skersmuo – 18 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K9BR000

Apvali rankenėlė K9, 
įmontuojama į baldus ar sienas

Spalva:  juoda
Išmatavimai*:   skersmuo – 18 mm

Artikulo Nr.:  GB7199K9BL000

PAPRASTOS IR APVALIOS RANKENĖLĖS

*) Gaminio išmatavimai nurodyti be praustuvo. Norėdami pamatyti detalesnius išmatavimų brėžinius, apsilankykite www.gustavsberg.com. Norėdami sužinoti tikslią kainą, susisiekite su 
vietiniu pardavėju. Neatsakome už spausdinimo klaidas ir pasiliekame teisę nepranešus keisti prekių pasirinkimą. Visada iš anksto pasitikrinkite prieš priimdami svarbius sprendimus.
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VONIOS KAMBARIO BALDAI SU „NORDIC³“
Artikulo Nr. 

„B032 Nordic³“ vonios kambario spintelė 
su praustuvu 600x420 mm

Blizgi balta  GB71B032E4WB

Šviesios medienos spalva     GB71B032E9WB

„B033 Nordic³“ vonios kambario spintelė 

Durelių kryptis keičiama montavimui dešinėje ar kairėje pusėje
Viena įtvirtinta medinė lentynėlė ir dvi išimamos stiklinės lentynėlės

Blizgi balta GB71B03300E4

Šviesios medienos spalva   GB71B03300E9

„A479 Nordic³“ veidrodinė spintelė 
Asimetriškos, švelniai užsidarančios veidrodinės spintelės
Dvi išimamos stiklinės lentynėlės
Visi elementai montavimui
LED apšvietimas, šviesos temperatūra 4000 K
Apsaugos klasė IP44
Kvalifi kuotas elektrikas turi atlikti elektros įvedimo darbus
Montuoti vonios kambario zonoje Nr. 2 

Blizgi balta GB71A47900E4

Šviesios medienos spalva    GB71A47900E9

VONIOS KAMBARIO BALDAI SU „NAUTIC“ PRAUSTUVAIS 

650

280535

570440
„Nautic“ vonios kambario spintelė su kriaukle
570x440 mm

Blizgi balta GB71B032E4WBN

„NORDIC³” VONIOS KAMBARIO BALDAI SU PRAUSTUVU

• Spintelės korpusas ir durelės vienodos spalvos
• Spintelės pristatomos jau surinktos
• Švelnaus užsidarymo funkcija

• Atidarymas apačioje nutekėjimo vamzdžiui
• Komplekte aliuminio rankenėlės
• Durelėse išgręžtos skylės rankenai, kuri jau yra komplekte
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A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

ĮKVĖPIMUI IR PERŽIŪRĖTI

VISUS MŪSŲ PRODUKTUS

APSILANKYKITE

WWW.GUSTAVSBERG.LT

PAGALBA

Mūsų puslapyje taip pat galite rasti instrukcijas, 

vaizdo instrukcijas ir pagalbą montuojant, 

prižiūrint „Gustavsberg” produktus.

Klientų aptarnavimas infolt@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas

Polocko 28B-1, Vilnius 01205

Tel. +370 5246 0810

www.gustavsberg.lt infolt@gustavsberg.com




