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SU MATINĖS JUODOS SPALVOS PROFILIAIS

„SQUARE” DUŠO SIENELĖ

NAUJIENA!
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VONIOS KAMBARYS



JUODA SPALVA SUGRĮŽO
„SQUARE”

Gyvenimas vonios kambaryje turi tekėti 
įprastine eiga, tačiau taip pat turi sužadinti 
visus pojūčius. Dėl šios priežasties atnaujinome 
savo dušo produktų asortimentą naujais 
gaminiais, kurių spalva spinduliuoja skonį ir 
stilių. Susikurkite išraiškingą savo svajonių 
vonios kambarį su mūsų matinės juodos 
spalvos „Square“ dušo sienele.

„Square“ dušo sienelių su juodos spalvos profiliais 
ir rėmais dydžiai – nuo 80 iki 140 cm. 

Vientisą ir stilingą įvaizdį padės susikurti 
tokios pačios matinės juodos spalvos 
lietaus dušas virš galvos ir vonios kambario 
priedai.

GRAKŠTŪS JUODOS SPALVOS RĖMAI HORIZONTALIAI IŠDĖSTYTI 

STIKLO IŠORĖJE, TODĖL JĮ LENGVA VALYTI IŠ VIDAUS. TAM, KAD 

IŠVENGTUMĖTE KALKIŲ NUOSĖDŲ FORMAVIMOSI, KIEKVIENĄ KARTĄ 

PO MAUDYNIŲ PAKAKS TIK NUBRAUKTI VANDENS LIKUČIUS NUO 

STIKLO.

JUODOS SPALVOS SVAJONIŲ VONIOS 

KAMBARYS

NAUJIENA!



A – pločio matmuo (reguliuojamas), mm. Gaminio Nr.

„Square” dušo sienelė, 80 780-790 mm GB51SRWL80HBL

„Square” dušo sienelė, 90 880-890 mm GB51SRWL90HBL

„Square” dušo sienelė, 100 980-990 mm GB51SRWL10HBL

„Square” dušo sienelė, 120 1180-1190 mm GB51SRWL12HBL

„Square” dušo sienelė, 140 1380-1390 mm GB51SRWL14HBL

Kiekvieno dydžio gaminių brėžiniai su detaliais matmenimis pateikti mūsų interneto svetainėje www.gustavberg.lt. Joje taip pat rasite visus kitus mūsų siūlomų dušo gaminių asortimento modelius ir dydžius.
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Gaminio Nr.

„Round” apvali lietaus dušo galva su „Estetic” termostatiniu maišytuvu 

Matinės juodos spalvos GB41208330 53
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„Square” stačiakampė lietaus dušo galva su „Estetic” termostatiniu maišytuvu   

Matinės juodos spalvos GB41208335 53

NAUJIENA!

SAUGUS PRISILIETIMAS

VISUOSE „GUSTAVSBERG“ TERMOSTATINIUOSE MAIŠYTUVUOSE  

YRA SAUGAUS PRISILIETIMO FUNKCIJĄ, KURI LEIDŽIA KARŠTAM 

VANDENIUI TEKĖTI GALINĖJE MAIŠYTUVO PUSĖJE. ŠI FUNKCIJA 

SUMAŽINA KARŠTĮ PRIEKINĖJE TERMOSTATO PUSĖJE, TODĖL 

SUMAŽĖJA IR RIZIKA NUSIDEGINTI.

TOLYGI TEMPERATŪRA

TERMOSTATINIUOSE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮDIEGTA AUTOMATINĖ APSAUGA NUO 

NUSIDEGIMO – ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO DĖKA KARŠTAS VANDUO NUSTOJA 

TEKĖTI. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS GREITAI REAGUOJA Į VANDENS SRAUTO 

TEMPERATŪROS IR SLĖGIO POKYČIUS IR GALI IŠLYGINTI ŠIUOS SKIRTUMUS.

• Itin plona lietaus dušo galva (skersmuo – 250 mm / 250 x 250 mm)
• Lengva valyti – dėl dušo galvos purkštukų konstrukcijos paprasta 

pašalinti besikaupiančias kalkių nuosėdas
• Lietaus dušo galvą ir strypą galima sukinėti ir pritaikyti prie 

individualių poreikių
• 400 mm ilgio dušo strypas užtikrina pakankamai vietos maudynėms
• Teleskopiškai reguliuojamas aukštis – 770 – 1,165 mm
• Reguliuojamos sieninės tvirtinimo detalės (50 – 130 mm) užtikrina 

paprastą montavimą
• Trijų funkcijų rankinis dušas su malonios vandens srovės moduliais
• Ant slankiklio montuojamas rankinis dušas maudynių malonumais 

leidžia mėgautis bet kokio ūgio naudotojams

„SQUARE” IR „ROUND” DUŠO GALVOS SU TERMOSTATINIU MAIŠYTUVU 

• Dušo perjungimo funkcija srovės reguliavimo rankenėlėje
• Įrengta automatinė karšto vandens tiekimo išjungimo funkcija 

apsaugai nuo nudeginimo
• Išjungimo mygtukas temperatūros reguliavimo pusėje ties 

komfortiška 38°C temperatūra
• Saugaus prisilietimo funkcija, kuri sumažina karštį priekinėje 

maišytuvo pusėje
• Maišytuvas greitai reaguoja į temperatūros ir vandens slėgio 

pokyčius, todėl užtikrina tolygią vandens temperatūrą
• Apsauga nuo atbulinio vandens nutekėjimo pagal SS-EN 1717 (EB) 

standarto reikalavimus
• Dušo rinkinys gali būti tvirtinamas varžtais arba klijais

• Galima montuoti tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje
• Grūdintas saugus 6 mm storio stiklas
• Profi liai ir sieninis laikiklis pagaminti iš matinės juodos 

spalvos anoduoto aliuminio

„SQUARE” DUŠO SIENELĖ – MATINĖS JUODOS SPALVOS

• Rėmai įrengti stiklo išorėje, kad jį būtų lengviau valyti
• Reguliuojamas sieninis profi lis (10 mm), užtikrinantis tiesaus 

dušo įrengimą net ir šalia nuožulnių sienų
• Laikiklį galima naudoti kaip užuolaidos skersinį



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


