
NORDIC³ 
VISKAS KO REIKIA VONIOS KAMBARIUI

TAIP PAT IR VIRTUVĖMS

„Nordic3” serijos asortimente rasite virtuvės maišytuvus aukštu čiaupu, 

kurie įtiks išrankiausiam mūsų klientui, dėl dailaus Skandinaviško dizaino.

NAUJA!

ĮPERKAMI PRODUKTAI 

VISIEMS VONIOS 

KAMBARIAMS



UNITAZAI IR PRAUSTUVAI

„Nordic3”- funkcionali ir įperkama vonios kambario serija.  

Naujojoje serijoje rasite pastatomus ir pakabinamus unita-

zus, dviejų dydžių praustuvus ir praustuvo koją. Produktai 

pagaminti iš didelio tankio glazūra padengto sanitarinio 

porceliano.

Unitazo puodai glazūruoti po apiplovimo kraštu, jog būtų 

lengva valyti ir higieniška. Praustuvus galite montuoti ant 

praustuvo kojos arba tvirtinti prie sienos.  

„Nordic3” serija sukurta galvojant apie Jūsų kasdienius 

įpročius bei kartu apjungiant „Gustavsberg” tradicijas ir 

kokybę.

„NORDIC³“ WC 3500 SU SĖDYNE IR DANGČIU. 

PRAUSTUVAS „NORDIC³“ 410050 SU PRAUSTUVO 

KOJA 2920 IR PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS „NORDIC³“. 

TUALETINIO POPIERIAUS RULONO LAIKIKLIS IR 

RANKŠLUOSČIO KABLIUKAS IŠ G2 SERIJOS.

NORDIC³

TYLUS IR SAUSAS

Visiškai uždaras porceliano vandens bakas slepia vidinį bakelį, kurio dėka negirdėti užpildymo 

vandeniu, taip pat ant išorinio bako nesikaupia kondensatas, todėl nelimpa nešvarumai ir dulkės. 

NĖRA GALIMYBIŲ KAUPTIS PURVUI

Unitazo puodą ir bakelį jungianti kraštinė šiek tiek paaukštėjo, aukštesnė kraštinė apsaugo nuo 

nešvarumų patekimo po bakeliu. Unitazo padas yra vientisas, tai lengvina valymą ir užtikrina 

higieną.
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VONIOS KAMBARIO BALDAI

„Nordic3” vonios kambario baldų serijos asortimente rasite 

dvi spalvas, spintelės korpusas ir  durelės vienodos spalvos. 

Švelnaus užsidarymo amortizatoriai vyriuose užtikrina 

švelnų ir tylų  uždarymą kiekvieną kartą. Spintelės pristato-

mos jau surinktos. 

Vonios praustuvas, pagamintas iš ilgaamžiško porceliano, 

yra pritaikytas įmontuoti į  „Nordic3” baldą. Įsigiję maišytuvą 

turėsite pilnai sukomplektuotą vonios kambarį.

„Nordic3” serija sukurta galvojant apie Jūsų kasdienius 

įpročius bei kartu apjungiant „Gustavsberg“ tradicijas ir 

kokybę. 

„NORDIC³” AUKŠTA SPINTELĖ BO33 IR BALDAS SU PRAUSTUVU BO32 | 

BALTOS BLIZGIOS SPALVOS IR „NORDIC³” PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. 

„NORDIC³” VEIDRODINĖ SPINTELĖ | BALTOS BLIZGIOS SPALVOS 

RANKŠLUOSČIO KABLIUKAS IŠ G2 SERIJOS. 

„NORDIC³” AUKŠTA SPINTELĖ BO33 IR BALDAS SU PRAUSTUVU BO32 

| ŠVIESAUS MEDŽIO SPALVOS IR „NORDIC³” PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. 

„NORDIC³” VEIDRODINĖ SPINTELĖ | ŠVIESAUS MEDŽIO SPALVOS 

RANKŠLUOSČIO KABLIUKAS IŠ G2 SERIJOS.

BALTOS BLIZGIOS SPALVOS ŠVIESAUS MEDŽIO SPALVOS

GUSTAVSBERG / IŠMANI VONIA

ŠVELNUS UŽDARYMA S

Tam tikri garsai vonios kambaryje gali erzinti. Su švelnaus uždarymo funkcija, spintelių durys ir stalčiai 

užsidarys švelniai ir tyliai.
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„Nordic3” vonios kambario vandens maišytuvas – dailaus 

Skandinaviško dizaino. Vonios praustuvo maišytuvas 

turi vandens taupymo funkciją, kurią galima pritaikyti 

prie kiekvieno poreikių ir taip, taupyti vandenį kaskart 

naudojant maišytuvą. Termostatinis maišytuvas turi 

automatinį karšto vandens užraktą, todėl greitai reaguoja į 

temperatūros pokyčius ir turi įmontuotą saugaus prilietimo 

funkciją, kuri sumažina karštį maišytuvo priekyje.  

G1 ir G2 tai stacionarūs, dailaus Skandinaviško dizaino 

dušo stovai su plačia dušo galva. Pakeitus įprastą dušo 

komplektą į vieną iš šių dušo stovų  su plačia dušo galva 

nesudėtingai sukursite prabangos jausmą vonios kambaryje.

„Nordic3” serija sukurta galvojant apie Jūsų kasdienius 

įpročius bei kartu apjungiant „Gustavsberg” tradicijas ir 

kokybę. 

TERMOSTATINIS MAIŠYTUVAS „NORDIC³” 

SU G2 DUŠO STOVU IR RANKINIU DUŠELIU. 

TAIP PAT YRA KVADRATINIS MODELIS G1. 

DUŠO LENTYNĖLĖ IŠ G1 SERIJOS.

VONIOS KAMBARIO 
VANDENS MAIŠYTUVAI
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IŠMANŪS SIMBOLIAI
SU PERJUNGĖJU Į INDAPLOVĘ

„Nordic3” virtuvės vandens maišytuvai turi tą pačią vandens taupymo funkciją ir 

dailų Skandinavišką dizainą kaip ir vonios kambario maišytuvai. Maišytuvas gali 

būti su arba be perjungėju į indaplovę. 

Visuose maišytuvuose „Nordic3” serijoje įrengtos išmanios funkcijas,  kurios paverčia Jūsų kasdienybę saugesne ir patogesne, 

tausodamos vandenį bei pinigus. Sužinokite daugiau apie išmanias funkcijas kitame puslapyje. 

VIRTUVĖS VANDENS 
MAIŠYTUVAI
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VANDENS TAUPYMAS SENSORINIS MAIŠYTUVAS SAUGAUS PRILIETIMAS TOLYGI TEMPERATŪRA



IŠMANŪS SIMBOLIAI MAIŠYTUVAMS

PASIRINKIMAI

SAUGUS VANDUO

Visiems virtuvės ir vonios kambario maišytuvams „Nordic3” serijoje gali būti pritaikoma ilga svirtis.

Tai iniciatyva įgyvendinta ŠVOK (šildymas, vėdinimas, oro 

kondicionavimas) pramonės atstovų bendradarbiaujant su 

tiekėjais ir draudimo kompanijomis. Įgyvendinta 2005 metais.

Daugiau skaitykite www.sakervatten.se

Specialiems poreikiam pritaikyta svirtis

Chromas

RSK nr 8613100

ART nr GB41637360 01

Specialiems poreikiam pritaikyta svirtis

Mėlyna/raudona

RSK nr 8613117

ART nr GB41637363 01

SENSORINIS MAIŠYTUVAS

Protinga sensorinė technologija automatiškai padeda taupyti energiją ir vengti vandens 

švaistymo. Maišytuvas pradeda veikti pridėjus rankas prie sensoriaus ir išsijungia vos atitraukus 

rankas. Valydami maišytuvą tiesiog uždenkite sensoriaus akutę. Veikia baterijomis.

VANDENS TAUPYMAS

Šis maišytuvas padės Jums sunaudoti vandens ne daugiau nei būtina. Pakėlus svirtį bėgs normalus 

vandens kiekis, pvz. pakankamas nusiplauti rankoms. Norint, kad bėgtų stipresnė srovė reikės 

stipriau pakelti svirtį. Kai tik ją atleisite svirtis sugrįš į pradinę  komfortiškos vandens tėkmės padėtį. 

Ši padėtis yra reguliuojama pagal kiekvieno poreikius. 

TOLYGI TEMPERATŪRA

Termostatiniuose maišytuvuose yra įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo, 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.
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SAUGUS PRILIETIMAS

Visi termostatiniai „Gustavsberg” maišytuvai sukonstruoti taip, jog karštas vanduo prateka išilgai 

maišytuvo gale, tai sumažina termostato karštį priekyje ir riziką nusideginti.

Villeroy & Boch Gustavsberg AB 

produktams pritaikyta „Saugaus 

vandens” reglamentuoti principai.  



„NORDIC³” PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS

Art. Nr.

• Reguliuojamas srovės stiprumas

• Grįžta prie komfortiškos srovės

•  Reguliuojama maksimali  

 temperatūra, neapsiplikyti rankų

• Sensorinis maišytuvas automatiškai   

 susikalibruoja, su automatinio   

 išsivalymo funkcija 
• Keraminė vandens skirstymo kasetė

• Patikrinta lanksti vandens jungtis

• Patikimumo modulis (AA)

• Patvirtinta Sitac

„Nordic³” praustuvo maišytuvas

 Praustuvo maišytuvas GB41213051

Praustuvo maišytuvas su nutekėjimo vožtuvu GB41213043

„Nordic³” praustuvo maišytuvas 
Su dušeliu ir sieniniu laikikliu

GB41213061

„Nordic³” praustuvo maišytuvas
Sensorinis 

GB41213081

„Nordic³” virtuvinis maišytuvas

GB41203056

„Nordic³” virtuvinis maišytuvas
su perjungimu į indaplovės rėžimą

GB41203096
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• Reguliuojamas srovės stiprumas

• Grįžta prie komfortiškos srovės

•  Reguliuojama maksimali   

 temperatūra, neapsiplikyti rankų

•  Maišytuvo snapas pasisuka 110° standartiškai   

 arba ribojama iki 60° 

•  Keraminė vandens skirstymo kasetė

•  Patikrinta lanksti vandens jungtis

• Patikimumo modulis (AA)

• Patvirtinta Sitac

„NORDIC³” VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI
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„NORDIC³” TERMOSTATINIAI DUŠO IR VONIOS MAIŠYTUVAI

•  Mygtukas ties komfortiška 38°C   

 temperatūra

•  Sumontuotas automatinis karšto vandens  

 užraktas siekiant išvengti apsiplikymo

•  Reguliuojama maksimali tempera- 

 tūra siekiant išvengti apsiplikymo

•  Saugus prilietimas, termostatas iš  

 išorės nėra karštas

•  Ilgaamžė keraminė vandens skirstymo  

 kasetė

•  Testuoti atbuliniai vožtuvai

•  Patikimas modulis (EB)

M20x1,5

G1/2

115

„Nordic³” dušo termostatinis maišytuvas
Su pajungimu į dušą iš apačios 

150 c-c GB41215604

160 c-c GB41205604

„Nordic³” dušo termostatinis maišytuvas
Su pajungimu į dušą iš viršaus

150 c-c GB41215624

160 c-c GB41205624

Vonios maišytuvo snapas

GB41638760

G1 dušo komplektas
su „Nordic³” termostatiniu maišytuvu
Dušo galva 200x200

150 c-c GB41215625

160 c-c GB41205625

G2 dušo komplektas
su „Nordic³” termostatiniu maišytuvu
Dušo galva Ø200mm

  

150 c-c GB41215620

160 c-c GB41205620

70G1/2

c-c

c-c

70
38

G1/2
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3500 „Nordic³” su paslėptu S formos nuotaku
Dvifunkcinis vandens nuleidimo mechanizmas 

3/6l

Be dangčio GB113500301203

Su standartiniu dangčiu, baltas GB113500301213

DANGČIAI

8780 „Nordic3“ kietas dangtis, baltas 8780G101

9M64 „Nordic3“ standartinis dangtis, baltas 9M646101

3510 „Nordic³” su paslėptu P formos nuotaku
Gali būti montuojamas ant grindų, tiesiai prieš 

sieną ar į bet kurį kampą iš įvairių pusių

Dvifunkcinis vandens nuleidimo mechanizmas 

3/6l

Be dangčio GB113510301203

Su standartiniu dangčiu, baltas GB113510301213

DANGČIAI

8780 „Nordic3” kietas dangtis, baltas 8780G101

9M64 „Nordic3” standartinis dangtis, baltas 9M646101

3530 „Nordic³” pakabinamas unitazas 

Skirtas montuoti su potinkiniu rėmu, 

kurį reikia įsigyti atskirai. 

Be dangčio GB113530001000

Su standartiniu dangčiu, baltu GB113530001010

DANGČIAI

8780 „Nordic3” kietas dangtis, baltas 8780G101

9M64 „Nordic3” standartinis dangtis, baltas 9M646101

„NORDIC³” PASTATOMAS UNITAZAS

•  Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, didelio  

 tankio sanitarinio porceliano

•  Funkcinis dizainas su standartiniais   

 išmatavimais

•  Glazūruota po apiplovimo kraštu 

 lengvesniam valymui

•  Tinka su „Gustavsberg Triomont” 

 potinkiniu rėmu  

• Rekomenduojamas nuplovimas 3/6l

• Atstumas tarp varžtų c-c 180 mm

• Testuota apkrova 400kg

„NORDIC³” PAKABINAMI UNITAZAI

•  Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, 

 didelio tankio sanitarinio porceliano

•  Funkcinis dizainas su standartiniais   

 išmatavimais

•  Sėdynės aukštis 430 mm

•  Glazūruota po apiplovimo kraštu   

 lengvesniam valymui 
•  Visiškai uždaras, nerasojantis bakas

• Tylus prisipildymas

• Gali būti būtu montuojamas varžtais ar klijais  
• Gali būti sumontuotos rankenos neįgaliesiems 
• Gali būti montuojamas kampe

NĖRA GALIMYBIŲ KAUPTIS PURVUI

Unitazo puodą ir bakelį jungianti kraštinė šiek tiek paaukštėjo, 

aukštesnė kraštinė apsaugo nuo nešvarumų patekimo po bakeliu. 

Unitazo padas yra vientisas, tai lengvina valymą ir užtikrina 

higieną.

TYLUS IR SAUSAS

Visiškai uždaras porceliano vandens bakas slepia vidinį 

bakelį, kurio dėka negirdėti užpildymo vandeniu, taip 

pat ant išorinio bako nesikaupia kondensatas, todėl 

nelimpa nešvarumai ir dulkės. 
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410050  „Nordic³“ varžtais tvirtinamas arba 
pastatomas ant kojos praustuvas 500x370 mm

Su anga maišytuvui 41005001

410055 „Nordic³“ varžtais tvirtinamas arba 
pastatomas ant kojos praustuvas 550x435 mm

Su anga maišytuvui 41005501

2920 praustuvo koja
Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos 

aukštį. 

Praustuvams 410050  ir 410055 GB1129200100

„NORDIC³” PRAUSTUVAI

•  Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, 

 didelio tankio sanitarinio porceliano

•  Funkcinis dizainas su standartiniais   

 išmatavimais

•  Tvirtinama kronšteinais arba ant 

 pastatomos kojos
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B032 „Nordic³” praustuvo spintelė su praustuvu 
600x420 mm

Baltos blizgios spalvos GB71B032E4WB

Šviesaus medžio spalvos GB71B032E9WB

B033 „Nordic³” aukšta spintelė   
Yra dvi kilnojamos stiklinės lentynėlės 

Baltos blizgios spalvos GB71B03300E4

Šviesaus medžio spalvos GB71B03300E9

A479  „Nordic³” veidrodinė spintelė  
simetriškos veidrodinės durelės. Yra dvi kilnojamos 

stiklinės lentynėlės. Skirta montuoti ant sienos. 

Elektros instaliacija turi būti įtaisyta atestuoto elektriko. 

Komplekte surinkimo instrukcijos. Saugumo klasė IP44. 

LED-apšvietimas.

Baltos spalvos GB71A47900E4

Šviesaus medžio spalvos GB71A47900E9

„NORDIC³” VONIOS KAMBARIO BALDAI SU PRAUSTUVU

•  Spintelės korpusas ir  durelės 

 vienodos spalvos

•  Spintelės pristatomos jau surinktos

•  Švelnaus užsidarymo funkcija 

•  Atidarymas apačioje nutekėjimo vamzdžiui

•  Praustuvas pagamintas iš higieniško,   

 ilgaamžio, didelio tankio sanitarinio porceliano

• Komplekte aliuminio rankenėlės

• Paruošta rankenėlių prisukimui

Art. Nr.

ŠVELNUS UŽDARYMAS

Tam tikri garsai vonios kambaryje gali erzinti. Su švelnaus uždarymo funkcija, spintelių durys ir stalčiai 

užsidarys švelniai ir tyliai.

11



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas

Maironio 25-23, Vilnius 01125

Tel. +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, vaizdo instrukcijas ir pagalbą 

montuojant, prižiūrint „Gustavsberg” produktus.

Klientų aptarnavimas infolt@gustavsberg.com   

 


