
TRIOMONT – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS ĮTAISYTI  

PAKABINAMUS UNITAZUS IR PRAUSTUVUS

GUSTAVSBERG/
POTINKINIAI 
RĖMAI 

PROTINGESNIS 

VONIOS KAMBARYS



2

JŪSŲ TURIMAS VONIOS KAMBARYS 



Ar galvojate apie pakabinamą vonios kambario įrangą? „Triomont“ 

potinkiniai rėmai padės Jums tai įgyvendinti. 

Potinkiniai rėmai „Triomont“ tinka daugeliui vonios kambarių, leidžia 

apsieiti be brangios vonios kambario rekonstrukcijos ir įtaisyti pakabinamą 

unitazą ar praustuvą neužimant daug vietos – netgi kampe ir mažoje erdvėje. 

Iš tiesų tereikia vonios kambario ir bent 14 cm pločio erdvės jame. 

Šioje brošiūroje pavaizduota, kaip paprasta įtaisyti potinkinius rėmus 

„Triomont“ atliekant vonios kambario renovaciją arba projektuojant naują 

vonios kambarį. Prašom nepamiršti, kad drėgnoms patalpoms keliami 

specialūs reikalavimai. Drėgmę izoliuojantį sluoksnį derėtų patikėti atlikti 

šios srities specialistui.

Daugelį „Gustavsberg“ gaminių galite įsirengti ir be santechniko 

pagalbos, tačiau unitazui pakabinti patariame pasitelkti specialistą, kuris 

išmano keliamus reikalavimus drėgnoms erdvėms. Jei vis dėlto nuspręsite 

imtis šio darbo patys, būtų puiku, jei pasitartumėte su pardavėju ar 

santechniku, kaip tai padaryti.

TEREIKIA14 CM ERDVĖS 



ĮRENGIANT POTINKINIUS RĖMUS

Viršutinis tvirtinimas. Šis sienos 
tvirtinimas, gali būti pakeistas 
kampainiu, kuris skirtas 
montuoti rėmą į kampą.

Kampinė vamzdžio jungtis ir 
perėjimas, 90 x 110 mm.

Perėjimas vamzdis-vamzdyje, 
18–28 mm.  Nuotraukoje 
vaizduojamas Triomont XT 
rėmas. Triomont XS neturi 
mėlynos dalies.

Įtaisius rėmą, jog pažymėta 
vieta būtų 1m aukštyje, 
priklausomai nuo pasirinkto 
unitazo modelio, unitazo 
sėdynės aukštis bus 410-430 
mm. Didžiausias sėdynės 
aukštis gali būti 610-630 mm.

Nuleidimo mygtukas. 
Skirtingi modeliai, dizainas, 
medžiagiškumas. Visus 
modelius rasite 12 puslapyje. 

Atstumas tarp varžtų 
reguliuojamas (nuo centro 
iki centro) 180 arba 230 mm. 
Atstumas 180 mm 
tinkamas visiems Gustavsberg 
ir Villeroy&Boch unitazams.
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Apsauginiai kaiščiai apsaugantys 
jungtis įrengimo metu.

Apatiniai tvirtinimo elementai, 
jog nereiktų gręžti potinkinio 
rėmo į grindis. 

Visiems pakabinamiems unitazams 
iš Gustavsberg ir Villeroy & Boch. 
Tai suteikia galimybę rinktis unitazą 
iš plataus asortimento skirtingiems 
poreikiams. Unitazų modelius rasite 
šioje brošiūroje. 

Tinka pakabinamoms bidė ir 
unitazams su išorine cisterna, 
kuriuos tvirtinti atstumas tarp 
varžtų 180 arba 230 mm.

5

Paslėpti visi kanalizacijos ir 
vandentiekio vamzdžiai. Tinka 
visiems praustuvams, kurių 
tvirtinimo elementai iki 280 mm.
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PO ATNAUJINIMO 
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Pakabinami vonios kambario gaminiai teikia daugybę privalumų: jie leidžia pilnai panaudoti net siauriausias vonios 

kambario vietas ir net vizualiai padidina vonios kambarį. Be to, jie yra higieniški ir lengvai valomi. Jei įrengsite pusinę 

sienelę, jos viršų galėsite panaudoti daiktų laikymui. Taip pat turime rėmų, skirtų praustuvų ir bidė montavimui. Tokių 

rėmų dėka turėsite tvarkingą vonios kambarį, taip pat neturint galimybės sutvirtinti sieną ant kurios bus praustuvas ar 

bidė – rėmas užtikrins stabilumą. Visi vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai bus paslėpti. 

TVARKINGAS, PATOGUS NAUDOTI, PRAKTIŠKAS IR HIGIENIŠKAS



NULEIDIMO MYGTUKAI ĮVAIRIEMS SKONIAMS
Mygtukų vandeniui nuleisti yra įvairių modelių ir pagamintų iš įvairių medžiagų, kad Jums būtų lengviau priderinti prie 

savo vonios kambario interjero. Galite rinktis tvirtinamą prie sienelės arba jos viršaus, vienfunkcį ar dvifunkcį, mechaninį 

arba pneumatinį. Visi modeliai pristatomi 12 puslapyje.

TRYS PAKABINAMŲ RĖMŲ „TRIOMONT“ ĮTAISYMO BŪDAI

UŽ PUSINĖS SIENELĖS KAMPEUŽ IŠTISINĖS SIENELĖS

PRAVARTU ŽINOTI
„Triomont“ potinkiniai rėmai yra paprastai įtaisomi ir patogūs naudoti.

GERIAUSIA KOKYBĖ – TESTUOTAS SVORIS 400KG!
Potinkiniai rėmai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų ir atitinka griežčiausius apkrovos reikalavimus – išlaiko 

net 400kg svorį.

ĮTAISYTI RĖMĄ – PAPRASTA
„Triomont“ potinkiniai rėmai tinkami visiems vonios kambariams ir nereikalauja sudėtingų rekonstrukcijos darbų. 

Tereikia grindų paviršiaus ir bent 14 cm erdvės prie sienos. Kitaip sakant potinkinis rėmas neužima daugiau vietos nei 

įprastas, pastatomas unitazo modelis.

PASTATOMAS 
UNITAZAS

PAKABINAMAS UNITAZAS SU 

„TRIOMONT“ POTINKINIU RĖMU

625

100

655

100

190

530

745

* *)  Pavyzdyje nutekamojo vamzdžio centras nuo 

sienos 100mm.
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
SVARBU!     

Rekomenduojame, jog santechnikos darbus 

atliktų specialistas pagal pateiktas montavimo 

instrukcijas ir reikalavimus šiems darbams atlikti.

Montavimo instrukcijas 

video formatu rasite www.

gustavsberg.lt

DIDŽIAUSIAS UNITAZŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS
Visiems „Gustavsberg“ ir „Villeroy&Boch“ pakabinamiems unitazams galima naudoti potinkinius rėmus „Triomont“. 

Unitazų yra įvairiausių modelių, skirtų vaikams, aukštaūgiams ir žemaūgiams, specialiųjų poreikių turintiems asmenims. 

Mes turime didžiausią pakabinamų unitazų modelių pasirinkimą! Visi modeliai pristatomi vėliau šioje brošiūroje.

 

SPRENDIMAI PADĖSIANTYS LENGVIAU ATLIKTI PRIEŽIŪRĄ
Norint palengvinti tvarkymą ir išvengti žalos įrengimo metu, įrenginiai tiekiami su apsauginiais kaiščiais. Norint pakeisti 

pripylimo ar nuleidimo mechanizmą nereikia specialių įrankių. Uždarymo vožtuvas lengvai pasiekiamas cisternoje. Vandens 

bakas yra prieinamas per mygtuko skylę arba per pusinės sienelės viršų.

IŠMATAVIMAI, TVIRTINIMAS IR APSAUGA NUO VANDENS ŽALOS
Potinkinis rėmas yra tik 380 mm pločio, o tai reiškia jog tilps net ir į siaurą nišą ar kampą tam panaudojus specialius tvirtinimus. 

Dėka nedidelių išmatavimų rėmai tilps į nišas, kuriose iki centro būtų bent 450mm. Keturi tvirtinimai komplektuojami kartu 

su rėmu, kurie nereikalauja tvirtinimo į grindis, todėl išvengiama galimybės pažeisti grindinio šildymo sistemą. Atstumas 

tarp varžtų tvirtinti unitazą gali būti 180 arba 230 mm, tad šie rėmai tinka įvairių modelių unitazams.

„SAFEBAG“ – KAI NĖRA GALIMYBĖS ATLIKTI HIDROIZOLIACIJĄ    
VONIOS KAMBARYJE
„SafeBag“ paprasta sumontuoti, o ši sistema apsaugo nuo užliejimo ir drėgmės, o tai aktualu vietoms kuriose nėra 

galimybės įrengti hidroizoliacinio sluoksnio. 

MONTAVIMAS
Vandens pajungimas unitazui gali būti atliktas iš viršaus arba vandens bako šono (žr. kiekvieno modelio montavimo 

instrukcijas). Komplektuojami ypač storoms sienoms ilgi vamzdeliai. Vandens bakas pajungiamas naudojant technologiją 

vamzdis-vamzdyje. Gali tilpti 18-28mm apsauginis vamzdis. Kampinė, jungiamoji jungtis 90/110mm taip pat komplektuo-

jama, šią jungtį galima sukti tiek į kairę, tiek į dešinę priklausomai nuo poreikio. Netolygumus ant sienos pašalinsite 

naudodami komplektuojamą izoliacinę medžiagą, kuri tvirtinama ties unitazu.

BIDĖ IR UNITAZAI SU IŠORINIU VANDENS BAKU
„Triomont“ potinkinis rėmas bidė ir unitazams su išoriniu vandens baku, kuriuos tvirtinti atstumas tarp varžtų 180 arba 

230mm.

RĖMAS TVIRTINTI PRAUSTUVĄ
Potinkinis rėmas tinkamas visiems praustuvams, kuriuos tvirtinti atstumas tarp varžtų 280mm. Visus mūsų praustuvus 

rasite www.gustavsberg.lt
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SENSORINIO NULEIDIMO MYGTUKO VALDYMAS MOBILIĄJA APLIKACIJA
„Gustavsberg“ mobilioji aplikacija leidžia valdyti sensorinį nuleidimo mygtuką mobiliuoju telefonu ar planšete. 

Galite pasirinkti, jog nuleidimo mygtukas „pabustų“ Jums pasirodžius, arba nuleistų vandenį Jums išėjus. 

Tai puikus sprendimas tiek viešose WC kambariuose, tiek namų aplinkoje, jei tarp šeimos narių turite užuomaršų. 

Taip pat galite nustatyti nuleidimo intervalus, LED apšvietimo spalvą. 

Aplikaciją galite parsisiųsti nemokamai. 

SENSORINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
Sensorinis nuleidimas pradžioje buvo sukurtas viešųjų įstaigų WC kambariams - nereikalaujantis paviršiaus lietimo 

nuleidimas yra daug higieniškesnis ir palengvina naudojimąsi jais asmenims su specialiais poreikiais. Pasirinkus 

„Gustavsberg“ unitazą ir šį sensorinį nuleidimo mygtuką jūsų WC kambarys bus higieniškas ir modernus!



1

2 3

2 3       Prie sienos tvirtinamas mygtukas  
 vandeniui nuleisti. 

Mechaninis, sensorinis 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 1,5m 
atstumu nuo unitazo.

Sensorinis nuleidimo mygtukas viešiems 
WC kambariams yra kitokių išmatavimų, 
nei kiti prie sienos tvirtinami mygtukai.

NULEISKITE VANDENĮ SUMANIAI
Mygtukų vandeniui nuleisti yra įvairių modelių ir pagamintų iš įvairių medžiagų, kad Jums būtų lengviau priderinti prie savo vonios 

kambario interjero. Galite rinktis tvirtinamą prie sienelės arba jos viršaus, vienfunkcį ar dvifunkcį, mechaninį arba pneumatinį. Arba 

kodėl nepasirinkus naujausio modelio sensoriniu valdymu, kuris suteiks galimybę pasirinkti viengubą arba dvigubą nuleidimą. 

230
Always install some type of inspec-
tion hatch to access the valves 
in the cistern when selecting the 
pneumatic fl ush button
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„TRIOMONT“ NULEIDIMO MYGTUKAI

•   Didelė mygtukų vandeniui nuleisti pasiūla.
• Vienfunkciai ar dvifunkciai.
• Mygtukų išmatavimus rasite 11 puslapyje.

Dvifunkcis, juodas, 
stiklinis
ART-no GB1921102057 

Aliuminis
ART-no GB1921102058 

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis 
ART-no GB1921102060 

Dvifunkcis, blizgus, 
plastikinis 
ART-no GB1921102061

Dvifunkcis, baltas, 
stiklinis
ART-no GB1921102066 

Dvifunkcis, juodas, 
stiklinis
ART-no GB1921102067

PNEUMATINIS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, DVIGUBO NULEIDIMO 
FUNKCIJA  tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“

Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis 
ART-no GB1921102035 

Dvifunkcis, nerūdijančio 
plieno
ART-no GB1921102054 

Dvifunkcis, baltas, 
stiklinis
ART-no GB1921102056 

Dvifunkcis, matinis, 
chromuotas, plastikinis 
ART-no GB1921102036 

Vienfunkcis, baltas, 
plastikinis 
ART-no GB1921102030 

Dvifunkcis, blizgus, 
chromuotas, plastikinis 
ART-no GB1921102037 

Vienfunkcis, blizgus, 
plastikinis 
ART-no GB1921102032 

ANT SIENOS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA 

tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“

ANT SIENOS TVIRTINAMAS MYGTUKAS 
VANDENIUI NULEISTI, VIENGUBO NULEIDIMO 
FUNKCIJA  tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“

Dvifunkcis, baltas, 
metalinis, be logotipo 
ART-no GB1921102045 

Dvifunkcis, blizgus, 
chromuotas, metalinis, 
be logotipo
ART-no GB1921102047 

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis 
ART-no GB1921102052 

Dvifunkcis, blizgus, 
chromuotas, plastikinis
ART-no GB1921102053 

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis
ART-no GB1921102080 

Dvifunkcis, baltas, stiklinis
ART-no GB1921102082 

Dvifunkcis, blizgus, 
chromuotas, plastikinis 

Dvifunkcis, juodas, stiklinis
ART-no GB1921102083 

Vienfunkcis, nerūdijančio 
plieno
ART-no GB1921102092 

MECHANINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS VIRŠAUS TVIRTINAMAS 
MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA
tinka potinkiniam rėmui „Triomont XT“

PNEUMATINIS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, 
VIENGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA  tinka visų 
modelių potinkiniams rėmams  

Dvifunkcis, baltas, 
plastikinis
ART-no GB1921102085 

Baltas
ART-no GB1921102070

Dvifunkcis, blizgus, 
chromuotas, plastikinis
ART-no GB1921102086 

Plieninis
ART-no GB1921102071

PNEUMATINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS VIRŠAUS 
TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, 
DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA  tinka potinkiniam 
rėmui „Triomont XT“

SENSORINIS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, 
DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA  

tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“

NB Viršutinėje eilutėje nurodytas rėmo modelis, kuriam tinkamas 
mygtukas.
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Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.

„TRIOMONT“ POTINKINIAI RĖMAI

Į komplektą neįeina:
•  Unitazas.
•  Mygtukas vandeniui nuleisti.

Kompletą sudaro: 
• Rėmas ir 4 sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
•  Visiškai sukomplektuotas, nuo kondensato 
 susidarymo apsaugotas vandens bakas su nuotako   
 jungtimi ir uždaromuoju vožtuvu.
•  Nuotako ir vandentiekio jungtys (sumaunamosios).
•  Šablonas vandens nuleidimo mygtuko skylei gręžti.

•  M12 sraigtiniai strypai unitazui tvirtinti.
•  Apsauginiai kaiščiai.
•  Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
•  Ant sienos ties unitazu tvirtinama izoliacinė medžiaga.
•  Šablonas skylėms sienoje gręžti.
•  Montavimo instrukcija.

• Platus pasirinkimas nuleidimo mygtukų.
• Reguliuojamas vandens nuleidimas.
• Mes siūlome didelį pakabinamų unitazų pasirinkimą.
• Vietą taupantis dizainas, rėmo plotis tik 380 mm.
• Tvirtinimai prie sienos pridedami, nereikia tvirtinti į grindis.

• Reguliuojamas sėdynių aukštis 410-610mm. Rekomenduojamas  
 sėdynės aukštis 450mm nuo grindų.
• Nutekamasis vamzdis gali būti montuojamas į grindis arba į sieną.
• Testuotas prie max. 400kg apkrovos. 

Art. Nr.

83

„Triomont XS“ rėmas pakabinamam unitazui ant sienos tvirtinamam arba 
pneumatiniam mygtukui
Aukštas modelis, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe.
Mygtuko pasirinkimas lemia vandens nuleidimo kiekį, žr. psl 12.

Potinkinis rėmas „Triomont XS“, dvigubo nuleidimo funkcija 4.5/3l arba viengubo 4.5l GB1921102026
Potinkinis rėmas „Triomont XS“, dvigubo nuleidimo funkcija 6/3l arba viengubo 6l GB1921102020

Priedai:
„SafeBag“ sistema apsauganti nuo užliejimo ir drėgmės atvejais kai nėra galimybės  
atlikti hidroizoliaciją. GB1921102034
Kampiniai tvirtinimo elementai GB1921102029
Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus) GB1921102027

    Montavimas: Prijungus vandens baką pažymėtame 1000mm aukštyje, sėdynė 
bus maždaug 410-430mm aukštyje, priklausomai nuo unitazo modelio. 
Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630mm. 
Svoris su pakuote 14kg.

„Triomont XT“ rėmas pakabinamam unitazui ant pusinės sienelės viršaus 
tvirtinamam arba pneumatiniam mygtukui
Žemas modelis, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos.
Mygtuko pasirinkimas lemia vandends nuleidimo kiekį, žr. psl 12.

Potinkinis rėmas „Triomont XT“, dvigubo nuleidimo funkcija 6/3l arba viengubo 6l. GB1921102024

Priedai:
Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus) GB1921102027

  Montavimas: Prijungus vandens baką pažymėtame 1000mm aukštyje, sėdynė 
bus maždaug 410-430mm aukštyje, priklausomai nuo unitazo modelio. 
Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630mm. 
Svoris su pakuote 12kg.

„Triomont XS Vario“ rėmas pakabinamam unitazui ant sienos tvirtinamam 
arba pneumatiniam mygtukui
Rekomenduojamas ligoninėms arba slaugos namams.
Auštas modelis, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe.
Pritvirtinus unitazą galima reguliuoti sėdynės aukštį. 
Mygtuko pasirinkimas lemia vandends nuleidimo kiekį, žr. psl 12.

Potinkinis rėmas „Triomont XS Vario“, dvigubo nuleidimo funkcija 6/3l arba viengubo 6l. GB1921102022

Priedai:
Kampiniai tvirtinimo elementai GB1921102029
Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus). GB1921102027

   Montavimas: Prijungus vandens baką pažymėtame 1000mm aukštyje, sėdynė 
bus maždaug 410-430mm aukštyje, priklausomai nuo unitazo modelio. 
Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630mm. Pritvirtintą unitazą galima 
pakelti 100mm, taip pat vėl grąžinti į buvusią padėtį.
Svoris su pakuote 19kg.
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•  Praustuvas.
•  Praustuvo maišytuvas.
•  Praustuvo sifonas.
Visi produktai mūsų internetiniame puslapyje 
www.gustavsberg.lt

• Tinka visiems varžtais tvirtinamiems praustuvams, kai tarpai tarp varžtų 280 mm.
•  Testuotas prie max. 175kg apkrovos. 

•  Rėmas ir 4 sieninių tvirtinimo elementų   
 rinkinys.
•  M12 sraigtiniai strypai praustuvui tvirtinti.

Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.

POTINKINIAI RĖMAI BIDĖ IR UNITAZAMS SU IŠORINIU VANDENS BAKU

•  Testuotas prie max. 400kg 
 apkrovos. 
•  Tinka visiems bidė ir unitazams 
 su išoriniu vandens baku su, su  

Komplektą sudaro:
• Rėmas ir 4 sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
•  M12 sraigtiniai strypai tvirtinti.
•  Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.

Komplektą sudaro: Į komplektą neįeina:

Į komplektą neįeina:
• Bidė ir unitazas.

Visi produktai mūsų internetiniame puslapyje 
www.gustavsberg.lt

 tarpais tarp varžtų 180mm arba 230mm.
• Nutekamasis vamzdis gali būti montuojamas  
 į grindis arba į sieną.

•  Sėdynės aukštis 410-610mm. Rekomen- 
 duojamas sėdynės aukštis 450mm nuo  
 grindų.

„TRIOMONT“ POTINKINIAI RĖMAI PRAUSTUVAMS

•  Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
•  Kampinis nuotakas su Ø 32 mm su gumine tarpine
•  Montavimo instrukcijos.

•  Nuotako jungtis.
•  Montavimo instrukcijos.

Art. Nr.

Potinkinis rėmas „Triomont XS“ praustuvui. Aukštas modelis, skirtas praustuvui 
tvirtinti prie tiesios sienos ar kampe.

Potinkinis rėmas „Triomont XS“ praustuvui GB1921102100

Priedai:
Kampiniai tvirtinimo elementai GB1921102029
Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius   
tvirtinimus). GB1921102027

Svoris su pakuote 11kg.

Art. Nr.

83

380

595

0-200

0

150-210

230

330
67
10

Potinkinis rėmas „Triomont XS“ bidė ir unitazui su išoriniu vandens baku. Aukštas 
modelis, skirtas praustuvui tvirtinti prie tiesios sienos ar kampe. GB19211000510

Priedai:  
Kampiniai tvirtinimo elementai GB1921102029
Papildomi tvirtinimai GB1921102027
(jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus)

Svoris su pakuote 9kg.
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Art. Nr.

350

180

220

355
320 Ø102

Ø55

70

420

530

8330 „Estetic“ pakabinamas unitazas.

Atvira apiplovimo briauna ir C+ kaip opcija.
Paprastas montavimas dėka „Suprafi x“.
Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.

Baltos spalvos, kieto plastiko dangtis GB1183300R1020
Baltos spalvos, kieto plastiko dangtis su „Soft Close“
ir „Quick Release“ funkcijomis GB1183300R1030
Matinės baltos spalvos, kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ 
ir „Quick Release“ funkcijomis GB1183300S3030
Juodos spalvos, juodas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ 
 ir „Quick Release“ funkcijomis GB1183300S0030

5G84 „Hygienic Flush“ pakabinamas unitazas

Atvira apiplovimo briauna.
Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.

Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 5G84HR01
Be dangčio  5G84R001

DANGČIAI
Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis  9M16S101
Juodas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M16S136

400

Ø55

Ø102
55220

320
355

180

360
700

15±5

4G01 neįgaliesiems pritaikytas pakabinamas unitazas, prailgintas modelis

Atvira apiplovimo briauna. Prailgintas modelis, jog būtų paprasčiau 
persėsti nuo neįgaliojo vėžimėlio.
Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.

Be dangčio 4G01R0 01

DANGČIAI
Baltas kieto plastiko dangtis su nerūdijančia furnitūra 9M676101
Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M38S101

460

Ø55

15±5

Ø102
55220

320
355

180

360
595

4G95 neįgaliesiems pritaikytas pakabinamas unitazas, paaukštintas modelis

Atvira apiplovimo briauna. Montuojamas ant įprastame 
tvirtinimo aukštyje, tačiau sėdynės aukštis didesnis.
Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.

Be dangčio  4G95 R0 01

DANGČIAI
Baltas kieto plastiko dangtis su nerūdijančia furnitūra 9M676101
Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M38S101

PAKABINAMI UNITAZAI

•  Pagamintas iš higieniško, patvaraus ir  
 didelio tankio glazūra padengto 
 sanitarinio porceliano.
•  Tinka su visai „Gustavsberg 
 Triomont“ potinkiniais rėmais.
•  Visi „Gustavsberg“ unitazai gali būti  

 tvirtinami tiek 180mm, tiek 230mm tvirtinimo  
 būdais.
•  Testuota prie max. 400kg apkrovos.
•  Galima rinktis sėdynę.
•  Sėdynės su „Soft Close“ (SC) švelniam  
 dangčio užsidarymui ir „Quick Release“  

 (QR) lengvam dangčio nuėmimui.
•  C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai  
 draugiškam valymui.
•  „Hygienic Flush“ funkcija: dėl atviros  
 apiplovimo briaunos unitazą lengviau  
 valyti.

Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.
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PAKABINAMI UNITAZAI

Art. Nr.

1522 „Nautic“ pakabinamas unitazas

Be dangčio, 4l GB111522401205
Be dangčio, 2/4l GB111522201205
Be dangčio, C+, 2/4l GB111522R1205

DANGČIAI
9M24 Standartinis minkšto plastiko dangtis 9M246101
9M25 Kieto plastiko dangtis, baltas su nerūdijančia furnitūra 9M256101
9M26 kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“  
ir „Quick Release“ funkcijomis 9M26S101
9M26 kieto plastiko dangtis, juodas su „Soft Close“
ir „Quick Release“ funkcijomis 9M26S136

5530 „Nautic“ pakabinamas unitazas 

Su standartiniu baltu dangčiu GB115530001010
Su kieto plastiko baltu dangčiu GB115530001020
Be dangčio GB115530001000
Be dangčio. Su C+ GB1155300R1000

DANGČIAI
9M24 Standartinis minkšto plastiko dangtis 9M246101
9M25 Kieto plastiko dangtis, baltas su nerūdijančia furnitūra 9M256101
9M26 kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M26S101
9M26 kieto plastiko dangtis, juodas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M26S136

  

3530 „Nordic³“ pakabinamas unitazas

Be dangčio GB113530001000
Su standartiniu baltu dangčiu GB113530001010

DANGČIAI
Standartinis minkšto plastiko, baltas 9M646101
Kieto plastiko dangtis, baltas 9967B101
Kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 8780S101

4330 „Artic“ pakabinamas unitazas

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis GB114330201231
Su C+. Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“  
ir „Quick Release“ funkcijomis GB1143302R1231
Su C+. Kieto plastiko dangtis, juodas su „Soft Close“ 
ir „Quick Release“ funkcijomis GB114330BLACK

Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.
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Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.
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PROTINGI SIMBOLIAI

CER AMICPLUS = C+

Dauguma mūsų produktų gali būti su C+ paviršiumi. Ši danga neleidžia ant porceliano kauptis 
purvui ir vandeniui. Taip pat reikia mažiau chemikalų, todėl mažiau jų su vandeniu patenka į 
aplinką.

HYGIENIC FLUSH

Naujas dizainas su atviru nuplovimo kraštu, kuris daug geriau nuplauna visus nešvarumus. 
Taip užtikrinama didesnė švara ir mažiau sunaudojama valiklių.

QUICK RELE A SE ARBA LENGVA S NUĖMIMA S

Su „Quick Release“ funkcija Jūs galite nuimti ir uždėti unitazo dangtį labai paprastai ir be jokių 
papildomų įrankių. Todėl išvalyti unitazą yra labai paprasta. Su „Quick Release“ lengviau palaikyti 
švarą ir higieną.

NĖR A GALIMYBIŲ K AUPTIS PURVUI 

Unitazuose su bakeliu, puodą ir bakelį jungianti kraštinė šiek tiek paaukštėjo, aukštesnė kraštinė 
apsaugo nuo nešvarumų patekimo po bakeliu, taip pat aptakūs kraštai lengvina valymą ir užtikrina 
higieną. Unitazo padas yra vientisas, jog Jums būtų paprasčiau valyti.

T YLUS IR SAUSA S

Visiškai uždaras porceliano vandens bakas slepia vidinį bakelį, kurio dėka negirdėti vandens 
užsipildymo taip pat ant išorinio bako nesikaupia kondensatas, todėl nelimpa nešvarumai ir dulkės.

SUPR AFIX

Unikali ir patentuota potinkinė tvirtinimo sistema – gražesnis vaizdas, lengvesnis valymas. 
Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti.

MONTAVIMA S

Daugelį „Gustavsberg“ gaminių galite įsirengti ir be santechniko pagalbos, tačiau unitazui 
pakabinti patariame pasitelkti specialistą, kuris gerai išmano visus vonios kambariui keliamus 
reikalavimus. Jei visgi nuspręsite imtis šio darbo patys, būtų puiku jei pasitartumėte su 
pardavėju ar santechniku.

SOF T CLOSE ARBA ŠVELNUS UŽ SIDARYMA S

Sunkios sėdynės ir dangčiai ankstesniuose unitazuose asocijuojasi su ypač nemaloniu garsu, kai jie 
leidžiasi. „Soft close“ funkcija išsprendė šią problemą. Sėdynėje yra įmontuoti amortizatoriai, kurie 
užtikrina kad unitazo dangtis nusileis švelniai ir tyliai. Amortizatorius neturi tiesioginio kontakto su 
keramika, kas palengvina valymą ir sėdynė yra labiau higieniška.



Art. Nr.

560

360
260

340

180

220
320

400 Ø102
50

O.novo

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. 
Nuosaikus dizainas, įprastos unitazo formos. 
Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio 5660 R0 01
Be dangčio, su C+ 5660 R0 R1

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M38 S1 01

375

560

280

325
320

220

180

85

Ø 102

Ø 55

415

Venticello

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Greitas ir paprastas unitazo 
montavimas su „Suprafi x“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti.
Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio 4611 R0 01
Be dangčio, su C+ 4611 R0 R1

Su kieto plastiko dangčiu, baltas „slimseat wrap“ su „Soft Close“  
ir „Quick Release“ funkcijomis 9M79 S1 01

GALITE RINKTIS IR 
„VILLEROY&BOCH“ UNITAZUS

 

„Villeroy&Boch“ pasaulyje puikiai žinomas prekės ženklas, 
gaminantis modernią vonios kambario įrangą jau 270 metų. 
Nuo 2000 m. kompanija „Gustavsberg“ priklauso koncernui 
„Villeroy&Boch“, todėl turime puikią galimybę derinti abiejų 
gamintojų gaminius ir pasiūlyti produktus patiems išrankiausiems 
klientams. Kalbant apie unitazus iš „Villeroy&Boch“ asortimentas 
yra tikrai platus kiekvienam biudžetui. Šiame leidinyje pateikiame 

keletą unitazų pasirinkimų iš „Villeroy&Boch“, kuriuos pakabinti 
galima naudojant „Triomont“ potinkinį rėmą. Visi pateikti unitazų 
modeliai iš „Villeroy&Boch“ su funkcija „Direct Flush“, kuri kitaip 
„Gustavsberg“ unitazuose vadinama „Hygienic Flush“. Jei norite 
pamatyti daugiau unitazų arba visus vonios kambariui skirtus 
„Villeroy&Boch“ gaminius, prašome susisiekti su mumis arba 
apsilankyti interneto svetainėje www.villeroy-boch.eu.

„VILLEROY&BOCH“ PAKABINAMI UNITAZAI

•  Pagamintas iš higieniško, patvaraus ir  
 didelio tankio glazūra padengto sani- 
 tarinio porceliano.
•  Tinka su visai „Gustavsberg Triomont“  
 potinkiniais rėmais.

•  „Direct Flush“ funkcija: dėka atviros  
 apiplovimo briaunos unitazą   
 lengviau valyti.
•  C+ kaip opcija lengvesniam ir   
 aplinkai draugiškam valymui.

•  Sėdynės su Soft Close (SC) švelniam dangčio  
 užsidarymui ir Quick Release (QR) lengvam   
 dangčio nuėmimui.
•  Testuota prie max. 400kg apkrovos.
•  Atstumas tarp varžtų tvirtinimui 180mm.

Unikali ir patentuota potinkinė tvirtinimo sistema „Suprafi x“ – gražesnis vaizdas, lengvesnis 

valymas. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti.

Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.
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„VILLEROY&BOCH“ PAKABINAMI UNITAZAI

Art. Nr.

Avento

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Skirtas 
montavimui su potinkiniu rėmu.

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“  
ir „Quick Release“ funkcijomis  5656 HR 01

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ 
ir „Quick Release“ funkcijomis, su C+ 5656 HR R1

Su kieto plastiko dangčiu, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“ 
ir „Quick Release“ funkcijomis 5656 RS 01
Su kieto plastiko dangčiu, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“
ir „Quick Release“ funkcijomis, su C+ 5656 RS R1

Finion

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Greitas ir 
paprastas unitazo montavimas su „Suprafi  x“ sistema. Visi tvirtinimo 
elementai yra paslėpti. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio, su C+ 4664R0R1

Kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“  
ir „Quick Release“ funkcijomis 9M88S1R1

370

560
320

280

180

320
220

50
415

Ø 55

Ø 102

Subway 2.0

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. 
Aptakus dizainas, populiarus modelis. Greitas ir paprastas unitazo 
montavimas su „Suprafi x“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti. 
Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio 5614 R0 01
Be dangčio, su C+ 5614 R0 R1

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ 
 ir „Quick Release“ funkcijomis 9M68 S1 01
Su kieto plastiko dangčiu, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“ 
ir „Quick Release“ funkcijomis 9M78 S1 01

355

480

250

280

320
220

180

420
75

Ø 102

Ø 55

Subway 2.0 Compact

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. 
Mažesni unitazo išmatavimai – puikus pasirikimas mažiems vonios 
kambariams. Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafi x“ 
sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti.
Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio 5606 R0 01
Be dangčio, su C+ 5606 R0 R1

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“  
 ir „Quick Release“ funkcijomis 9M69 S1 01

360

310
410

580

320
220

180

75

410

Ø55

Ø102

Subway 2.0 Comfort

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. 
Didesni unitazo išmatavimai.
Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafi x“ sistema. Visi 
tvirtinimo elementai yra paslėpti.
Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio 4609 R0 01
Be dangčio, su C+ 4609 R0 R1

Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“  
ir „Quick Release“ funkcijomis 9M86 S1 01

370

530
325

280

320
220

180

90

Ø 102

Ø 55

410

Architectura

Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. 
Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.

Be dangčio 5685R001
Be dangčio, su C+ 5685R0R1
 
 Kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“  
 ir „Quick Release“ funkcijomis 9M58S101
Kieto plastiko dangtis, baltas „Slimseat“ su „Soft Close
ir „Quick Release“ funkcijomis  9M81S101

Kadangi galime Jums pasiūlyti dviejų prekių ženklų „Villeroy&Boch“ ir „Gustavsberg“  produktus, didžiuojamės turėdami didžiausią unitazų pasiūlą.

Kainų prašome teirautis pardavimo vietose. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifi kacijas be išankstinio įspėjimo, todėl prieš įsigydami gaminį įsitikinkite ar informacija nepasikeitė.
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A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas

Polocko 28B-1, LT-01205 Vilnius

+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
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