
GUSTAVSBERG/

EPIC BLANDEBATTERI OG SQUARE TILBEHØR

EPIC & SQUARE



EPIC /

Epic finnes som servant-
kran med tilhørende 
bunnventil i samme 
materiale. Kompletter 
gjerne med en vannlås 
for vegg- eller gulvtil-
kopling for å få en kom-
plett stil.
Kjøkkenkran finnes i to 
høye modeller, en med 
et utdragbart dusjmunn-
stykke i tuten som gjør 
det lett å vaske store 
kjeler og holde vasken 
ren og fin. 



Ved hjelp av naturens kraft vil vi uttrykke følelsen i Epic fra Gustavsberg. Et moderne 

blandebatteri som møter markedets høye krav, selv for de mest trendbevisste. 

Med sin enkle skandinaviske design tilbyr Epic-serien fine proporsjoner. Det flotte 

blandebatteriet med den slanke spaken gir øyet noe nytt å fryde seg over. Spaken 

har dessuten det vi kaller ”soft move”, som gir en presis og myk manøvrering av 

blandebatteriet.

 Noen blandebatterier skal være diskré, andre skal ta plass og sette tonen. Epic 

tilhører den siste kategorien. Uansett om utsiden er i det blankeste krom, børstet 

messing eller matt sort, er det et blandebatteri som gjør inntrykk – akkurat som en 

episk naturopplevelse. Vi vil jo ikke bare oppfylle forventningene dine – vi vil overgå 

dem. Først da blir det det vi kaller Epic.

EPIC – EN STORSLÅTT NYHET



SQUARE

DETALJENE SKAPER HELHETEN

For et komplett og matchende sortiment tilbyr vi også nytt, eksklusivt designet baderomstilbehør 

i serien Square. Detaljer som med sine rette linjer og avrundede hjørner passer på de aller 

fleste bad. Hvis du ikke skal bygge nytt eller renovere helt, kan nytt tilbehør være det som gir 

baderommet ditt et lite løft og får det til å føles oppdatert og fresht.



NYHET

DETALJENE SKAPER HELHETEN

Square lages i tre fargealternativer; klassisk krom, vår unike børstede messing som holder 

seg pen over tid, uten belegg eller misfarging, og matt sort. Farger og materialer er de 

samme som i vår nye blandebatteriserie Epic, men Square passer også perfekt til de andre 

baderomsproduktene våre. Det er bare å mikse og matche etter egen lyst og smak.



ART-nr. NRF-nr. PRIS*

Epic servantkran
Krom GB41219951 4340412 1 525 NOK
Matt sort GB41219951 53 4340414 2 037 NOK
Børstet messing GB41219951 24 4340413 3 074 NOK

TILBEHØR
Push-down ventil GB41636575 01 7031029 500 NOK
Push-down ventil matt sort GB41636575 53 7031759 695 NOK
Push-down ventil børstet messing GB41636575 24 7031758 695 NOK

EPIC SERVANTKRAN

•  Kran i moderne design
• Eco-flow for vann- og energieffektivisering
• Soft move, keramsik pakke med myk og presis drift ( keramiskt 

paket med mjuk och precis manövrering)

• Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
• Typegodkjent fleksibel vann tilkopling for enklere montering
• Finnes i flere farger

VANNLÅS TIL SERVANT 

• Eksklusiv design
• Justerbar i høyde og dybde
• Passer til de fleste baderomsseriene 

• Laget av messing          
• Fåes i flere fargealternativer 

ART-nr. NRF-nr. PRIS*

349

Ø65

G 1 1/4

141-238

Ø32

Ø48

Vannlås for veggtilkobling

Krom GB41109938 7031778 1 067 NOK
Matt sort GB41109938 53 7031779 1 067 NOK
Børstet messing GB41109938 24 7031781 1 525 NOK

721-818
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G 1 1/4

141-238

Vannlås for gulvtilkobling

Krom GB41109939 7031782 1 281 NOK

Matt sort GB41109939 53 7031783 1 281 NOK
Børstet messing GB41109939 24 7031784 1 738 NOK

ECO-FLOW 

Servantkranen er utstyrt med en 
effektiv og optimert vannstrøm. 
Du får samme behagelige og 
funksjonelle opplevelse som van-
lig, men med et lavere vann- og 
energiforbruk – gode nyheter for 
både miljøet og lommeboken.

*Alle priser er veiledende og inklusive mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.



ART-nr NRF-nr PRIS*

Epic kjøkkenkran

Krom GB41209956 4340819 2 440 NOK
Matt sort GB41209956 53 4340822 2 928 NOK
Børstet messing GB41209956 24 4340821 4 636 NOK

Epic kjøkkenkran med avstegning for oppvaskmaskin

Krom GB41209996 4340823 2 928 NOK
Matt sort GB41209996 53 4340825 3 416 NOK
Børstet messing GB41209996 24 4340824 4 148 NOK

Epic kjøkkenkran med uttrekkbar hånddusj

Krom GB41209959 4340826 3 172 NOK
Matt sort GB41209959 53 4340828 3 660 NOK
Børstet messing GB41209959 24 4340827 4 362 NOK

Epic separat avstegningsventil for oppvaskmaskin

Krom GB41639755 1 145 NOK
Matt sort GB41639755 53 1 472 NOK
Børstet messing GB41639755 24 1 472 NOK

EPIC KJØKKENKRAN  

• Kjøkkenkran i modern design
• Eco-flow for vann- og energieffektivisering
• Soft move, keramsik pakke med myk og presis drift
• Svingbar utløpstut 110°

• Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
• Typegodkjent fleksibel vanntilkopling for enklere montering
• Finnes i flere farger

*Alle priser er veiledende og inklusive mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.



ART-nr NRF-nr PRIS*
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68

Square håndklestang 450 mm
Krom GB41103901 7031765 701 NOK
Matt sort GB41103901 53 7031769 842 NOK
Børstet messing GB41103901 24 7031774 1 094 NOK
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50

25

Square håndklekrok
Krom GB41103904 7031766 210 NOK
Matt sort GB41103904 53 7031771 253 NOK
Børstet messing GB41103904 24 7031775 328 NOK

189

33

68

Square toalettpapirholder
Krom GB41103907 7031767 299 NOK
Matt sort GB41103907 53 7031772 359 NOK
Børstet messing GB41103907 24 7031776 466 NOK

114

368

94

Square toalettbørste med holder
Krom GB41103910 7031768 677 NOK
Matt sort GB41103910 53 7031773 812 NOK
Børstet messing GB41103910 24 7031777 1 056 NOK

TILBEHØR
Reservebørste GB41639746 01 7031049 56 NOK

BADEROMSTILBEHØR SQUARE

• Eksklusiv design med rette linjer og avrundet hjørn
• Passer til de fleste baderomsseriene 
• Laget av messing       

• Kan skrues eller limes 
• • Finnes i flere fargealternativer 

*Alle priser er veiledende og inklusive mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.



BLACK IS BACK

Gustavsbergs produkter har til 
alle tider stått for høy kvalitet, 
med fokus på funksjon og 
moderne design. Nå lanserer vi 
det nyeste og hotteste – matt 
sort. Et velkomment tilskudd i vår 
populære takdusjserie Round & 
Square med Estetic blandebatteri 
til dusjen i samme sort farge. Velg 
den formen som passer deg best, 
rund eller firkantet. Du finner 
enda flere produkter og tilbehør 
for sorte baderomsdrømmer på 
gustavsberg.no. Velkommen skal 
du være!

DET NYE OG HOTTESTE – 
SORT DUSJ  

NYHET
TAKDUSJER I 
MATT SORT.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

På gustavsberg.no finner du alt til ditt lekre baderom. Her kan du lese mer  
om det komplette tilbudet vårt, finne informasjon om produktene våre, få 

tips og inspirasjon i magasinet InspiredBy eller stille spørsmål direkte til vårt 
kunde- og supportforum. Du finner også instruksjonsfilmer, manualer og 

reservedeler. Velkommen!

Villeroy & Boch Norge AS

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog

Tlf.: 67 97 82 50

www.gustavsberg.no info.norway@gustavsberg.com


