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guStavSberg

her haNDler  
Du guStavSberg
Du finner Gustavsbergs produkter i de fleste velassorterte 

baderomsbutikker, VVS-butikker og byggevarehus.

Ved spørsmål om forhandlere eller produkter, kan du 

sende en e-post til info.norway@gustavsberg.com 

eller ringe vår kundeservice på 67 97 82 50.

PRINTED MATTER

Klimakompensert trykksak for å motvirke drivhuseffekten.

Smarte baDerom gJØr 
fremtiDeN lySere
I denne katalogen fra Gustavsberg finner du massevis  

av inspirasjon og alt du trenger for å møblere hele

baderommet ditt. Du finner også mange eksempler 

på bærekraftig utvikling.

På sett og vis har Gustavsberg jobbet med bærekraft 

helt siden fabrikken for sanitærporselen ble anlagt i 1939. 

I den har vi skapt kvalitetsprodukter, patenterte løsninger 

og prisbelønt design.

Fra 1960-årene har vi vært verdensledende innen 

vann- og energibesparende teknologi. Våre blande 

batterier med unik, prisbelønt teknologi produseres i  

vår egen fabrikk i Vårgårda.

Og flere innovasjoner er på trappene.

I løpet av kort tid vil en ny og mer moderne fabrikk stå 

ferdig i Gustavsberg. Der vil vi i fremtiden ha enda større 

muligheter til å miljøtilpasse virksomheten vår.

Ved å velge smarte produkter fra Gustavsberg kan 

du også bidra til en mer bærekraftig utvikling. Smart 

bruk av vann og energibesparende teknologi gjør enorm 

forskjell både for økonomien din og miljøet.

På side 18 kan du også lese mer om World Toilet 

Day og vårt samarbeid med organisasjonen WaterAid. 

Hygieniske toaletter og rent vann er mangelvare i store 

deler av verden. Også på det området føles det naturlig 

for oss å gi vårt bidrag til en lysere fremtid.

Velkommen til Gustavsbergs smarte baderom.
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HVORFOR bØR Du 
VeLGe GustaVsbeRG?
Gustavsbergs produkter reduserer forbruket av energi og vann, 

men miljøarbeidet vårt stopper ikke der. For å samordne virksom-

heten og produksjonen i våre to svenske fabrikker har vi utviklet en 

egen bærekraftmodell i seks trinn. Målet er å redusere både ditt 

og vårt eget CO2-avtrykk til et minimum – for hvert eneste produkt 

og hver eneste arbeidsrutine.

Prissammenlikninger plasserer Gustavsbergs baderomsprodukter 

på et middels nivå. Men en slik sammenlikning viser ikke hvor billige 

produktene våre er å eie. Høy kvalitet gir dem et langt liv, og innova-

tive løsninger – hvorav flere har vunnet internasjonale utmerkelser 

– reduserer dine energi- og vannkostnader på lang sikt.

Et baderom skal vare lenge. Dette gjelder ikke bare produktenes 

funksjon, men også deres utseende for at baderommet skal være 

innbydende og trivelig. Siden alle komponentene som utgjør et 

baderom, slites sammen, er det viktig at alle produktene du velger, 

holder samme høye kvalitet.

Vi garanterer at det finnes reservedeler til ditt produkt fra  

Gustavsberg, selv 10 år etter at det – eventuelt – er tatt ut av  

produksjon. Hvis noe skulle gå i stykker på baderommet, kan du 

gå inn på vår hjemmeside www.gustavsberg.no og få hjelp til å 

identifisere feilen ved hjelp av instruksjonsfilmene våre.

Vi er en komplett leverandør av baderom av høy kvalitet. Nordisk 

standard og rendyrket, tidløs design gjør det lett å kombinere alle 

produktene fra Gustavsberg for å skape akkurat det baderommet 

du ønsker.

Produktene våre er utviklet for å dekke behov i små baderom,  

store baderom, offentlige baderom og baderom til pleietrengende.

Det skal aldri være langt fra deg til nærmeste forhandler og 

montører. Målet vårt er å gi deg best mulig støtte når du skaper 

et komplett baderom, helt ned til ergonomisk riktige løsninger for 

montøren som skal gjøre jobben.

I Gustavsbergs verden er «smart» et samlebegrep for alt det som 

gjør hverdagen din enklere og mer estetisk. God design skal både 

være en fryd for øyet og en fryd for deg hver gang den fyller sin 

funksjon på en utmerket måte i mange, mange år fremover.

FOR MiLJØet

FOR ØKONOMieN DiN

FOR KVaLiteteN

FOR seRViCe OG ReseRVeDeLeR

FOR Det bReDe sORtiMeNtet

FOR FLeKsibiLiteteN

FORDi Det eR sMaRt

eNeRGisPaRiNG VaNNsPaRiNG CeRaMiCPLus 
= C+

HYGieNiC FLusH aNtisKLi

aNtibaKteRieLL 
FaRGe

GLazePLus beRØRiNGsFRitt 
bLaNDebatteRi

eCO-staRt quiCK ReLease

Gustavsbergs energibesparende servant- 

kraner Nautic og Logic oppnådde beste 

mulige resultat i de tøffe effektivitetstes-

tene som er utviklet av SIS TK 519 og Kiwa. 

Hemmeligheten bak suksessen er de unike 

varme- og vannstrømsfunksjonene våre som 

gjør at blandebatteriet øyeblikkelig går tilbake 

til det energibesparende komforttrinnet så 

snart du slipper spaken. Slik hjelper det deg 

å spare nesten utrolige mengder energi, 

vann og til og med penger – helt automatisk. 

Hvis du trenger mer eller varmere vann, fører 

du ganske enkelt spaken helt ut. Nautic og 

Logic kan dessuten tilpasses individuelt, noe 

som skiller Gustavsbergs blandebatterier 

ytterligere fra konkurrentenes produkter. 

Men som sagt, vi skryter aldri. Vi legger 

heller frem fakta.

Vi sKRYteR aLDRi. Vi LeGGeR HeLLeR FReM FaKta.

GustaVsbeRGs eNeRGibesPaReNDe 

seRVaNtKRaNeR NautiC OG LOGiC FiKK 

beste MuLiGe ResuLtat Da sis tK 519 OG 

KiWa testet eNeRGieFFeKtiViteteN tiL 

FORsKJeLLiGe bLaNDebatteRieR.

best i 
test

eNeRGiKLasse a

4



5



HViLKeN FuNKsJON  
sYNes Du eR sMaRtest?
Enkle løsninger er ofte de beste. Enda bedre – mener vi – er  

løsninger som ikke engang merkes. Det er gjennom dem vi gjør 

baderomsopplevelsen enda enklere og behageligere.

Fra et miljøsynspunkt er usynlige midler den beste måten å 

fremme en smartere handlemåte på – slik at du slipper å anstrenge 

deg eller engang bli minnet om at du tilhører dem som behandler 

jordens ressurser med respekt.

Nytenkningen du finner i produktene våre, omfatter også  

hygiene, ergonomi og ganske enkelt økt trivsel.

For at du skal finne frem til egenskaper som er viktige for bade- 

rommet ditt, har vi laget de enkle symbolene du finner her. Hvis du 

spør oss, er alle løsningene like smarte.

HYGieNiC FLusH

sMaRteRe sPYLiNG sOM GiR beDRe HYGieNe OG FOReNKLeR 

ReNHOLDet. Det iNNOVatiVe DesiGNet MeD åPeN sPYLeKaNt 

OG GLatte OVeRFLateR, eLiMiNeReR aLLe eVeNtueLLe 

sMussFeLLeR. HYGieNiC FLusH MiNiMeReR beHOVet FOR 

steRKe ReNGJØRiNGsMiDLeR.
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sMaRte sYMbOLeR FOR sMaRte LØsNiNGeR

For at du som raskt som mulig skal finne fram til riktig produkt, har vi laget symboler som gjør deg oppmerksom på smarte- ofte usynlige-

fordeler ved våre produkter.

eCO-staRt

beRØRiNGsFRitt bLaNDebatteRi

eCO-taP / eNeRGisPaRiNG

eN ReVOLusJONeReNDe eNeRGibesPaReNDe FuNKsJON sOM KaN 

ReDuseRe FORbRuKet MeD 50 PROseNt. DeN eNKLe LØsNiNGeN LiGGeR 

i at sPaKeN aKtiVt Må FØRes HeLt ut tiL VeNstRe FOR at VaNNet 

sKaL OPPNå MaKsiMuMsteMPeRatuR. NåR Du sLiPPeR sPaKeN, GåR 

DeN tiLbaKe tiL Det FORHåNDsiNNstiLte KOMFORttRiNNet MeD eN 

teMPeRatuR På OMKRiNG 38 tiL 40 GRaDeR. KOMFORtteMPeRatuReN eR 

FuLLsteNDiG ReGuLeRbaR FOR iNDiViDueLL tiLPasNiNG.

eCO-taP / VaNNsPaRiNG

bLaNDebatteRiet HJeLPeR DeG å uNNGå å bRuKe MeR VaNN eNN 

NØDVeNDiG. NORMaLstiLLiNGeN GiR eN FORHåNDsiNNstiLt KOMFORt- 

GJeNNOMstRØMNiNG sOM eR tiLstReKKeLiG tiL FOR eKseMPeL 

OPPVasK OG VasK aV HeNDeR. FuLL VaNNGJeNNOMstRØMNiNG 

OPPNås VeD å LØFte sPaKeN tiL DeN ØVeRste stiLLiNGeN. NåR 

Du sLiPPeR sPaKeN, GåR DeN autOMatisK tiLbaKe tiL KOMFORt-

GJeNNOMstRØMNiNGeN. FuNKsJONeN FOR GJeNNOMstRØMNiNG eR 

FuLLsteNDiG ReGuLeRbaR FOR iNDiViDueLL tiLPasNiNG.

et eNeRGibesPaReNDe bLaNDebatteRi sOM staRteR På eN 

teMPeRatuR På 17 GRaDeR i NORMaLstiLLiNG (sPaKeN Rett 

FReM), NOe sOM GJØR at Du sPaReR båDe eNeRGi OG PeNGeR.

DeN sMaRte seNsORteKNOLOGieN HJeLPeR DeG å sPaRe VaNN

OG eNeRGi HeLt autOMatisK. bLaNDebatteRiet åPNes 

autOMatisK NåR Du HOLDeR HeNDeNe i RiKtiG POsisJON, OG  

steNGes så sNaRt Du FJeRNeR DeM. VeD ReNGJØRiNG HOLDeR  

Du FOR FØLeRØYet, så DeaKtiVeRes bLaNDebatteRiet MiDLeR- 

tiDiG. DRiVes aV staNDaRDbatteRi eLLeR tRaNsFORMatOR.

CLeaR GLass

ViPP-iN

HeNGsLeR MeD HeVe- OG seNKeMeKaNisMe

DusJVeGGeR utsettes staDiG FOR VaNN, såPe, OLJeR,  

sJaMPO OG KaLK. DeRFOR eR aLLe DusJeNe FRa GustaVsbeRG 

utstYRt MeD CLeaR GLass, eN besKYtteNDe OVeRFLate  

sOM FOReNKLeR ReNGJØRiNGeN OG ReDuseReR beHOVet  

FOR VasKeMiDLeR.

uNDeRKaNteN På DusJHJØRNet, DeR DØReN MØteR GuLV-

PROFiLeN, eR VaNLiGVis VaNsKeLiG å HOLDe ReN. MeD

ViPP-iNN-FuNKsJONeN eR Det eNKeLt å LØsNe DusJDØReNe

FRa GuLVPROFiLeN FOR MeR eFFeKtiV ReNGJØRiNG OG beDRe 

HYGieNe.

HeNGsLeR MeD HeVe- OG seNKeMeKaNisMe eR eN sMaRt 

DetaLJ sOM HeVeR DusJDØReN 5 MM HVeR GaNG Du åPNeR 

OG LuKKeR DeN. DeRMeD ReDuseRes sLitasJe På GuLV OG 

DusJDØReR tiL et MiNiMuM. eN PRaKtisK FuNKsJON sOM GiR 

eN eKsKLusiV, LuKsuRiØs FØLeLse.

GLazePLus

baDeKaReNe VåRe KaN LeVeRes MeD eN eKstRa OVeRFLate-

beHaNDLiNG sOM Vi KaLLeR GLazePLus, eN KRYstaLLKLaR 

POLYMeRFiLM sOM besKYtteR OVeRFLateN På baDeKaRet MOt 

sMuss OG KaLKaVLeiRiNGeR, NOe sOM FOReNKLeR 

ReNGJØRiNGeN OG ReDuseReR beHOVet FOR VasKeMiDLeR.

stØtteHåNDtaK

baDeKaRet KaN bestiLLes MeD eGNe stØtteHåNDtaK På 

baDeKaRKaNteN, sOM FOReNKLeR OG ØKeR siKKeRHeteN VeD 

iNN- OG utstiGNiNG.

aNtisKLi

baDeKaRet KaN LeVeRes MeD eN aNtisKLibeHaNDLiNG DeR 

KVaRtssaND eR bReNt iNN i eMaLJeN i et estetisK, NØYtRaLt 

MØNsteR. OVeRFLateN ReDuseReR RisiKOeN FOR FaLLuLYKKeR 

VeD iNN- OG utstiGNiNG. DeN eR PLasseRt i FOteNDeN aV  

baDeKaRet, sLiK at baDeOPPLeVeLseN iKKe PåViRKes NeGatiVt.

CeRaMiCPLus = C+

MaNGe aV PRODuKteNe VåRe KaN LeVeRes MeD OVeRFLate-

beHaNDLiNGeN C+. DeN GiR PORseLeNet eN sMussaVViseNDe 

OVeRFLate sOM HiNDReR KaLK OG sMuss i å Feste seG. C+ eR 

OGså bRa FOR MiLJØet, etteRsOM DeN GJØR at Du KLaReR DeG 

MeD MiNDRe OG MiLDeRe VasKeMiDDeL VeD ReNGJØRiNG.

sOFt CLOse

HaRDe, eKsKLusiVe tOaLettseteR HaR tiDLiGeRe VæRt 

FORbuNDet MeD HØYt LYDNiVå NåR De LeGGes NeD. sOFt 

CLOse-FuNKsJONeN HaR LØst Dette PRObLeMet VeD HJeLP aV 

eN DeMPeR sOM eR iNNebYGD i setet OG GJØR at Det LeGGes 

NeD MYKt OG LYDLØst. DeMPeReN HaR iNGeN DiReKte KONtaKt 

MeD PORseLeNet, NOe sOM GJØR ReNGJØRiNGeN eNKLeRe OG 

setet MeR HYGieNisK.

quiCK ReLease

MeD quiCK ReLease KaN Du LØFte aV tOaLettsetet MeD et 

eNKeLt HåNDGReP, uteN å Måtte bRuKe VeRKtØY. DeRMeD 

KaN Du ReNGJØRe setet OG KLOsettet HVeR FOR seG, NOe 

sOM eR båDe eNKLeRe OG MeR HYGieNisK.

MØbLeR MeD sOFt CLOse

aKustiKKeN På et baDeROM KaN FØRe tiL at PLutseLiGe, 

HØYe LYDeR OPPLeVes sOM sæRLiG FORstYRReNDe. MeD sOFt 

CLOse steNGes sKaPDØReR OG sKuFFeR MYKt OG LYDLØst.

seLVRePaReReNDe FaRGe

MiNDRe RiPeR sOM OPPståR På FaRGeLaKKeRte sPaKeR OG 

VRiDeRe På bLaNDebatteRieNe i LOGiC-seRieN, FORsViNNeR 

aV seG seLV taKKet VæRe De uNiKe, seLVRePaReReNDe 

eGeNsKaPeNe. DeN LaKKeRte OVeRFLatebeHaNDLiNGeN GiR 

bLaNDebatteRiet LeNGRe LeVetiD OG ReDuseReR RisiKOeN 

FOR sPReDNiNG aV baKteRieR.

aNtibaKteRieLL FaRGe

aLLe FaRGeLaKKeRte sPaKeR OG VRiDeRe På bLaNDe-

batteRieNe i LOGiC-seRieN HaR eN aNtibaKteRieLL OVeRFLate- 

beHaNDLiNG sOM MOtViRKeR sPReDNiNG aV baKteRieR (F.eKs. 

PNeuMOKOKKeR OG MuLtiResisteNte baKteRieR), ViRus OG 

sOPP. OVeRFLatebeHaNDLiNGeN HaR eN LaNGVaRiG OG 

DOKuMeNteRt eFFeKt På MiNst FeM åR.

JeVNt tRYKK

teRMOstatbatteRieNe HaR iNNebYGD autOMatisK sKåLDiNGs-

besKYtteLse OG teMPeRatuRFØLeR saMt tYPeGODKJeNte 

tiLbaKesLaGsVeNtiLeR. DeRFOR ReaGeReR De RasKt På De 

tRYKK- OG teMPeRatuRFORaNDRiNGeNe sOM KaN OPPstå i 

VaNNet, OG JeVNeR DeM ut.

HYGieNiC FLusH

sMaRteRe sPYLiNG sOM GiR beDRe HYGieNe OG FOReNKLeR 

ReNHOLDet. Det iNNOVatiVe DesiGNet MeD åPeN sPYLeKaNt 

OG GLatte OVeRFLateR, eLiMiNeReR aLLe eVeNtueLLe 

sMussFeLLeR. HYGieNiC FLusH MiNiMeReR beHOVet FOR 

steRKe ReNGJØRiNGsMiDLeR.

HViLKeN FuNKsJON  
sYNes Du eR sMaRtest?
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«Vi HaR baRe ÉN 
PORseLeNsKVaLitet – 
beste KVaLitet.»

MiNste LiLLe FeiL OG ReiseN eR sLutt.

Han har jobbet i Gustavsberg-konsernet siden 1988 og er i dag produktsjef for Villeroy & Boch i Sverige. Stefan Ljung er ingeniøren som 

ble en autoritet innen sanitærporselen.

baRe DeN RiKtiGe RåVaReN
– Leiren som skal bli Gustavsbergs sanitærporselen, kommer 

nesten utelukkende fra England, forteller Stefan. Siden tettsintret 

porselen krymper omtrent 13 prosent ved brenning – ved ca. 1200 

grader – stilles det enorme krav til råvaren.

Varmen får leiren og silikatene i glasuren til å sintres sammen 

og danne et keramisk materiale som er så tett at til og med bakte-

rier har vanskelig for å finne feste.

– Vi har bare én kvalitet på porselenet vårt, understreker Stefan. 

– Den beste.

aRbeiD FOR HåND
I dag er produksjonen automatisert for å garantere et jevnt og 

godt resultat, men det finnes operasjoner som må utføres manuelt. 

Ujevnheter og støpeskjøter pusses bort for hånd, noe som gir en 

kvalitetsforskjell som merkes helt inn i sluttbrukerens baderom. Og 

ikke noe slipper gjennom uten manuell sluttkontroll.

sORteRiNG HeLe VeieN
I løpet av produksjonen plukkes eksemplarer bort for den minste 

lille feil. Ingen avvikende former tillates, og glaseringen må ha 

optimal tykkelse.

– Hvis man slurver, hender det at leiren skinner gjennom, 

forteller Stefan. Og tilfører stolt: – Det ser du aldri på et Gustavs-

berg-produkt.

et HOLDbaRt NatuRMateRiaLe
Den vanskelige håndteringen gir en hard overflate som holder 

seg i generasjoner. Og det er den levende overflaten, speilingene 

og skiftningene, som gjør porselen så vakkert. Øyet går aldri lei. 

Glasuren på Gustavsbergs sanitærporselen er fargestabil og mot-

standsdyktig mot smuss, vann og kjemikalier. Porselenet innehol-

der heller ingen giftige eller hormonforstyrrende stoffer som kan 

belaste miljøet.

FReMtiDeNs MateRiaLe
Stefan forteller at utviklingen innenfor materiallæren er kraftig 

akkurat nå. Vi kommer til å få se tynnere og mer ekstreme former i 

baderommet – men fortsatt utført i porselen. Trender kommer og 

går, og på verdensmarkedet oppfinnes det stadig nye materialer, 

men hittil har ingen av dem kunnet konkurrere med porselen.

– Hos Gustavsberg ser vi ikke engang på andre materialer, 

oppsummerer Stefan Ljung.

De miljøsmarte forpakningsløsningene til 

Gustavsbergs Nautic-serie ble i løpet av året 

hedret med den prestisjefylte internasjonale 

prisen if Packaging Award.

sMaRteRe NeD tiL MiNste De taL J
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steFaN LJuNG
PRODuK tsJeF PORseLeN

« PRODuKteNe VåRe eR så HOLDbaRe  
 at MaN iKKe ViL bYtte.»
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sLiK JObbeR Vi MeD bæReKRaFt OG MiLJØ.

Du finner mer informasjon om vårt bærekraft- og miljøarbeid samt hele det filmede intervjuet med Katharina Klotz på 

www.gustavsberg.no / Om Gustavsberg / Holdbarhet og miljø.
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Vi  ReDuseReR  
CO2-aVtRYKKet Ditt.
– Vi benytter daglig en modell som kalles Gustavsbergs 6 miljø-

steg, og som får oss til å tenke miljøsmart hele veien gjennom 

samtlige prosjekter. Målet vårt er å redusere CO2-avtrykket til et 

absolutt minimum.

Når det gjelder miljøsmarte produkter, er blandebatteriene våre 

et veldig godt eksempel. Kranene har en innebygd energibe-

sparende funksjon som hjelper deg å redusere vannforbruket og 

fremfor alt minimere energimengden som går med til å varme opp 

varmtvann. Hvis vi bytter ut alle blandebatterier i Sverige med 

blandebatterier fra Gustavsberg, sparer vi faktisk nok energi til å 

kunne stenge et kjernekraftverk. Dette er en miljøsmart funksjon 

som også merkes på lommeboken.

I porselensproduksjonen gjenbruker vi restvarmen fra ovnen til 

å varme opp bygningen, og vannet vi bruker i produksjonen, blir 

også resirkulert.

Gjenvinning er også et prioritert område for oss. Derfor har vi 

anstrengt oss spesielt for å redusere emballasjematerialet til 

produktene våre. Da vi utviklet den nye serien vår med blande- 

batterier, bestemte vi oss for å pakke inn produktene i en enkel 

mikrofiberduk i stedet for å bruke emballasjemateriell som er 

vanskelig å sortere og gjenbruke. Mikrofiberduken kan brukes til 

rengjøring i hjemmet og reduserer behovet for rengjøringsmidler.

Jeg tror det er mange som ikke er klar over hvor mye vann og 

strøm de sløser bort helt unødvendig på baderommet. Derfor  

mener jeg at vi som bedrift nesten har en plikt til å fortelle hvor 

mye de faktisk kan spare på å bruke energibesparende blande-

batterier og toaletter med vannbesparende spyling. Jo flere som 

bruker Gustavsbergs produkter, desto raskere nærmer vi oss den 

dagen vi kan stenge det kjernekraftverket.

Katharina Klotz, markedssjef

Gustavsberg har lenge vært en miljøsertifisert bedrift, og det er 

vi glade for og stolte av. Men i stedet for å slå oss til ro med dette, 

arbeider vi i dag enda hardere mot målet om at Gustavsberg skal 

påvirke miljøet i så liten grad som mulig. Bærekraftsarbeidet vårt 

gjennomsyrer alle deler av virksomheten, fra oppstarten av et pro-

sjekt til det ferdige, miljø- smarte baderommet som sparer både 

energi og penger for deg som bruker. Samtidig er det skånsomt 

mot miljøet.
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K atHaRiNa KLOtz
MaRKeDssJeF

– Det eR NOK MaNGe sOM iKKe aNeR   
 HVOR MYe VaNN OG eNeRGi De KaN 
 sPaRe På baDeROMMet. 
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FOR Å KUNNE FORTSETTE Å UTVIKLE FREMTIDENS BADEROM PROSJEKTERER VI EN NY, 
MODERNE FABRIKK I GUSTAVSBERG. DET ER MED TAKKNEMLIGHET, STOLTHET OG IKKE SÅ 
RENT LITE NOSTALGI VI TAR FARVEL MED DEN GAMLE FABRIKKEN.

Gustavsberg har produsert porselen i Gustavsberg siden 1825. 

Den aller første fabrikken var et tidligere teglverk. Der ble det etter 

hvert produsert både husholdningsporselen og kunstgods, og det 

var allerede på dette tidlige stadiet at ankerstempelet ble innført 

som garanti for varenes høye kvalitet. I 1939 ble fabrikken for pro-

duksjon av sanitærporselen innviet.

I dag er Gustavsberg et av Sveriges ledende varemerker innen 

baderomsbransjen. En nøkkel til fremgangen er at vi har vært tro 

mot vårt opphav i Stockholms skjærgård samtidig som vi hele tiden 

har tatt til oss ny teknologi og modernisert formspråket vårt.

I alle de tiårene vi har produsert baderomsporselen i porse-

lensfabrikken i Gustavsberg (og blandebatterifabrikken i Vårgårda), 

har vi utviklet funksjoner og finesser som du i dag tar for gitt når du 

bygger et nytt, oppdatert baderom.

Vi har blant annet introdusert toaletter med vannbesparende 

spyling, vann- og energisparende blandebatterier og smussavstø-

tende overflatebehandlinger. Noen av Sveriges fremste formgivere 

har vært på plass i fabrikken vår, for hva er vel smarte løsninger uten 

et ytre som folk vil ha i hjemmet sitt?

I dag er vi en miljøsertifisert bedrift som tar ansvar for hele livs-

syklusen til produktene – fra produktutvikling og produksjon i 

fabrikken til logistikk og ferdige baderom. Du kan spare energi, 

vann og penger ved å installere våre produkter.

Det har vært en fantastisk reise. Vi takker den gamle fabrikken for 

tiden som har vært, og ser frem mot mange nye fremskritt i årene 

som kommer.

taKK FOR Disse åReNe, 
GaMLe FabRiKK

NOeN iNNOVasJONeR siDeN 1939

1939 
FabRiKKeN FOR 
saNitæRPORse-
LeN iNNVies

Vårt navn og vår  
historie går helt 
tilbake til et teglverk 
fra 1640. Der begynte 
man tidlig på 1800- 
tallet å produsere  
husholdningsporselen 
og kunstgods. Den 
nye fabrikken ble 
levert fra Tyskland i 
1939, og ble montert 
nøkkelferdig med 
maskiner, bygninger 
og alt.

1940-åReNe
De FØRste  
PateNteNe

Gustavsberg  
presenterer den første 
patenterte konstruks-
jonen, et klosett med 
lavtspylende sisterne. 
Kort tid etter følger 
servanter for de nye 
etthullsblande-
batteriene som gjør 
separate kraner for 
kaldt og varmt vann 
overflødige.

1950-åReNe
DesiGNeNs tiåR

Noen av Sveriges 
fremste designere  
jobber på Gustavs-
bergs fabrikk og 
utvikler servanter som 
holder mål den dag i 
dag. De skaper blant 
annet verdens første 
servant uten vulst 
(kanten som sørget 
for at råvaren ikke 
kollapset og mistet 
formen i brennovnen). 
Og Gustavsberg er 
en foregangsbedrift 
innen farget baderom-
sporselen.

1960-åReNe
KuNNsKaP OG 
LØsNiNGeR

Gustavsberg lanserer 
det avtakbare toa-
lettsetet og forenkler 
rengjøringen for alltid. 
Tidligere hadde det 
vært det ansett som 
litt «upassende» å 
undersøke kundenes 
vaner på baderommet, 
men i dette tiåret 
gjøres det store frems-
kritt innen ergonomi.

1970-åReNe
FiNt MeD FaRGe

Oljekrisen i 1974 blir 
startskuddet for Gus-
tavsbergs satsning på 
løsninger som sparer 
energi. Man utvikler 
klosettsystemer som 
spyler like rent med 
mindre vann. Porsele-
net produseres blant 
annet i gyllenbrunt, 
olivengrønt og 
kastanjebrunt.

1980 OG 
1990-åReNe
teKNisKe  
FReMsKRitt

Gustavsberg be-
gynner å produsere 
blandebatterier og 
utvikler – blant mye 
annet i løpet av denne 
tiden – unik vannbe-
sparende teknologi 
som gjør suksess i hele 
verden.

2000-åReNe
NYe eieRe,  
NYe taK

I 2000 kjøpes  
Gustavsberg av 
Villeroy & Boch. De 
tekniske fremskrittene 
fortsetter, og nye, 
komplette baderoms-
serier utvikles. Noen 
av dem produseres 
fortsatt i den gamle 
fabrikken. Den nye 
fabrikken skal ifølge 
planen innvies i 2014 ...

Det NYe FabRiKKaNLeGGet sKaL etteR PLaNeN stå FeRDiG i 2014.

HeLe VåR HistORie, FRa GustaV GabRieLssON OXeNstieRNas teGLVeRK tiL DeN NYe FabRiKKeN, FiNNeR Du På WWW.GustaVsbeRG.COM
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NYtt PORseLeN i Det GaMLe  

GiPsstØPeRiet i VåR tROFaste  

FabRiKK i GustaVsbeRG
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FRa iNNGRODD, DYsteRt 60-taLL tiL tiDLØst, ROMsLiG OG FRisKt.

Vi  tRiVes KJeMPebRa  
i VåRt NYe baDeROM!
Det gamle baderommet i 60-tallsvillaen hadde svarte fliser og gult 

porselen. Det var sjarmerende, men ikke funksjonelt. Oppussings-

planene forelå allerede da en fuktskade gjorde situasjonen akutt. 

Familien Elmgren rev og bygde nytt.

bLOGGet FOR GustaVsbeRG

I fjorårets katalog ble alle lesere invitert til å følge renovering-

en og fremveksten av det nye baderommet på www.gustavs-

berg.no. Her, cirka ett år senere, kan vi vise hvordan det ble og 

hva man som familie bør tenke på.

MiLJØasPeKtet ViKtiG

Det var viktig for Lotta at det nye baderommet skulle være ut-

styrt med vann- og energibesparende blandebatterier. Også 

det nye porselenet med overflatebehandlingen Ceramicplus 

innebar en stor forbedring både praktisk og fra et miljøsyns-

punkt. Det veggmonterte klosettet gir dessuten frie flater og 

er snilt mot ryggen ved rengjøring.

ROM FOR FLeRe

Familien valgte bort én av sine to servanter for å få plass til et 

romslig badekar, men det viste seg at det lekre hjørnebade-

karet fra Logic tok mindre plass enn de ante. Det nye rommet 

fikk derfor også to luksuriøse, nedsenkede servanter. Å skape 

større flater var et mål helt fra starten av, men med hele 

familien på farten var det likevel flott med vegger og private 

sfærer, for eksempel i den nye dusjalkoven.

eN LYKKeLiG sLutt

Lotta og Linus henvendte seg til en arkitekt for å se flere 

muligheter, noe de ikke angrer på i dag. De flyttet vegger og 

strakk nye rør, en jobb som tærte på kreftene. Men på blog-

gen avslutter de fornøyd: «Det føles som om det lange pro-

sjektet snart bare er et minne.»

FaMiLieNs LæRDOMMeR OG tiPs:

•  Ta deg god tid til å planlegge – gjerne sammen med 

 en arkitekt.

•  Mål opp avstander og størrelser på vegger og gulv for å 

 få et bilde av sluttresultatet.

•  Planlegg også hvordan små detaljer som 

 toalettpapirholdere skal plasseres.

•  Forsøk å styre installatøren mot en fastprisavtale med en  

 dagbotklausul for forsinkelser.

Det sJeNeRØse LOGiC-baDeKaRet FåR eN seNtRaL ROLLe På FaMiLieNs NYe 

baDeROM. 

FaMiLieN eLMGReN bOR Rett uteNFOR stOCKHOLM.

se FiLMeN OM DeRes taNKeR FØR ReNOVeRiNGeN På 

WWW.GustaVsbeRG.NO / iNsPiRasJON OG PLaNLeGGiNG
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eN sMaRt LØsNiNG: sPeiLsKaP sOM eR HaLVVeis 

iNNebYGD i VeGGeN, GiR MeR PLass.

« Det eR DeiLiG MeD båDe stOR
 DusJ, stORt, HeRLiG baDeKaR OG  
 GODt MeD OPPbeVaRiNGsPLass»

FØR: iNNReDNiNGeN FRa 60- taLLet VaR sJaRM- 

eReNDe, MeN OGså MØRK, tRaNG OG uPRaKtisK.
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NYa KaROLiNsKa i sOLNa 
VaLGte GustaVsbeRG

GustaVsbeRGs FuNKsJONstiLPasseDe PRODuKteR eR iKKe baRe FOR  

sYKeHusMiLJØeR. De FuNGeReR LiKe bRa HJeMMe FOR eKstRa stØtte.

En grunnere og bredere servant som kan justeres i høyden, gjør 

det enklere for funksjonshemmede og rullestolbrukere. 

iNNbYDeNDe seRVaNt

Spyleknappen på Nautic-klosettet er ergonomisk utformet og 

lett å bruke, også for de med nedsatt muskelstyrke eller syn. Den 

er lett å forstå, selv for et barn. Med et veggmontert klosett blir 

rengjøringen enklere.

sMaRt sPYLeKNaPP FOR aLLe

En forlenget og gripevennlig spak på kranen gir brukerne større 

kraft og presisjon.

GRiPeVeNNLiG

FReMtiDeNs uNiVeRsitetssYKeHus

I slutten av 2016 åpner Nya Karolinska i Solna for avansert sykepleie, 

forskning og utdanning. Som leverandør av sanitærporselen og 

blandebatterier har man valgt Gustavsberg.

et bæReKRaFtiG bYGG

Sykehuset blir litt av et prestisjeprosjekt, og skal bygges og drives 

med minst mulig miljøpåvirkning og langsiktig bærekraft i tankene. 

Blant annet er det et krav at alle dusj- og servantbatterier skal være 

miljøgodkjente. Derfor samarbeidet Skanska med Gustavsberg for 

å utvikle en serie med tilpassede produkter.

Neste gang du befinner deg på et sykehus, en skole eller i andre 

offentlige lokaler, er sjansene gode for at du kommer til å møte 

Gustavsbergs velkjente ankersymbol på sanitærporselenet eller 

blandebatteriet, ganske enkelt fordi vi er flinke med offentlige 

miljøer og har produkter som oppfyller de tøffe kravene som stilles. 

For sykehus er kvalitetskravene til sanitærporselenet ekstra  

strenge, både av hensyn til hygienen og tilgjengeligheten.  

Klosetter, servanter og blandebatterier må kunne brukes av  

personer med nedsatt førlighet og styrke, og være lettilgjeng-

elige, hygieniske, lettstelte og ikke minst energibesparende.

16



Illustration: White Tengbom Team.

«Vi ViLLe FiNNe eN LeVeRaNDØR sOM  

KuNNe sKReDDeRsY eN HeLHetLiG LØsNiNG 

FOR saNitæRPORseLeN OG bLaNDebatte-

RieR. LØsNiNGeN Måtte OPPFYLLe KuNDeNs 

KRaV OG DessuteN Ha RiKtiG PRisNiVå  

FOR PROsJeKtet. Det bLe sNaRt KLaRt  

at GustaVsbeRG VaR DeN best eGNeDe  

LeVeRaNDØReN.

ett aV KRaVeNe VaR at aLLe DusJ- OG  

seRVaNtbatteRieR sKuLLe VæRe MiLJØ-  

GODKJeNt aV bYGGVaRubeDöMNiNGeN.  

i saMaRbeiD MeD sKaNsKa utViKLet  

GustaVsbeRG DeRFOR eN seRie PRODuKteR 

sOM tOK HeNsYN tiL aLLe KuNDeNs KRaV.

JeG tROR Dette eR Det FØRste sYKeHuset  

i sVeRiGe HVOR saMtLiGe DusJ- OG seRVaNt-

batteRieR eR GODKJeNt aV bYGGVaRube-

DöMNiNGeN sOM GODt MiLJØVaLG.»

Bob Boote, Mechanical Manager, Skanska Healthcare AB, Nya Karolinska Solna

17



Det høres kanskje ut som et morsomt påfunn, men World Toilet 

Day 19. november handler om ett av vår tids største problemer. 

Formålet er å skape oppmerksomhet rundt behovet for bedre 

hygiene og sanitærforhold for verdens mest utsatte mennesker.

tOaLetteR ReDDeR LiV

Et akutt problem i verden er at rundt 768 millioner mennesker ikke 

har tilgang til rent vann. Samt at enda flere, rundt 2,5 milliarder, 

ikke har tilgang til et toalett.

På grunn av dette dør flere barn av diarésykdommer enn av 

aids, malaria og meslinger til sammen. Og 50 prosent av alle sy-

kesenger i utviklingsland er opptatt av mennesker som er smittet 

av urent vann.

Det får også sosiale konsekvenser, som at jenter og kvinner 

risikerer overgrep fordi de gjør sitt fornødne i mørket.

Dette ønsker vi å endre på.

et OPPDRaG FOR GustaVsbeRG

For mindre enn hundre år siden var Gustavsberg med på å bygge 

bort «Skitt-Sverige». Da var det det svenske samfunnet som tok 

steget ut av fattigdom og elendighet. Husholdninger ble utstyrt 

med vannklosetter, og bevisstheten om sanitærforhold og  

hygiene ble spredd til allmennheten. Nå som samme utvikling 

finner sted i andre deler av verden, føles det naturlig at Gustavs-

berg skal ta del.

VeRDeNs tOaLettDaG 2013

For å vekke oppmerksomhet og skape bevissthet rundt World  

Toilet Day 19. november deltok vi i WaterAids kampanje «I love 

toa». Noen kjente svenske ansikter fikk i oppdrag å dekorere hvert 

sitt klosett. Det ble stemt frem en vinner, hvor hver stemme  

genererte penger til WaterAid.

saKte, MeN siKKeRt beDRe

World Toilet Day er anerkjent av FN. WaterAid ble dannet i 1981 

og arbeider langsiktig med sanitær- og vannspørsmål gjennom 

bistand og politisk påvirkning. Oppgaven er enorm, men de siste 

tiårene har WaterAid gjort store fremskritt:

•  Siden 1981 har 19,2 millioner mennesker fått tilgang til rent vann.

•  Siden 2004 har 15,1 millioner blitt utdannet i sanitær- og hygiene-

spørsmål.

I 2014 håper vi at Gustavsberg kan bidra til at enda flere får mulig-

heten til et bedre liv gjennom rent vann og bedre sanitærforhold.

i  FReMtiDeN HaR  
aLLe et tOaLett

For bare noen generasjoner siden hadde vi i Norden problemer med 

kolera og andre smittsomme sykdommer. Det krevde felles innsats, 

planlegging og ombygging for å løfte landene ut av den elendigheten. 

Organisasjonen WaterAid driver i dag et liknende arbeid i verden.

– Dette er et problem vi har glemt at finnes. Toalettet er undervur-

dert, sier Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Organisasjonen arbeider med lokale organisasjoner og med lokal 

arbeidskraft. Det er viktig at de som berøres, også eier prosessen når 

problemene bygges bort. Sluttproduktet er som oftest enkle, felles 

toaletter og rent vann – som redder liv.

– Gustavsberg har legitimitet til å ta opp spørsmålet, siden de var en 

av pådriverne i den historiske utviklingen som førte til den velferden vi 

har i Sverige i dag.

CeCiLia CHat teRJee-MaRtiNseN
GeNeR aLseKRe tæR WateR aiD 

« HVORDaN ViLLe DaGeN DiN sett ut HVis  
 Du iKKe HaDDe ReNt VaNN OG et tOaLett?»
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aVsteMNiNGeN OM DeN beste tOaLettDesiGNet bLe VuNNet aV 

aRtisteN OG saNGeReN MaGNus CaRLssON. baRe aVsteMNiNGeN – 

HVOR KaMPaNJeNs sPONsOReR DONeRte PeNGeR tiL WateRaiDs  

aRbeiD FOR HVeR steMMe – Ga FaNtastisKe 119 450 sVeNsKe  

KRONeR. GustaVsbeRG HaR OGså Gitt et biDRaG.
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Når du utstyrer et baderom med møbler fra

Gustavsberg, trenger du ikke velge mellom form 

og funksjon, du får begge deler. Alle produktene 

våre er skapt for å passe sammen uansett hvordan 

du komponerer ditt høyst personlige rom. Det er 

én av flere egenskaper som gjør våre baderom 

smartere enn andre. Bak den tidløse designen 

med rene, organiske former skjuler det seg 

innovasjoner og teknologi som forenkler folks 

hverdag og som er skånsomme mot både miljøet 

og lommeboken. For å forenkle det enda mer for 

deg, har vi delt inn baderomsinnredningene våre 

i lite, middels og stort. Med inspirerende 

eksempler vil vi stimulere fantasien din slik at 

du kan skape et baderom som er ... deg.

Mye kan gjøres for å få et mindre rom 

til å føles romsligere og mer sjenerøst 

enn det faktisk er. I eksempelet vårt ble 

den naturlig lyse og friske følelsen blant 

annet skapt av flater med lyse treslag. 

Tilbake til det enkle og rene er én av flere 

innredningstrender innen baderom.

NYHet! Lite OG LYst

HViLKet  
baDeROM eR Du?
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NYHet! stORt OG stiLiG

Et stort rom kan med fordel innredes

med mørke, hjemmekoselige farger. 

Den mørkeste av dem alle er svart. Svarte 

fliser, svarte baderomsmøbler og svarte 

aksenter gir et sofistikert og luksuriøst 

inntrykk. Svart er like stilrent som hvitt, 

men signaliserer en stil og en dramatikk 

som hvitt savner. Se selv.

Takket være Gustavsbergs brede sorti-

ment kan du enkelt skape et baderom 

med ditt eget, høyst personlige preg. 

Hvorfor begrense seg til én stil, når du 

kan hente inspirasjon fra flere pene stiler 

samtidig? Dette eksempelet i «industriell 

landlig stil» er perfekt for et normalt stort 

baderom. De nye baderomsmøblene, 

porselenet og blandebatteriene tilhører 

serien Logic. 

MeLLOMstORt OG tReNDY

MeLLOMstORt OG MiLJØsMaRt

På dette vakre funkisinspirerte baderommet 

skjuler det seg en masse miljøsmarte og 

funksjonelle detaljer. Ta for eksempel våre 

Nautic servantkraner, som har en innebygd 

energispare funksjon som hjelper deg å 

spare vann, energi og penger, helt 

automatisk. Et vakkert, funksjonelt og 

miljøsmart alternativ til det normalt store 

baderommet.
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Lite OG LYst
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Det sKaNDiNaVisKe FORMsPRåKet eR tiDLØst.

sKJØNNHeteN LiGGeR i ReNe FORMeR, Rette 

LiNJeR OG LYse NatuRMateRiaLeR aV HØY  

KVaLitet. Du KaN seLV VeLGe HåNDtaK På 

sKaP OG sKuFFeR.

Med Gustavsbergs brede og funksjonelle 

sortiment skaper du lett et baderom ut fra 

din smak og dine daglige behov.

I et mindre baderom er det reneste og 

enkleste ofte også det vakreste.

Høy kvalitet i hver eneste detalj og  

utmerket funksjon er viktig for helhets-

opplevelsen.

VeGGsKåL HYGieNiC FLusH 5G84 MeD sete MeD 

sOFt CLOse/quiCK ReLease KR 3 450,-

tRiOMONt DObbeL PNeuMatisKt tRYKKPLate FOR 

VeGGMONteRiNG i HVitt GLass KR 2 253,-

aRtiC seRVaNtsKaP 4860 i NatuRaL OaK KR 7 649,- 

HåNDtaK G192 KR 101,- seRVaNt 4551 KR 2 010,-

seRVaNtKRaN LOGiC i CLassY CHROMe KR 1 359,–

aRtiC sPeiL 4880 60 MeD beLYsNiNG KR 2 331,–

G1 PaPiRHOLDeR 625,–

G1 HåNDKLestaNG KR 728,–

GuLVFLiseR CasaL MaRte tHassOs  

FRa KaKeLDaXGRuPPeN.se
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KLOsett HYGieNiC FLusH 5G84 FOR VeGGMONteRiNG MeD sete MeD sOFt CLOse/quiCK 

ReLease KR 3 450,– tRiOMONt DObbeL PNeuMatisKt sPYLeKNaPP FOR VeGGMONteRiNG i HVitt 

GLass KR 2 253,– aRtiC seRVaNtsKaP 4860 i NatuRaL OaK KR 7 649,- HåNDtaK G192 KR 101,- 

seRVaNt 4551 KR 2 010,– seRVaNtKRaN LOGiC i CLassY CHROMe KR 1 359,– aRtiC sPeiL 4880 60 

MeD beLYsNiNG KR 2 331,– G1 PaPiRHOLDeR KR 625,– G1 HåNDKLestaNG KR 328,–  

GuLVFLiseR CasaL MaRte tHassOs FRa KaKeLDaXGRuPPeN.se

HYGieNiC FLusH
sMaRteRe sPYLiNG sOM GiR beDRe HYGieNe  
OG FOReNKLeR ReNHOLDet. Det iNNOVatiVe 
DesiGNet MeD åPeN sPYLeKaNt OG GLatte 
OVeRFLateR, eLiMiNeReR aLLe eVeNtueLLe 
sMussFeLLeR. HYGieNiC FLusH MiNiMeReR 
beHOVet FOR steRKe ReNGJØRiNGsMiDLeR.

tiDLØs DesiGN i saMsPiLL MeD PeRFeKt FuNKsJON. HYGieNiC FLusH PasseR iNN i aLLe baDeROM.
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DisKRÉ FuNKsJONaLitet. tO steRKe, MeN VaRMe  

LYsKiLDeR OVeR sPeiLet GiR RiKtiG beLYsNiNG OG 

RiKtiG OPPLeVeLse På RiKtiG steD.

Det utsøkte designet går igjen i alle detaljer. 

Den firkantede servanten har store avlastnings-

flater, og servantskapets to skuffer har plass 

til toalettartikler for en hel familie. Form og 

funksjon i skjønn forening.

sKaNDiNaVisK ReNt

Hygienic Flush gjør det lekende lett å holde rent. 

Innovativ design og funksjon gjør spylekanten 

overflødig. Med slette flater blir det enklere å 

holde rent, og hygienen forbedres. Miljøet vinner 

på mindre behov for sterke rengjøringsmidler.

sMaRteRe sPYLiNG

MeD quiCK ReLease KaN Du LØFte aV tOaLett-

setet MeD et eNKeLt HåNDGReP, uteN å Måtte 

bRuKe VeRKtØY. DeRMeD KaN Du ReNGJØRe 

setet OG KLOsettet HVeR FOR seG, NOe sOM eR 

båDe eNKLeRe OG MeR HYGieNisK.

HaRDe, eKsKLusiVe tOaLettseteR HaR tiDLiGeRe 

VæRt FORbuNDet MeD HØYt LYDNiVå NåR De 

LeGGes NeD. sOFt CLOse-FuNKsJONeN HaR LØst 

Dette PRObLeMet VeD HJeLP aV eN DeMPeR sOM 

eR iNNebYGD i setet OG GJØR at Det LeGGes NeD 

MYKt OG LYDLØst. DeMPeReN HaR iNGeN DiReKte 

KONtaKt MeD PORseLeNet, NOe sOM GJØR ReN-

GJØRiNGeN eNKLeRe OG setet MeR HYGieNisK.

åPeN sPYLeKaNt FOR eNKLeRe ReNGJØRiNG.

quiCK ReLease

sOFt CLOse
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Lite OG 
LuKsuRiØst
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KLOsettet Fås båDe sOM GuLVMONteRt OG 

VeGGMONteRt MODeLL MeD HVitt eLLeR  

sORt sete.

Mørke, elegante baderomsmøbler 

i vår nye Artic-serie kombinert med 

luksuriøst, vakkert porselen skaper  

en eksklusiv hotellatmosfære. Speil- 

skapet har en lysrampe i overkant 

samt skjult belysning under, noe  

som gjør baderommet mer intimt.

(Belysningen under servantskapet 

er en egen installasjon og inngår i 

produktet.)

Lite OG 
LuKsuRiØst

aRtiC KLOsett 4300 KR 6 286,- aRtiC seRVaNt-

sKaP 48100 i bLaCK OaK KR 10 783,- MeD aRtiC 

seRVaNt 4551 KR 2 010,- OG HåNDtaK F192 i 

aNtHRaCite KR 101,-, COLORiC seRVaNtKRaN 

i FaRGe siNFuL bLaCK KR 2 380,- aRtiC 

sPeiLsKaP MeD beLYsNiNGsRaMPe 4888 10 

i bLaCK OaK KR 6 926,- aRtiC HØYsKaP 4870 

i bLaCK OaK KR 6 607,- MeD HåNDtaK F192 i 

aNtHRaCite KR 101,- G2 Fast taKDusJ, 70 CM 

KR 3 744,- COLORiC DusJteRMOstat i FaRGeN 

siNFuL bLaCK KR 2 429,- G1 HåNDKLestaNG 

KR 728,- G1 tOaLettPaPiRHOLDeR KR 625,-

FLiseR FRa ViLLeROY & bOCH, GOLV: FiRe & iCe
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seRVaNtsKaPet HaR sJeNeRØse OPPbeVaRiNGsROM. Det Fås OGså 

tiLPasset FOR DObbeL seRVaNt. iNNe i sPeiLsKaPet sKJuLeR Det 

seG eN stiKKONtaKt, OG i uNDeRKaNteN På sPeiLDØReN eR Det eN 

List sOM MOtViRKeR FiNGeRaVtRYKK. COLORiCs DesiGN FORsteRKeR 

Det LuKsuRiØse HeLHetsiNNtRYKKet.

aRtiC seRVaNtsKaP 48100 i bLaCK OaK KR 10 783,-  

MeD aRtiC seRVaNt 4551 KR 2 010,- OG HåNDtaK F192  

i  aNtHRaCite KR 101,- COLORiC seRVaNtbatteRi  

i  FaRGeN siNFuL bLaCK KR 2 380,- G1 KROK KR 165,- 
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GJeNNOMteNKt LuKsus

En luksuriøs baderomsopplevelse omfatter ikke bare estetikk, men 

også komfort og funksjonalitet. Det var slik vi tenkte, da vi formga 

den nye, eksklusive baderomsmøbelserien Artic. Artic-møblene fås 

i flere størrelser og utførelser i fargene Black Oak, Natural Oak og 

Matte White.

aRtiC HØYsKaP 4870 i bLaCK OaK KR 6 607,- 

MeD HåNDtaK F192 i aNtHRaCite KR 101,- 

aRtiC-MØbLeNes sJeNeRØse sKuFFeR GiR GOD OPPbeVaRiNGsPLass. sKuFFeR 

OG DØReR LuKKes LYDLØst VeD HJeLP aV sOFt CLOse-teKNOLOGieN.

COLORiC-bLaNDebatteRiet Fås i FeM iØYNeFaLLeNDe FaRGeR OG FReMstiLLes 

i GJeNViNNbaRt aLuMiNiuM.

aRtiCs GuLVMONteRte KLOsett KaN MONteRes tett iNNtiL VeGGeN, MeN GiR 

LiKeVeL PLass tiL RØRFØRiNG På VeGG.

båDe sMaKFuLLt OG FuNKsJONeLt. eFFeKtiV OPPbeVaRiNG FRiGJØR  

GuLVFLate, NOe sOM eR sPesieLt ViKtiG På MiNDRe baDeROM.

bLaCK OaK NatuRaL OaK Matte WHite
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Lite & LOGisK

30



Gustavsbergs sortiment omfatter 

mange baderomsprodukter som er  

spesielt tilpasset det lille baderommet.

Servanten og møblene på bildet er 

ekstra grunne for å spare på den  

begrensede plassen. Det veggmonterte 

klosettet tar liten plass og er enkelt å 

holde rent. Både kvalitet og utførelse  

er selvfølgelig av høyeste kvalitet.

DeN FLeKsibLe baDeROMsseRieN LOGiC 

HJeLPeR DeG å utNYtte HVeR MiNste LiLLe 

KVaDRatCeNtiMeteR På baDeROMMet. 

MØbLeNe OG seRVaNteNe eR KOMPaKte OG 

PRaKtisK utFORMet.

Lite & LOGisK

LOGiC seRVaNt sK aP 18 6 0 MeD sKuFFeFRON t 

MOODY bLue K R 3 8 0 9,- Hå NDta K C K R 15 6,-  

LOGiC seRVaNt 5169 K R 2 4 4 4 ,- LOGiC K R aN  

MeD sPaK i Fa RGeN MOODY bLue K R 1 7 27,-  

sPeiL 18 35 K R 1 2 39,- LYsR aMPe 18 31 K R 3 0 05,- 

LOGiC HØ YsK aP 187 0 MeD DØReR (2 s tK ) i  Fa RGeN 

MOODY bLue KR 4 672,- HåNDtaK b KR 106,- PR stK.  

LOGiC K LOse t t 5 69 3 K R 2 9 8 3,- tR iOMON t  

PNeuMatisK sPY LeK NaPP K R 818 ,-  

G1 PaPiRHOLDeR K R 625,- G1 K ROK eR K R 16 5,-  

G1 tOaLe t tbØR s te K R 1 3 8 5,- GuLVFLiseR FR a 

MaRR aK eCH De siGN

siNFuL bLaCK

MOODY bLue

PeRFeCt WHite

CRazY ORaNGe

31



COLORiC GeR 
FäRG tiLL baDRuMMet

LOGiC eR ba DeROMMe t sOM K aN bY t te iDeNtite t. MeD u tbY t tba Re 

sPaK eR, sK aPDØReR OG sKuFFeFRON teR bLiR ba DeROMMe t eNDa 

MeR PeR sONLiG. De t eNe s te PRObLeMe t Du s tåR OVeRFOR, eR 

HV iLK eN aV teMPeR aMeNt sFa RGeNe VåRe Du sK aL VeLGe . HV is Du 

sKuLLe KOMMe t iL å VeLGe FeiL , eR De t HeLDiGV is baRe å bY t te .

LOGiC Hå NDta K C K R 15 6,- LOGiC seRVaNt 5169 

K R 2 4 4 4 ,- LOGiC seRVaNtK R aN MeD sPaK i FaRGeN 

MOODY bLue K R 1 7 27,-
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aVLastNiNGsFLateR OG sMaRt OPPbeVaRiNG

GRuNNe sKaP sKaPeR ROM

I tillegg til en sjenerøs skuff har Logics servant-

skap en hylleflate som gir større oppbevarings-

kapasitet. Med en vannlås spesielt tilpasset for 

installasjon sammen med våre møbelservanter får 

du enda større plass til tingene dine. Håndtakene 

fås i tre ulike utførelser – velg den modellen som 

passer best på ditt baderom. Skuffefronter og 

skapdører er klargjort for montering, men er ikke 

gjennomboret. 

 Logics grunne servant har overraskende store  

avlastningsflater i forhold til størrelsen, og blande- 

batteriet er utstyrt med energibesparende  

funksjoner som er snille mot både lommeboken 

og miljøet. Dessuten har det en antibakteriell, 

selvreparerende overflate der mindre riper blir 

borte av seg selv.

Små, trange rom forutsetter litt ekstra tanke-

virksomhet før man setter i gang og innreder. 

Logic baderomsmøbler fås i flere ulike størrelser 

og dybder. Nå kan du utnytte den lille plassen 

bak døren, som vanligvis anses som bortkastet. 

Logics grunne høyskap får nemlig plass der.

i LOGiC-seRieN FiNNeR Du sMaRte seRVaNteR  

FOR MiNDRe baDeROM. GJeNNOMteNKte FORMeR  

OG GRuNNeRe DYbDeMåL GJØR DeM Lette å Passe  

iNN seLV DeR Det eR sMått MeD PLass. eNKeLte  

seRVaNteR KaN MONteRes i HJØRNeR. tiL tROss  

FOR siNe sPaRsOMMe MåL HaR De PRaKtisKe  

aVLastNiNGsFLateR.

33



MeLLOMstORt 
OG tReNDY

34



LOGiC VeGGsKåL 5693 KR 2 983,- MeD sORt 

sete KR 1 789,- tRiOMONt PNeuMatisK 

tRYKKPLate DuO i HVitt GLass KR 2 253,-

DusCHJØRNe sq MeD bueDe sLaGDØReR OG 

FORKROMMeDe PROFiLeR KR 7 550,- LOGiC 

teRMOstatDusJbatteRi KR 1 984,- MeD Ratt 

i PeRFeCt WHite KR 515,- DusJsett NautiC 

ii  KR 963,-

baDeKaR 6316 i FaRGeN siNFuL bLaCK 

KR 12 971,- MeD FORKROMMeDe beN KR 2 705,-

FORKROMMet aVLØPsRØR KR 715,-

LOGiC teRMOstatbatteRi tiL baDeKaR, 

CLassY CHROMe KR 2 456,- MeD Ratt i 

PeRFeCt WHite KR 515,- sKaNDiC HåNDDusJ 

KR 515,-, sLaNGe tiL HåNDDusJ KR 149,- 

OG VeGGFeste KR 104,- 

FOR sPesiFiKasJONeR På LOGiC 

baDeROMsMØbLeR se Neste OPPsLaG

FLiseR FRa ViLLeROY & bOCH. GuLV; PRO 

aRCHiteCHtuRa, VeGG; CReatiVe sYsteMs

Takket være Gustavsbergs brede sortiment kan du enkelt skape et 

baderom med ditt eget, høyst personlige preg. Dette eksempelet i  

«industriell landlig stil» på et normalt stort baderom omfatter både 

møbler, badekar og dusj. Produktene er hentet fra ulike Gustavs-

berg-serier og utgjør sammen en unik og spennende kombinasjon.

Uansett hvor stort eller lite baderommet 

ditt er, kan det være greit med litt ekstra 

gulvplass. Vår dusjvegg SQ har vegger 

som kan svinges innover når dusjen ikke 

er i bruk, slik at du frigjør viktig gulvplass. 

Et høyskap med bare 16 cm dybde er ikke 

i veien når du åpner dusjdørene, men gir 

likevel verdifull oppbevaringsplass.
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tRiVeLiG, tReNDY OG PRaKtisK bLiR Det NåR Du KOMbiNeReR tO 

seRVaNtsKaP FRa DeN NYe LOGiC-seRieN VåR MeD sPeiLsKaP  

OG VeGGsKaP. sKuFFeR OG DØReR LuKKes LYDLØst VeD HJeLP aV  

sOFt CLOse-teKNOLOGieN.

LOGiC seRVaNtsKaP 1892 sKROG KR 2 865,- MeD DØReR i CLassY WHite stK. KR 3 581,- HåNDtaK D KR 102,-  

LOGiC seRVaNt 5171 KR 3 516,- LOGiC seRVaNtKRaN KR 1 359,- MeD sPaK i PeRFeCt WHite KR 368,- LOGiC  

seRVaNtsKaP 1862 sKROG KR 2 757,- MeD DØReR i CLassY WHite stK. KR 2 941,- LOGiC seRVaNt 5169 KR 2 444,- 

tOPPLate i betONG bestiLt FRa sNiCKeRi. LOGiC sPeiLsKaP 1882 60 KR 3 994,- beLYsNiNGsRaMPe KR 579,- 

LOGiC VeGGsKaP 1810 sKROG KR 754 ,- MeD DØReR i CLassY WHite stK KR 1 391,- OG HåNDtaK D KR 102,-
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VåRt MiLJØsMaRte LOGiC seRVaNtKRaN HaR eN 

utbYttbaR sPaK sOM Fås i FeM teMPeRaMeNtsFuLLe 

FaRGeR.

Med romslige skuffer og skap er det enklere 

å holde orden i sakene. Rene og pene avlast-

ningsflater gjør baderommet til et trivelig sted. 

Resultatet blir både pent og smart.

LeKKeR OG sMaRt OPPbeVaRiNG

Hvis du våger å gå bort fra det klassiske hvite 

karet og i stedet velge et sort badekar på 

ben, kan du oppnå en imponerende effekt. 

Fraværet av badekarfront gjør det enkelt å 

komme til for å gjøre rent. Badekaret fås også 

med sorte eller hvite ben.

eFFeKtFuLLe KONtRasteR

baDKaR 6316 KR 12 971,-. FORKROMMet aVLØPsRØR KR 715,-. 

CLassY CHROMe beN, 2 stK  KR 2 705,- LOGiC teRMOstat-

batteRi tiL baDeKaR, CLassY CHROMe KR 2 456,-. Ratt i 

PeRFeCt WHite KR 515,-sKaNDiC HåNDDusJ KR 515,-

sLaNGe tiL HåNDDusJ KR 149,- OG VeGGFeste KR 104,-

CLassY WHite WOODY GReY
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MeLLOMstORt 
OG MiLJØsMaRt
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baDeKaRbatteRiets utLØPstut KaN sViNGes 

iNN MOt VeGGeN – et eKseMPeL På eN LiteN, 

MeN sMaRt DetaLJ sOM FORbeDReR baDeROMs- 

OPPLeVeLseN.

I dette vakre, funkisinspirerte, eksempelet 

på et normalt stort baderom skjuler det 

seg en lang rekke miljøsmarte løsninger 

fra vår prisbelønte serie Nautic. Eller hva 

sier du til et lydløst klosett med vann-

besparende spyling, energiklassifiserte 

blandebatterier og dusjvegger med 

vipp-inn-funksjon – bare for å nevne 

noen eksempler? Ordet «funkis» betyr 

jo selvfølgelig «funksjonell design», 

men i Gustavsbergs tilfelle inngår også 

«ergonomisk», «energibesparende» og 

«økonomisk fordelaktig» i begrepet. Rett 

og slett et miljøsmart baderom.

KOMbiKaR 1707 KR 12 739,-. MeD HeLFRONtstatiV 

7017 KR 2 823,- Nq HaLVRuNDt DusJHJØRNe KR 7 630,- 

NautiC teRMOstatbatteRi. KONtaKt DiN FOR- 

HaNDLeR FOR PRisiNFORMasJON. DusJsett NautiC ii 

KR 963,- NautiC sPeiLsKaP a402 60 KR 6 324,- 

NautiC HØYsKaP a673 KR 5 196,- NautiC seRVaNt

5560 KR 906,- MeD sØYLe 2920 KR 2 111,- NautiC

seRVaNtKRaN. KONtaKt DiN FORHaNDLeR FOR

NæRMeRe PRisiNFORMasJON. VeGGFLiseR; VOuGe

OLiVa iN FRa KaKeLKOMPaNiet GOLV; MaRMOR 

VeRDe st:NiCHOLaus FRa steiNFiRMa bROR töRNeR.
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seRVaNteNs ReNe, Nette LiNJeR, aVRuNDeDe KaNteR OG eLLiPse- 

FORMeDe KuM GJØR DeN eNKLeRe å ReNGJØRe. De aVRuNDeDe 

OVeRFLateNe eR PLassbesPaReNDe, saMtiDiG sOM De GiR GODe 

aVLastNiNGsFLateR. seRVaNtsØYLeN sKJuLeR aVLØP OG VaNNLås.

NautiC seRVaNtKRaN 5560 KR 906,- MeD sØYLe 2920 KR 2 111,- NautiC 

seRVaNtbatteRi, KONtaKt DiN FORHaNDLeR FOR PRisiNFORMasJON.   

G2 KROK KR 116,-

4 0



PeNt, LettsteLt OG MiLJØsMaRt

Her er baderommet som både er pent og lettstelt, og som samtidig 

sparer store mengder energi – helt automatisk. La oss begynne 

med å fortelle om Nautic, vårt lydløse klosett med vannbesparende 

spyling. De rene linjene gjør det enkelt å komme til for å gjøre rent. 

Den separate innertanken sørger for at klosettet spyler lydløst og 

forhindrer at det dannes kondens på utsiden. Spyleknappen er  

ergonomisk utformet, slik at selv barn og personer med nedsatt 

førlighet i hendene kan bruke den. Så er det vårt prisbelønte  

Nautic-blandebatteri med unike energibesparende egenskaper 

som hjelper deg å unngå å bruke mer eller varmere vann enn det  

du trenger. Kort sagt: Nautic er vår mest funksjonelle og miljøsmarte 

baderomsserie noensinne.

NautiC teRMOstatbatteRi, KONtaKt DiN FORHaNDLeR FOR PRisiNFORMasJON. 

sViNGbaR tut KR 754,- Lb baDeKaRsVeGG,70 CM KR 3 773,- 

eN DusJVeGG i GLass i steDet FOR 

DusJFORHeNG GJØR LiVet På 

baDeROMMet eNKLeRe OG PeNeRe.

eN HåNDDusJ VeD KLOsettet 

KaN FuNGeRe sOM biDÉ OG 

FOReNKLeR ReNGJØRiNGeN.

taKKet VæRe LiFt-OFF-

FuNKsJONeN eR KLOsettet 

eNKeLt å HOLDe ReNt. 

iNNe i baDeROMssKaPet FiNNeR 

Du eN stiKKONtaKt sOM eR 

besKYttet MOt FuKtiGHet.

NautiC seRVaNtKRaN sPaReR PeNGeR. NåR Du 

sLiPPeR sPaKeN, GåR DeN autOMatisK tiLbaKe 

tiL Det FORHåNDsiNNstiLte KOMFORttRiNNet.
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MeLLOMstORt & 
MODeRNistisK

4 2



På badet med normal størrelse får du plass 

til litt mer. Det kan være smart med et 

oppbevaringsskap som ikke tar opp så mye 

plass, men servanten og servantskapet kan 

kanskje være litt større? Hva tror du om å la 

både møbler, blandebatteri og badekar få 

samme temperamentsfarge, og hvorfor ikke 

velge den moteriktige Crazy Orange?

seRVaNtsKaP 1890, sKROG KR 2 865,-. 

sKuFFeFRONt CRazY ORaNGe KR 1 778,-. 

HåNDtaK C KR 156,- LOGiC seRVaNtKRaN, 

CLassY CHROMe KR 1 359,-. sPaK i FaRGeN 

CRazY ORaNGe KR 368,- sPeiL MeD beLYsNiNG 

1880-90 KR 3 701,- LOGiC Kassett 1820, sKROG, 

HVitt KR 621,- MeD DØR i FaRGeN CRazY 

ORaNGe KR 649,-, HåNDtaK b KR 106,- LOGiC 

VeGGsKåL 5693 KR 2 983,- tiLLeGG sORt sete 

KR 1 789,- tRiOMONt PNeuMatisKt tRYKKPLate 

DuO, HVit GLass KR 2 253,- DuOKaR 1603 

KR 9 063,- MeD HeLFRONtstatiV i FaRGeN CRazY 

ORaNGe KR 3 935,- LOGiC baDebatteRi 

KR 2 456,-. Ratt i FaRGeN CRazY ORaNGe 

KR 515,- sKaNDiC HåNDDusJ KR 515,-, 

sLaNGe KR 149,- OG VeGGFeste KR 104,-

G1 HåNDKLestaNG 70CM KR 728,- 

FLiseR FRa ViLLeROY & bOCH; beRNiNa

siNFuL bLaCK

MOODY bLue

PeRFeCt WHite

CRazY ORaNGe

FiRe FaRGeR sOM GJØR at Du KaN MatCHe  

bLaNDebatteRieR, baDeKaR OG MØbLeR.
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LOGiC-seRieN HaR bLaNDebatteRieR MeD sPaKeR OG Ratt sOM 

KaN bYttes ut, OG MØbLeNe HaR utbYttbaRe sKuFFeFRONteR 

OG sKaPDØReR. VeLG MeLLOM De uLiKe teMPeRaMeNts- FaRGeNe, 

OG La baDeROMMet bYtte iDeNtitet.

LOGiC seRVaNtsKaP 1890, sKROG KR 2 865,-. sKuFFeFRONt CRazY 

ORaNGe KR 1 778,-. HåNDtaK C KR 156,- LOGiC seRVaNtKRaN,  

CLassY CHROMe KR 1 359,-. sPaK i FaRGeN CRazY ORaNGe KR 368,-
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Det teMPeRaMeNtsFuLLe bLaNDebatteRiet

båDe PeNt OG sMaRt

baDeKaRFRONteN KaN sKYVes OPPOVeR MeD et  

eNKeLt HåNDGReP FOR å GJØRe ReNHOLDet eNKLeRe.

Det temperamentsfulle Logic-blandebatteriet 

er sannelig ikke redd for å skille seg ut. Her ser 

du det i Crazy Orange-utførelse, men Logics 

blandebatterier, møbler og badekarfronter fås 

i flere ulike temperamentsfulle farger. Engste-

lige interessenter kan likevel slappe av i trygg 

forvissning om at blandebatteriet kommer i 

Classy Chrome som standardutførelse. Logic 

blandebatteri har Gustavsbergs patenterte 

energibesparende funksjoner, og den fargede 

spaken har en selvreparerende overflate-  

behandling som også er antibakteriell.

Termostatbatteriet Logic skjuler mange usynlige 

finesser bak sitt temperamentsfulle ytre, og du 

får alltid en jevn vanngjennomstrømning. I  

slangefestet finner du en annen finesse i form  

av en omkaster. Når du beveger dusjhodet

oppover, bytter du vannstrømmen mellom 

dusjen og tuten på badekarbatteriet. Logic 

termostatbatteri har de samme funksjonene  

og den samme unike overflatebehandlingen 

som servantkranen. 

LOGiC teRMOstat baDebatteRi KR 2 456,-. Ratt i 

FaRGeN CRazY ORaNGe KR 515,- sCaNDiC HåNDDusJ 

KR 515,-, sLaNGe KR 149,- OG VeGGFeste KR 104,-
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stORt OG 
LuKsuRiØst
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Philips er en av verdens største elektronikk-

produsenter. Da de skulle lansere den  

eksklusive tannbørsten DiamondClean 

Black i et helsvart baderomsmiljø,  

kontaktet de Gustavsberg. Formgiveren 

Jon Eliason fikk oppdraget, og resultatet  

ble dette både luksuriøse og intime 

miljøet. Det svarte baderomsporselenet 

inngår i serien Artic, og kommer til å selges 

i begrenset opplag. På hjemmesiden vår 

kan du se filmen om designprosessen, 

www.gustavsberg.com/artic-black

stORt OG 
LuKsuRiØst

aRtiC KLOsett 4330 i sVaRt MeD C+-beHaND-

LiNG, sete MeD sOFt CLOse/quiCK ReLease 

KR 8 370,– tRiOMONt DObbeL PNeuMatisKt 

sPYLeKNaPP FOR VeGGMONteRiNG i sVaRt 

GLass KR 2 253,– 4 stK. aRtiC seRVaNtsKaP 

4875 i bLaCK OaK KR 9 585,–/stK. HåNDtaK 

F192 i aNtHRaCite KR 101,–/stK. aRtiC  

seRVaNt 4551 i sVaRt KR 2 010,–, COLORiC  

seRVaNtKRaN i siNFuL bLaCK KR 2 380,–, 

aRtiC sPeiL 4880 150 KR 2 716,– DusJHJØRNe 

sC100G KR 8 536,– G1 Fast taKDusJ KR 3 744,– 

COLORiC DusJbatteRi teRMOstat i FaRGeN 

siNFuL bLaCK KR 2 429,– FLiseR FRa ViLLeROY 

& bOCH; biaNCO NeRO.

bLaCK OaK NatuRaL OaK Matte WHite
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aRtiC KLOsett 4330 i sORt MeD C+-beHaNDLiNG, sete MeD sOFt 

CLOse/quiCK ReLease KR 8 370,– tRiOMONt DObbeL PNeuMatisK 

tRYKKPLate FOR VeGGMONteRiNG i sORt GLass KR 2 253,–

4 8



JO FLeRe LYsKiLDeR, DestO beDRe.

HusK at et sVaRt ROM sLuKeR LYs.

Det sjenerøse dusjrommet med glassvegger (100 

x 100 cm) blir enda mer luksuriøst med en skikkelig 

takdusj. Hengsler med heve- og senkemekanisme 

løfter dusjdøren 5 mm når du åpner og lukker den, 

en smart funksjon som både reduserer slitasje og 

gir en mer eksklusiv følelse.

DusJHJØRNe sC100G KR 8 536,– G1 Fast taKDusJ KR 3 744,– 

COLORiC DusJbatteRi teRMOstat i FaRGeN siNFuL  

bLaCK KR 2 429,–

LuKsus FOR aLLe saNseR

Flere smarte løsninger syr sammen den 

svarte helheten: Veggskålen har trykkplate i 

sort glass. Den blanke servanten rammes inn 

av Artic servantskap i Black Oak med  store 

avlastningsflater. De svarte blandebatteriene 

fra Coloric-serien er produsert i 100 prosent 

gjenvinnbar aluminium.

sVaRte aKseNteR

aRtiC seRVaNtsKaP 4875 i bLaCK OaK KR 9 585,–

HåNDtaK F192 i aNtHRaCite KR 101,– 

aRtiC seRVaNt 4551 i sORt MeD C+-beHaNDLiNG, KR 2 010,–  

COLORiC seRVaNtbatteRi i  siNFuL bLaCK KR 2 380,–
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stORt OG 
stiLReNt
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seRVaNtsKaP i DeN NYe FaRGeN WOODY 

GReY sØRGeR FOR PeN OG sMaRt OPP- 

beVaRiNG. HåNDtaKeNe Fås i FLeRe  

FORsKJeLLiGe MODeLLeR.

Denne løsningen kan være et alternativ 

for den som ønsker en optimal bade- 

romsopplevelse. Gustavsbergs  

baderomsmøbler i Logic-serien er 

både elegante og funksjonelle og har 

godt med oppbevaringsplass. Med 

doble servantskap, to høyskap, tre 

servanter, veggmontert klosett,  

innebygd badekar og frittstående 

dusj kan flere personer nyte dette 

store og glamorøse baderommet 

samtidig.

iNNbYGNiNGsbaDeKaR 1380 KR 10 372,-

sKaNDiC bLaNDebatteRi MONteRt På  

baDeKaRKaNteN KR 4 919,- LOGiC HØYsKaP 

1871, sKROG HVitt KR 2 318,-, DØR i WOODY 

GReY stK KR 1 718,-. HåNDtaK e128 KR 102,- 

1880 60 sPeiL MeD eLuttaK KR 3 439,- LOGiC 

seRVaNtsKaP 1862 sKROG KR 2 757,-. sKuFFe-

FRONt WOODY GReY KR 2 578,-. HeLDeKKeNDe 

seRVaNt KR 2 444,-. HåNDtaK e128 KR 102,- 

LOGiC beRØRiNGsFRitt seRVaNtKRaN  

KR 3 559,- G1 KROK KR 165,- G1 HåNDKLestaNG 

35 CM KR 509,- FLiseR FRa ViLLeROY & bOCH. 

GOLV: CaRNabY, VeGG tRibute

CLassY WHite WOODY GReY
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VåRt iNNebYGDe baDeKaR MeD Det DeLiKate KaRKaNt bLaNDe-

batteRiet, setteR et GLaMORØst PReG På baDeROMMet, OG GiR 

GODe aVLastNiNGsFLateR tiL FOR eKseMPeL CHaMPaGNe GLasset. 

baDeROMMet bLiR OGså eNKLeRe å HOLDe ReNt. MONteR aLLtiD eN 

iNsPeKsJONsLuKe FOR å KOMMe tiL aVLØPet uNDeR baDeKaRet.

iNNbYGGiNGsbaDeKaRet 1380 KR 10 372,-

MeD sKaNDiC KaRKaNt bLaNDebatteRi KR 4 919,-

MeR PLass tiL CHaMPaGNe

52



stORe aVLastNiNGsFLateR GiR ROM FOR KReatiViteteN.

Det berøringsfrie servantbatteriet Logic åpnes 

automatisk når du holder hendene i riktig 

posisjon, og stenges så snart du fjerner dem. 

Logics nette servant tar liten plass og gir  

overraskende gode avlastningsflater. Helhets-

inntrykket blir pent, hygienisk og miljøsmart.

LOGiC beRØRiNGsFRitt seRVaNtbatteRi KR 3 475,-

FØLeRstYRt OG MiLJØsMaRt

De veggmonterte porselensproduktene våre 

er ikke bare praktiske fra et rengjørings- 

perspektiv, de er også pene å se på. Legg 

merke til klosettets elegante spyleknapp i hvitt 

glass, som er plassert på veggen. Setene fås 

i hvitt og svart og lukkes lydløst ved hjelp av 

soft close- funksjonen. Den nette servanten er 

utstyrt med vårt luksuriøse, berøringsfrie  

servantkranen og en stilren forkrommet  

vannlås. Alt porselen kan fås med en ekstra 

overflatebehandling kalt ceramicplus.

VeGGMONteRt OG VaKKeRt

LOGiC VeGGsKåL 5693 KR 2 983,- tRiOMONt PNeuMatisK 

tRYKKPLate DuO i HVitt GLass KR 2 253,- LOGiC seRVaNt 

5393 KR 1 021,- LOGiC beRØRiNGsFRi seRVaNtKRaN 

KR 3 559,- VaNNLås 3880 KR 1 039,- G1 KROK KR 165,- 

G1 tOaLettPaPiRHOLDeR KR 625,-

5 3



stORt & ROMsLiG
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Nau tiC seRVaNt sK aP MeD tO sKuFFeR a9 0 3 i 

Fa RGeN GR å Mat t K R 3 6 6 6,-. DeKORLis t i sOR t 

s tK /K R 7 28 ,- N au tiC tOPPL ate a6 6 4 , GR å M at t 

(120 CM) K R 2 49 9,- sPeiL MeD beLYsNiNG a 4 0 3 

6 0 i Fa RGeN GR å Mat t K R 3 010,- aR t iC  

seRVaNt 4 5 51 K R 2 010,- C OLORiC seRVaNt-

bat teRi i  Fa RGeN siNF uL bL aCK K R 2 3 8 0,- G2 

K ROK K R 116,- GL a s sH Y LLe FR a GL a s sMe s teRi

sC 9 0 Dus JHJØRNe MeD Re t te sL aGDØReR MeD 

FORK ROMMeDe PROFiLeR K R 7 5 50,- C OLORiC 

teRMOs tat Dus Jbat teRi i  Fa RGeN siNF uL 

bL aCK K R 2 4 29,- G2 Dus Jse t t MeD Fa s t, s tOR 

ta K Dus J K R 3 74 4 ,-

KOMbiK aR 16 07 K R 12 7 39,- HeLFRONt s tat iV 

7 016 MeD FRON t OG GaVL i Fa RGeN siNF uL 

bL aCK K R 3 9 35,- C OLORiC teRMOs tat baDe- 

bat teRi i  Fa RGeN siNF uL bL aCK K R 3 15 3,- 

sC aNDiC Dus JHODe OG Fe s te K R 76 8 ,-

aR t iC K LOse t t 4 3 30 K R 4 7 51,- MeD H Vit t 

se te . t iLLeGG sOR t se te K R 2 2 3 8 ,- tR iOMON t 

DObbeL PNeuMatisK sPY LeK NaPP FOR VeGG-

MON teRiNG i sOR t GL a s s K R 2 25 3,- a R t iC biDe 

4130 K R 4 595,- C OLORiC biDebat teRi i  Fa RGeN 

siNF uL bL aCK MeD HåNDDus J K R 3 194 ,- N au t iC 

HØ YsK aP a67 3 i Fa RGeN Mat t GR å K R 5 811,-. 

sOR t DeKORLis t a67 2 4 0 K R 6 39,- G2 PaPiRHOL-

DeR K R 2 25,- G2 H åNDK LeHeNGeR RiNG K R 371,- 

FLiseR FR a V iLLeROY & bOCH; beRNiNa

For den som ønsker å innrede et stort 

baderom vil vi presentere det beste av det 

beste – crème de la crème, à la Gustavs-

berg. Dette baderomseksempelet krever et 

relativt stort rom og koster litt mer. Men da 

kan du få både badekar og dusj, dobbelt-

servant og en mengde oppbevaringsmulig-

heter. Mange kan nyte samtidig i ditt svært 

romslige baderom, som også ser ganske 

så flott ut – eller hva?
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 FØR Du
setteR i GaNG

PLaNLeGG NØYe – baDeROMMet sKaL VaRe LeNGe

Få HJeLP aV FaGFOLK HVis Du sKaL bYGGe OM  

baDeROMMet eLLeR bYGGe et HeLt NYtt baD  

FRa GRuNNeN aV. et GODt tiPs eR å bLi eNiGe 

aLLeReDe VeD teGNebORDet.

1. Del baderommet inn i tre funksjoner: én for toalettbesøk, én for 

hele kroppen – dusj og bad, og én for selvpleie – hender, tenner 

og ansikt. 

2. En stor familie kan trenge et separat klosett. Har du ledig plass 

i hjemmet, som kunne passe til et separat klosett? Et klosett i 

samme rom kan skilles av med en lettvegg. 

3. Skal badet ha badekar, dusj eller begge deler? Ungdom okku-

perer gjerne dusjen. Går det an å ha dusjen i et eget rom? 

4. Ta utgangspunkt i hvor stort badet ditt er, og still deg spørsmål 

som: Hvor kan jeg skifte bleier? Hvor får jeg plass til bleiene? Må 

det være plass til vaskemaskin og tørketrommel? 

5. Glem ikke belysningen! Dunkelt lys eller for sterkt lys gjør 

baderomsbesøket trist. En god tommelfingerregel er å ha minst 

én lampe for allmennbelysning og én med rettet lys for ansiktet. 

Ta speil med i beregningen, de reflekterer lys og øker volum-

følelsen i rommet. 

6. Hvis avløpsinstallasjonene for servanten og klosettet skal 

flyttes, skal de i så fall plasseres i gulv eller vegg? Det går an å 

montere porselen på vegg, selv om avløpstilkoplingen opprin-

nelig er i gulvet. 

7. Ventilasjonen er viktig. God ventilasjon – gjerne kombinert 

med gulvvarme – tørker badet raskt og reduserer risikoen for 

fuktskader. 

8.  Grunnarbeidet i gulv og vegger og rørtrekningene er avgjørende 

for å unngå fuktskader. Vi anbefaler at du får hjelp av profesjonelle. 

9.  Lyse farger gjør at badet virker større, og at støv, papirrester og 

vannsøl ikke vises så godt.
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 DeN stORe 
sJeKKListeN
Ditt valg av produkter er avgjørende når du utformer et bad du skal trives på. Når du har svarene på alle spørsmålene på denne listen, 

er det bare å sette i gang med renoveringen. Enkelte oppgaver må utføres av fagfolk. Ikke ta noen snarveier – det kan fort bli kostbart! 

I produktsortimentet finner du mer detaljert informasjon om produktene våre.

baDeK aR
Stort eller lite? Innebygd eller frittstående? Emaljert eller i akryl?  

I denne katalogen finner du mange badekar fra Gustavsberg i alle 

mulige utførelser. 

biDÉ
Ved renoveringer forsvinner dessverre ofte bideet, men når det 

gjelder intimhygiene, er det uslåelig. Hvis du synes det tar for stor 

plass, hvorfor ikke velge en servantkran med separat hånddusj 

som du kan bruke når du sitter på klosettet? 

bL aNDebat teRi
Et blandebatteri skal være pent å se på, men det er det innvendige 

som utgjør den store forskjellen. Derfor bør du satse på kvalitet. 

Hos Gustavsberg får du energi- og vannbesparende teknologi, 

også i de mest eksklusive designbatteriene. Har du små barn i 

huset? Da bør du velge et termostatbatteri som regulerer vann-

temperaturen og eliminerer skåldefaren. 

DusJ 
Finn ut om materialene i veggene og gulvet rundt dusjområdet 

ditt er vannskadesikret. Dette avgjør om du kan ha dusjvegger 

eller må bruke dusjkabinett. I neste omgang er det mange alterna-

tiver å ta stilling til. På et mindre bad kan det være en god idé med 

et dusjhjørne med dører som slår innover. 

OPPbe VaRiNG
Hyller eller skap? Skap holder støvet ute, og du slipper å se all 

emballasjen og det andre som tross alt må være for hånden. Hyller 

gjør derimot tingene lettere tilgjengelig og gir deg muligheten til 

å vise frem gjenstander du liker å se på. Hva enn du velger, bør du 

satse på mye oppbevaringsplass – selv om badet er lite. Det er for 

eksempel nesten alltid plass til et skap under servanten. 

FuNKsJONstiLPasNiNG 
Kanskje du bør tilpasse baderommet for en periode i livet hvor du 

ikke lenger er like kvikk i bevegelsene? Det er ofte de små detal-

jene som gjør badet mye tryggere: et støttehåndtak på badeka-

ret og en ekstra sklibeskyttelse. Armstøtte på klosettet eller et 

forhøyet klosett, en forlenget spak på et vanlig blandebatteri eller 

et elektronisk blandebatteri for den med nedsatt styrke i hendene. 

I vårt sortiment finner du flere produkter tilpasset barn og voksne 

med spesielle behov. Les mer på www.gustavsberg.no.  

seRVaNt 
Med to servanter slipper en stor familie køer – og opplever felle-

skap. Tenk over om du vil gjemme vannlåsen med et underskap, en 

søyle eller en halvsøyle. Hvis det blir trangt med en vanlig servant, 

finnes det mindre modeller og servanter beregnet på hjørnemon-

tering. Logic-serien er spesialkonstruert for å frigjøre flater. 

tiLbeHØR 
Gustavsberg tilbyr et grundig gjennomtenkt utvalg, men husk å 

velge kvalitet som er holdbar, og design du ikke risikerer å bli lei 

av. Vær også nøye med å tette igjen hull i baderomsveggene med 

silikon etter alle kunstens regler. 

KLOse t t
Hvilken modell passer deg best? Skal vannlåsen være skjult eller 

åpen? Skal det monteres på gulv eller vegg? Hvis hjemmet har to 

toaletter, hvorfor ikke ha forskjellig sittehøyde på dem? 

De FLeste PRODuKteNe KaN Du 

iNstaLLeRe seLV, MeN NåR Du seR 

Dette sYMbOLet, aNbeFaLeR Vi å 

bRuKe eRFaRNe FaGFOLK, FOR  

eKseMPeL eN VVs-iNstaLLatØR, 

FLisLeGGeR eLLeR eLeKtRiKeR.

 

MONteRiNG
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bLi KJeNt  
MeD seRieNe VåRe
Det du ser på denne siden, er et lite knippe pro-

dukter som representerer sine respektive serier. 

I tillegg til det brede tilbudet i seriene våre finner 

du dessuten badekar, dusjkabinetter, Gustavs-

berg Care med mer. Produkter som ikke tilhører 

noen bestemt serie, men som kan passe sammen 

med alle.

NautiC:
Rette linjer, rette vinkler og en moderne  

følelse som smelter inn i et nytt miljø eller  

skaper effektfulle kontraster i et eldre.  

De rette formene gjør også produktene  

enkle å rengjøre.

NautiC KLOsett 5500 NautiC seRVaNt 5556 NautiC seRVaNtKRaN NautiC DusJbatteRi 

teRMOstat

NautiC seRVaNtsKaP a904 

MeD seRVaNt 5592

NautiC-MØbLeNe LeVeRes sOM staNDaRD MeD HVit 

DeKORList. aLuMiNiuM, s ORt eLLeR RØD DeKORList KaN 

KJØPes sOM eKstRautstYR, OG bYttet eR eNKeLt. DeKOR-

ListeNes FaRGeR MatCHeR COLORiC-bLaNDebatteRieNes.
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COLORiC:
Blandebatterier i fem farger som gjør stort inntrykk på  

baderommet, men desto mindre inntrykk på miljøet,  

ettersom de er hundre prosent gjenvinnbare.

aRtiC KLOsett 4300

aRtiC seRVaNt 4550

HåNDtaK G-KROM OG 

G-aNtHRaCite

aRtiC:
Rette linjer, rette vinkler og en moderne følelse som smelter inn 

i et nytt miljø eller skaper effektfulle kontraster i et eldre. De 

rette formene gjør også produktene enkle å rengjøre.

LOGiC:
Gjør baderommet større. Produktene er nette for å passe inn 

også på mindre baderom, som puslespillbiter. For fleksibilite-

tens skyld finnes møblene i flere størrelser.

LOGiC KLOsett 5693

COLORiC DusJsett

PassiONate ReD

COLORiC seRVaNtKRaN

siNFuL bLaCK
COLORiC DusJbatteRi

ROuGH aLuMiNiuM

COLORiC baDeKaRbatteRi

HeaVeNLY CHaMPaGNe

COLORiC KJØKKeNKRaN

PassiONate ReD

LOGiC seRVaNt 5393

LOGiC seRVaNtKRaN 

CLassY CHROMe OG siNFuL bLaCK
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 FiNN FReM i 
sORtiMeNtet VåRt

Vi har fargekodet sidene i denne katalogen, 

slik at det skal bli enklere å finne frem blant 

produktgruppene. Du finner den samme  

fargekodingen på produktavsnittene på  

nettsidene våre.

bLaNDebatteRieR tiLbeHØR

DusJeRMONteRiNGssYsteMeRbaDeKaR

seRVaNteR baDeROMsMØbLeRKLOsetteR

HVis Du iKKe FiNNeR Det  

Du LeteR etteR, KaN Du  

FOReta et teKstsØK På  

WWW.GustaVsbeRG.COM.  

DeR FiNNes Det eNDa  

FLeRe PRODuKteR OG  

eNDa MeR iNFORMasJON.
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Hvor smart er 
klosettet ditt?
Gustavsbergs porselensfabrikk har aner som går helt tilbake til 

1600-tallet, og vi har laget vannklosetter siden 1939. For mange 

svensker er ordet toalett eller klosett synonymt med nettopp 

Gustavsberg, og det skyldes nok at vi har vært med så lenge at vi 

ganske enkelt har blitt en naturlig del av menneskers hverdag. I 

dag befinner Gustavsberg seg helt i front internasjonalt når det 

gjelder vannbesparende løsninger for klosetter. De nyeste klosett-

modellene våre er også utstyrt med ytterligere smarte funksjoner 

for å lette hverdagen din. Selvfølgelig uten negativ miljøpåvirkning. 

Man kan si at toalettene våre har gått fra å være smarte til å bli 

miljøsmarte.

Harde, eksklUsive toalettseter Har tidliGere 

vÆrt ForBUNdet med HØYt lYdNivÅ NÅr de leGGes 

Ned. soFt Close-FUNksJoNeN Har lØst dette  

ProBlemet ved HJelP av eN demPer som er  

iNNeBYGd i setet oG GJØr at det leGGes Ned mYkt  

oG lYdlØst. demPereN Har iNGeN direkte koNtakt 

med PorseleNet, Noe som GJØr reNGJØriNGeN  

eNklere oG setet mer HYGieNisk.

maNGe av ProdUkteNe vÅre kaN leveres med 

overFlateBeHaNdliNGeN C+. deN Gir PorseleNet eN 

smUssavviseNde overFlate som HiNdrer kalk oG 

smUss i Å Feste seG. C+ er dessUteN milJØveNNliG, 

ettersom dU kaN BrUke miNdre oG mildere reN-

GJØriNGsmidler.

de Fleste ProdUkteNe kaN dU iNstallere selv, 

meN NÅr dU ser dette sYmBolet, aNBeFaler vi 

Å BrUke eN kYNdiG FaGmaNN, For eksemPel eN 

vvs-iNstallatØr, FlisleGGer eller elektriker.

milJØsmarte lØsNiNGer

Alle våre klosetter har vannbesparende teknologi – smarte 

miljøvennlige løsninger som også er vennlige mot lomme- 

boken. Med overflatebehandlingen Ceramicplus blir  

porselenet enda lettere å rengjøre, og behovet for kraftige 

rengjøringsmidler reduseres kraftig, noe som sparer miljøet.

med QUiCk release-FUNksJoNeN er det eNkelt Å 

lØFte toalettsetet av UNderPorseleNet UteN Å 

mÅtte BrUke verktØY. da kaN dU reNGJØre setet 

oG klosettet Hver For seG, Noe som er BÅde  

eNklere oG mer HYGieNisk.

smartere sPYliNG som Gir Bedre HYGieNe oG  

ForeNkler reNHoldet. det iNNovative desiGNet 

med ÅPeN sPYlekaNt oG Glatte overFlater, 

elimiNerer alle eveNtUelle smUssFeller. 

HYGieNiC FlUsH miNimerer BeHovet For sterke 

reNGJØriNGsmidler.
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•  Alle klosetter og bideer fra Gustavsberg produseres i tettsintret  
 sanitærporselen, den mest hygieniske og holdbare typen 
 baderomsporselen. Det gir en sterk, motstandskraftig overflate.  
 År etter år.

•  Klosettene produseres i henhold til strenge miljøkrav, som blant  
 annet omfatter utvikling av materialer og funksjoner, produksjon,  
 levering og transport.

•  Produksjonsprosessen er sikret i henhold til ISO 9000.

•  Klosetter og bideer leveres i modeller for både vegg- og 
 gulvmontering.

•  De fleste klosettmodellene er utstyrt med dobbel spyleknapp  
 som kan redusere vannforbruket med opptil 50 prosent. Noen  
 ganger kan det være nødvendig med enkel spyleknapp med mer  
 vann for å skylle gjennom rørene. For eksempel hvis du har gamle  
 avløpsrør.

•  Velg mellom flere forskjellige setealternativer. Det er viktig å  
 velge et sete som passer til klosettmodellen, både av hensyn 
 til design og ergonomi.

På de neste sidene finner du betegnelser på forskjellige installasjons- 
alternativer som kan trenge en nærmere forklaring:

Innebygd S-lås: Klosettets fot er helt glatt og jevn, med utløpsrør 
for avløpstilkopling i gulv.

Skjult S-lås: Innebygd utløpsrør for tilkopling i gulv. 
Avløpstilkoplingen er skjult, men ikke innebygd.

P-lås: Kalles også «universalmodell». Har horisontalt utløpsrør 
som gir mange tilkoblingsmuligheter – mot gulv, mot vegg, til 
høyre eller venstre.

Montering på vegg: Ved veggmontering av klosett eller bidé 
må du forsikre deg om at festet tåler belastningen. Gustavsberg 
leverer også solide stativer for montering i lettvegg.I de aller 
fleste tilfeller er det mulig å montere et klosett på veggen selv 
om du i dag har et gulvmontert klosett. Se på vårt fleksible og 
lettinstallerte Triomont-system i denne katalogen.

Montering med lim: Vanligvis monteres klosettet på gulvet ved 
hjelp av skruer. Du kan også feste klosettet med lim eller våtroms-
silikon. Dette er en god løsning hvis du for eksempel er usikker på 
varmekablenes plassering og ikke vil risikere å ødelegge dem med 
skruer. Spør om råd der du kjøper lim eller silikon, slik at du får den 
riktige typen til ditt baderomsgulv.

kJek t Å vite vik tiGe BeGrePer

UavHeNGiG sertiFiseriNG
Nordic Quality-merket tildeles sertifiserte 

VVS-produkter i henhold til fastsatte krav  

kontrollert av INSTA-CERT. Produktene  

oppfyller fastsatte kriterier for produksjon,  

garantitid, reservedeler, dokumentasjon  

og teknisk egnethet for installasjon i Norden.
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Hvor vil dU  
HeNGe klosettet?
Triomont er markedets smarteste system for montering av  

klosetter og servanter på vegg, og passer på de fleste baderom. 

Rør skjules bak en nisje, som også fungerer som en praktisk  

avlastningsflate. Nisjens utforming bestemmer du selv.  

Foretrekker du for eksempel glass fremfor tre, eller ser du  

heller for deg en flisbelagt løsning? Gustavsbergs Triomont- 

system utnytter hjørner og steder hvor det er trangt om plassen, 

slik at du får brukt hele gulvflaten og unngår kostbare ombygginger. 

Systemet er dessuten veldig enkelt å installere. Med Triomont kan 

du velge blant en rekke modeller av klosetter, servanter, blande-

batterier og trykkplater av høy kvalitet, både fra Gustavsberg og 

Villeroy & Boch. Nå vet du hvorfor Triomont er markedets smarteste 

system for baderom. Da gjenstår bare ett spørsmål: Hvor vil du 

henge klosettet?

1. ditt Gamle Baderom

2. iNNBYGGiNGssYstemeNe 
 PÅ Plass

Triomont innbyggingssystem passer de aller fleste bad og gjør 

at du unngår store og kostbare ombygginger. Det eneste du 

egentlig trenger, er en dybde på 14 cm, gulvplassen som stativet 

krever. Det tar med andre ord ikke mer plass enn et gulvmontert 

klosett.

På bildene ved siden av kan du se hvordan den nette, men  

solide innbyggingssisternen Triomont ser ut fra installasjons-  

arbeidet innledes til det ferdige resultatet. Pent, elegant og 

relativt enkelt.

De fleste av produktene våre kan du installere selv, men når 

det gjelder innbyggingssisterne for klosett, foreslår vi at du får 

hjelp av en fagmann, siden det er spesielle regler for våtrom. 

Hvis du velger å gjøre arbeidet selv, bør du likevel snakke med 

en fagmann. Henvend deg til din forhandler, rørlegger eller et 

byggvarehus.

På www.gustavsberg.no kan du se instruksjonsfilmen vår.

sÅ eNkelt er det

triomoNt iNNBYGGiNGssisterNe For servaNt 2 198,-

triomoNt iNNBYGGiNGssisterNe For klosett 3 204,-
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2. iNNBYGGiNGssYstemeNe 
 PÅ Plass

3. ditt NYe triomoNt-Baderom

NaUtiC servaNt 5556 (koNtakt diN ForHaNdler For NÆrmere 

PrisiNFormasJoN) NaUtiC servaNtBatteri (koNtakt diN  

ForHaNdler For NÆrmere PrisiNFormasJoN) vaNNlÅs 3880  

1 039,- NaUtiC klosett 5530 med Hardt sete (koNtakt diN 

ForHaNdler For NÆrmere PrisiNFormasJoN) triomoNt 

PNeUmatisk sPYlekNaPP 818,- G1 PaPirHolder 625,- 

G1 krok 165,-
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       Trykkplate for veggmontering

Mekanisk eller pneumatisk 

trykkplate som plasseres på et 

fast sted på veggen over klosettet.

         Trykkplate for toppmontering

Mekanisk eller pneumatisk 

trykkplate som plasseres på et 

fast  sted på toppen av en 

halv lettvegg.

       Pneumatisk spyleknapp

Luftstyrt spyleknapp med 

enkel spylefunksjon, som kan 

plasseres på valgfritt sted i 

baderommet, dog maks.  

1,5 m fra monteringsstativet.

sPYl eleGaNt – sPYl smart

Du kan velge om du vil ha trykkplate for veggmontering  

eller toppmontering, eller om trykkplaten skal være  

pneumatisk. Du kan også velge enkel eller dobbel 

spyleknapp.
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Godt Å vite om triomoNt

Triomont-systemet er enkelt og fleksibelt, både for den som installerer og den som bruker 

baderommet. Konstruksjonen og alle materialer er i ypperste kvalitet. Produktene oppfyl-

ler de strengeste testkravene til belastning – 400 kg. Du slipper med andre ord å bekymre 

deg for om konstruksjonen skal holde.

sPYlekNaPPer

Spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det enkelt å finne noe som passer til din 

smak og din innredning. Vi har spyleknapper for vegg- eller toppmontering, med enkel 

eller dobbel spyleknapp og for mekanisk eller pneumatisk spyling. Med pneumatisk 

spylemekanisme kan du plassere spyleknappen hvor du vil innenfor en radius av 1,5 meter 

til klosettet.

klose t ter

Alle klosetter fra Gustavsberg passer sammen med Triomont innbyggingssisterne for 

klosett. Boltavstanden for fastgjøring av klosettet er 180 eller 230 mm – avhengig av type 

klosett. Ettersom Gustavsberg er en del av Villeroy & Boch, kan du også velge fra deres 

sortiment av klosetter. Med en boltavstand på 180 mm kan du bruke alle klosetter fra 

både Gustavsberg og Villeroy & Boch. Det finnes klosetter for alle – barn og voksne, høye 

og lave, storvokste og bevegelseshemmede. Det finnes større klosetter og mindre 

klosetter samt klosetter til hjørner og steder hvor det er trangt om plassen.

Alle passer selvfølgelig sammen med Triomont innbyggingssisterner fra Gustavsberg.

servaNter

Alle servanter med boltavstand c–c opptil 280 mm passer til det justerbare monterings-

stativet for servant. Fordelen er at du slipper å se alle vann- og avløpsrørene.

veGGHeNGt Bidé oG klosett med UteNPÅliGGeNde sisterNe

Alle vegghengte bidéer med boltavstand på 180-230 samt vårt veggklosett med utenpå-

liggende sisterne, passer på vårt monteringsstativ og gir en sikker og pen montering.

tre variaNter 

av triomoNt

Bak halv lettvegg

I hjørne

Bak hel lettvegg

doBBel, BlaNk krom, Plast eNkel, Hvit, metall, 

UteN loGo

doBBel, Hvit, PlastdoBBel, sort, Glass

triomoNt sPYlekNaPPer (eksemPler Fra vÅrt Brede sortimeNt)
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5500 Nautic med skjult S-lås

Med dobbel spyleknapp, 3/6 liter
Uten sete   6023011  * 
Uten sete, for liming  6023013 6023012 3 393,- 4 249,-
Med hvitt Lux-sete med SC/QR. Med C+  6023015  5 376,-

Med dobbel spyleknapp, 2/4 liter 6022296  3 413,-

Med enkel spyleknapp, 6 liter
Uten sete   6023016 6023017 * 4 099,-
Uten sete, for liming  6023018  3 393,- 

*Kontakt din rørlegger for prisinformasjon

5510 Nautic med skjult P-lås

Med dobbel spyleknapp, 3/6 liter
Uten sete   6023021 6023022 3 739,- 4 596,-
Med hvitt Lux-sete med SC/QR. Med C+  6023023  5 376,-

Med dobbel spyleknapp, 2/4 liter
Uten sete   6022602  3 739,-

Med enkel spyleknapp, 6 liter
Uten sete   6023024  3 724,-

5591 Nautic med S-lås og stor fot

Velegnet som nytt klosett ved renovering uten bytte 
av stamme og/eller gulv. Den store foten dekker 
eventuelle merker i gulvet etter tidligere klosett.

Med dobbel spyleknapp, 3/6 liter
Uten sete   6023025 6023026 4 075,- 4 934,-

Med enkel spyleknapp, 6 liter
Uten sete   6023027 6023028 3 645,- 4 503,-

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.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

GUlvmoNtert NaUtiC klosett
•  Enkelt å rengjøre, minimalistisk.
•  Heldekkende kondensfri sisterne.
•  Stille påfylling.
•  Ergonomisk, opphøyd trykknapp.

•  Kan utstyres med armstøtte.
•  Flere setealternativer.
•  Soft Close (SC) for myklukking.  
 Quick release for enklere
 rengjøring

•  C+ som tillegg for enkel og
 miljøvennlig rengjøring.

5546 Nautic klosett med skjult S-lås for gulvmontering,
høy modell

Dobbel spyleknapp, 3/6 liter
Uten sete   6022955  5 239,-
Uten sete. Med C+    6022956  6 200,-

Enkel spyleknapp, 6 liter
Uten sete   6022957  5 239,-
Uten sete. Med C+   6022958  6 200,-

Dobbel spyleknapp, 2/4 liter  6022601  5 239,-
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4300 Artic med innebygd S-lås

Dobbel spyleknapp, 3/6 liter. Fleksibel slange og  
kuleventil medfølger for tilkopling av vann til
sisternen.
Plaststuss som kan tilkappes for avløpstilkoplingen  
medfølger.

3/6 liter med SC/QR sete  6022914  6 286,-  
3/6 liter med SC/QR sete, C+   6022929  7 143,-

4310 Artic med innebygd P-lås

Dobbel spyleknapp, 3/6 liter. Fleksibel slange og  
kuleventil medfølger for tilkopling av vann til
sisternen.

3/6 liter med SC/QR sete  6022915   6 286,-

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

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.

GUlvmoNtert klosett artiC
•  Design med rette linjer og vinkler.
•  Kan monteres nær vegg.
•  Skjult innfesting mot gulv.
•  Flere setealternativer.

•  Soft Close ( SC) for myklukking.  
 Quick release for enklere  
 rengjøring.

•  C+ som tillegg for enkel og  
 miljøvennlig rengjøring.
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155

469

377

452

355

155

452

355

155

PRISNRF-nr

PRISNRF-nr

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.

9M24 Nautic standardsete (propensete), hvitt 6025425  248,-

Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.

9M25 Nautic Lux-sete i hardplast, 
hvitt, med rustfrie fester  6025426  744,-

Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.

9M26 Nautic Lux-sete i hardplast, hvitt, med SC/QR. 6025427  1 188,-
9M26 Nautic Lux-sete i hardplast, sort, med SC/QR. 6025428  1 571,-

Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.

artiC / HYGieNiC FlUsH
Artic /HygenicFlush hardplastsete med SC/QR

Hvitt   6025508   1 496,-
Sort   6025509  2 238,-

loGiC seter PRISNRF-nr

Logic sete i hardplast 

Hvitt, med soft close  6025511  1 366,-
Sort, med soft close  6025404   1 789,-

Hvitt, rustfrie fester  6025517  938,- 

seter

NaUtiC seter

•  Tilpasset målene til den aktuelle  
 produktserien.

•  Soft Close for myklukking. •  Quick release for enklere 
 rengjøring.
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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.

Dobbel spyleknapp, hvit  6025748  160,- 
Dobbel spyleknapp, krom  6025749  160,-

På eksisterende klosetter kan spylemengden eller 
fargen på spyleknappen endres. 
Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.

Enkel spyleknapp, hvit  6025746  160,-
Enkel spyleknapp, krom  6025747  160,-
 
For bytte av farge på spyleknapp eller spylemengde 
på eksisterende klosetter. 
Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.

PRISNRF-nr

3055 Armstøtte til klosetter i Nautic-serien
Passer til alle modeller utenom 5530.

Armstøtte med sete. Hvit med mørkegrått håndtak 
og hvitt sete    6025637 4 523,-

Armstøtte uten sete. Hvitt med mørkegrått håndtak                  6025636 3 779,-

3018 Papirholder til armstøtte  6025628 150,-

PRISNRF-nr

HJelPemidler klosetter
Flere produkter i sortimentet for spesielle behov finner du på www.gustavsberg.no.

NaUtiC trYkkNaPPer
For å bytte farge eller spylemengde på eksisterende Nautic-klosetter.

3051 Armstøtte til klosetter i Logic- og Nordic-serien

Armstøtte med sete. Hvitt med mørkegrått håndtak 6025611 5 078,-

Armstøtte uten sete. Hvitt med mørkegrått håndtak 6025705 3 779,-

3018 Papirholdere til armstøtte  6025628 150,-

Care-sete i farge til armstøtte 3055 og 3051

Care-sete, hvitt  6025429 1 298,-

Care-sete, blått  6025432 1 298,-

Care-sete, rødt  6025431 1 298,-

Care-sete, sort  6025434 1 298,-
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83

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.

PRISNRF-nr

Kompletter alltid med:
•  Klosett. 
•  Trykkplate

Triomont innbyggingssisterne for klosett leveres med:
•  Innbyggingssisterne for klosett med monteringssett for  
 vegg. 
•  Komplett sisterne isolert mot kondens, med spylearmatur  
 og stengeventil. 
•  Nødvendige deler for tilkopling til avløp og vann 
 (rør-i-rør). 
•  Fire veggfester. 

•  Gjengestang M12 for montering av klosett. 
•  Hullmal i blå plast til frontluke. 
•  Beskyttelsesdeksler. 
•  Skrue og plugg til montering. 
•  Isoleringsbeskyttelse mellom veggskål og vegg. 
•  Boremal for veggmateriale.
•  Monteringsanvisning.

Triomont XS innbyggingssisterne for veggmontert trykkplate

Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne.
Kompletter med trykkplate for veggmontering eller pneumatisk trykkplate.

Vekt: 14 kg inkl. emballasje.
Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sittehøyde for klosettet 
på cirka 410 mm. Justerbar opptil 610 mm.

Triomont XS for mekanisk spyling 6025926  3 019,-
Triomont XS for pneumatisk spyling 6025641 3 610,-

Tilbehør:
Hjørnefester for montering i hjørne 6025928 239,-
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes) 6025927  239,-
Triomont ombygningsdel for XS og XT fra mekanisk til pneumatisk  6025626 383,-

Triomont XT innbyggingssisterne for toppmontert trykkplate

Lav modell for montering mot rett vegg.
Kompletter med trykkplate for toppmontering eller pneumatisk trykkplate.

Vekt: 12 kg inkl. emballasje.
Montering: Høydemålet på skissen (830 mm) gir en sittehøyde for 
klosettet på cirka 410 mm. Justerbar opptil 610 mm.

Triomont XT for toppmontert mekanisk spyling enkel el.dobbel.* 6025643 3 204,-

Triomont XT for pneumatisk spyling, enkel el. dobbel* 6025644 3 796,-

Tilbehør:
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes) 6025927  239,-
Triomont ombygningsdel for XS og XT fra mekanisk til pneumatisk  6025626 383,-

*) Kun for toppmontering.

Triomont XS Vario innbyggingssisterne for veggmontert trykkplate

Først og fremst tiltenkt sykehus og pleieinstitusjoner. Høy modell for 
montering mot rett vegg eller i hjørne. Med justerbar høyde av klosettet 
etter installasjon. Kompletter med trykkplate for veggmontering.

Vekt: 19 kg inkl. emballasje.
Montering: Etter montering kan klosettet heves cirka 100 mm, 
men det kan selvfølgelig settes tilbake til utgangsposisjonen.

Triomont XS Vario for mekanisk trykkplate for veggmontering. 6025642 7 890,-

Tilbehør:
Hjørnefester for montering i hjørne 6025928 239,-
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes) 6025927 239,-

triomoNt iNNBYGGiNGssYstemer For veGGmoNterte klosetter

For montering av trykkplate på 
vegg eller pneumatisk spyleknapp

For montering av toppmontert trykkplate 
eller pneumatisk trykkplate

For montering av trykkplate 
på vegg

•  SINTEF-sertifisert, belastningstestet
 stålramme, 400 kg.

•  Gulv- eller veggtilkoplet avløp .
•  Veggfester medfølger.
•  Regulerbar spylemengde.

•  Sittehøyden kan justeres, 410–610  
 mm. Anbefalt klosettmontering  
 450 mm over gulv.
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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.

Hvit, plast
NRF 6025933
kr 436,-

Rustfritt stål
NRF 6025649
kr 1 974,-

Matt krom, plast
NRF 6025934
kr 609,-

Hvit, plast
NRF 6025929
kr 436,-

Blank krom, plast
NRF 6025935
kr 561,-

Matt krom, plast
NRF 6025931 
kr 609,-

Blank krom, plast 
NRF 6025932
kr 561,-

MEKANISKE TRYKKPLATER
til Triomont XS, dobbel spylefunksjon 6/3 liter

MEKANISKE TRYKKPLATER
til Triomont XS, enkel spylefunksjon 6 liter

Hvit, metall
NRF 6025939  
kr 1 885,-

Blank krom, metall 
NRF 6025942
kr 2 124,-

Hvit, plast 
NRF 6025647 
kr 449,-

Blank krom, plast
NRF 6025648 
kr 575,-

Hvit, plast
NRF 6025645
kr 450,-

Hvit, plast
NRF 6025655
kr 450,-

Blank krom, plast
NRF 6025656
kr 575,-

Rustfritt stål
NRF 6025659
kr 818,-

MEKANISKE TRYKKPLATER
FOR TOPPMONTERING
til Triomont XT, dobbel spylefunksjon 6/3 liter

PNEUMATISK TRYKKNAPP
til Triomont XS og XT
enkel spylefunksjon 6 liter

Hvitt, metall 
NRF 6025936
kr 1 885,-

Blank krom, 
metall
NRF 6025938
kr 2 124,-

Blank krom, plast
NRF 6025646
kr 575,-

Hvit, plast
NRF 6025651
kr 621,-

Blank krom, plast
NRF 6025652
kr 818,-

Hvitt, glass
NRF 6025653
kr 2 253,-

Hvit, plast
NRF 6025657
kr 621,-

Sort, glass
NRF 6025654
kr 2 253,-

Blank krom, plast
NRF 6025658
kr 818,-

PNEUMATISKE TRYKKPLATER
til Triomont XS, dobbel spylefunksjon 6/3 liter

PNEUMATISKE TRYKKPLATER FOR 
TOPPMONTERING
til Triomont XT, dobbel spylefunksjon 6/3 liter

Med forbehold om endringer og trykkfeil – kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.

trYkkPlater triomoNt
•  Mange modeller og materialer å  
 velge mellom.

•  Valget av trykkplate styrer 
 spylemengden.

•  Enkel- eller dobbelspyling.
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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.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

5530 Nautic klosett for veggmontering
For montering med innbyggingssisterne.
Sisternen selges separat. Ved montering på 
vegg bør klosettskålen monteres på monteringsstativ, 
se side 72.

Uten sete   6023034 6023035 * 2 493,-

* Kontakt din rørlegger for prisinformasjon

5522 Nautic klosett for veggmontering

Ved montering på lettvegg bør klosettet monteres 
på stativ.  Vi anbefaler vårt monteringsstativ på side 80.

Med dobbel spyleknapp, 3/6 liter
Uten sete   6023647  5 149,-
Uten sete. Med C+    6023648  5 984,-

Med enkel spyleknapp, 6 liter, uten sete 6023649  5 149,-
Uten sete. Med C+   6023651  5 984,-

4330 Artic klosett for veggmontering

Sisternen selges separat.
Ved montering på lettvegg bør klosettet  
Monteres på stativ, se dise 72.

Hvit veggskål med hardplastsete med SC/QR. 6022916 6022932 4 751,- 5 608,-
Sort veggskål med sort hardplast sete med SC/QR. Med C+   GB114330BLACK   8 370,-

5693 Logic for veggmontering

Sisternen bestilles separat.
Ved montering på lettvegg bør man bruke 
monteringsstativ, se dise 72.

Veggskål med sete i hardplast med rustfrie fester  6023001  6023002  2 983,- 4 598,-

veGGmoNterte klosetter GUstavsBerG
•  Alle klosetter passer til 
 riomont innbyggingssystemer
•  Alle Gustavsbergs klosetter 
 monteres med c-c-mål på 180 
 eller 230 mm.

•  Belastningstestet, 400 kg.
•  Flere setealternativ.
•  Soft Close (SC) for myklukking.  
 Quick release for enklere
 rengjøring

•  C+ som tillegg for enkel og  
 miljøvennlig rengjøring.
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HYGieNiC FlUsH
•  Med åpen spylekant for  
 enklere rengjøring
•  Produsert i holdbart og tettsitret  
 sanitærporselen

•  Rengjøringsvennlig og 
 minimalistisk design
•  Passer til Triomont innbyggings-
 sisterner.

•  Boltavstand c-c 180 mm
•  Belastningstestet til 400 kg
•  Flere setealternativer som tilvalg

5G86  Hygienic Flush veggskål uten vulst

Veggskål med åpen spylekant. For veggmontering med 
innbyggingssisterne. Innbyggingssisternen inngår 
ikke i leveransen. Monteres alltid på stativ, se side 72.

Uten sete   5G84R001  2 205,-
Med hvitt sete med SC/QR  5G84HR01  3 450,-
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dU kaN oGsÅ velGe klosetter 

Fra villeroY & BoCH 

Siden år 2000 eies Gustavsberg av Villeroy & Boch, en av Europas ledende produsenter av bade- 

romsprodukter. Her viser vi en del av klosettene fra Villeroy & Bochs sortiment som passer til  

Triomont innbyggingssystemer. De ulike klosettene har forskjellige bruksområder. Kanskje du finner 

et som passer perfekt til nettopp dine behov? Alle klosettene fra Villeroy & Boch monteres med en  

boltavstand c–c på 180 mm. 

Hvis du vil se enda flere klosetter eller oppleve hele det mangfoldige sortimentet av baderoms-

produkter fra Villeroy & Boch, kan du kontakte oss eller klikke innom www.villeroy-boch.com.

Villeroy & Boch eier Gustavsberg, og dette gir deg muligheten til å kombinere disse to 

baderomsverdenene. Du kan ganske enkelt velge Triomont-løsningen fra Gustavsberg 

og deretter velge klosett fra Villeroy & Boch. Vi håper du finner det du vil ha!
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PRISNRF-nr

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.

Subway
 
Modell med ren design, glatt ytre og sete som det er enkelt å  
løfte av og sette på plass igjen. Denne veggskålen er lett å holde rent 
for bedre hygiene.

Veggskål, hvitt 6090208 3 480,-
Veggskål, hvitt, med C+ 6090209 4 225,-

Sete med SC- og QR-fester 6025423 2 239,-
Sete med QR-fester 6025442 2 013,-

Subway Compact

Som modellen ovenfor, men med ekstra lavt byggemål (480 mm). 
Passer bra på trange baderom.

Veggskål, hvitt 6090211 3 703,-
Veggskål, hvitt, med C+ 6090215 4 448,-

Sete med SC- og QR-fester 6025424 2 533,-
Sete med QR-fester 6025442 2 013,-

Subway 2.0

Med SupraFix – en monteringsløsning der hele veggskålen monteres 
via hullet til setet. Enkel og rask montering, ingen synlige skruer. 
Modellen har ren design, glatt ytre og sete som det er enkelt å løfte 
av og sette på plass igjen. Denne veggskålen er lett å holde rent for 
bedre hygiene.

Veggskål, hvitt 6090218 3 480,-
Veggskål, hvitt, med C+ 6090302 4 225,-

Sete med SC- og QR-fester 6096519 1 738,-

Subway 2.0 Compact

Som modellen ovenfor, men med ekstra kort byggemål (480 mm). 
Passer bra på trange baderom.

Veggskål, hvitt 6023605  3 703,-
Veggskål, hvitt, med C+ 6023606  4 448,-

Sete med SC- og QR-fester 6025439  1 934,-
Sete med QR-fester 6025448 1 640,-

Omnia Classic Compact

standard veggskål med tradisjonell form og kort byggemål (490 mm).

Veggskål 6090275 2384,-
Sete med rustfrie fester 6096514 933,-

veGGskÅler Fra villeroY & BoCH
•  Alle veggskåler passer til Triomont  
 innbyggingssisterne.
•  Samtlige klosetter fra Villeroy &  
 Boch kan monteres med c–c-mål  
 på 180 mm.

•  Stort sortiment som dekker mange  
 spesialbehov.
•  Belastningstestet, 400 kg.
•  Flere setealternativer.

•  C+ som tillegg for enkel og  
 miljøvennlig rengjøring.
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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.

PRISNRF-nr

Omnia Architectura

Ekstra lang modell. Først og fremst tiltenkt sykehus og 
pleieinstitusjoner, der den gjør det enklere for personalet å 
assistere brukeren. Også velegnet i vanlige hjem, der 
byggestandardene noen ganger krever at baderommet er 
tilpasset for bevegelseshemmede.

Veggskål, hvitt 6090253 4 758,-
Veggskål, hvitt, med C+ 567810R1  5 503,-

Sete med rustfrie fester 6096512 983,-
Sete med SC. Spesialputer som forhindrer sideforskyvning 6025416 1 836,-

O. novo

Liten modell med lav sittehøyde (35 cm). Først og fremst tiltenkt 
offentlige miljøer, men fungerer selvfølgelig like bra hjemme, 
for den som har plass.

Veggskål, hvitt 6090255 3 171,-

Sete med rustfrie fester 6096518 1 385,-

Lifetime

Med 3 cm bredere og 4 cm lengre underporselen enn normalt 
og med ergonomisk sete for økt sittekomfort.

Veggskål, hvitt 6023638 4 118,-
Veggskål, hvitt, med C+ 567210R1 4 863,-

Sete med SC- og QR-fester 6025447 2 239,-

Omnia Vita

Høy modell. Med standard bolthøyde gir denne veggskålen
høyere sittehøyde. Kan også brukes hvis festet for veggskålen
kommer for lavt.

Veggskål, hvitt 6090268 3 853,-
Veggskål, hvitt, med C+ 669510R1 4 598,-

Sete med rustfrie hengsler 6096514 933,-
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O.novo veggskålpakke

O.novo veggskål med SC/QR sete 6023633 2 513,-

O.novo Compact veggskålpakke

O.novo veggskål Compact m/sete med SC og QR 6023672 2 671,-
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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.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

5598 Nautic bide for veggmontering

Ved montering mot svake vegger bør bideen 
monteres på stativ. 

Uten blandebatteri 6028611 6028612 4 051,- 4 939,-
Uten blandebatteri, med C+   

5599 Nautic bidé for gulvmontering

Uten blandebatteri 6028613 6028614 3 524,- 4 411,-

4100 ARTic bidé for gulvmontering

Uten blandebatteri 6028604 6028607 4 595,- 5 451,- 

4130 Artic bidé for veggmontering

Ved montering mot svake vegger bør bideen monteres 
på stativ

Uten blandebatteri 6028605  6028608 4 595,- 5 451,-

Bidéer
•  C+ som tillegg for enkel og  
 miljøvennlig rengjøring.

•  Modellene for veggmontering 
 er belastningstestet 400 kg.

B
id

é
e

r

79



83

380

595

0-200

0

150-210

230

330
67
10

7G50 Urinal 

med åpen vanntilkopling for montering med synlig 
rørdragning. Vannlås og tilkoplingsnippel bestilles separat. 6030004  3 040,-

9327 00 Vannlås for vertikalt avløp 6028622  603,-

9932 00 Tilkoplingsnippel for åpen vanntilkopling 6030037  216,-

7G51 Urinal

med skjult vanntilkopling for montering med
skjult rørdragning. Vannlås og tilkoplingsnippel
bestilles separat.  6030005  3 040,-
  
9326 00 Vannlås for horisontalt avløp 6028621  603,-

9933 00 Tilkoplingsnippel for skjult vanntilkopling 6030038  374,-

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.

PRISNRF-nr

UriNaler
Passer like bra i hjemmet som i det offentlige miljø. For mer informasjon, kontakt oss.

moNteriNGsstativ triomoNt For klosett oG Bidé. moNteriNGsstativ  
For veGGHeNGte Bidéer oG klosett med UteNPÅliGGeNde sisterNe
•  SINTEF- sertifisert, belstningtestet,   
 400 kg.
•  For gulv- eller veggtilkoblet avløp.

•  Gir pen montering med et minimalt   
 av synlige rør.
•  Stillbar sittehøyde, 410-610 med mer

•  Passer samtlige vegghengte bidé 
 og klosetter med boltavstand 
 180-230 med mer

Triomont monteringsstativ for klosett/bidé.  
Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne
Vekt: 11 kg inkl. emballasje.

Triomont monteringsstativ for klosett 
og bidé med utenpåliggende sisterne. 6023007  1 693,-

Tilbehør:
Hjørnefester for montering i hjørne   6025928   239,-
Ekstra veggfeste    6025927   239,-
(i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).   

•  Monteringsstativ
•  M12 gjengestag for montering av bidé/klosett
•  M12 gjengestag for montering av klosett/bidé
•  Fire veggfester

•  Skrue og plugg for montering
•  Koblingsdetaljer for vegg- alt. gulvkobling  
 inngår i leveransen
•  Monteringsanvisning

PRISNRF-nr
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I leveransen av Triomont monteringstativ fo klosett/bidé inngår
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riktiG smarte lØsNiNGer tar HeNsYN til milJØet

Som produsent av baderomsporselen, 

blandebatterier, badekar og dusjer har 

Gustavsberg et stort ansvar for at denne 

alternative ruten ikke skader vannet. Derfor 

er det veldig viktig at vi tenker over hvor mye 

vann vi bruker, og hvordan vannkvaliteten 

påvirkes. De siste tiårene har Gustavsberg 

vært markedsledende innenfor utvikling av 

vannbesparende teknologi. 

 Den gjerrigste spylingen på klosettene 

våre er nå nede på 2,4 liter vann, uten at det 

går utover effektiviteten.

Sammenlikne dette tallet med klosettene på 

60- og 70-tallet, som brukte 9 liter vann per 

spyling! 

 Også blandebatteriene fra Gustavsberg 

er utstyrt med smart vann- og energibespa-

rende teknologi som ikke bare sparer store 

mengder vann og energi hvert år, men som 

samtidig reduserer utgiftene betydelig.

Jeg begynte på laboratoriet her på Gustavsberg i 1973 og jobbet deretter 

innenfor ulike deler av produksjonen, før jeg til slutt havnet på miljøområ-

det i 1992. Vi var tidlig ute med eget renseanlegg på fabrikken, og nå spyler 

vi fabrikkgulvene med regnvann fra en egen innsjø. Dessuten benytter vi 

spillvarme fra brennovnene til å varme opp lokalene. I begynnelsen lå vi 

på den årlige maksimalverdien for sinkinnhold i porselensglasuren, 70 kilo, 

mens vi i dag er nede i 1,5 kilo. 

 Miljøarbeidet gjennomsyrer hele virksomheten fra fabrikk til kunde, og 

har dessuten ført til at vi har lykkes internasjonalt. De energi- og vannbe-

sparende klosettene og blandebatteriene har blitt eksportsuksesser til 

land med vannmangel, som for eksempel Singapore og Australia. Ofte er 

det slik at miljøarbeid og god økonomi går hånd i hånd. Gustavsberg er i 

dag en miljøsertifisert bedrift, og vi ligger langt under EUs grenseverdier. 

Det er vi stolte av.

GUNNar lUNdmark
mil JØsJeF

” vi Har eN Positiv iNNstilliNG til milJØarBeidet. 
 vi ser det Nok som Noe selvFØlGeliG.” 
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HVILKEN SERVANT 
VELGER DU?
Vi bruker stadig mer tid på badet, og servanten er kanskje det 

stedet på badet som vi besøker flest ganger i løpet av en dag. Her 

pusser vi tennene, vasker hendene, drikker også videre. Derfor er 

det også viktig å ha en servant med en form som utnytter badets 

ofte begrensede flate så godt som mulig, og som kan tilby 

praktiske avlastingsflater, være lettstelt og estetisk tiltalende. 

Gustavsberg har et stort sortiment av servanter for alle tenkelige 

behov og enhver smak. Her kan du gjøre deg kjent med tre av 

seriene våre, som finnes i en rekke ulike modeller og utførelser.

Felles for Gustavsbergs servant- 

modeller er den gjennomgående 

høye kvaliteten på porselenet. En god 

servant skal være enkel å holde ren, 

se frisk ut og holde lenge. Samtidig er 

designet selvfølgelig viktig. Avhengig 

av hvordan baderommet ditt ser ut og 

hvilke estetiske preferanser du har, har 

vi et stort antall modeller og størrelser 

å ta utgangspunkt i. Uansett om du er 

ute etter et lite, stort, luksuriøst eller 

funksjonelt baderom har Gustavsbergs 

mange servantalternativer for deg.

Mange av Gustavsbergs servanter kan 

felles ned i tilhørende møbler, såkalte 

servantskap. Porselenets skjønnhet 

forsterkes i kontrasten mot møbelet. 

Baderomsserien Logic er spesielt ut-

viklet for mindre baderom, der enkelte 

servanter kan plasseres i hjørnet.  

Nautic-serien er designet for å være 

ekstra funksjonell, og porselenets rene, 

nette linjer og avrundede kanter sparer 

plass og gjør det enklere å gjøre rent. 

Artic-seriens rette former er servant-

kunst på høyt nivå.

HØY KVALITET OG STORT SORTIMENT

PASSER PÅ ALLE BADEROM

LOGIC SERVANT

I Logic-serien finner du de smarte 
modellene til det lille baderommet.

En undermontert servant monteres under benkeplaten, 
som har et utskåret hull til servant og blandebatteri. Her 
er det viktig å velge en benkeplate som tåler vann.
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SERVANTER MED VANNLÅS

De svært små servantene har ikke plass 
til søyle eller underskap. Da kan en pen 
vannlås være løsningen. En pen vannlås 
passer selvfølgelig også til de større 
servantene våre, som fås med enten 
vegg- eller gulvtilkopling.

•  Servantene våre produseres i tettsintret sanitærporselen, den  
 mest hygieniske og holdbare typen baderomsporselen. Det gir  
 en sterk og motstandsdyktig overflate. År etter år.

•  Servantene våre produseres i henhold til de strengeste   
 miljøkrav, som blant annet omfatter utvikling av materialer og  
 funksjoner, produksjon, levering og transport.

•  Produksjonen er kvalitetssikret i henhold til ISO 9000.

•  I flere av seriene kan søyler eller halvsøyler som skjuler avløp og  
 vannlås, velges som tilbehør. Søylene må alltid monteres 
 samtidig med servanten for penest mulig installasjon.

•  Skap for montering under servant gir praktisk oppbevarings-  
 plass på badet uten å ta opp verdifull gulvplass.

På de neste sidene finner du forskjellige monteringsalternativer 
som kan trenge en nærmere forklaring:

For å montere en servant på konsoller, fester du først konsollene 
på veggen og monterer deretter servanten oppå slik at den hviler 
på konsollene. Du kan velge om du vil ha et mellomrom mellom 
servanten og veggen. Når du monterer med bolter, fester du 
servanten direkte på veggen, uten mellomrom. Sørg for at veggen 
er forsterket på en måte som egner seg for den typen montering 
du velger.

Hvis du skal montere servanten i en benkeplate, har du to mon-
teringsalternativer å velge mellom. «For innbygging»: Servanten 
monteres ovenfra i en benkeplate med utskåret hull. «For under-
montering»: Servanten monteres under en benkeplate med utskå-
rede hull til servant og blandebatteri, (i de tilfeller der servanten 
ikke har hull til blanderbatteriet).

KJEK T Å VITE VIK TIGE BEGREPER

MANGE AV PRODUKTENE VÅRE KAN LEVERES MED 

OVERFLATEBEHANDLINGEN C+. DEN GIR PORSELENET EN 

SMUSSAVVISENDE OVERFLATE SOM HINDRER KALK OG 

SMUSS I Å FESTE SEG. C+ ER DESSUTEN MILJØVENNLIG, 

ETTERSOM DU KAN BRUKE MINDRE OG MILDERE 

RENGJØRINGSMIDLER.

DE FLESTE PRODUKTENE KAN DU INSTALLERE SELV,

MEN NÅR DU SER DETTE SYMBOLET, ANBEFALER VI 

Å BRUKE EN KYNDIG FAGMANN, FOR EKSEMPEL EN 

VVS-INSTALLATØR, FLISLEGGER ELLER ELEKTRIKER.

Stilrene vannlåser, servantsøyler og halvsøyler forskjønner

til og med de mest bortgjemte stedene på baderommet.

STILRENE DETALJER

NAUTIC HALVSØYLE

Nautics stilrene halvsøyle i porselen 
skjuler trofast det veggtilkoblede avløpet 
og vannlåsen. Til gulvtilkoblet avløp 
velger du i stedet en søyle i porselen.

UAVHENGIG SERTIFISERING

Nordic Quality-merket tildeles sertifiserte VVS-produkter i 

henhold til fastsatte krav kontrollert av INSTA-CERT. Produktene 

oppfyller fastsatte kriterier for produksjon, garantitid, reservedeler, 

dokumentasjon og teknisk egnethet for installasjon i Norden.
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5540 Nautic for bolt, 400 x 275 mm
Leveres med bolter.

Med armaturhull til høyre  6020201 6020202 1 114,- 1 971,-
Med armaturhull til venstre  6020203 6020204 1 114,- 1 971,-
Uten armaturhull  6020205 6020206 1 114,- 1 971,-

5550 Nautic for bolt-/bærejern*, 500 x 380 mm

Med armaturhull  6020207 6020208 *)  1 595,-
Uten armaturhull  6020209 6020211 1 058,- 1 914,-
Uten overløp**  6020212 6020213 1 058,- 1 914,-
Uten armaturhull, uten overløp** 6020214 6020215 1 058,- 1 914,- 

   * Anbefalt konsollengde 195 eller 260 mm.
** Montering med silventil anbefales. 
*) Kontakt din lokale rørlegger for pris

5556 Nautic for bolt-/bærejern*, 560 x 430 mm

Med armaturhull  6020216 6020217 *)  1 528,-
Uten armaturhull  6020218 6020219  906,- 1 764,-
Uten overløp**  6020221 6020222 906,- 1 764,-
Uten armaturhull, uten overløp** 6020223 6020224  906,- 1 764,-

  * Anbefalt konsollengde 260 mm.
** Montering med silventil anbefales. 
*) Kontakt din lokale rørlegger for pris

5560 Nautic for bolt-/bærejern*, 600 x 460 mm

Med armaturhull  6020225 6020226 906,- 1 764,- 
Uten armaturhull  6020227 6020228 906,- 1 764,- 
Uten overløp**  6020229 6020231 906,- 1 764,- 
Uten armaturhull, uten overløp** 6020232 6020233 906,- 1 764,- 

  * Anbefalt konsollengde 260 mm.
** Montering med silventil anbefales.

5565 Nautic for bolt-/bærejern*, 650 x 500 mm

Med armaturhull  6020234 6020235 2 014,-   2 871,-  
Uten armaturhull  6020236 6020237 2 014,-   2 871,-  
Uten overløp**  6020238 6020239 2 014,-  2 871,-  
Uten armaturhull, uten overløp** 6020241 6020242 2 014,-   2 871,-  

  * Anbefalt konsollengde 260 mm.
** Montering med silventil anbefales.

5570 Nautic for bolt-/bærejern*, 700 x 500 mm

Med armaturhull  6020243 6020244 2 253,- 3 109,-
Uten overløp**  6020245 6020246 2 253,- 3 109,-
Uten armaturhull, uten overløp** 6020247 6020248 2 253,- 3 036,-

  * Anbefalt konsollengde 260 mm. 
** Montering med silventil anbefales.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

NAUTIC SERVANTER
•  Rengjøringsvennlig og minimalistisk  
 design i mange størrelser 40–70 cm

•  Elliptisk bassengform med 
 sjenerøse avlastingsflater
•  Bolt- eller bærejern

•  C+ overflatebehandling som tillegg  
 for enkel og miljøvennlig rengjøring

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.
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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.

2920 søyle i porselen
Servanten må monteres nøyaktig i henhold til 
søylens høyde.

Til servant 5550, 5556, 5560, 5565 og 5570 6020703  2 111,-  

2930 halvsøyle i porselen

Til servant 5556, 5560, 5565 og 5570 6021127  2 040,-  

Merk! Kan ikke kombineres med servantbatteri  
med hånddusj.

5295 halvsøyle i porselen

Til servant 5550  6020711  2 040,-  

Merk! Kan ikke kombineres med servantbatteri
med hånddusj.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr
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VÅRE MØBELSERVANTER FINNER DU PÅ SIDE 98.
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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.

4450 Artic for bolt-/bærejern

Med armaturhull  6020113 602 00 54 1 693,-  2 550,- 

4550 Artic for bolt-/bærejern

Med armaturhull  6020111 602 00 55 1 711,- 2 568,-

4600 Artic for bolt-/bærejern

Med armaturhull  6020115 602 00 56 1 834,-  2 690,-

4650 Artic for bolt-/bærejern

Med armaturhull  6020114 602 00 57 2 296,-  3 153,-

4920 Artic søyle i porselen
Servanten må monteres nøyaktig i forhold til 
søylens høyde.

Til servant 4550, 4600 og 4650  6020702   1326,-

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

ARTIC SERVANTER
•  Design med rette linjer og rette  
 vinkler

•  Bolt- eller bærejern
•  Skjulte konsoller gir pen 
 montasje

•  C+ overflatebehandling som  
 tillegg for enkel og miljøvennlig  
 rengjøring
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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.

4930 Artic halvsøyle i porselen

Til servant 4550, 4600 og 4650  6021126  1 711,-

Merk! Kan ikke kombineres med servantbatteri
med hånddusj.

4931 Artic halvsøyle i porselen

Til servant 4450  6021128  1 711,-

Merk! Kan ikke kombineres med servantbatteri
med hånddusj.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr
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VÅRE MØBELSERVANTER FINNER DU PÅ SIDE 98.
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5393 Logic for bolt

Med armaturhull til høyre   6020132  6020133 1 021,- 1 879,- 
Med armaturhull til venstre   6020134  6020135  1 021,-  1 879,-

5197 Logic for bolt-/bærejern*

Med armaturhull til høyre  6020125  6020126  1 021,-  1 879,-
Med armaturhull til venstre   6020127  6020128  1021,- 1879,-

* Anbefalt konsollengde 195 mm.

5198 Logic for bolt
Først og fremst ment for hjørnemontering, 
men kan også utmerket plasseres fritt på vegg. 
Kun med basseng til høyre.

Uten blandebatteri   6020129  6020131  1 178,- 2 035,-
 

5193 Logic for bolt-/bærejern*

Med armaturhull 6020121  6020122  885,-  1 741,-

* Anbefalt konsollengde 260 mm.

5194 Logic for bolt-/bærejern*

Med armaturhull  6020123  6020124  963,-  1 820,-

* Anbefalt konsollengde 260 mm.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

SERVANT LOGIC
•  Flere modeller i spesialdesign for  
 små rom

•  Bolt- eller bærejern •  C+ som overflatebehandling  
 som tillegg for enkel og miljø- 
 vennlig rengjøring

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.

S
E

R
VA

N
TE

R

88



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.

2920 Søyle i porselen
Servanten må monteres nøyaktig i henhold til 
søylens høyde.

Til servant 5193 og 5194  6020703  2 111,-

2930 Halvsøyle i porselen

Til servant 5193 og 5194    6021127  2 040,-
OBS! Kan ikke kombineres med
servantbatteri med hånddusj.

5295 Logic halvsøyle i porselen

Til servant 5198  6020711  2 040,-
OBS! Kan ikke kombineres med
servantbatteri med hånddusj.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr
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860-2  for bolt/bærejern

Uten blandebatteri med rørkonsoller*, 280 mm 6020088    3 948,-
   

*Ved montering på konsoller skal våre spesialkonsoller  
benyttes, servanten er ikke egnet for montering på  
standardkonsoller.

860-3 for bolt/bærejern

Uten blandebatteri, uten overløpshull*, 
med rørkonsoller**, 240 mm   6020089   3 421,-  
  
 
* Montering med silventil anbefales.

** Ved montering på konsoller skal våre spesialkonsoller  
benyttes. Servanten er ikke egnet for montering på  
standardkonsoller.

940 søyle til 860-2
Servanten må monteres nøyaktig i forhold 
til søylens høyde.

For servant 860-2  6020706  2 473,-

7327 98 hjørneservant for bolt  6020027   2 194,-  

Uten blandebatteri  

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

SERVANTER – KOMPLETTERENDE MODELLER
Modeller som ikke tilhører noen av produktseriene våre, men som kan komplettere alle serier

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.
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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.

1704 gasshydraulisk servantløfter* 6026755  11 423,- 
  
Høydejustering 320 mm

* Servant, blandebatteri og slange inngår ikke.

7119 63 Servant for bolt
Passer til vår servantløfter 1704.  
Kan også monteres direkte på veggen med bolter. 
Ekstra grunt basseng for rullestolbrukere. 
Uten blandebatteri.    

7119 63 med armaturhull, med overløp 6020092  3 891,-

7119 99 Servant for bolt
Passer til våre servantløftere.
Kan også monteres direkte på veggen med bolter.
Ekstra grunt basseng for rullestolbrukere.
Uten blandebatteri.    

7119 99 med armaturhull, med overløp 6020028  4 846,- 

740-1 Servant for bolt
Velegnet for handikaptilpassede boliger. 
Ekstra grunt basseng tilpasset rullestolbrukere. 
Uten blandebatteri.

740-1  Med armaturhull, med overløp 6020044  5 058,-

PRISNRF-nr

HJELPEMIDLER SERVANT
Flere produkter for spesielle behov finner du på www.gustavsberg.no
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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.

3880 Vannlås for veggtilkopling
Består av en vannlås samt rør og hette for tilkobling 
mot vegg. 

Vannlås for veggtilkopling.    6021905  1 039,-

PRISNRF-nr

3880 Vannlås for gulvtilkopling med L-rør
Består av en vannlås samt L-rør og hette for tilkobling i 
gulv. Vannlåsen er spesielt egnet når avløpshullet er 
plassert nær vegg.

Vannlås for gulvtilkopling  6021907  1 255,-

VANNLÅS TIL SERVANT
•  Kan justeres i høyden og dybden •  Samtlige deler er i forkrommet 

 metall 
•  Passer til alle servanter i sortimentet  
 vårt
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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.

Triomont monteringsstativ for servant leveres med:
•  Monteringsstativ. 
•  Gjengestag M12 for montering av servant. 
•  Fire veggfester. 
•  Skrue og plugg til montering. 
•  Avløpsvinkel med gumminippel Ø 32 mm. 
•  Monteringsanvisning.

Kompletter alltid med:
•  Servant. 
•  Servantbatteri. 
•  Vannlås til vegg.
Du finner hele sortimentet vårt av servanter, blandebatterier og vannlåser 
på www.gustavsberg.no, der du kan se nærmere på produktene eller bestille 
brosjyrer over hele produktsortimentet vårt.

Triomont XS monteringsstativ for servant.    
Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne.

Vekt: 11 kg inkl. emballasje

Triomont XS monteringsstativ for servant 6025661 2 198,-

Tilbehør:
Hjørnefester for montering i hjørne 6025928 239,-
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes) 6025927 239,-

PRISNRF-nr

TRIOMONT MONTERINGSSTATIV FOR SERVANT
•  Pen installasjon, med et minimum  
 av synlige rør

•  Passer til alle servanter med 
 boltavstand opp til 280 mm

•  Belastningstestet stålramme, 175 kg
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HVORDAN MØBLERER  
DU BADEROMMET DITT?
Baderommet har en tendens til å flyte over av ting og tang. 

Håndklær, sjampoflasker, hårbørster, morgenkåper, sminkesaker, 

toalettpapir, tannkremtuber og medisiner – alt skal være tilgjeng-

elig på begrenset plass. En effektiv måte å motarbeide kaoset 

på, er å sørge for at du har nok oppbevaringsplass. Gustavsbergs 

baderomsmøbler gir deg fleksibel og funksjonell oppbevaring i en 

elegant utførelse.

FLEKSIBLE OG ELEGANTE BADEROMSMØBLER

Med et servantskap, et høyskap og et frontbelyst speilskap er 

det lett å finne plass til baderomsartiklene. Logic-møblenes 

fleksible design gjør at de passer godt på både små og store 

baderom, ettersom både servanter og høyskap med fordel 

kan fordobles. Alle Logic-møblene har hvite skapstammer, 

mens dørene og skuffefrontene fås i flere farger og utførelser.

LOGIC SERVANTSKAP

Moody Blue

LOGIC SERVANTSKAP

Perfect White

LOGIC SERVANTSKAP

Sinful Black

LOGIC SERVANTSKAP

Crazy Orange

LOGIC SERVANTSKAP

Classy White

LOGIC BADEROMSMØBLER

Woody Grey
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•  Du kan kombinere møbler og baderomsporselen akkurat slik du 
 vil, men husk at servanter og servantskap alltid er tilpasset  
 hverandre. Kontroller at målene stemmer overens når du velger.

•  Du kan velge mellom dører og skuffer til underskapet. Skuffer gir  
 bedre oversikt over innholdet.

•  Flere av våre speil og speilskap har innebygd belysning. Få alltid  
 en elektriker til å installere dem.

•  Pass på at du har god skjerming mellom baderomsmøblene og  
 dusjen. Møblene tåler fuktig baderomsmiljø, men ikke 
 regelmessig vannsprut.

KJEK T Å VITE

AKUSTIKKEN PÅ ET BADEROM KAN FØRE TIL AT PLUTSELIGE, 

HØYE LYDER OPPLEVES SOM SÆRLIG FORSTYRRENDE. MED 

SOFT CLOSE LUKKES SKAPDØRER OG SKUFFER MYKT OG 

LYDLØST.

DE FLESTE PRODUKTENE KAN DU INSTALLERE SELV, 

MEN NÅR DU SER DETTE SYMBOLET, ANBEFALER VI 

Å BRUKE EN KYNDIG FAGMANN, FOR EKSEMPEL EN 

VVS-INSTALLATØR, FLISLEGGER ELLER ELEKTRIKER.

Årets møbelnyhet er de smarte og elegante møblene i  

Artic-serien, som dører med soft-close funksjon, dype skuffer 

og gjennomtenkte speilskap gjør oppholdet på baderommet 

til en mye mer behagelig opplevelse. Servantskap, høyskap og 

veggskap fås i fargene Black Oak, Natural Oak og Matte White. 

Våre Artic baderomsmøbler gir baderommet en luksuriøs og 

eksklusiv atmosfære.

EKSKLUSIVT OG LUKSURIØST

SMART OG SMAKFULLT

Vakkert porselen fra Gustavsberg nedfelt i et 
mørkt servantskap er ikke bare vakkert for øyet. 
Kombinasjonen gir også sjenerøse avlastnings-
flater og smart oppbevaring.
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HVILKEN SERVANT PASSER 
TIL HVILKET SKAP? 
HER FINNER DU SVARENE.

Fås i fargene: hvit høyglans, matt grå eller hvit melamin Fås i fargene: Black Oak, Natural Oak eller Matte White 

SERVANTSK AP 
NAUTIC ARTIC

A903
600 x 475 mm

A904
900 x 475 mm

A905                   
1200 x 475 mm

4860                  
600 x 460 mm

4875                    
750 x 460 mm

48100                    
1000 x 460 mm

48150                 
1500 x 460 mmSERVANTER 

SKAP

Nautic 5562

Nautic 5592

Nautic 5512

Logic 5169

Logic 5171

Logic 5188

Artic 4551

Artic 4601

Artic 4651

HELDEKKENDE 
SERVANTER 

NEDFELLINGS-
SERVANTER
Kompletter med topplate. 
Kontroller monterings-
anvisningen grundig før 
hullboring. 

5545

5555

6147 98

7127 99

Disse to servantene er begge i en større modell som ikke passer i servantskapene våre. De er beregnet på store miljøer 
der kunden selv velger benkeplate eller et annet møbel enn dem som er vist ovenfor. 

Disse to servantene er begge i en større modell som ikke passer i servantskapene våre. De er beregnet på store miljøer
 der kunden selv velger benkeplate eller et annet møbel enn dem som er vist ovenfor. 

HÅNDTAK

DEKORLIST

Alle håndtak passer til alle skap (bortsett fra Nautic, 

som ikke har håndtak, men dekorlist). På de følgende 

produktsidene har vi valgt de håndtakene vi synes 

passer best til hvert enkelt skap, men du kan gjerne 

mikse og matche etter egen smak. Her ser du alle de 

håndtakene du kan velge mellom. Avstanden mellom 

skruehullene på håndtaket er angitt emd c-c.

Nautic baderomsmøbler har ikke håndtak. I stedet 

leveres de alltid med hvite dekorlister. Hvis du vil bytte 

til fargede lister, kan du velge mellom disse tre.

MERK: Bestill alltid riktig antall til hvert skap.

Modell A, c-c 220 mm,
Classy Chrome

Lengde 600 mm
Til Nautic A903

Rød, sort eller aluminium

Lengde 900 mm
Til Nautic A904

Rød, sort eller aluminium

Lengde 1200 mm
Til Nautic A905

Rød, sort eller aluminium

Modell B, c-c 32 mm, 
Classy Chrome

Modell C, c-c 200 mm,
Classy Chrome

Modell D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

Du finner artikkelnumre, måleskisser og priser på disse produktene på side  102.

2 st
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Modell E96, c-c 96 mm, 
Classy Chrome

Modell E128,  c-c 128 mm, 
Classy Chrome

Modell E160, c-c 160 mm, 
Classy Chrome

Modell F, c-c 128 mm, 
Classy Chrome 
eller Anthracite

Modell F, c-c 192 mm, 
Classy Chrome eller 

Anthracite

Modell F, c-c 320 mm, 
Classy Chrome eller 

Anthracite

Modell G, c-c 192 mm, 
Classy Chrome 
eller Anthracite

Fås i fargene: Sinful Black, Perfect White, Crazy Orange og 
Moody Blue. MERK: Skapstammen er alltid hvit. 

Fås i fargene: Woody Grey og Classy White. 
MERK: Skapstammen er alltid hvit. 

SERVANTSK AP 
LOGIC LOGIC

1860                           
600 x 411 mm

1890                           
900 x 411 mm

1812+1860                       
1200 x 411 mm

1862                   
600 x 411 mm

1892                   
900 x 411 mm

1822                   
1200 x 411 mmSERVANTER 

SKAP

Nautic 5562

Nautic 5592

Nautic 5512

Logic 5169

Logic 5171

Logic 5188

Artic 4551

Artic 4601

Artic 4651

5545

5555

6147 98

7127 99

Disse to servantene er begge i en større modell som ikke passer i servantskapene våre. De er beregnet på store miljøer 
der kunden selv velger benkeplate eller et annet møbel enn dem som er vist ovenfor. 

Disse to servantene er begge i en større modell som ikke passer i servantskapene våre. De er beregnet på store 
miljøer der kunden selv velger benkeplate eller et annet møbel enn dem som er vist ovenfor. 

HELDEKKENDE 
SERVANTER 

NEDFELLINGS-
SERVANTER 
Kompletter med topplate. 
Kontroller monterings-
anvisningen grundig før 
hullboring. 
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610

475
600

610

4751200

610

475
900

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.

PRISNRF-nr

NAUTIC BADEROMSMØBLER

HVITE SK AP MED DEKORLISTER GR Å SK AP MED DEKORLISTER

•  Samme farge på skapstamme, 
 dører og skuffer.
•  Utbyttbare dekorlister i fire farger, hvit  
 høyglans leveres alltid som standard.
•  Dekorlistfargen (rød, sort, aluminium)  
 matcher fargen på Coloric-batteriet. 

•  Dører og skuffer med Soft Close for 
 myklukking.
•  Skuffeinnsats som ekstrautstyr til 
 servantskapene.
•  Servant med elliptisk form og sjenerøse  
 avlastningsflater.

•  Topplate, alternativ til servant, for 
 avlastningsflate.
•  Eventuell elektrisk installasjon i baderom  
 skal alltid utføres av autorisert elektriker.
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R 5562 Nautic heldekkende servant, 620 x 500 mm 6020258 2 444,-

Uten overløp   6020261   2 444,-
Finnes også med Ceramic +

A903 servantskap med to skuffer
Hvit høyglans  7031376 4 385,-
Matt grå   7031375 3 666,-
Hvit melamin  7031374 3 666,-

A672 60 Dekorlist* for fargebytte
Aluminium  7031329  728,-  
Sort    7031332   728,-  
Rød    7031333   728,- 

TILBEHØR
Skuffeinnsats  7031365 360,-

A666 Topplate** 602 mm til servantskap A903
Matt grå   7031384 1 710,-
Hvit melamin  7031296   1 279,-

*) MERK! Bestill 2 stk. til hvert skap.
**) For skap uten servanter se www.gustavsberg.no

5592 Nautic heldekkende servant, 920 x 500 mm 6020265  3 516,-
Uten overløp  6020267  3 516,-
Finnes også med Ceramic +

A904 Servantskap
Hvit høyglans  7031379 5 118,-
Matt grå   7031378 4 203,-
Hvit melamin  7031377 4 203,-

A672 90 Dekorlist* for fargebytte
Aluminium  7031335  755,-
Sort    7031337   755,-
Rød    7031338   755,-

TILBEHØR
Skuffeinnsats  7031366 428,-

A665 Topplate** 902 mm til servantskap A904
Leveres med to konsoller for ekstra stabilitet.
Matt grå   7031385   2 179,- 
Hvit melamin  7031299   1 976,- 
  *) MERK! Bestill 2 stk. til hvert skap.
**) For skap uten servanter se www.gustavsberg.no

5512 Nautic heldekkende servant, 1220 x 500 mm 6020272  4 463,-
Uten overløp  6020274   4 463,-
Finnes også med Ceramic +

A905 servantskap
Hvit høyglans  7031383 5 845,-
Matt grå    7031382 4 405,-
Hvit melamin  7031381 4 405,-

TILBEHØR
Skuffeinnsats  7031367 472,-

A672 12 Dekorlist* for fargebytte
Aluminium  7031341 871,- 
Sort    7031343 871,-
Rød    7031344 871,-

A664 Topplate** 1202 mm til servantskap A905
Leveres med to konsoller for ekstra stabilitet.
Matt grå   7031386   2 499,-
Hvit melamin  7031303   2 268,-

*) MERK! Bestill 2 stk. til hvert skap.
**) For skap uten servanter se www.gustavsberg.no
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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.

PRISNRF-nr

A402 60 Speilskap med to dører og belysning
Speil også på innsiden av dørene. Strømbryter og 230 V stikkontakt inne i 
skapet. Leveres med fire glasshyller. For fast montering på vegg. Den 
elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker. Leveres med 
alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP44. For montering i sone 
2 på badet.Med to lysrør à 13 W.

Matt grå   7031393 6 324,-
Hvit    7031392 6 324,-

A402 90 Speilskap med to dører og belysning 
Speil også på innsiden av dørene. Strømbryter og 230 V stikkontakt inne i 
skapet. Leveres med fire glasshyller. For fast montering på vegg. Den 
elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker. Leveres med 
alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP44. For montering i sone 
2 på badet. Med to lysrør à 14 W.

Matt grå   7031395 7 130,-
Hvit melamin  7031394 7 130,-

A671 Veggskap med venstrehengslet dør, to glasshyller, med hvit dekorlist
Hvit høyglans (skapstamme i hvit melamin) 7031287 2 761,-
Matt grå   7031389 2 615,- 
Hvit melamin  7031288 2 324,-

A672 Veggskap med høyrehengslet dør, to glasshyller, med hvit dekorlist
Hvit høyglans  7031292 2 761,- 
Matt grå   7031391 2 615,- 
Hvit melamin  7031293 2 324,-

A672 40 Dekorlist for fargebytte
Aluminium  7031307  639,-
Sort    7031309  639,-
Rød    7031311   639,-

A673 Høyskap med én skuff og venstrehengslede dører samt tre glasshyller
Hvit høyglans (skapstamme i hvit melamin) 7031278 5 958,-  
Matt grå   7031387 5 811,-
Hvit melamin  7031279 5 196,-

A674 Høyskap med én skuff og høyrehengslede dører samt tre glasshyller
Hvit høyglans  7031283 5 958,-  
Matt grå   7031388 5 811,-
Hvit melamin  7031284 5 196,-

A672 40 Dekorlist * for fargebytte
Aluminium   7031307  639,-
Sort    7031309  639,-
Rød    7031311  639,-

* MERK! Bestill 3 stk. til hvert skap.
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603

420 270

603

470
311

603

520 311

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.

PRISNRF-nr

Servant 5550 for bolt/bærejern, 500x380 mm 
Med armaturhull 6020207 *
Med armaturhull, C+ 6020208 1 595,-
Uten armaturhull 6020209 1 058,-
Uten overløpshull 6020212 1 058,-
Uten armaturhull og overløpshull 6020214 1 058,-

*Kontakt din lokale rørlegger for prisinformasjon

A900 sevantskap med venstrehengslet dør i hvit melamin,  
med fast hvit dekorlist 7031371 1 690,-

Servant 5556 bolt/bærejern, 560x430 mm
Med armaturhull 6020216 *
Med armaturhull, C+ 6020217 1 528,-
Uten armaturhull 6020218 906,-
Uten overløpshull 6020221 906,-
Uten armaturhull og overløpshull 6020223 906,-

*Kontakt din forhandler for prisinformasjon

A901 servantskap i hvit melamin, med fast hvit dekorlist 7031372 1 818,-

 

Servant 5560, bolt/bærejern,600x460 mm
Med armaturhull  6020225  906,-
Med armaturhull, C+   6020226 1 764,-
Uten armaturhull  6020227  906,-
Uten armaturhull C+  6020228 1 764,-
Uten overløpshull  6020229 906,-
Utenoverløpshull, C+ 6020231 1 764,-
Uten armaturhull og overløpshull 6020232 906,-
Uten armaturhull og overløpshull, + 6020233 1 764,-

A902 servantskap i hvit melamin med fast hvit dekorlist 7031373 1 895,-

NAUTIC BADEROMSMØBLER
•  Skapstamme og dører i hvit melamin.
•  Dører med Soft Close for myklukking.
•  Skap med en fast hylle.

•  Servant med elliptisk form og sjenerøse 
 avlastningsflater.
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520

600
460

278

215

610
465

20

520

750 460

278

215

760 465

20

520

1000 460

278

215

1010 465

20

520

1500 460

278

215

1510 465

20

PRISNRF-nr

TRE OVERFLATEMATERIALER

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 Oak Natural Oak Matte White

ARTIC BADEROMSMØBLER
•  Samma farge på skapstamme, dører og skuffer.
•  Dører og skuffer med Soft Close for  
 myklukking.
•  Flere håndtak som ekstrautstyr.
•  Skuffeinnsats som tilvalg.
•  Servantskap med sjenerøse avlastningsflater. 

•  Hel topplate medfølger. Kan brukes som  
 topp på sideskap uten servant
•  Montøren lager hull til servant.
•  Plassbesparende vannlås,  
 leveres med servantskapet. 
•  Speilskap uten håndtak med gråtonet 

 nederkant – ingen fingermerker.
•  Speilskap med flyttbare glasshyller og   
 LED-belysning over og under skapet.
•  Eventuell elektrisk installasjon i baderom  
 skal alltid utføres av autorisert elektriker.

FLERE HÅNDTAK

F Classy Chrome F Anthracite G Classy Chrome G Anthracite

4860 Servantskap med hel topplate
Black Oak GB714860BO00BO 7 834,-
Natural Oak GB714860NO00NO 7 649,-
Matte White GB714860DH00DH 6 118,-

Artic nedfellingsservant 4551 6020112 2 010,-
med C+ 6020058 2 868,-

TILBEHØR
Håndtak se side 103

4875 Servantskap med hel topplate
Black Oak GB714875BO00BO 9 585,-
Natural Oak GB714875NO00NO 9 400,-
Matte White GB714875DH00DH 7 127,-

Artic nedfellingsservant 4551 6020112 2 010,-
med C+ 6020058 2 868,-

TILBEHØR
Håndtak se side 103

48100 Servantskap med hel topplate
Black Oak GB714810BO00BO 10 783,-
Natural Oak GB714810NO00NO 10 506,-
Matte White GB714810DH00DH 8 115,-

Artic nedfellingsservant 4551 6020112  2 010,-
med C+ 6020058 2 868,-
 
TILBEHØR
Håndtak se side 103

48150 Servantskap med hel topplate
Black Oak GB714815BO00BO 18 800,-
Natural Oak GB714815NO00NO 17 879,-
Matte White GB714815DH00DH 14 079,-

Artic nedfellingsservant 4551, pris pr. stk. 6020112   2 010,-
med C+ 6020058 2 868,-

TILBEHØR
Håndtak se side 103

Mål på servanter og skuffinnsatser finner du i 
den første produktboksen på denne siden.

Mål på servanter og skuffinnsatser finner du i 
den første produktboksen på denne siden.

Mål på servanter og skuffinnsatser finner du i 
den første produktboksen på denne siden.
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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.

PRISNRF-nr

4870 Høyskap
Vendbart for høyre- eller venstremonterte dører.
En fast hylle i tre og fire flyttbare i glass
Black Oak GB714870BO00BO 6 607,-
Natural Oak GB714870NO00NO 6 218,-
Matte White GB714870DH00DH 5 050,-

TILBEHØR
Håndtak se side 103

4888 60 Speilskap med to dører og LED-belysning over og under skapet
Speil også på innsiden av dørene. 230 V stikkontakt inne i skapet.  
Leveres med to flyttbare glasshyller. For fast montering på vegg. 
Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker. 
Leveres med alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP44. 
For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

Black Oak GB71488860BO 5 525,-
Natural Oak GB71488860NO 5 292,-
Matte White GB71488860DH 5 058,-

4888 75 Speilskap med to dører og LED-belysning over og under skapet
Speil også på innsiden av dørene. 230 V stikkontakt inne i skapet. 
 Leveres med to flyttbare glasshyller. For fast montering på vegg. 
Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker. 
Leveres med alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP44. 
For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

Black Oak GB71488875BO 6 148,-
Natural Oak GB71488875NO 5 837,-
Matte White GB71488875DH 5 370,-

4880 100 Speilskap med to dører og LED-belysning over og under skapet
Speil også på innsiden av dørene. 230 V stikkontakt inne i skapet.  
Leveres med to flyttbare glasshyller. For fast montering på vegg. 
Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker. 
Leveres med alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP44. 
For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

Black Oak GB71488810BO 6 926,-
Natural Oak GB71488810NO 6 615,-
Matte White GB71488810DH 5 992,-

4880 150 Speilskap med fire dører og LED-belysning over og under skapet
Speil også på innsiden av dørene. 230 V stikkontakt inne i skapet.  
Leveres med fire flyttbare glasshyller. For fast montering på vegg. 
Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker. 
Leveres med alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP44. 
For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

Black Oak GB71488815BO 10 428,-
Natural Oak GB71488815NO 10 039,-
Matte White GB71488815DH 9 728,-
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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.

PRISNRF-nr

4880 60 Speil med eller uten belysning
For fast montering på vegg. Den elektriske installasjonen skal utføres 
av autorisert elektriker. Leveres med alt monteringsmateriell. 
Kapslingsklasse IP44. For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

4880 60 Speil med belysning GB7148806000 2 331,-
4880 60 Speil uten belysning GB7148806000U 1 167,-

4880 150 Speil med eller uten belysning
For fast montering på vegg. Den elektriske installasjonen skal utføres av 
autorisert elektriker. Leveres med alt monteringsmateriell. 
Kapslingsklasse IP44. For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

4880 150 Speil med belysning GB7148801500 3 852,-
4880 150 Speil uten belysning GB7148801500U 2 716,-

Håndtak
Passer til alle skap

Modell F, c-c 128 mm, Classy Chrome GB7148C128E 74,-
Modell F, c-c 192 mm, Classy Chrome GB7148C192E 101,-
Modell F, c-c 320 mm, Classy Chrome GB7148C320E 132,-

Modell F, c-c 128 mm, Anthracite GB7148A128F 74,-
Modell F, c-c 192 mm, Anthracite GB7148A192F 101,-
Modell F, c-c 320 mm, Anthracite GB7148A320F 132,-

Modell G, c-c 192 mm, Classy Chrome GB7148C192G 132,-

Modell G, c-c 192 mm, Anthracite GB7148A192G 132,-

4880 75 Speil med eller uten belysning
For fast montering på vegg. Den elektriske installasjonen skal utføres av 
autorisert elektriker. Leveres med alt monteringsmateriell. 
Kapslingsklasse IP44. For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

4880 75 Speil med belysning GB7148807500 2 486,-
4880 75 Speil uten belysning GB7148807500U 1 362,-

4880 100 Speil med eller uten belysning
For fast montering på vegg. Den elektriske installasjonen skal utføres av 
autorisert elektriker. Leveres med alt monteringsmateriell. 
Kapslingsklasse IP44. For montering i sone 2 på badet. LED-belysning.

4880 100 Speil med belysning GB7148801000 2 875,-
4880 100 Speil uten belysning GB7148801000U 1 552,-

Modell F

Modell G
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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.

PRISNRF/ART-nr

Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue

FIRE OVERFLATEMATERIALER TRE DØRHÅNDTAK

Håndtak A   Håndtak B Håndtak C

Servant 5169 f/bolter/skapmontering, 620x430 mm
Med overløp 6020143 2 444,-
Med overløp, C+ 6020144 3 300,-

1860 servantskap, skrog hvitt 7031043 2 555,-  
Skuffefront, Perfect White   7031062 1 254,-
Skuffefront, Sinful Black   7031063 1 254,-
Skuffefront, Moody Blue   7031117  1 254,- 
Skuffefront, Crazy Orange  7031118  1 254,- 

TILBEHØR
Håndtak A 7031082   71,-  
Håndtak C 7031084   156,- 

Støtteben
Forkrommede. Justerbare 320–340 mm, 2 stk. 7031002 218,-

Topplate* 600 mm til servantskap 1860, hvit 7031046 834,-

*) For skap uten servanter se www.gustavsberg.no

Servant 5171 f/bolter/skapmontering, 920x430 mm
Med overløp 6020145 3 516,-
Med overløp C+ 6020146 4 373,-

1890 servantskap,skrog hvitt 7031044 2 865,-
Skuffefront, Perfect White   7031066  1 778,-
Skuffefront, Sinful Black   7031067  1 778,-
Skuffefront Moody Blue   7031119  1 778,-
Skuffefront, Crazy Orange   7031121 1 778,-

TILBEHØR
(MERK! Bestill 2 stk.)
Håndtak A 7031082   71,-  
Håndtak C 7031084  156,-  

Støtteben
Forkrommede. Justerbare 320–340 mm, 2 stk. 7031002 218,-

Topplate* 900 mm til servantskap 1890, hvit 7031047 1 254,-

*) For skap uten servanter se www.gustavsberg.no

LOGIC BADEROMSMØBLER

1812 Logic sideskap i kombinasjon med 1860 Logic servantskap 
 f/bolter/skapmontering, 1220x430mm. 
Bildet viser alternativt med eller uten dører. For 120 cm løsning  
må 60 skap med front og håndtak bestilles i tillegg.

5188 heldekkende møbelservant
Med overløp 6020147   4 459,-  
Med overløp C+ 6020148   5 315,- 

1812 sideskap, skrog, hvitt (bestill 2 stk.) 7031045   834,-
Dørfront, Perfect White (bestill 2 stk.)  7031071   825,-
Dørfront, Sinful Black (bestill 2 stk.)  7031072  825,-
Dørfront, Moody Blue (bestill 2 stk.)  7031122  825,-
Dørfront, Crazy Orange  (bestill 2 stk.)  7031123 825,-

TILBEHØR
(MERK! Bestill 2 stk.)

Håndtak B 7031083 106,-

For 120 cm løsning må 60 skap med front og håndtak bestilles i tillegg.

Støtteben
Forkrommede. Justerbare 320–340 mm, 2 stk. 7031002 218,-
Topplate* 1200 mm til servantskap 1812 + 1860, hvit 7031048 1 668,-

*) For skap uten servanter se www.gustavsberg.no

•  Grunne mål i dybden for steder med 
 lite plass.
•  Fire farger på skuffer og dører, hvite skap 
 stammer.
•  Utskiftbare dører og skuffefronter som står til 
 fargen på badekarfronter og Logic-batterier.

•  Plassbesparende vannlås, leveres med  
 servantskapet.
•  Én stor skuff og ett fast hylleplan i 
 servantskapet. 
•  Topplate som alternativ til servant.

•  Dører og skuffer med Soft Close for 
 myklukking.
•  Flere håndtak som ekstrautstyr.
•  Forkrommede støtteben som 
 ekstrautstyr.
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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.

PRISNRF/ART-nr

1810 Veggskap   
Dør for høyre- eller venstremontering. Med flyttbar hylle i tre.

1810 Logic veggskap skrog, hvitt   7031195 754,-
Dør, Perfect White   7031197  1 299,-
Dør, Sinful Black   7031077  1 299,-
Dør, Moody Blue   7031124 1 299,-
Dør, Crazy Orange  7031125   1 299,-

Håndtak A 7031082 71,-
Håndtak B  7031083 106,-

1820 Kassettskap   
Med vendbar dør for høyre- eller venstremontering.  

Kassettskap skrog, hvitt   7031206  621,- 
Dør, Perfect White  7031208  649 ,-   
Dør, Sinful Black   7031079  649 ,-
Dør, Moody Blue   7031126 649 ,-   
Dør. Crazy Orange   7031127   649 ,-   

Håndtak A  7031082 71,-
Håndtak B 7031083 106,-

1850 Logic møbelpakke
Med servant 5189. Skapet har dører i hvit melamin,
et hylleplan og medfølgende håndtak (modell A).

Møbelpakke med batterihull til venstre 7031222 3 334,-
Møbelpakke med batterihull til høyre 7031221 3 334,-

1870 Høyskap, dybde 160 mm
Med to vendbare dører for høyre- eller venstremontering. Med 2 flyttbare 
hylleplan i tre. 

Høyskap skrog, hvitt, dybde 16 cm 7031212 1 830,-
Dør, Perfect White (bestill 2 stk.)   7031214 1 421,-
Dør, Sinful Black (bestill 2 stk.)   7031081   1 421,-
Dør, Moody Blue (bestill 2 stk)   7031128 1 421,-
Dør, Crazy Orange (Bestill 2 stk)   7031129   1 421,-

Håndtak A (bestill 2 stk) 7031082 71,-
Håndtak B (bestill 2 stk) 7031083 106,-

1871 Høyskap, dybde 350 mm
Med to vendbare dører for høyre- eller venstremontering. Med to flyttbare 
hyller i tre. 

Høyskap skrog, hvitt, dybde 35 cm 7031131 2 318,-
Dør, Perfect White (bestill 2 stk.)    7031214 1 421,-  
Dør, Sinful Black (bestill 2 stk.)   7031081 1 421,-  
Dør, Moody Blue (bestill 2 stk)    7031128   1 421,- 
Dør, Crazy Orange (Bestill 2 stk)   7031129 1 421,-  

Håndtak A (Bestill 2 stk.) 7031082  71,-
Håndtak B (Bestill 2 stk.) 7031083  106,-
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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.

PRISNRF/ART-nr

TO OVERFLATEMATERIALER FIRE HÅNDTAK

Classy White Woody Grey

Håndtak E128 Håndtak E160Håndtak E96Håndtak D

LOGIC BADEROMSMØBLER

Logic møbelservant 5169, f/bolter/skapmontering
Med overløp 6020143 2 444,-
Med overløp, C+ 6020144 3 300,-

1862 servanskap med to skuffer
Skrog 7031397 2 757,-
Skuffefronter Classy White 7031401 2 941,-
Skuffefronter Woody Grey 7031404 2 578,-

TILBEHØR

Håndtak. Bestill ønsket antall.
Modell D GB711800001D  102,-
Modell E96 GB711800001E96 92,-
Modell E128 GB711800001E128 102,-
Modell E160 GB711800001E160 111,-

Logic møbelservant 5171, f/bolter/skapmontering
Med overløp  6020145 3 516,-
Med overløp C+ 6020146 4 373,-

1892 servantskap med to skuffer
Skrog 7031398 2 865,-
Skuffefronter Classy White 7031402 3 581,-
Skuffefronter Woody Grey 7031405 3 171,-

TILBEHØR

Håndtak. Bestill ønsket antall.
Modell D GB711800001D 102,-
Modell E96 GB711800001E96 92,-
Modell E128 GB711800001E128 102,-
Modell E160 GB711800001E160 111,-

Logic møbelservant 5188 f/skapmontering
Med overløp 6020147 4 459,-
Med overløp, C+ 6020148 5 315,-

1822 servantskap med to skuffer
Skrog 7031399 3 319,-
Skuffefronter Classy White 7031403 4 868,-
Skuffefronter Woody Grey 7031406 4 105,-

TILBEHØR

Håndtak. Bestill ønsket antall.
Modell D GB711800001D 102,-
Modell E96 GB711800001E96 92,-
Modell E128 GB711800001E128 102,-
Modell E160 GB711800001E160 111,-

•  Grunne mål i dybden for steder med lite plass.
•  To farger på skuffer og dører, hvite skapstammer.
•  Plassbesparende vannlås, leveres med servantskapet.
•  To rommelige skuffer i servantskapet.

•  Dører og skuffer med Soft Close for myklukking.
•  Flere håndtak som ekstrautstyr.
•  Eventuell elektrisk installasjon i baderom skal alltid ut 
 føres av autorisert elektriker.
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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.

PRISNRF/ART-nr

1810 Veggskap
Vendbare dører for høyre-/venstremontering, inklusive én flyttbar hylleplate.

Veggskap skrog, hvitt 7031195 754,-
Dør, Classy White 7031414 1 391,-
Dør, Woody Grey 7031415 1 384,-

TILBEHØR

Håndtak. Bestill ønsket antall.
Modell D GB711800001D 102,-
Modell E96 GB711800001E96 92,-
Modell E128 GB711800001E128 102,-
Modell E160 GB711800001E160 112,-

1870 Høyskap, dybde 160 mm
Vendbare dører for høyre-/venstremontering, inklusive to flyttbare hylleplater.
Høyskap skrog, hvitt 7031212 1 830,-
Dører Classy White 7031407  2 285,-
Dører Woody Grey 7031408  1 718,-

1871 Høyskap, dybde 350 mm
Høyskap skrog, hvitt, dybde 35 cm 7031131 2 318,-
Dører Classy White 7031407 2 285,-
Dører Woody Grey 7031408 1 718,-

TILBEHØR

Håndtak. Bestill ønsket antall.
Modell D GB711800001D 102,-
Modell E96 GB711800001E96 92,-
Modell E128 GB711800001E128 102,-
Modell E160 GB711800001E160 112,-

1882 60 Speilskap med to dører
Speil også på innsiden av dørene. To flyttbare hylleplater i glass.
Kan kompletteres med belysning og/eller stikkontakt med IP 44.

Hvitt 7031409 3 994,-

TILBEHØR

Lysrampe, IP44 W8 GB7118824600 579,-
Stikkontakt IP44 GB711800220 244,-

1882 90 Speilskap med tre dører
Består av enheter på henholdsvis 60 og 30 cm. Velg om enheten på 30 cm 
skal være til høyre eller venstre. Speil også på innsiden av dørene. To flyttbare 
hylleplater i glass. Kan kompletteres med belysning og/eller stikkontakt 
med IP 44.

Hvit 7031141 5 939,-

TILBEHØR

Lysrampe, IP44 W8 GB7118824600  578,-
Stikkontakt IP44 GB711800220 244,-
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1835 Speil 600 x 720 mm
Passer til belysningsrampe 1831 7031218 1 239,-

TILBEHØR 

1831 Lysrampe
Med to innfelte LED-lamper og 230 V-uttak, for tilkobling til jordfeilbryter. 
For fastmontering på vegg i kombinasjon med speil 1835. Kapslingsklasse IP44.
Hvit 7031018 3 005,-

1880-60 Speil med belysning
Beregnet for fast montering på vegg.
Elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør.
Alle monteringsdetaljer medfølger. Kapslingsklasse IP44.
For montering i område 2 i baderommet. Med to lysrør á 13 W.

1880-60 speil 600 x 650 mm 7031085 3 249,-
1880-60 speil 600 x 650 mm, med stikkontakt 7031142 3 439,-

1880-90 Speil med belysning
Beregnet for fast montering på vegg.
Elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør. 
Alle monteringsdetaljer medfølger. Kapslingsklasse IP44.
For montering i område 2 i baderommet. Med to lysrør á 13 W.

1880-90 speil 900 x 650 mm 7031086 3 701,-
1880-90 speil 900 x 650 mm, med stikkontakt  7031143 3 888,-

1880-120 Speil med belysning
Beregnet for fast montering på vegg.
Elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør. 
Alle monteringsdetaljer medfølger. Kapslingsklasse IP44.
For montering i område 2 i baderommet. Med to lysrør á 13 W. 

1880-120 speil 1200 x 650 mm 7031087 4 155,-
1880-120 speil 1200 x 650 mm, med stikkontakt 7031144 4 335,-

A403 60 speil med belysning
For fast montering på vegg. Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert 
elektriker. Leveres med alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP20. 
Med to lysrør à 13 W.
  
Speil med bakplate i aluminium 7031368 3 010,-

A403 90 speil med belysning
For fast montering på vegg. Den elektriske  installasjonen skal utføres av  
autorisert elektriker. Leveres med alt monteringsmateriell. Kapslingsklasse IP20.  
Med to lysrør à 13 W.

Speil med bakplate i aluminium 7031369 3 729,-

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.

PRISNRF/ART-nr

SPEIL OG BELYSNING
•  Modeller som ikke tilhører noen av  
 produktseriene våre, men som kan  
 komplettere alle serier.

•  Målene er tilpasset for standard-
 dimensjoner på møbler og servant.

•  Elektrisk installasjon i baderom skal  
 alltid utføres av autorisert elektriker.
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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.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nr

5545 Nautic oval modell for nedfelling, 450 x 360 mm
Utskjæringsmal medfølger. 

Med armaturhull  6020249 6020251 2 111,- 2 896,-
Uten overløp**  6020252 6020253 2 111,- 2 896,-

** Montering med silventil anbefales.

5555 Nautic oval modell for nedfelling, 550 x 440 mm
Utskjæringsmal medfølger. 

Med armaturhull  6020254 6020255 2 111,- 2 896,-
Uten overløp**  6020256 6020257 2 111,- 2 896,-

** Montering med silventil anbefales.

MØBELSERVANTER
•  De heldekkende møbelservantene er dimensjonert for  
 møbelserien med samme navn.
•  Noen av de heldekkende servantene kan monteres 
 på konsoller.

•  Servantene for nedfelling eller underliming kan  
 kombineres med underskap pluss topplate. Bare sjekk  
 at målene på servanten er riktige for møbelet.

NAUTIC MØBELSERVANT

5512 Nautic heldekkende servant, 1220 x 500 mm
For montering på Nautic servantskap A661. 

Uten blandebatteri  6020272  4 463,-
Uten overløp**  6020274  4 463,-

Med armaturhull med C+   6020273  5 320,-
Uten overløp med C+**   6020275  5 320,-

5592 Nautic heldekkende servant, 920 x 500 mm
For montering på Nautic servantskap A662.

Med armaturhull  6020265  3 516,-
Uten overløp**  6020267  3 516,-

Med armaturhull med C+   6020266  4 373,-
Uten overløp med C+**   6020268  4 373,-

5562 Nautic heldekkende servant, 620 x 500 mm
For montering på Nautic servantskap A663.

Med armaturhull  6020258  2 444,-
Uten overløp**  6020261  2 444,-

Med armaturhull med C+   6020259  4 246,-
Uten overløp med C+**   6020262  3 300,-
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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.

med C+
NRF-nr

med C+
PRISPRISNRF-nrLOGIC MØBELSERVANT

ARTIC MØBELSERVANT

4551 Artic for nedfelling
Monteres* ovenfra i benkeplate med utskåret hull.
Passer også for montering på Nautic-møblene 
A903 og A904.  Se side 101.

Med armaturhull  6020112  2 010,-
Med armaturhull, med C+   6020058   2 868,- 
 Med armaturhull  GB114551BLACK  4 410,- 

* Legg merke til at servantens bakkant skal ligge
 mot vegg. Bakkanten er uglasert.

4601 Artic for nedfelling
Monteres* ovenfra i benkeplate med utskåret hull.

Med armaturhull  6020117  2 185,-
Med armaturhull, med C+   6020059   3 041,-

* Legg merke til at servantens bakkant skal ligge 
mot vegg. Bakkanten er uglasert.

4651 Artic for nedfelling
Monteres* ovenfra i benkeplate med utskåret hull.

Med armaturhull   6020118  2 444,- 
Med armaturhull, med C+  6020061   3 300,-

* Legg merke til at servantens bakkant skal ligge 
mot vegg. Bakkanten er uglasert.

PRISNRF-nr

5169 Logic heldekkende servant
Er først og fremst beregnet for montering  
på Logic møbler, men kan også monteres  
med bolter c-c 280 mm.

Med armaturhull  6020143 6020144 2 444,-  3 300,-

Servanten kan også monteres på 
konsoller med frontplate.
Konsoll 395 mm  6020045  756,-
Frontplate 600 mm  6020002  479,-

5171 Logic heldekkende servant
Er først og fremst beregnet for montering  
på Logic møbler, men kan også monteres  
med bolter c-c 280 mm.

Med armaturhull  6020145 6020146 3 516,- 4 373,-

Servanten kan også monteres på 
konsoller med frontplate.
Konsoll 395 mm  6020045  756,-
Frontplate 900 mm  6020003  508,-

5188 Logic heldekkende servant
Er først og fremst beregnet for montering  
på Logic møbler.

Med armaturhull  6020147  6020148 4 459,-  5 315,-

Servanten kan også monteres på 
konsoller med frontplate.
Konsoll 395 mm  6020045  756,-
Frontplate 1200 mm  6020004  616,-
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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.

PRISNRF-nr

PRISNRF-nr

Vannlås universal for servantskap for
vegg- eller gulvtilkopling. GB8118000001 475,-

6322 99 håndvask, 600x500 mm 
For plassering på benkeplate (hviler av egen tyngde).
Legg merke til at vaskens bakkant skal
ligge mot vegg. Bakkanten er uglasert.
     

Med overløp 6302992 4 420,-
Overløp- og bunnventilsett* 6021909  382,- 
* kan kombineres med vannlås for oppvaskbenk.

6147 98 oval modell for underliming
Blandebatteriet monteres i benken eller i veggen 
over servanten.

Med monteringsdetaljer 6020007 2 941,-

7127 99 rund modell for underliming
Uten blandebatteri

Med monteringsdetaljer 6020008  2 594,- 

6321 99  håndvask, 500x400 mm
For plassering på benkeplate (hviler av egen tyngde).
Legg merke til at vaskens bakkant skal
ligge mot vegg. Bakkanten er uglasert.

Med overløp 6302991 3 139,-
Overløp- og bunnventilsett* 6021909  382,-

MØBELSERVANT KOMPLETTERENDE MODELLER

VANNLÅS TIL MØBELSERVANT
•  Spesielt tilpasset for montering sammen med servant i  
 underskap.

•  Gir god plass til oppbevaring i skapet.
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Hvordan vil du bade?
Det er få ting i livet som kan måle seg med å stige ned i et varmt bad 

etter en lang og strabasiøs dag. Badets avstressende og muskel-

avslappende effekt er vanskelig å overgå. Gustavsbergs badekar 

passer inn i de fleste baderom og er derfor ikke inndelt i produkt 

-serier. I år har vi til og med flere innbyggingsbadekar å velge  

mellom. Våre badekar har et enkelt og moderne design, og kan  

utstyres med ulike fronter, slik at det er enkelt å finne ulike løsninger.

Alle badekar fra Gustavsberg er lette å komme til ved ren-

gjøring. Våre badekar med hel front – en modell som ellers kan 

være vanskelig å holde ren – har en smart løsning der fronten 

på badekaret kan skyves opp med ett enkelt håndgrep, slik at 

det er enklere å komme til under karet. Samtidig skjuler fronten 

avløpstilkoblingen.

leTTSTelT oG GJennoMTenKT

Gustavsberg har flere forskjellige typer badekar. Hvis du er  

ute etter en eksklusiv stil på baderommet, kan våre innebygde 

badekar være et alternativ, eller du kan velge et badekar på  

ben, i hvitt eller sort og med utbyttbare ben. Vi har til og med 

badekar med utbyttbare fronter i forskjellige temperamentsfulle 

farger. Hvis du skulle bli lei av en farge, er det bare å bytte front.

innebYGd eller PÅ ben?
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KJeK T Å viTe

badeKarene Kan oGSÅ fÅS Med anTiSKlibeHandlinG 

der KvarTSSand brenneS inn i eMalJen i eT eSTeTiSK 

nøYTralT MønSTer. overflaTen MoTvirKer riSiKoen 

for Å SKli MenS Man STiGer inn i eller uT av bade-

KareT oG er PlaSSerT i foTenden av KareT, SliK aT 

badeoPPlevelSen iKKe PÅvirKeS.

badeKarene Kan beSTilleS Med SPeSielle STøTTe- 

HÅndTaK PÅ badeKarKanTen for Å GJøre deT 

enKlere oG TrYGGere Å KoMMe SeG oPP i KareT.

badeKarene vÅre Kan levereS Med GlaZePluS, 

en KrYSTallKlar PolYMerfilM SoM beSKYTTer 

badeKareTS overflaTe MoT SMuSS oG KalK- 

avleirinGer. den eKSTra overflaTebeHandlinGen 

forenKler renGJørinGen oG reduSerer beHoveT 

for renGJørinGSMidler.

baSSenGModeller for eMalJerTe
badeKar Med fronTSTaTiv eller føTTer

Standardkarene 1300–1700 og 
det frontløse 1571 har det 
vanligste bassenget. Det er 
bekvemt og praktisk for både 
bading og dusjing, og har en 
dybde på 420 mm. 

Kombikarene 1607–1707 er per-
fekte for dem som bruker bade- 
karet som dusjplass. Karene har en 
jevn flate i fotenden, og avløpet er 
plassert i midten. Hodeenden er 
avrundet og bekvem. Badekaret 
er 380 mm dypt, litt grunnere enn 
standardkaret, noe som gjør det 
enklere å komme seg opp i og ut 
av karet.

Duokar 1603 passer for to 
personer. Karet har to skrånende 
hodeender og sentrert avløp.

Sittebadekaret 1051 er beregnet 
på dem som har svært små 
baderom, men likevel vil unne seg 
å bade. Målene er 1050 x 650 mm.

De frontløse badekarene 6316 
og 6368 har ovalt basseng med to 
skrånende hodeender og sentrert 
avløp.avlopp.

Innbyggingsbadekar 3400, 3500, 
3600 og 3970 Har det vanligste 
bassenget med én hodeende og 
én fotende. Det er komfortabelt 
og praktisk til både bading og 
dusjing og fås i flere størrelser.

Innbyggingsbadekar 1220 og 
1380 Passer for to personer. Kare-
ne har to skrånende hodeender 
og sentrert avløp. Bassenget er 
deilig ellipseformet.

Innbyggingsbadekar 3410 og 
3411 Perfekte til dem som bruker 
badekaret som dusjplass. Karene 
har en rett og litt stramt design 
med en plan, sjenerøs overflate 
i fotende. Avløpet er plassert i 
midten. Hodeenden skråner og er 
behagelig til karbad.

Innbyggingsbadekar 6830 og 
6831 Passer for dem som har god 
plass og liker et stramt design.
Perfekt til to personer. Karene 
har to skrånende hodeender og 
sentrert avløp.

Innbyggingsbadekar 2570 og 
2580 Badekar tilpasset trange 
baderom. Med den skråskårede 
fotenden blir det kanskje plass til 
badekar selv på det lille bader-
ommet.

baSSenGModeller for eMalJerTe
badeKar for innbYGGinG

•  Gustavsberg har et stort utvalg modeller og størrelser, de fleste  
 beregnet for montering med hel- eller halvfrontstativ. Det finnes også  
 frontløse badekar og badekar som er beregnet for innbygging.

•  Våre kar produseres i emaljerte stålplater, et solid og holdbart 
 materiale.

•  Badekarene er lette å montere og enkle å rengjøre. På badekar med  
 helfront kan frontens nedre del skyves opp, slik at du kommer til for å 
 gjøre rent. Med halvfront har du alltid gulvet lett tilgjengelig for 
 rengjøring.

•  Frontstativet kan forskyves i side- og dybderetning i forhold til 
 badekaret, slik at det blir plass til rørføring på veggene rundt karet.

•  Stativets ben er plassert lengst ut i hjørnene slik at karet blir så godt  
 som umulig å velte. Bena kan justeres. Karet står støtt, selv på  
 ujevne gulv.

113



Vannvolum: 150 liter

Vannvolum: 155 liter

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.Vannvolum: 165 liter

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.

PRISNRF-nr

badeKar i eMalJerT STÅlPlaTe Med Hel- eller HalvfronTSTaTiv

•  Emaljert stålplate
•  Monteres med hel-eller halvfrontstativ  
 for komplett badekar
•  Med bunnventil og utløpsrør
•  Helfrontstativets nedre del kan skyves
 opp for enklere rengjøring

•  Frontstativet er flyttbart i side- og
 dybderetningen for å gi plass til
 rørføring på vegg
•  Håndtak og antisklibehandlet bunn
 som tilvalg for tryggere bading

•  Glazeplus som tilvalg for rask og
 skånsom rengjøring
•  Frontstativ i forskjellige farger på
 flere modeller

b
a

d
e
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r

1300 Badekar 1300x700 mm, 
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør, hvitt 6030203 6 253,-

7013 Helfrontstativ m/front og gavl  6031115 3 329,-
7513 Tilleggsfront  6031136 1 179,-
7570 Tilleggsgavl  6031164 534,-

6013 Halvfrontstativ m/front og gavl  6031145 3 111,-
6513 Tilleggsfront 6031155 1 078,-
6570 Tilleggsgavl 6031159 465,-

6213 Kompletteringssett front/gavl
For komplettering av allerede installert 
halvfront til helfront 6031194 855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1400 Badekar 1400x700 mm,
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør  6030204 4 405,-
7014 Helfrontstativ 6031116 2 823,-
7514 Tilleggsfront 6031137 1 179,-
7570 Tilleggsgavl 6031164 534,-

6014 Halvfrontstativ m/front og gavl 6031146 3 111,-
6514 Tilleggsfront 6031156 1 078,-
6570 Tilleggsgavl 6031159 465,-

6214 Kompletteringssett front/gavl
For komplettering av allerede installert
halvfront til helfront 6031195 855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1500 Badekar 1500x700mm,
uten ben, m/bunnventilog utløpsrør,hvitt 6030207 4 609,-

7015 Helfrontstativ m/front og gavl 6031117 2 823,-
7515 Tilleggsfront 6031138 1 179,-
7570 Tilleggsgavl 6031164 534,-

6015 Halvfrontstativ m/front og gavll 6031147 3 111,-
6515 Tilleggsfront 6031157 1 078,-
6570 Tilleggsgavl 6031159 465,-

6215 Kompletteringssett front/gavl
For komplettering av allerede installert 
halvfront til helfront 6031196 855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling
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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.

PRISNRF-nr

Vannvolum: 186 liter

Vannvolum: 178 liter

Vannvolum: 178 liter

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.

b
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1570 Badekar 1570 x 700 mm,
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør.
Hvit. For rehabilitering  6030208 5 488,- 

7016 Helfrontstativ m/front og gavl, hvit 6031118 2 823,-
Crazy Orange 6030234 3 935,-
Moody Blue 6030235 3 935,-
Sinful Black 6030236 3 935,-

7516 Tilleggsfront, hvit 6031139  1 179,-
7570 Tilleggsgavl, hvit 6031164 534,-

6016 Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit  6031148  3 111,-
6516 Tilleggsfront, hvit 6031158 1 078,-
6570 Tilleggsgavl, hvit 6031159 465,- 

6216 Kompletteringssett front/gavl, hvit.
For komplettering av allerede 
installert halvfront til helfront 6031197  855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak   2 274,-

1600 Badekar 1600x700mm,
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør, hvit. 6030209 3 846,-

7016 Helfrontstativ m/front og gavl, hvit 6031118 2 823,-
Crazy Orange 6030234 3 935,-
Moody Blue 6030235 3 935,-
Sinful Black 6030236 3 935,-

7516 Tilleggsfront, hvit 6031139 1 179,-
7570 Tilleggsgavl, hvit 6031164 534,-

6016 Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit 6031148 3 111,-
6516 Tilleggsfront, hvit 6031158 1 078,-
6570 Tilleggsgavl, hvit 6031159  465,-

6216 Kompletteringssett front/gavl, hvit.
For komplettering av allerede installert 
halvfront til helfront 6031197 855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 849,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1603 Duokar 1600x700mm,
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør, hvit. 6030215 9 063,-

7016 Helfrontstativ m/front og gavl, hvit. 6031118 2 823,-
Crazy Orange 6030234 3 935,-
Moody Blue 6030235 3 935,-
Sinful Black 6030236 3 935,-

7516 Tilleggsfront, hvit 6031139 1 179,-
7570 Tilleggsgavl, hvit 6031164 534,-

6016 Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit 6031148 3 111,-
6516 Tilleggsfront, hvit 6031158 1 078,-
6570 Tilleggsgavl, hvit 6031159 465,- 

6216 Kompletteringssett front/gavl, hvit
For komplettering av allerede installert 
halvfront til helfront 6031197 855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 849,-
2 støttehåndtak  2 274,-

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling
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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.

PRISNRF-nr

Vannvolum: 190 liter

Vannvolum: 190 liter

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.Vannvolum: 190 liter

Vannvolum: 106 liter Bassengbilde, se side 113.

b
a

d
e

K
a

r

1607 Kombikar 1600x700mm,
uten ben, med bunnventil og utløpsrør, hvit. 6030221 12 739,-

7016 Helfrontstativ m/front og gavl, hvit  6031118 2 823,-
Crazy Orange 6030234 3 935,-
Moody Blue  6030235 3 935,-
Sinful Black 6030236 3 935,-

7516 Tilleggsfront, hvit 6031139 1 179,-
7570 Tilleggsgavl, hvit 6031164 534,-

6016 Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit 6031148 3 111,-
6516 Tilleggsfront, hvit 6031158 1 078,-
6570 Tilleggsgavl, hvit 6031159 465,-

6216 Kompletteringssett front/gavl, hvit.
For komplettering av allerede installert 
halvfront til helfront 6031197 855,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1707 Kombikar 1700x700 mm,  
samme innvendig mål som 1607.
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør 6030222 12 739,-

7017 Helfrontstativ m/front og gavl 6031119 2 823,-
7517 Tilleggsfront  6031162 1 320,-
7570 Tilleggsgavl 6031164 534,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1700 Badekar 1700x700 mm, 
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør 6030217 4 748,-

7017 Helfrontstativ m/front og gavl 6031119 2 823,-
7517 Tilleggsfront  6031162 1 320,-
7570 Tilleggsgavl 6031164 534,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1051 Sittebadekar 1050x650mm,
uten ben, m/bunnventil og utløpsrør. 6030201 6 326,-

7010 Helfrontstativ m/front og gavl 6031127 3 809,-
7510 Tilleggsfront 6031135 1 179,-
7565 Tilleggsgavl 6031163 534,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling

116



   

93

PRISNRF-nr

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.

Vannvolum: 186 liter

Vannvolum: 209 liter

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.

Bassengbilde, se side 113.

friTTSTÅende badeKar i eMalJerT STÅl 
•  Emaljert stålplate
•  Utvendig emaljert
•  Uten front for enklere rengjøring
•  Komplett med påmontert 
 bunnventil og avløpsrør

•  Sentrert avløp
•  Justerbare ben, 25 mm
•  Antisklibehandlet bunn som tilvalg  
 for tryggere bading

•  Forkrommet avløpsrør som tilvalg  
 på 6316 og 6368
•  Ben i forskjellige farger som 
 tilvalg på 6316 og 6368

b
a
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e
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Vannvolum: 178 liter

6316 Frittstående badekar, 1580x680mm, 
Perfect White, inklusiv hvite ben, 
forkrommet bunnventil, hvitt avløpsrør 6030273 11 733,-

6316 Frittstående badekar, 1580x680mm, 
Perfect White, uten ben, med forkrommet 
bunnventil og hvitt avløpsrør 6030276 10 193,-

Badekar i Sinful Black uten ben,
med forkrommet bunnventil 
og hvitt avløpsrør 6030462 12 971,-

Løse ben for komplettering av kar
OBS! Bestill to par pr kar.
Perfect White ben, par 6031844 1 001,-
Sinful Black ben, par 6031843 1 001,-
Classy Chrome ben, par 6031842 2 705,-

Forkrommet avløpsrør 6031732 715,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

6368 Frittstående badekar
1680x730 mm, Perfect White,  
inklusiv hvite ben, forkrommet bunnventil, 
hvitt avløpsrør 6030264 12 390,-

6368 Frittstående badekar, 
1680x730 mm, Perfect White, 
med forkrommet bunnventil  
og hvitt avløpsrør 6030277 10 534,-

Badekar i Sinful Black
med forkrommet bunnventil 
og hvitt avløpsrør 6030461 13 615,-

Løse ben for komplettering av kar
OBS! Bestill to par pr kar.
Perfect White ben, par 6031844 1 001,-
Sinful Black ben, par 6031843 1 001,-
Classy Chrome ben, par 6031842 2 705,-

Forkrommet avløpsrør 6031732 715,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

1571 Badekar. 1570x700mm, 
uten stativ med oppløftsventil 6030232 5 493,-

1016 Stativ med justerbare ben 6030233 2 030,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn  1 894,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)  1 894,-
2 støttehåndtak  2 274,-

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling

Plassering antisklibehandling
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PRISNRF-nr

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.

innbYGGinGSbadeKar i eMalJerT STÅlPlaTe

3400 Badekar for innbygging, 1400 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030246 5 414,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløpssystem 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,- 

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn   1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)   1 849,-
2 støttehåndtak   2 274,-

Vannkapasitet: 155 liter

Vannkapasitet: 165 liter

Vannkapasitet: 178 liter

Vannkapasitet: 190 liter

Vannkapasitet: 176 liter

3500 Badekar for innbygging, 1500 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030247 3 681,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn   1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)   1 849,-
2 støttehåndtak   2 274,-

3600 Badekar for innbygging, 1600 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030248 3 681,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn   1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)   1 849,-
2 støttehåndtak   2 274,-

3970 Badekar for innbygging, 1700 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030249 4 705,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn   1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)   1 849,-
2 støttehåndtak   2 274,-

1220 Duokar for innbygging, 1600 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030251 8 596,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn   1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)   1 849,-
2 støttehåndtak   2 274,-

•  Med hull for overløp
•  Kompletter med ben og overløp

•  Håndtak og antisklibehandlet bunn  
 som tilvalg for tryggere bading
•  Glazeplus som tilvalg for rask og  
 skånsom rengjøring

•  Panelmontert blandebatteri med  
 fylling via tut eller overløpshull som  
 tilvalg (side 120)
•  Ventilasjonsrist som tilvalg (side 120)
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PRISNRF-nr

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.

Vannkapasitet: 209 liter

Vannkapasitet: 189 liter

Vannkapasitet: 201 liter

Vannkapasitet: 250 liter

Vannkapasitet: 280 liter

Vannkapasitet: 174 liter

Vannkapasitet: 174 liter

1380 Duokar for innbygging, 1700 x 750 mm
Uten ben, med overløp 6030252 8 596,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

Pristillegg:
Antisklibehandlet bunn   1 849,-
Glazeplus-behandling (enklere renhold)   1 849,-
2 støttehåndtak   2 274,-

6830 Badekar for innbygging, 1800 x 800 mm
Uten ben, med overløp 6030255 14 842,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

6831 Badekar for innbygging, 1900 x 900 mm
Uten ben, med overløp 6030256 18 016,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

2570 Badekar for innbygging, 1570 x 700 mm
Uten ben, med overløp
Venstre 6030257 8 801,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

2580 Badekar for innbygging, 1570 x 700 mm
Uten ben, med overløp
Høyre 6030258 8 801,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-

3410 Badekar for innbygging, 1600 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030253 8 596,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-

3411 Badekar for innbygging, 1700 x 700 mm
Uten ben, med overløp 6030254 8 596,-
Ben til innbyggingsbadekar 6030259 460,-
Overløp 6031722 968,-
Propp og vrider 6031723 348,-
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120 27

100
53

Ø 29

3-10

Ø38

Ø45

Min 100
Max 800

150 109

300

259

Ø 29

3-10

Ø38

Ø45

Min 100
Max 800

TilvalG: SKandiC blandebaTTeri MonTerT PÅ badeKarKanTen
•  Høy kvalitet med ren og enkel 
 design
•  Automatisk skåldingsbeskyttelse  
 og varmtvannssperre

•  Velg mellom fylling via tut eller  
 overløp
•  Blandebatteri bestilles samtidig  
 som badekaret

•  Angi plasseringsalternativ.
 Hvis det ikke angis noe plasserings-  
 alternativ, plasseres blandebatteriet  
 i posisjon 1

PRISNRF-nr

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.

anneT TilvalG badeKar: PRISNRF-nr

Skandic termostatbatteri
med uttrekkbar hånddusj 6030265 4 541,-

Tut  6030266 378,- 

Ventilasjonsrist UCCOM1003 983,-

Nakkepute 6030268 409,-

Håndtak  
(angi plassering ved bestilling) 
1 stk GB208B090901  1 137,-
2 stk  GB208B080901  2 274,-

Skandic termostatbatteri
med uttrekkbar hånddusj 6030265  4 541,-

Multiplex Trio, fylling via overløp 6030267 4 295,-
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1 2 1

1 1

2

Vulstmontering ikke mulig

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.

PlaSSerinGSalTernaTiv for PanelMonTerT blandebaTTeri
•  Angi plasseringsalternativ. Hvis det ikke angis noe plasseringsalternativ, plasseres blandebatteriet i posisjon 1

Badekar 3400, 3500, 
3600, 3970

Badekar 1220, 1380

Badekar 6830, 6831

Badekar 3410, 3411

Badekar 2570 Badekar 2580
Vulstmontering ikke mulig
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HVILKEN DUSJ 
PASSER DITT BADEROM?
Gustavsbergs dusjer holder høyeste kvalitet både når det gjelder 

form og funksjon. De fås i mange ulike kombinasjoner for å passe 

inn i alle typer bad. Men før du velger hvilken modell du vil ha, bør 

du tenke over forutsetningene på nettopp ditt baderom. Et  

dusjhjørne forutsetter at vegger og gulv tåler vann, og at det finnes  

et sluk i hjørnet der dusjen skal monteres. Alle Gustavsbergs 

vegg- og gulvprofiler er justerbare. Dusjen kan derfor monteres i 

vater, selv om gulvet og veggene heller. Dusjkabinett er en smidig 

løsning, spesielt hvis du har et baderomsgulv som ikke tåler vann. 

Dusjkabinettet fungerer i seg selv som et vannsikkert rom med 

minimal arbeidsinnsats. Alt som trengs, er et ledig hjørne, vanntil-

førsel og et avløp.

DUSJHJØRNE MED BUEDE ELLER RETTE SLAGDØRER. DØRENE KAN ÅPNES BÅDE INNOVER OG UTOVER, 

NOE SOM KAN SPARE VERDIFULL PLASS PÅ ET LITE BADEROM. FÅS I FLERE STØRRELSER.

INNEBYGDE HENGSLER MED HEVE- OG SENKEMEKANISME 

LØFTER SLAGDØRENE 5 MM, OG DERSOM FALLET MOT 

GULVSLUKET IKKE ER TILSTREKKELIG, KAN DU MONTERE 

DEN MEDFØLGENDE OVERLØPSBESKYTTELSEN.

DUSJVEGGER MED SL AGDØR, UTEN GULVPROFIL

DUSJK ABINE T TER MED BUEDE SK Y VEDØRER

Du kan installere dusj selv om du 

ikke har eller vil bygge et fullverdig 

våtrom – dusjkabinettet er et våtrom 

i seg selv. Alt du trenger, er en ledig 

kvadratmeter, varmt og kaldt vann 

samt avløp. Dette dusjkabinettet har 

innebygd blandebatteri og dusjsett. 

Velg mellom forkrommede eller hvite  

profiler. Finnes også med rette dører.

Denne modellen leveres med  

dusjsett, men må kompletteres  

med dusjbatteri. Velg mellom 

forkrommede eller hvite profiler.

DUSJK ABINE T T MED RE T TE SK Y VEDØRER

NACQ 900 x 900 mm NCC 800 x 800 mm
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•  Sikkerhetskravene er strenge, og vi tester i henhold til CE-normer  
 for sikkerhet, funksjon, tetthet og holdbarhet.

•  Den mest populære modellen er dusjvegger montert direkte på  
 våtromsgulv med lett helling mot sluk.

•  For å kunne montere et dusjkabinett uten problemer må badet  
 ha en takhøyde på minst 205 cm.

•  Når du skal finne nøyaktig størrelse på 
 asymmetriske dusjvegger, for eksempel  
 100 x 80, markerer du en vinkel på gulvet 
 med teip og måler fra venstre mot høyre.

KJEK T Å VITE

HULL TIL UTVENDIG RØRFØRING  

I  BREDDEPROFIL PÅ SKYVEDØRENE.

VIPP-INN OG JUSTERBAR GULV-

PROFIL MED «AVRENNINGSHULL» 

PÅ SKYVEDØRENE.

DUSJHJØRNE MED BUEDE SKYVEDØRER, VELG MELLOM FORKROMMEDE ELLER 

HVITE PROFILER. FÅS I MANGE STØRRELSER OG OGSÅ MED RETTE DØRER.

DUSJVEGGER MED SK Y VEDØRER, MED GULVPROFIL

DUSJVEGG MED RETTE DØRER  

OG HVITE PROFILER.

NC 900 x 900 mm

DUSJVEGGER UTSETTES STADIG FOR VANN, SÅPE, OLJER, 

SJAMPO OG KALK. DERFOR ER ALLE DUSJENE FRA GUSTAVSBERG 

UTSTYRT MED CLEAR GLASS, EN BESKYTTENDE OVERFLATE  

SOM FORENKLER RENGJØRINGEN OG REDUSERER BEHOVET  

FOR RENGJØRINGSMIDLER.

NEDRE KANT AV DUSJHJØRNET, DER DØREN MØTER 

GULVPROFILEN, ER VANLIGVIS IKKE LETT Å HOLDE REN. 

MED VIPP-INN-FUNKSJONEN KAN DU ENKELT LØSNE 

DUSJHJØRNENE FRA GULVPROFILEN FOR MER EFFEKTIV 

RENGJØRING OG BEDRE HYGIENE.

HENGSLER MED HEVE- OG SENKEMEKANISME ER EN SMART 

DETALJ SOM HEVER DUSJDØREN 5 MM HVER GANG DU ÅPNER 

OG LUKKER DEN. DERMED REDUSERES SLITASJE PÅ GULV OG 

DUSJDØRER TIL ET MINIMUM. EN PRAKTISK FUNKSJON SOM 

GIR EN EKSKLUSIV, LUKSURIØS FØLELSE.

UAVHENGIG SERTIFISERING

Nordic Quality-merket tildeles sertifiserte VVS-produkter 

i henhold til fastsatte krav kontrollert av INSTA-CERT. Produktene 

oppfyller fastsatte kriterier for produksjon, garantitid, reserve-  

deler, dokumentasjon og teknisk egnethet for installasjon i Norden.
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 NQ dusjhjørne med buede skyvedører

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm     

NQ80G-C,  80 x 80 cm  780 – 805 x 780 – 805  6301562/63  7 976,-
NQ90G-C,  90 x 90 cm  880 – 905 x 880 – 905  6301564/65  7 630,- 
NQ100G-C,  100 x 100 cm  980 – 1005 x 980 – 1005  6301566/67  8 500,-
NE-C Utforingsprofil, krom                                        Ekstra breddejustering 40 – 65 mm 6301641  828,-
  

Med hvite profiler, vegger 6 mm     

NQ80G-W,  80 x 80 cm  780 – 805 x 780 – 805  6301552/53  7 976,-
NQ90G-W,  90 x 90 cm  880 – 905 x 880 – 905  6301554/55  7 450,-
NQ100G-W,  100 x 100 cm  980 – 1005 x 980 – 1005  6301556/57  8 500,-
NE-W Utforingsprofil, hvit                                          Ekstra breddejustering 40 – 65 mm 6301639  828,-

NC dusjhjørne med rette skyvedører

Med forkrommede profiler, vegger 8 mm     

NC80G-C, 80 x 80 cm  780 – 805 x 780 – 805  6301591/92  7 358,-
NC90G-C,  90 x 90 cm  880 – 905 x 880 – 905  6301593/94  6 680,- 
NC100G-C, 100 x 100 cm  980 – 1005 x 980 – 1005  6301595/96  7 966,-
NC810G-C,  80 x 100 cm  780 – 805 x 980 – 1005  6301591/96  7 662,-
NC108G-C, 100 x 80 cm  980 – 1005 x 780 – 805  6301595/92  7 662,-
NC89G-C,  80 x 90 cm  780 – 805 x 880 – 905  6301591/94  7 019,-
NC98G-C, 90 x 80 cm  880 – 905 x 780 – 805  6301593/92  7 019,-
NE-C Utforingsprofil, krom                                         Ekstra breddejustering 40 – 65 mm 6301641  828,-
  

Med hvite profiler, vegger 8 mm 

NC80G-W,  80 x 80 cm  780 – 805 x 780 – 805  6301576/77  7 186,-
NC90G-W, 90 x 90 cm  880 – 905 x 880 – 905  6301578/79  6 522,-
NC100G-W,  100 x 100 cm  980 – 1005 x 980 – 1005  6301581/82  7 966,-
NC810G-W,  80 x 100 cm  780 – 805 x 980 – 1005  6301576/82  7 576,-
NC108G-W,  100 x 80 cm  980 – 1005 x 780 – 805  6301581/77  7 576,-
NC89G-W, 80 x 90 cm  780 – 805 x 880 – 905  6301576/79  6 854,-
NC98G-W,  90 x 80 cm  880 – 905 x 780 – 805  6301578/77  6 854,-
NE-W Utforingsprofil, hvit                                          Ekstra breddejustering 40 – 65 mm 6301639  828,-

AxB 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

Alle priser er veiledende priser inkludert 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.

DUSJHJØRNE MED SKYVEDØRER 
•  Herdet sikkerhetsglass
•  Clear glass for enkel og miljøvennlig   
 rengjøring
•  Hvite eller forkrommede profiler
•  Vipp-inn for enklere rengjøring

•  Justerbar veggprofil 25 mm, gir en rett  
 dusj selv om veggene heller
•  Rørføring i veggprofil mulig
•  Justerbar gulvprofil gir en rett dusj selv 
 om gulvet heller
•  «Avrenningshull» i gulvprofilen gjør at  

 sluket i dusjen fungerer som sluk for hele  
 baderommet
•  Utforingsprofil 40–65 mm som ekstrautstyr.  
 Flere profiler kan koples sammen
•  På NC er asymmetriske målkombinasjoner  
 mulige

Detaljerte målskisser for hver størrelse 
finner du på www.gustavsberg.no.

Detaljerte målskisser for hver størrelse 
finner du på www.gustavsberg.no.

Målene under A x B er 
utvendige mål for profilen, 
og de angitte maksimums-
målene kan bare oppnås ved 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger.

Målene under A x B er 
utvendige mål for profilen, 
og de angitte maksimums-
målene kan bare oppnås ved 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger.
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SQ dusjhjørne med buede slagdører

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm      

SQ80G,  80 x 80 cm  780 – 800 x 780 – 800  6301605/06  8 646,-
SQ90G,  90 x 90 cm  880 – 900 x 880 – 900  6301607/08  7 550,- 
SQ100G,  100 x 100 cm  980 – 1000 x 980 – 1000  6301609/11  8 836,-
SQ810G  80 x 100 cm  780 – 800 x 980 – 1000  6301605/11  8 740,-
SQ108G,  100 x 80 cm  980 – 1000 x 780 – 800  6301609/06  8 740,-
SQ89G,  80 x 90 cm  780 – 800 x 880 – 900  6301605/08  8 098,-
SQ98G,  90 x 80 cm  880 – 900 x 780 – 800  63 1607/06  8 098,-

SE-C Utforingsprofil, krom  Ekstra breddejustering 25 mm 6301543 484,-

SC dusjhjørne med rette slagdører 

Med forkrommede profiler, vegger 8 mm      

SC80G, 80 x 80 cm  780 – 800 x 780 – 800  6301619/21  8 326,-
SC90G, 90 x 90 cm  880 – 900 x 880 – 900  6301622/23  7 550,-
SC100G,  100 x 100 cm  980 – 1000 x 980 – 1000  6301624/25  8 536,-
SC810G,  80 x 100 cm  780 – 800 x 980 – 1000  6301619/25  8 430,-
SC108G, 100 x 80 cm  980 – 1000 x 780 – 800  6301624/21  8 430,-
SC89G,  80 x 90 cm  780 – 800 x 880 – 900  6301619/23  7 938,-
SC98G,  90 x 80 cm  880 – 900 x 780 – 800  6301622/21  7 938,-

SE-C Utforingsprofil, krom  Ekstra breddejustering 25 mm 6301543 484,-

AxB 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

Alle priser er veiledende priser inkludert 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.

DUSJHJØRNE MED SLAGDØRER
•  Herdet sikkerhetsglass
•  Clear glass for enkel og miljøvennlig   
 rengjøring
•  Ingen gulvprofiler, krever helling mot sluk
•  Forkrommede profiler

•  Overløpsbeskyttelse medfølger, 
 dersom hellingen på gulvet ikke er 
 tilstrekkelig
•  Heve- og senkemekanisme løfter dørene  
 5 mm ved åpning

•  Kan åpnes 180 grader
•  Justerbar veggprofil 20 mm, gir en rett  
 dusj selv om veggene heller
•  Utforingsprofil 25 mm som ekstrautstyr 
•  Asymmetriske målkombinasjoner mulige

Detaljerte målskisser for hver størrelse 
finner du på www.gustavsberg.no.

Detaljerte målskisser for hver størrelse 
finner du på www.gustavsberg.no.

Målene under A x B er 
utvendige mål for profilen, 
og de angitte maksimums-
målene kan bare oppnås ved 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger.

Målene under A x B er 
utvendige mål for profilen, 
og de angitte maksimums-
målene kan bare oppnås ved 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger.
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SA rett slagdør for montering i nisjer

Med forkrommede profiler, vegg 8 mm      
  
SA80G,  80 cm  780 – 820   6301626  4 790,-
SA90G,  90 cm  880 – 920   6301628  4 949,-
SA100G,  100 cm  980 – 1020   6301631  5 066,-

SE-C Utforingsprofil, krom  Ekstra breddejustering 25 mm 6301543 484,-

A
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

Alle priser er veiledende priser inkludert 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.

SLAGDØRER FOR MONTERING I NISJER 
•  Herdet sikkerhetsglass
•  Clear glass for enkel og miljøvennlig   
 rengjøring
•  Forkrommede profiler
•  Ingen gulvprofiler, krever helling mot sluk

•  Overløpsbeskyttelse medfølger, dersom  
 hellingen på gulvet ikke er tilstrekkelig
•  Heve- og senkemekanisme løfter døren 5  
 mm ved åpning
•  Kan åpnes 180 grader

•  Justerbar veggprofil 20 mm, gir en rett  
 dusj selv om veggene heller
•  Utforingsprofil 25 mm som ekstrautstyr
•  Vendbar for høyre- eller venstremontering 

Detaljerte målskisser for hver størrelse 
finner du på www.gustavsberg.no.

Det angitte maksimumsmålet 
under A kan kun oppnås med 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger
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NRF-nr PRIS
 

Bredde i mm

Alle priser er veiledende priser inkludert 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.

NACC firkantet dusjkabinett

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm 
NACC   900x900 6318318/47/25 13 221,-

Med hvite profiler, vegger 6 mm  
NACC     900x900  6318328/39/25 13 014,-

 

NACQ halvrundt dusjkabinett

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm 
NACQ   900x900 6318346/47/45 14 590,-
  
Med hvite profiler, vegger 6 mm 
NACQ   900x900  6318338/39/45 14 265,-

DUSJKABINETT MED INNEBYGD BLANDEBATTERI
•  Herdet sikkerhetsglass
•  Clear glass for enkel og miljøvennlig   
 rengjøring
•  Hvite eller forkrommede profiler

•  Vipp-inn for enklere rengjøring
•  Justerbare føtter 20 mm
•  Mønstrede bakvegger skjuler 
 rørtilkoplinger

•  Innebygd termostatbatteri med dusjsett
•  Dusjkaret har demonterbare front-
 paneler i samme farge som kabinettets  
 profiler
•  Vannlåsen kan renses innefra kabinettet
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NRF-nr PRIS
 

Bredde i mm

NCC firkantet dusjkabinett, 80x80 cm

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm
NCC-G 80C   800x800  6318315/16/17 10 706,-

Med hvite profiler, vegger 6 mm
NCC-G 80W  800x800  6318326/27/17 9 054,- 

NCC firkantet dusjkabinett, 90x90 cm
(kun med forkrommede profiler)

Med forkrommede profiler, vegger  
6 mm NCC-G 90C  900x900  6318318/19/25 10 728,-

Rett batterikopling (par) for  
blandebatteri 150 c-c

For å feste blandebatteriet i  
dusjkabinettet    6301993  206,-

Alle priser er veiledende priser inkludert 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.

DUSJKABINETT
•  Herdet sikkerhetsglass
•  Clear glass for enkel og 
 miljøvennlig rengjøring
•  Hvite eller forkrommede profiler

•  Vipp-inn for enklere rengjøring
•  Justerbare føtter 20 mm
•  Mønstrede bakvegger skjuler 
 rørtilkoplinger

•  Dusjsett medfølger
•  Dusjkaret har demonterbare 
 frontpaneler i samme farge som  
 kabinettets profiler
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LB badekarvegg

Med forkrommede profiler, vegg 6 mm       

LB70G,  70 cm  700 – 720   6301633  3 773,-
LB80G,  80 cm  800 – 820   6301635  3 919,-

LB 2-delt badekarvegg

Med hvite profiler, vegger 6 mm 
Den indre veggen er fast, og den ytre 
kan åpnes både inn- og utover

LB6040G      6030128 5 030,-

Alle priser er veiledende priser inkludert 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.

A 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

•  Herdet sikkerhetsglass
•  Clear glass for enkel og 
 miljøvennlig rengjøring
•  Forkrommede profiler

•  Heve- og senkemekanisme løfter  
 døren 5 mm ved åpning
•  Justerbar veggprofil 20 mm, gir en  
 rett dusj selv om veggene heller

•  Kan åpnes 180 grader
•  Vendbar for høyre- eller 
 venstremontering

BADEKARVEGGER

Det angitte maksimumsmålet 
under A kan kun oppnås med 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger

Det angitte maksimumsmålet 
under A kan kun oppnås med 
rette og rettvinklede gulv og 
vegger
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HVA SLAGS TILBEHØR 
TRENGER DU?
Hos Gustavsberg finner du to serier med lettmontert tilbehør.

Disse seriene matcher produktene våre som hånd i hanske – nå 

kan du enkelt komponere det komplette baderommet du har 

drømt om, uten å gå på akkord med kvalitet, funksjon eller form. 

Alt er fuktbestandig og holder den høye kvaliteten du forventer av 

Gustavsberg. Formspråket er rent og minimalistisk, med detaljer 

i forkrommet messing og en finish som gir hele baderommet et 

visuelt løft.

Baderomstilbehør som matcher 

produktene våre perfekt. Høy kvalitet 

i forkrommet messing og med en per-

fekt overflatebehandling. G1 har rette 

linjer og vinkler, og gir en umiddelbar 

følelse av enkel og nedtonet eleganse.

G1-3827 TOALETTPAPIRHOLDER G1-3830 TOALETTBØRSTE G1-3824 KROK 

BADEROMSTILBEHØR G1

G1 FAST TAKDUSJ
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•  Husk å være forsiktig, så du ikke skader tetningsmembranen på  
 badet. Tett igjen borehullene etter alle kunstens regler.

•  Snakk med forhandleren eller montøren din om hva vegg-
 materialene tåler, og hvor og hvordan du bør plassere tilbehøret.

KJEK T Å VITE

G2-3844 KROKG2-3850 TOALETTBØRSTE 

G2 FAST TAKDUSJ

Tilsvarende finnes også i G1-serien

Baderomstilbehør som matcher produktene 

våre perfekt. Høy kvalitet i forkrommet mes-

sing og med en perfekt overflatebehandling. 

I G2-serien har de rette linjene fått selskap av 

en del rundere former. Runde stenger, kroker 

og holdere kan oppleves som varmere og 

vennligere i et intimt miljø. Designen er fort-

satt enkel og eksklusiv, men litt mer leken. 

Moderne, uten å være strikt og stram.

BADEROMSTILBEHØR G2

G2-3847 PAPPERSHÅLLARE
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G1-3822 Håndklestang, enkel 7031089 509,-

G1-3823 Håndklestang, enkel 7031091 728,-

G1-3824 Håndklehenger, krok 7031092 165,- 

G1-3827 Toalettpapirholder 7031093 625,-

Med forbehold om endringer og trykkfeil – kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.

ART-nr PRIS

BADEROMSTILBEHØR G1
•  Design med rette linjer og vinkler •  Forkrommet utførelse •  Ingen synlige festeskruer

TIL
B

E
H

Ø
R

G1-3830 Toalettbørste med holder 7031095  1 385,-

G3-3811 Reservebørste 
(passer også G1)  GB4110381101  191,-
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G1-3839 Baderomshylle 7031097 1 240,-

ART/NRF-nr PRIS

G1 Dusjsett
Dusjhode 200 x 200 mm

G1 Dusjsett inkl. Nautic
termostatbatteri
Blandebatteri, 150 c-c   4343681 4 994,-

G1 Dusjsett uten blandebatteri, 
for kombinasjon med blandebatteri
med tilkopling oppover   4342931 3 744,-

Består av:
Fast takdusj
Hånddusj på glider
Omkaster
1,75 m metallomspunnet slange

TILBEHØR
Veggfeste (innringet) for montering 
med dusjbatteri med 
dusjtilkopling nedover  4342933 381,-

Med forbehold om endringer og trykkfeil – kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.
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ART-nr PRIS

BADEROMSTILBEHØR G2
•  Design med avrundede linjer •  Forkrommet utførelse •  Ingen synlige festeskruer

Med forbehold om endringer og trykkfeil – kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.

TIL
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G2-3844 Håndklehenger, krok GB4110384400 116,-

G2-3850 Toalettbørste med holder GB4110385000 628,-

G3-3811 Reservebørste 
(passer også G2)  GB4110381101  186,-

G2-3847 Toalettpapirholder GB4110384700 225,-
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ART/NRF-nr PRIS

G2 Dusjsett
Dusjhode Ø 200 mm

G2 Dusjsett inkl. Nautic 
termostatbatteri
Blandebatteri, 150 c-c  4343682 4 994,-

G2 Dusjsett uten blandebatteri for 
kombinasjon med blandebatteri 
med tilkopling oppover  4342932 3 744,-

Består av:
Fast takdusj
Hånddusj på glider
Omkaster
1,75 m metallomspunnet slange

TILBEHØR
Veggfeste (innringet) for montering 
med dusjbatteri med 
dusjtilkopling nedover 4342933 381,-

Med forbehold om endringer og trykkfeil – kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.
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SPARER DU ENERGI  
VED TANNPUSSEN?
Gustavsberg er verdensledende når det gjelder blandebatterier. 

Både design, materiale og teknologien er av ypperste klasse. Med 

et blandebatteri fra Gustavsberg får du ikke bare et produkt som 

varer og fungerer år etter år, du sparer også både energi og penger 

hver gang du bruker det.

Løsningen ligger i blandebatteriets konstruksjon, som lar deg 

unngå å bruke mer eller varmere vann enn det du trenger.  

Gustavsbergs patenterte energisparende løsninger har i årenes 

løp fått mange prestisjefylte internasjonale utmerkelser og priser, 

og vi arbeider stadig med å gjøre dem enda mer effektive.

JEVNT TRykk oG TEmPERATUR

ENERGISPARING

EN REVoLUSJoNERENDE ENERGIBESPARENDE FUNkSJoN Som GJØR AT 

DU kAN REDUSERE ENERGIFoRBRUkET mED 50 PRoSENT. DEN ENkLE 

LØSNINGEN GÅR UT PÅ AT SPAkEN mÅ FØRES HELT UT TIL VENSTRE FoR  

AT VANNET SkAL oPPNÅ HØyESTE TEmPERATUR. NÅR DU SLIPPER SPAkEN, 

GÅR BLANDEBATTERIET ØyEBLIkkELIG TILBAkE TIL DET FoRHÅNDSINN-

STILTE komFoRTTRINNET, CIRkA 38–40 GRADER. komFoRTTEmPERATUREN 

ER FULLSTENDIG REGULERBAR FoR INDIVIDUELL TILPASING.

VANNSPARING

BLANDEBATTERIET HJELPER DEG Å UNNGÅ Å BRUkE mER VANN ENN 

DET DU TRENGER. UTGANGSPoSISJoNEN GIR ET FoRHÅNDSINNSTILT 

komFoRTTRykk Som ER HELT TILSTREkkELIG TIL FoR EkSEmPEL 

HÅNDVASk oG oPPVASk. LØFT SPAkEN HELT oPP FoR Å FÅ FULLT 

TRykk. NÅR DU SLIPPER SPAkEN, GÅR BLANDEBATTERIET AUTo-

mATISk TILBAkE TIL komFoRTTRykkET. TRykkFUNkSJoNEN ER 

FULLSTENDIG REGULERBAR FoR INDIVIDUELL TILPASING.

BERØRINGSFRITT BLANDEBATTERI

DEN SmARTE SENSoRTEkNoLoGIEN HJELPER DEG Å SPARE VANN  

oG ENERGI HELT AUTomATISk. BLANDEBATTERIET ÅPNES  

AUTomATISk NÅR DU HoLDER HENDENE I RIkTIG PoSISJoN, oG 

STENGES SÅ SNART DU FJERNER DEm. VED RENGJØRING HoLDER 

DU FoR FØLERØyET, SÅ DEAkTIVERES BLANDEBATTERIET mIDLERTIDIG. 

DRIVES AV STANDARDBATTERI ELLER TRANSFoRmAToR.

SELVREPARERENDE FARGE

ANTIBAkTERIELL FARGE

TERmoSTATBATTERIET HAR INNEByGD AUTomATISk SkÅLDINGS-

BESkyTTELSE oG TEmPERATURFØLER, SAmT TyPEGoDkJENTE

TILBAkESLAGSVENTILER. DET GJØR AT BLANDEBATTERIET

REAGERER RASkT PÅ TRykk- oG TEmPERATURFoRANDRINGER

Som kAN oPPSTÅ I VANNSTRØmmEN, oG JEVNER UT

FoRSkJELLENE.

ECo-START

ET ENERGIBESPARENDE BLANDEBATTERI Som GIR VANN mED

EN TEmPERATUR PÅ 17 GRADER NÅR SPAkEN STÅR I UTGANGS- 

PoSISJoNEN (RETT FREm), NoE Som GJØR AT DU SPARER BÅDE

ENERGI oG PENGER. mINDRE RIPER Som oPPSTÅR PÅ FARGELAkkERTE SPAkER 

oG RATT PÅ BLANDEBATTERIER I LoGIC-SERIEN, FoRSVINNER 

AV SEG SELV, TAkkET VæRE DE UNIkE, SELVREPARERENDE 

EGENSkAPENE. DEN LAkkERTE oVERFLATEBEHANDLINGEN GIR 

BLANDEBATTERIET LENGRE LEVETID oG REDUSERER RISIkoEN 

FoR SPREDNING AV BAkTERIER.

ALLE FARGELAkkERTE SPAkER oG RATT PÅ BLANDEBATTERIENE

I LoGIC-SERIEN HAR EN ANTIBAkTERIELL oVERFLATEBEHANDLING 

Som BLANT ANNET moTVIRkER SPREDNING AV BAkTERIER (F.EkS. 

PNEUmokokkER oG mULTIRESISTENTE BAkTERIER), VIRUS oG 

SoPP. oVERFLATEBEHANDLINGEN HAR EN LANGVARIG

oG DokUmENTERT EFFEkT PÅ mINST FEm ÅR.

UAVHENGIG SERTIFISERING
Nordic Quality-merket tildeles sertifiserte 

VVS-produkter i henhold til fastsatte krav  

kontrollert av INSTA-CERT. Produktene  

oppfyller fastsatte kriterier for produksjon,  

garantitid, reservedeler, dokumentasjon og  

teknisk egnethet for installasjon i Norden.

136



•  Samtlige kjøkken- og servantkraner leveres som standard med  
 Gustavsbergs patenterte vannsparingsteknologi – en oppfinnelse  
 som hvert år sparer tusener av liter vann. Og penger.

•  De energi- og vannbesparende funksjonene kan deaktiveres eller  
 reguleres etter behov. 

•  Alle komponenter er laget av næringsmiddelgodkjente materialer.

•  Alle våre blandebatterier er gjenvinnbare og produseres dessuten  
 hovedsakelig av materialer som er gjenvunnet. Når nye blande-
 batterier installeres, går 95 prosent av de gamle til gjenvinning.  
 Messingen blir da en ny råvare som messingverket produserer 
 former og stenger av, og disse brukes i produksjonen av blande-
 batterier.

•  De lettfattelige anvisningene gjør at du enkelt kan vedlikeholde  
 blandebatteriene selv. Du kan for eksempel sperre vann-  
 temperaturen for å redusere skåldingsfaren. Det er gjort i en 
 håndvending, uten spesialverktøy.

•  Alle ettgrepsbatterier har keramisk tetning. Disse er testet for å  
 tåle minst 450 000 spakbevegelser – noe som tilsvarer omtrent 20  
 års normal bruk.

•  Kjøkkenkranene kan også leveres med avstengning for oppvask-  
 og vaskemaskin. Ved nyinstallering av kjøkkenkraner er det et krav  
 at vannet skal kunne stenges av oppå oppvaskbenken. Derfor er det  
 praktisk å ha avstengningen integrert i blandebatteriet.

•  Mange rustfrie benker er så tynne at det kan oppleves som om  
 kjøkkenkraner med høy tut står litt ustøtt. Vi anbefaler montering på  
 oppvaskbenk med tykkere plate, eller i benkeplate. Sortimentet vårt  
 inneholder et stag som holder blandebatteriet støtt selv i tynne  
 benker.

•  En smart løsning er våre selvdrenerende utekraner. Når du stenger  
 kranen, tømmer den selv vannet ut av røret i veggen – dermed  
 risikerer du ikke kostbare vannskader.

•  Flere av servantkranene kan leveres med sidedusj for vegg-  
 montering. Den passer til alle servanter, og plasserer man den  
 inntil klosettet, blir den en utmerket erstatning for bidé.

På de neste sidene forekommer det noen tekniske termer som kan 
trenge en forklaring: 

Med vanntilkoplinger menes rørene på blandebatteriet som koples 
til innkommende vann. Blandebatteriene våre har fleksible vann-  
tilkoplinger. De er godkjente for det nordiske markedet og forenkler 
montering.

c–c angir avstanden mellom innkommende varmt- og kaldtvannsrør 
(senter-senter-mål).

Omkastere finnes på badebatterier og bestemmer om vannet skal 
komme ut av tuten eller dusjen.

kJEk T Å VITE

VIk TIGE BEGREPER

GUSTAVSBERGS ENERGIBESPARENDE 

SERVANTkRANER NAUTIC oG LoGIC FIkk 

BESTE mULIGE RESULTAT DA SIS Tk 519 oG 

kIWA TESTET ENERGIEFFEkTIVITETEN TIL 

FoRSkJELLIGE BLANDEBATTERIER.

VI SkRyTER ALDRI. VI LEGGER HELLER FREm FAkTA.

Gustavsbergs energibesparende servantkraner Nautic og 

Logic oppnådde beste mulige resultat i de tøffe effektivitets- 

testene som er utviklet av SIS TK 519 og Kiwa. Hemmelig-  

heten bak suksessen er de unike varme- og vannstrømsfunk-

sjonene våre som gjør at blandebatteriet øyeblikkelig går 

tilbake til det energibesparende komforttrinnet så snart du 

slipper spaken. Slik hjelper det deg å spare nesten utrolige 

mengder energi, vann og til og med penger – helt auto- 

matisk. Hvis du trenger mer eller varmere vann, fører du 

ganske enkelt spaken helt ut. Nautic og Logic kan dessuten 

tilpasses individuelt, noe som skiller Gustavsbergs blande-

batterier ytterligere fra konkurrentenes produkter. Men  

som sagt, vi skryter aldri. Vi legger heller frem fakta.
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mILJØVENNLIG
PoTETSkRELLING
Det brukes mye vann på kjøkkenet – altfor mye, faktisk. Det virker 

kanskje ikke så farlig å la kranen renne, men det går ut over miljøet, 

siden vi bruker mer energi enn nødvendig. Dessuten kaster vi  

bokstavelig talt penger i sjøen. Med Gustavsbergs kjøkkenbatteri 

får du automatisk hjelp til å unngå å bruke mer eller varmere vann 

enn du behøver. I praksis innebærer det at du kan spare både 

energi og penger, selv om du er sta og fortsetter å skrelle potetene 

under rennende vann.

NAUTIC kJØkkENkRAN

Vårt elegante Nautic blandebatteri er miljøsertifisert 

og utstyrt med både vann- og energibesparende 

funksjoner. Det starter med en temperatur på 30 

grader (spaken rett frem), noe som i de fleste tilfeller 

er tilstrekkelig. Funksjonen som regulerer gjennom-

strømningen og temperaturen, innebærer at du 

aktivt må vri spaken opp eller til siden for å oppnå en 

høyere temperatur eller større trykk. Når du slipper 

spaken, går den tilbake til sitt energigjerrige ut-

gangspunkt. De energi- og vannbesparende funksjo-

nene kan deaktiveres eller reguleres etter behov.

Nautic fås med høy eller lav tut, den høye i to ulike 

modeller.
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Vårt temperamentsfulle Logic blandebatteri er proppfullt av 

smarte finesser, både inni og utenpå. Det er også det første 

blandebatteriet som kan bytte identitet gjennom å ha utskift-

bare spaker i ulike farger. De lakkerte spakene har en selv-  

reparerende overflate der små riper forsvinner av seg selv.  

Dessuten er overflaten antibakteriell, og det er en stor fordel  

på kjøkkenet, der vi håndterer mat. Dessuten inneholder Logic 

de samme vann- og energisparefunksjonene som Nautic.

LoGIC kJØkkENkRAN

•  Samtlige kjøkken- og servantkraner leveres som standard med  
 Gustavsbergs patenterte vannsparingsteknologi – en oppfinnelse  
 som hvert år sparer tusener av liter vann. Og penger.

•  De energi- og vannbesparende funksjonene kan deaktiveres eller  
 reguleres etter behov. 

•  Blandebatteriene våre kan gjenvinnes. Alle komponenter er laget 
 av næringsmiddelgodkjente materialer.

•  De lettfattelige anvisningene gjør at du enkelt kan vedlikeholde  
 blandebatteriene selv. Du kan for eksempel sperre vann- 
 temperaturen for å redusere skåldingsfaren. Det er gjort i  
 en håndvending, uten spesialverktøy.

•  Alle ettgrepsbatterier har keramisk tetning. Disse er testet for å  
 tåle minst 450 000 spakbevegelser – noe som tilsvarer omtrent 
 20 års normal bruk.
  
•  Kjøkkenkranene kan også leveres med avstengning for oppvask-  
 og vaskemaskin. Ved nyinstallering av kjøkkenkraner er det et krav  
 at vannet skal kunne stenges av oppå oppvaskbenken. Derfor er det  
 praktisk å ha avstengningen integrert i blandebatteriet.

•  Mange rustfrie benker er så tynne at det kan oppleves som om  
 kjøkkenbatteriene med høy tut står litt ustøtt. Vi anbefaler 
 montering på oppvaskbenk med tykkere plate, eller i benkeplate.  
 Sortimentet vårt inneholder et stag som holder blandebatteriet  
 støtt selv i tynne benker.

kJEk T Å VITE

CoLoRIC kJØkkENkRAN

Heavenly Champagne

CoLoRIC kJØkkENkRAN

Rough Aluminium

CoLoRIC kJØkkENkRAN

CoLoRIC kJØkkENkRAN

Passionate Red

CoLoRIC kJØkkENkRAN

Moody Blue

LoGIC kJØkkENkRAN

Moody Blue

LoGIC kJØkkENkRAN

Perfect White

LoGIC kJØkkENkRAN

Sinful Black

LoGIC kJØkkENkRAN

Crazy Orange

LoGIC kJØkkENkRAN

Classy Chrome

Colorics farge består av hardanodisert aluminium, noe som gjør 

overflaten like holdbar som et forkrommet blandebatteri. Coloric 

er tilgjengelig i fem eksklusive farger.

LoGIC kJØkkENkRANER mED AVSTENGNING FoR oPPVASkmASkIN Classy Chrome

CoLoRIC kJØkkENkRANER  Sinful Black
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SERVANTkRANER LoGIC

Logic servantkran
Classy Chrome, uten oppløftventil 4340356  GB41214951 1 359,-

TILBEHøR:
Push-down ventil, Classy Chrome 4343054 GB41636575 01 401,-
Silventil   4342653 GB41637445  514,-

Spak for utbytting til farge:
Sinful Black  4342738 GB41638515-23 368,-
Perfect White  4342737 GB41638515-25 368,-
Moody Blue  4342739 GB41638515-36 368,-
Crazy Orange  4342741 GB41638515-38 368,-

Logic servantkran med hånddusj og veggfeste
Classy Chrome, uten oppløftventil 4340357  GB41214951 1 831,-

TILBEHøR:
Push-down ventil, Classy Chrome 4343054 GB41636575 01 401,-
Silventil    4342653 GB41637445  514,-

Spak for utbytting til farge:
Sinful Black  4342738 GB41638515-23 368,-
Perfect White  4342737 GB41638515-25 368,-
Moody Blue  4342739 GB41638515-36 368,-
Crazy Orange  4342741 GB41638515-38 368,-

ART-nr PRISNRF-nr

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.

•  Energiklasse A
•  Vannsparefunksjon
•  Energisparefunksjon
•  Typegodkjent fleksibel vann- 
 tilkobling for enklere montering

•  Fargede spaker som tilvalg
•  Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding
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Logic servantkran med hånddusj, veggfeste og 
avstengning for vaskemaskin
Classy Chrome, uten oppløftsventil  4340358 GB41214991 2 414,-

TILBEHøR:
Push-down ventil, Classy Chrome 4343054  GB41636575 01  401,-
Silventil   4342653 GB41637445 514,-

Spak og ratt for utbytting til farge:
Sinful Black   4342743  GB41638520 23  473:-
Perfect White   4342742  GB41638520 25  473:-
Moody Blue   4342744  GB41638520 36  473:-
Crazy Orange   4342745  GB41638520 38  473:-
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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 PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

SERVANTkRANER CoLoRIC 

SERVANTkRANER NAUTIC

Coloric servantkran uten bunnventil

Sinful Black  4340365  GB41219051 23 2 380,-  
Rough Aluminium  4340366  GB41219051 46 2 380,-  
Heavenly Champagne  4340367  GB41219051 47 2 380,-  
Moody Blue   4340313 GB41219051-36 2 380,-  
Passionate Red  4340369  GB41219051 49 2 380,-  

TILBEHøR:
Push-down ventil   4343054  GB41636575 01  401,-
Silventil   4342653 GB41637445  514,-

Coloric servantkran uten bunnventil, med hånddusj og veggfeste

Sinful Black   4340303 GB41219151-23  3 194,-  
Rough Aluminium  4340305  GB41219151-46  3 194,-  
Heavenly Champagne   4340307  GB41219151-47  3 194,-  
Moody Blue   4340316 GB41219151-36 3 194,-  
Passionate Red  4340311  GB41219151-49  3 194,-  

TILBEHøR:
Push-down ventil   4343054  GB41636575 01  401,-
Silventil   4342653 GB41637445 514,-

Nautic servantkran 

Med oppløftsventil   4340381  GB41214041  1 521,-

Med kjedefeste, uten bunnventil 4340384  GB41214047  *) 
*) Kontakt din forhandler for prisinformasjon

Nautic servantkran

Med silventil  4340324 GB41214043  1 513,-

•  Anodisert aluminium, like  
 slitesterkt som på et forkrommet  
 blandebatteri
•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart

•  Justerbart komforttrinn
•  Typegodkjent fleksibel vann- 
 tilkobling for enklere montering

•  Energiklasse A
•  Vannsparefunksjon
•  Energisparefunksjon

•  Typegodkjent fleksibel vanntilkobling  
 for enklere montering
•  Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding

•  Kan funksjonstilpasses med alternativ  
 spak (se www.gustavsberg.no)
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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 PRISNRF-nr

Nautic servantkran med hånddusj og veggfeste

Med oppløftsventil  4340383 GB41214141  2 535,-
Med kjedefeste, uten bunnventil 4340387 GB41214147 2 068,-

Nautic servantkran med 150 mm utløpstut
Svingbar tut 80˚

Uten bunnventil  4340302  GB41214045 1 555,-

Nautic servantkran med 150 mm utløpstut. 
Svingbar tut 80 ,̊ med hånddusj og veggfeste

Uten bunnventil  4340502  GB41214145 2 568,-
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Bunnventiler

Silventil   4342653 GB41637445 514,-
Push-down ventil  4343054 GB41636575 01 401,-

Forlenget spak for funksjonstilpasning.
For komplettering av installerte kraner

Spak til alle Nautic ettgrepskraner, krom 4343366 GB41637250 259,-
Spak til alle Nautic ettgrepskraner, rød/blå 4342627 GB41637360 01 373:-

3880 Vannlås for veggtilkobling
Består av en vannlås samt rør og hette for tilkobling mot vegg. 

Vannlås for veggtilkobling 6021905    1 039,-

3880 Vannlås for gulvtilkobling med L-rør.
Består av en vannlås samt L-rør og hette for tilkobling i gulv. 
Vannlåsen er spesielt egnet når avløpshullet er plassert nær vegg.

Vannlås for gulvtilkobling  6021907   1 255,- 
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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 PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

Nautic berøringsfri servantkran
Uten bunnventil   4340325 GB41214081 3 271,-

TILBEHøR:
Push-down ventil   4343054  GB41636575 01  401,-
Silventil   4342653 GB41637445  514,-
Transformator    GB41638561  250:-

BERØRINGSFRIE SERVANTkRANER
•  Passer like bra hjemme som i  
 offentlig miljø
•  Typegodkjent fleksibel vann- 
 tilkobling for enklere montering

•  Selvkalibrerende
•  Batterier følger med, sitter lett  
 tilgjengelig inne i blandebatteriet
•  Temperaturinnstilling eller plugg for  
 fast temperatur

•  Sensorens følsomhet kan justeres  
 uten verktøy
•  Rengjøringsfunksjon

BIDékRAN
•  Vannsparefunksjon
•  Energisparefunksjon

•  Typegodkjent fleksibel vann- 
 tilkobling for enklere montering
•  Strålesamler med kuleledd

•  Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding

Logic berøringsfri servantkran
Uten bunnventil, Classy Chrome 4340359 GB41214981 3 559,-

TILBEHøR:
Push-down ventil, Classy Chrome 4343054 GB41636575 01 401,-
Silventil   4342653 GB41637445  514,-
Transformator    GB41638561  250:-

Nautic bidékran med leddet strålesamler

Med oppløftsventil  4340501  GB41214071  2 051,-
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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 PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

Logic dusjtermostat med tilkobling opp
150 c-c, Classy Chrome 4341949 GB41214924 1 984,-

For utbytting til farge. Sett med mengde- og temperaturratt
Sinful Black 4342747 GB41638528-23 515,-
Perfect White 4342746 GB41638528-25 515,-
Moody Blue 4342748 GB41638528-36 515,-
Crazy Orange 4342749 GB41638528-38 515,-

Logic dusjtermostat med tilkobling ned
150 c-c, Classy Chrome 4341948  GB41214904 1 984,-

For utbytting til farge. Sett med mengde- og temperaturratt
Sinful Black 4342747 GB41638528-23 515,-
Perfect White 4342746 GB41638528-25 515,-
Moody Blue 4342748 GB41638528-36 515,-
Crazy Orange 4342749 GB41638528-38 515,-

Coloric dusjtermostat med tilkobling ned

Sinful Black 4341885 GB41219204  23 2 429,-
Rough Aluminium 4341886 GB41219204  46 2 429,-
Heavenly Champagne 4341887 GB41219204  47 2 429,-
Moody Blue  4341946 GB41219204  36 2 429,-
Passionate Red 4341889 GB41219204  49 2 429,-

Coloric dusjtermostat med tilkobling opp

Sinful Black 4341892 GB41219224 23 2 429,-
Rough Aluminium 4341893 GB41219224 46 2 429,-
Heavenly Champagne 4341894 GB41219224 47 2 429,-
Moody Blue  4341947 GB41219224 36 2 429,-
Passionate Red 4341899 GB41219224 49 2 429,-

LoGIC TERmoSTATBATTERI FoR DUSJ
•  Reagerer raskt på trykk- og  
 temperaturvariasjoner som  
 kan oppstå i systemet

•  Innebygd automatisk skåldings- 
 beskyttelse og varmtvannssperre

•  Keramisk avstengning 
•  Fargede ratt som tilvalg

CoLoRIC TERmoSTATBATTERI FoR DUSJ
•  Reagerer raskt på trykk- og  
 temperaturvariasjoner som kan  
 oppstå i systemet

•  Innebygd automatisk skåldings- 
 beskyttelse og varmtvannssperre
•  Anodisert aluminium, like slitesterkt  
 som et forkrommet blandebatteri

•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart
•  Keramisk avstengning
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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 PRISNRF-nr

BADEkARTUT FoR NAUTIC oG LoGIC DUSJBATTERIER
•  Passer til Nautic og Logic dusjbatterier   
 (produsert 01.2013 og senere) 

•  Når tuten står rett frem, kommer det   
 vann ut av den, og når den dreies   
 under blandebatteriet, kommer 
 vannet ut av hånddusjen

•  Dreibar badekartut øker sikkerheten   
 når barna leker på badet
•  Tuten tar ikke opp plass på badet

Dreibar badekartut  4342781 GB41638760 754,-

NAUTIC TERmoSTATBATTERIER FoR DUSJ
•  Reagerer raskt på trykk- og  
 temperaturvariasjoner som kan  
 oppstå i systemet

•  Innebygd automatisk skåldings- 
 beskyttelse og varmtvannssperre

•  Justerbar sperreknapp for  
 vannmengde (ca. 9 l/min)
•  Keramisk avstengning

Nautic dusjtermostat med tilkobling ned,

150 c-c   4341932  GB41215304  *

 * Kontakt din forhandler for prisinformasjon

Nautic dusjtermostat med tilkobling opp,  

150 c-c   4341935 GB41215324  1 821,-

Nautic dusjtermostatpakke,

150 c-c   4341939  GB41215387  2 026,-

Dusjpakken består av:
Blandebatteri: 4341932   
Dusjsett krom: 4342896  
med slange 1,75 m, veggstang med fester, glider, såpekopp

ART-nr PRISNRF-nr
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CoLoRIC ETTGREPS DUSJBATTERIER
•  Anodisert aluminium, like slitesterkt  
 som et forkrommet blandebatteri

•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart

NAUTIC ETTGREPSBATTERIER FoR VEGGmoNTERING
•  Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding

•  Den justerbare vannspare- 
 funksjonen leveres deaktivert,  
 men kan stilles inn etter behov

•  Blandebatteriene kan kombineres  
 med samtlige utløpstuter for bade- 
 kar, servanter eller kjøkken

Coloric dusjbatteri med tilkobling ned, 150 c-c

Sinful Black 4340904  GB41219004 23  2 313,-  
Rough Aluminium 4340905 GB41219004 46  2 313,-  
Heavenly Champagne 4340907  GB41219004 47  2 313,-  
Moody Blue  4340901 GB41219004 36  2 313,-  
Passionate Red 4340914  GB41219004 49  2 313,-  

Nautic veggbatteri med spak framover. 
Dusjtilkobling på undersiden og med ekstra vannutløp, 150 c-c 4340941  GB41214004  1 443,-

Rett kuleventil med avstengning, for ekstra vannuttak 4342639 FG079805705 179,-

Nautic veggbatteri med spak nedover. 
Dusjtilkobling på undersiden, 150 c-c 4340943  GB41214014  1 898,-

Nautic veggbatteri med spak nedover.  
Dusjtilkobling på oversiden og plugget utløp på undersiden, 150 c-c 4340944  GB41214024  2 034,-

ART-nr PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr
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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.146



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.
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ART-nr PRISNRF-nr

LoGIC ETTGREPSBATTERIER FoR VEGGmoNTERING
•  Kan kombineres med samtlige  
 utløpstuter for kjøkken, servanter  
 og badekar

•  Den justerbare vannspare- 
 funksjonen leveres deaktivert,  
 men kan stilles inn etter behov

•  Pluggede tilkoblinger for ekstra  
 kaldt- og varmtvannsuttak
•  Fargede spaker som tilvalg

Logic ettgreps veggbatteri
150 c-c, Classy Chrome  4340323 GB41214934 1 784,-

Logic badekartut
m/draomkaster /vender 4342905 GB41636820 639,-
85mm utløpstut 4342879 GB41633631 474,-
150mm utløpstut 4342877 GB41633632 474,-

Spak for utskiftning av farge:
Sinful Black 4342738 GB41638515-23 368,-
Perfect White 4342737 GB41638515-25 368,-
Moody Blue 4342739 GB41638515-36 368,-
Crazy Orange 4342741 GB41638515-38 368,-
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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 PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

LoGIC TERmoSTATBATTERI TIL BADEkAR
•  Reagerer raskt på trykk- og  
 temperaturvariasjoner som kan  
 oppstå i systemet
•  Innebygd automatisk skåldings- 
 beskyttelse og varmtvannssperre

•  Sperreknapp ved 38 °C for  
 komforttemperatur
•  Draomkaster/vender innebygd i  
 slangefestet 

•  Keramisk avstengning
•  Fargede ratt som tilvalg
•  Dreibar badekartut øker sikker- 
 heten når barna leker på badet

CoLoRIC TERmoSTATBATTERI FoR BADEkAR
•  Reagerer raskt på trykk- og  
 temperaturvariasjoner som kan  
 oppstå i systemet
•  Innebygd automatisk skåldings- 
 beskyttelse og varmtvannssperre

•  Anodisert aluminium, like slitesterkt  
 som forkrommet blandebatteri
•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart
•  Keramisk avstenging

•  Sperreknapp ved 38 °C for komfort- 
 temperatur
•  Draomkaster/vender
•  Typegodkjente tilbakeslagsventiler

NAUTIC TERmoSTATBATTERIER FoR BADEkAR
•  Reagerer raskt på trykk- og  
 temperaturvariasjoner som  
 kan oppstå i systemet
•  Innebygd automatisk skåldings- 
 beskyttelse og varmtvannssperre

•  Sperreknapp ved 38 °C for komfort- 
 temperatur
•  Justerbar sperreknapp for vann- 
 mengde (ca. 9 l/min)

•  Draomkaster/vender
•  Keramisk avstengning

Logic badekartermostat 150 c-c, Classy Chrome 4340995  GB41214933 2 456,-

For utbytting til farge. Sett med mengde- og temperaturratt
Sinful Black 4342747 GB41638528-23 515,- 
Perfect White 4342746 GB41638528-25 515,- 
Moody Blue 4342748 GB41638528-36 515,- 
Crazy Orange 4342749 GB41638528-38 515,- 

Coloric badekartermostat

Sinful Black 4341901 GB41219223 23 3 153,-  
Rough Aluminium 4341902 GB41219223 46 3 153,-  
Heavenly Champagne 4341903 GB41219223 47 3 153,-  
Moody Blue  4341945 GB41219223 36 3 153,-  
Passionate Red 4341906 GB41219223 49 3 153,-  

Nautic badekartermostat med fast tut og 
draomkaster/vender, 150 c-c    4341936 GB41205333 2 251,-

Blandebatteriet består av:
Dusjtermostat 4341932  GB41215304 *
Badekartut  4342905 GB41636820  639,-

*Kontakt din forhandler for prisinformasjon
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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 PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

CoLoRIC ETTGREPS BADEBATTERIER
•  Anodisert aluminium, like slitesterkt  
 som et forkrommet blandebatteri

•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart •  Draomkaster/vender

NAUTIC ETTGREPS BADEBATTERIER
•  Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding

•  Den justerbare vannspare- 
 funksjonen leveres deaktivert,  
 men kan stilles inn etter behov

•  Draomkaster/ vender

Coloric badebatteri med fast tut og draomkaster/vender, 150 c-c

Sinful Black 4340948  GB41219023 23  3 036,-
Rough Aluminium 4340949  GB41219023 46  3 036,-
Heavenly Champagne 4340951  GB41219023 47  3 036,-
Moody Blue  4340991 GB41219023 36  3 036,-
Passionate Red 4340953 GB41219023 49  3 036,-

Nautic badebatteri med integrert tut og 
draomkaster/vender, 150 c-c  4340945  GB41214023  2 406,-

Nautic badebatteri med fast tut og draomkaster/vender, 150 c-c 4340946  GB41214033  2 321,-

Nautic badebatteri med svingbar tut og 
draomkaster/vender, 150 c-c 4340947  GB41214035  3 199,-
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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 PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

CoLoRIC DUSJSETT
•  Anodisert aluminium, like slitesterkt  
 som et forkrommet blandebatteri
•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart

•  1,75 metallomspunnet slange
•  Hånddusj med 3 funksjoner

•  Kan kombineres med alle våre  
 bade- og dusjbatterier

DUSJSETT I
•  Dusjslange 1,75 m
•  Hånddusj med 3 funksjoner
•  Såpehylle med knagger

•  Justerbart øvre feste
•  Veggfestene kan limes eller  
 monteres med skruer

•  Kan kombineres med alle våre  
 bade- og dusjbatterier

DUSJSETT II
•  1,75 metallomspunnet slange
•  Hånddusj med 3 funksjoner

•  Justerbart øvre feste for tilpasning 
til gamle hull

•  Kan kombineres med alle våre  
 bade- og dusjbatterier

Coloric dusjsett med 1,75 m slange. 

Sinful Black 4342699  GB41103390 23 1 685,-
Rough Aluminium 4342701  GB41103390 46  1 685,-
Heavenly Champagne 4342702  GB41103390 47  1 685,-
Moody Blue  4342736 GB41103390 36  1 685,-
Passionate Red 4342704  GB41103390 49  1 685,-

Dusjsett I med 1,75 m slange, krom
Såpehylle med knagger er inkludert 4342896 GB41103250  495,-

Dusjsett II med 1,75 m slange, krom 4342628  GB41104053  963,- 
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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.
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ART-nr PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

FASTE DUSJSETT
•  Fast takdusj med kraftig vannstrøm
•  Hånddusj på glider
•  Draomkaster/vender
•  1,75 m metallomspunnet slange

•  For blandebatterier med  
 dusjtilkobling på oversiden
•  Kan kobles til blandebatterier med  
 dusjtilkobling på undersiden (se 
 tilbehør)

•  Takdusjhodet er 200x200 mm eller  
 diameter 200 mm

HÅNDDUSJ mED VEGGFESTE
•  Når det ikke er plass til et komplett  
 dusjsett med stang, kan løsningen  
 være en separat hånddusj med  
 veggfeste

Hånddusj Scandic  4342687 GB41636596 00 515,-

Slange til hånddusj 4343811  GB41636266 00 149,-

Veggfeste til hånddusj 4340714 GB41637575 104,-

G1-pakke.
Firkantet fast takdusjsett inklusiv Nautic dusjtermostat 
med tilkobling opp, 150 c-c     4343681 GB41215325 4 994,-

G1 dusjsett består av:   4342931 GB41103225 3 744,-

Fast takdusj 200 x 200 mm
Hånddusj på glider
Draomkaster/vender
1,75 m metallomspunnet slange

TILBEHøR
Kit for montering på dusjbatteri med tilkobling ned  4342933  381,-

G2 - pakke Rund fast takdusjsett inklusiv Nautic dusjtermostat  
med tilkobling opp, 150 c-c   4343682 GB41215320 4 994,-

G2 Dusjsett uten blandebatteri,
for kombinasjon med
blandebatteri med dusjtilkobling på oversiden    4342932 GB41103220 3 744,-

G2 Rundt fast takdusjsett, består av:
Fast takdusj
Hånddusj på glider
Draomkaster/vender
1,75 m metallomspunnet slange

TILBEHøR
Kit for montering på dusjbatteri med tilkobling ned  4342933  381,-
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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 PRISNRF-nr

Logic kjøkkenkran med høy tut og avstenging for 
oppvaskmaskin
Classy Chrome  4340693  GB41204996 2 404,-

Spak og ratt for utbytting til farge:
Sinful Black 4342743 GB41638520 23 473,-  
Perfect White 4342742 GB41638520 25 473,-  
Moody Blue 4342744 GB41638520 36 473,-  
Crazy Orange 4342745 GB41638520 38 473,-  

LoGIC kJØkkENkRAN
•  Energiklasse B
•  Vannsparefunksjon
•  Energisparefunksjon

•  Typegodkjent fleksibel vanntil- 
 kobling for enklere montering
•  Tuten kan dreies 110° (sperre ved 0°  
 og 60° er inkludert)

•  Fargede spaker og ratt som  
 tilvalg

Logic kjøkkenkran med høy tut
Classy Chrome 4340692 GB41204956 1 936,-

Spak for utbytting til farge:
Sinful Black 4342738 GB41638515 23 368,- 
Perfect White 4342737 GB41638515 25 368,- 
Moody Blue 4342739 GB41638515 36 368,- 
Crazy Orange 4342741 GB41638515 38 368,- 

B
L

A
N

D
E

B
A

TTE
R

IE
R 152



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.
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ART-nr PRISNRF-nr

ART-nr PRISNRF-nr

•   Vannsparefunksjon
•  Energisparefunksjon

•  Typegodkjent fleksibel vanntil- 
 kobling for enklere montering

•  Fargede spaker som tilvalg

•  Anodisert aluminium, like slitesterkt  
 som et forkrommet blandebatteri.
•  Aluminium er 100 % gjenvinnbart

•  Typegodkjent fleksibel vann- 
 tilkobling for enklere montering
•  Keramisk avstengning
•  Fast tut eller svingbar 110°

•  Coloric kjøkkenbatteri passer  
 fint sammen med benke- 
 monterte servanter

Logic kjøkkenkran med høy tut og dusjmunnstykke
Classy Chrome  4340781 GB41204958  3 374,-

Spak kan byttes ut med andre farger:
Sinful Black  4342738 GB41638515 23 368,- 
Perfect White  4342737  GB41638515 25  368,- 
Moody Blue  4342739  GB41638515 36  368,- 
Crazy Orange  4342741  GB41638515 38  368,- 

Logic kjøkkenkran med høy tut, dusjmunnstykke og  
avstengning for oppvaskmaskin
Classy Chrome 4340782  GB41204998  3 671,-

Spak og ratt kan byttes ut med andre farger:
Sinful Black  4342743 GB41638520 23  473,- 
Perfect White  4342742  GB41638520 23  473,-  
Moody Blue  4342744  GB41638520 36  473,- 
Crazy Orange  4342745 GB41627520 38  473,-  

LoGIC kJØkkENkRAN

Coloric kjøkkenkran
Sinful Black  4340723 GB41209055 23 4 169,- 
Rough Aluminium  4340724 GB41209055 46 4 169,- 
Heavenly Champagne  4340725  GB41209055 47 4 169,- 
Moody Blue  4340688 GB41209055 36 4 169,- 
 Passionate Red  4340727 GB41209055 49 4 169,- 

TILBEHøR:
Avstengningskran for oppvaskmaskin for benkemontering 4340745 GB41205081 1 230,-

CoLoRIC kJØkkENkRAN
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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 PRISNRF-nr

NAUTIC kJØkkENkRANER
•  Energiklasse B
•  Vannsparefunksjon
•  Energisparefunksjon
•  Typegodkjent fleksibel vanntil-
 kobling for enklere montering

•  Keramisk avstengning
•  Tut kan dreies 110° på lave modeller
•  Tut kan dreies 110° på høye  
 modeller (sperre ved 0° og 60°  
 er inkludert).

•   Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding

Nautic kjøkkenkran med ny høy tut, uten avstengning  
for oppvaskmaskin 4340778  GB41204057  1 519,-

Nautic kjøkkenkran med ny høy tut,
med avstengning for oppvaskmaskin 4340779 GB41204097  2 009,-

TILBEHøR:
Tilkoblingsvinkel for oppvaskmaskin i benk  4343189  GB41635790 01  568,- 

Nautic kjøkkenkran med høy tut,
uten avstengning for oppvaskmaskin  

Krom 4340765  GB41204056  1 484,-

Nautic kjøkkenkran med høy tut,
med avstengning for oppvaskmaskin  

Krom 4340766  GB41204096  1 961,-

TILBEHøR:
Tilkoplingsvinkel for oppvaskmaskin på benk  4343189   GB41635790 01  568,-

Nautic kjøkkenkran med lav støpt tut
Uten avstengning for oppvaskmaskin 4340767  GB41204055 1 484,- 

Med sidedusj 4340768  GB41204155 2 615,-
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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.
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ART-nr PRISNRF-nr

Nautic kjøkkenkran med lav støpt tut 
Med avstengning for oppvaskmaskin 4340771  GB41204095  1 961,-

Med sidedusj 4340772  GB41204195  3 093,-

TILBEHøR:
Tilkoplingsvinkel for oppvaskmaskin på benk 4343189  GB41635790 01  568,-

Nautic kjøkkenkran for veggmontering
med svingbar tut på oversiden    
 
Blandebatteriet består av
Veggbatteri med dusjtilkopling oppover,  
med plugget uttak nedover
Krom 4340944  GB41214024  2 034,-

Tut for montering på oversiden
Krom 4342624 GB4163 0184  654,-

Nautic kjøkkenkran for veggmontering
med svingbar tut (undermontert) og med ekstra vannuttak
    
  
Blandebatteriet har tilkopling ned, pluggede tilkoplinger for ekstra 
vannuttak og tilbakeslagsventiler i innløpet

Blandebatteriet består av:
Forspylingsbatteri med ekstra vannuttak  4341163 GB41214264 2 034,-

Svingbar utløpstut 250 mm, rett 4342868 GB41633614 654,-

ART-nr PRISNRF-nr

ND 40 kJØkkENkRAN
•  Typegodkjent fleksibel vann- 
 tilkobling for enklere montering

•  Keramisk avstengning
•  Tuten kan dreies 110°

•  Mulig å sperre varmtvanns- 
 temperaturen som beskyttelse  
 mot skålding

ND 40 kjøkkenkran med høy støpt tut  
uten avstengning for oppvaskmaskin

Krom    4340738   GB41209455  2 940,-

Med sidedusj  4340741 GB41209451 4 036,-

ND 40 kjøkkenkran med høy støpt tut  
med avstengning for oppvaskmaskin

Krom    4340739   GB41209495  3 350,- 

TILBEHøR:
Tilkoplingsvinkel for oppvaskmaskin på benk 4343189   GB41635790 01  568,-

Med sidedusj  4340742 GB41209491 4 445,-
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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 PRISNRF-nr

Utekran med typegodkjent tilbakeslagsventil og ratt,
selvdrenerende

For veggtykkelse maks. 30-400 mm 4342956 FG0105061 1 328,-

UTEkRAN
•  Enkel å montere og vedlikeholde
•  Kan monteres i eldre eksisterende rør
•  Selvdreneringen skjer nedover, noe  
 som er er skånsomt mot fasaden

•  Frostsikker selv om slangen er  
 tilkoblet
•  For maksimal veggtykkelse 400 mm  
 eller 1000 mm

•  Med nøkkel eller ratt som kan fjernes

Utekran med typegodkjent tilbakeslagsventil og nøkkel, 
selvdrenerende

For veggtykkelse maks. 30-400 mm 4343088   FG1015062  935,-

For veggtykkelse 30-400mm, leveres i i 10pkn. 4342954 FG1015060 890,-

For veggtykkelse maks. 30-1000 mm 4342955   FG0105070  2 068,-
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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.

B
L

A
N

D
E

B
A

TTE
R

IE
R157



Siden 2001 har Gustavsberg vært eid av Villeroy & Boch. Vi kan derfor 

tilby deg hele Villeroy & Boch sortimentet av eksklusive baderoms-

produkter. Ta kontakt med oss om du vil vite mer eller bestille brosjyrer.

BADERomSPoRSELEN 
FRA VILLERoy & BoCH
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guStavSberg

her haNDler  
Du guStavSberg
Du finner Gustavsbergs produkter i de fleste velassorterte 

baderomsbutikker, VVS-butikker og byggevarehus.

Ved spørsmål om forhandlere eller produkter, kan du 

sende en e-post til info.norway@gustavsberg.com 

eller ringe vår kundeservice på 67 97 82 50.

PRINTED MATTER

Klimakompensert trykksak for å motvirke drivhuseffekten.

Smarte baDerom gJØr 
fremtiDeN lySere
I denne katalogen fra Gustavsberg finner du massevis  

av inspirasjon og alt du trenger for å møblere hele

baderommet ditt. Du finner også mange eksempler 

på bærekraftig utvikling.

På sett og vis har Gustavsberg jobbet med bærekraft 

helt siden fabrikken for sanitærporselen ble anlagt i 1939. 

I den har vi skapt kvalitetsprodukter, patenterte løsninger 

og prisbelønt design.

Fra 1960-årene har vi vært verdensledende innen 

vann- og energibesparende teknologi. Våre blande 

batterier med unik, prisbelønt teknologi produseres i  

vår egen fabrikk i Vårgårda.

Og flere innovasjoner er på trappene.

I løpet av kort tid vil en ny og mer moderne fabrikk stå 

ferdig i Gustavsberg. Der vil vi i fremtiden ha enda større 

muligheter til å miljøtilpasse virksomheten vår.

Ved å velge smarte produkter fra Gustavsberg kan 

du også bidra til en mer bærekraftig utvikling. Smart 

bruk av vann og energibesparende teknologi gjør enorm 

forskjell både for økonomien din og miljøet.

På side 18 kan du også lese mer om World Toilet 

Day og vårt samarbeid med organisasjonen WaterAid. 

Hygieniske toaletter og rent vann er mangelvare i store 

deler av verden. Også på det området føles det naturlig 

for oss å gi vårt bidrag til en lysere fremtid.

Velkommen til Gustavsbergs smarte baderom.



a member of the 

villeroy & boch group

velKommeN til vÅr hJemmeSiDe
WWW.guStavSberg.No for
eNDa mer iNSpiraSJoN!

Support og Service

På hjemmesiden vår finner du også håndbøker og instruksjonsfilmer samt hjelp til 

drift og vedlikehold av dine produkter fra Gustavsberg. Du kommer i kontakt med vår 

kundeservice på info.norway@gustavsberg.com

iNSpirereNDe, iNNovative og milJØSmarte baDerom fra guStavSberg 2014–2015
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Smartere SpyliNg

Villeroy & Boch Norge AS

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog

Tlf.: 67 97 82 50 Fax: 67 97 16 57

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




