
GUSTAVSBERG/
HYGIENIC FLUSH

REVOLUSJONERENDE SPYLETEKNIKK

Hygienic Flush sørger for optimal hygiene ved hver spyling.
Den innovative designen med åpen spylekant har ingen 
smussfeller. Den smarte spylingen gjør effektivt rent helt opp 
til den tynne hygienelisten, og minimerer behovet for sterke 
rengjøringsmidler.

DEN NYE GENERASJONENS SMARTE TOALETTER/2017

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM

ENKLERE RENHOLD MED 
SMARTERE SPYLING
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UNIK SPYLETEKNIKK ER  
STANDARDEN HOS GUSTAVSBERG
Hos Gustavsberg arbeider vi hele tiden med å forbedre 
våre produkter, på alle måter og ned til minste detalj. 
Nå tar vi neste skritt i utviklingen av vårt mest hygieni-
ske toalett og introduserer Hygienic Flush som standard 
på våre toaletter. Hygienic Flush er en revolusjonerende 
spyleteknikk som gir optimal hygiene og gjør effektivt 
rent i hele skålen – med hver spyling. Den innovative 
designen med åpen spylekant og glatte overflater har 
ingen smussfeller og sørger for effektiv rengjøring helt 

opp til den tynne hygienelisten. Hygienic Flush gjør 
rengjøring lettere og sørger for at toalettet holder  
seg rent og friskt lenger.
Uansett hvilket toalett du velger, kan du være sikker  
på at du ikke bare får høy kvalitet, nordisk standard  
og tidløs skandinavisk design. De smarte og innovative 
funksjonene er standard, så de er alltid inkludert hos 
Gustavsberg. 

Hygienic Flush har mange fordeler. Den 
største forskjellen mellom en tradisjonell og 
en åpen spylekant er at den åpne spylekanten 
ikke har noen smussfeller. Renholdet blir 
enkelt med bare en tynn og lett tilgjengelig 
hygienelist rundt skålens øvre kant.  
Den funksjonelle hygienelisten stopper van-
net som skyller rent helt opp til kanten når du 
spyler – hver gang.

HYGIENIC FLUSH MED ÅPEN SPYLEKANTTOALETT MED TRADISJONELL SPYLEKANT 

LES MER OM HYGIENIC FLUSH, OG SE EN 

FILM OM DEN SMARTE SPYLETEKNIKKEN PÅ: 

GUSTAVSBERG.NO/HYGIENIC-FLUSH
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Den åpne spylekanten og de glatte overflatene 
gjør det lett å holde rent, og den smarte spylingen 
sørger for bedre hygiene.

Smartere spyling som gir bedre hygiene og forenkler renholdet. Det innovative 
designet med åpen spylekant og glatte overflater, eliminerer alle eventuelle
smussfeller. Hygienic Flush reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.

TIDLØS DESIGN I SAMSPILL MED 

PERFEKT FUNKSJON. HYGIENIC FLUSH 

PASSER I ALLE BADEROM.

HYGIENIC FLUSH

HELT RENT HVER GANG DU SPYLER

Gustavsberg tilbyr en helhetlig løsning for hele 
baderommet. Vi kombinerer høy kvalitet og smarte 
funksjoner med nordisk design. Det kan lyde 
selvfølgelig, men er kanskje grunnen til at vi har 
hatt gleden av å levere produkter til baderom i over 
190 år. Vår lange historie bygger på møtet mellom 
tradisjon og vår opprinnelse i skjærgården samtidig 
med at vi hele tiden har tatt i bruk moderne teknikk 
og et moderne formspråk.

Hygienic Flush er vår nyeste smarte funksjon, 
og i brosjyren har vi samlet et bredt sortiment. 
Selvfølgelig finnes det alternative toalettmodeller å 
velge blant. Alle varianter finner du på Gustavsberg.
no sammen med alt annet du behøver for et kom-
plett og smartere baderom.

GUSTAVSBERG – SMARTE BADEROM SIDEN 1825
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ESTETIC
- NYE FORMER FRA NYE GUSTAVSBERG

Da Jon Eliason skapte Gustavsbergs nye baderomsserie 
Estetic, lot han seg inspirere av vannets matematikk 
og bevegelser. Hver kurve føles både selvfølgelig og 
estetisk tiltalende. Servantens push-down-ventil går 
ton i ton med porselenet, og festene mot gulv og vegg 
er blitt usynlige. Ingenting forstyrrer den innbydende, 
organiske designen. Estetic baderomsporselen fås i tre 
farger: Blankt hvitt, matt hvitt og svart, og toalettet er 
å få både som vegghengt og gulvmontert modell. De 
myke formene gir et sjenerøst inntrykk, men de utv-
endige målene er beskjedne. Vakre former og smarte 
løsninger gjør det lett å innrede både små og store 
baderom med Estetic.

JON ELIASON ER INTERIØRARKITEKT 

OG DESIGNER OG HAR MEDVIRKET I 

FLERE TV-PROGRAMMER OM  

INNREDNING.

SE VÅRT INTERVJU MED JON PÅ  

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM

ESTETIC GULVMONTERT TOALETT I 

MATT HVITT.
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SMARTE FUNKSJONER SETTER SPISS PÅ DESIGNEN

PENT, STILLE, RENT

SMART OG SKJULT

ALT I SAMME FARGE

Navnet Estetic sier det meste om dette baderomsporselenet, men den eksklusive designen er ikke alt. Estetic inne-
holder også mange smarte løsninger som gjør livet på badet enda enklere og mer behagelig. Et baderom møblert 
med Estetic er vakkert, hygienisk og funksjonelt. Den organiske formgivningen er behagelig for øyet, og rene, ubrutte 
linjer og myke konturer gjør rengjøring og god hygiene til en enkel sak.

Gulvtoalettet monteres med lim eller skruer – som blir 
usynlige. En separat innertank demper lyd og motvirker 
kondens på sisternen. En myk kurve i porselenet foren-
kler rengjøringen og hindrer at det samler seg smuss i 
«sømmen» mellom underporselenet og sisternen.

Det vegghengte toalettet med usynlige fester er 
montert på en svært enkel måte med det patenterte 
systemet Suprafix. Det skjulte veggfestet gjør en nesten 
helt sømløs design mulig. Stiligere design uten smuss-
feller betyr bedre hygiene og enklere renhold.

Toalett, servant og push down-ventilen er i samme farge: 
blankt hvitt, matt hvitt eller svart. Dette løfter fram den 
elegante, organiske designen.

SE FILM OM SUPRAFIX PÅ 

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM
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NAUTIC
- VÅRT BREDESTE SORTIMENT, TAKKET VÆRE DEG

Hos Gustavsberg har funksjon og design alltid gått 
hånd i hånd. Da vi skulle utvikle den nyeste serien vår 
– Nautic – lyttet vi ikke først og fremst til våre egne
spesialister hos Gustavsberg. Vi lyttet til deg. Resul-
tatet er kanskje vår mest funksjonelle og miljøsmarte
baderomsserie noensinne.

Nautic er vår bredeste produktfamilie med toaletter 
i mange forskjellige varianter og utgaver. Vi har en 
Nautic for ethvert baderom eller behov. Felles for alle 
Nautic-toalettene er den vannbesparende teknikken 
– smarte, miljøvennlige løsninger som også er bra for
lommeboken. Et baderom som er innredet med Nautic,
er lydløst, vakkert, friskt og hygienisk.

RESERVEDELER I TI ÅR

Med et toalett fra Gustavsberg, uansett 
serie, kan du føle deg trygg. Vi er 
tilgjengelige for deg og vil ha originale 
reservedeler og erstatningsprodukter 
på lager i minst 10 år etter at produk-
tene ikke lenger finnes i sortimentet. 

MODELL MED FORHØYET SPYLEKNAPP SOM ER 

ERGONOMISK UTFORMET OG GODKJENT AV DET 

SVENSKE REVMATIKERFORBUNDET. HEL- OG 

HALVSPYLINGSFUNKSJONEN ER LETT Å FORSTÅ 

SELV I DUNKEL BELYSNING.

NAUTIC 1500 MED INNFELT SPYLEKNAPP.
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NYA KAROLINSKA VALGTE NAUTIC

SMARTERE NED TIL MINSTE DETALJ

SMART DESIGN SOM IKKE SYNES

På sykehus er kvalitetskravene til san-
itærporselen ekstra strenge, både med 
hensyn til hygiene og tilgjengelighet. 
Toalettene må, for eksempel, kunne 
brukes av personer med nedsatt bev-
egelsesevne og være lett tilgjengelige, 
hygieniske, enkle å holde rene samt 
vannbesparende. Det er ingen tvil om 
at Gustavsberg oppfyller disse strenge 
kravene. Vi er stolte leverandører av 
både sanitærporselen og blandebat-
terier til Nya Karolinska Solna.

Vår emballasje gjør det enkelt å lagre 
og håndtere toalettene, til glede for 
VVS-montørene. Jo raskere og mer 
smertefritt installasjonsarbeidet er, 
desto billigere blir det. 

Foten på Nautic gulvmontert toalett 
er glattere i sin design for å gjøre det 
lettere å gjøre rent. Den myke kurven 
i porselenet hindrer at det samler seg 
smuss i «sømmen» mellom underporse-
lenet og sisternen. Inne i den formgitte 
og heldekkende porselenskappen skjuler 
det seg en separat innertank, noe som 
gir Nautic svært stille spyling. Den sepa-
rate innertanken forhindrer også kondens 
på utsiden.

DET ER LETT Å VÆRE SMART MED NAUTIC

EMBALLASJELØSNINGENE FOR NAUTIC-

SERIEN ER BELØNNET MED DEN PRES-

TISJEFYLTE INTERNASJONALE PRISEN  

IF PACKAGING AWARD.

CERAMICPLUS = C+

UTAN CERAMICPLUS MED CERAMICPLUSAlt baderomsporselen fra Gustavsberg er 
av høyeste kvalitet. Ceramicplus er en et-
terbehandling som forbedrer de naturlige 
hygieniske egenskapene til porselenet og 
som er ekstremt holdbar og ripebestan-
dig. Mange av toalettene våre kan leveres 
overflatebehandlet med Ceramicplus, som 
gjør porselenet smussavvisende helt ned 
på mikroskopisk nivå. Vannet får ikke feste, 
men perler seg og renner av sammen med 
smuss og kalk. Overflatene holder seg 
renere lenger, og blir enklere å holde rene.

VANNET FÅR FESTE OG BLIR DER. KALKAV-

LEIRINGER FÅR MULIGHET TIL Å DANNES, OG 

SMUSS FESTER SEG. 

VANNET PERLER SEG OG RENNER AV. KALK 

OG SMUSS FØLGER MED. EVENTUELLE 

AVLEIRINGER SOM ER IGJEN, ER LETTE Å 

FJERNE.
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SMARTE SYMBOLER SOM HJELPER 
DEG Å VELGE RIKTIG 
For at du enkelt skal finne de rette egenskaper/kvaliteter som er viktig i ditt valg, har vi tatt fram symboler som  
forklarer alle smarte, og ofte usynlige, funksjoner som finnes på våre produkter.

CER AMICPLUS = C+

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 også bra for  

miljøet, ettersom den gjør at du klarer deg med mindre og mildere vaskemiddel ved rengjøring.

HYGIENIC FLUSH

Smartere spyling som gir bedre hygiene of forenkler renholdet. Det innovative designet med 

åpen spylekant og glatte overflater eliminerer alle eventuelle smussfeller. Hygienic Flush 

reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.

QUICK RELE A SE

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.

INGEN PL ATS FÖR SMUTS

På alle klosetter med synlig sisterne har “skjøten” mellom underporselenet og sisterne blitt 

flyttet opp. En myke kurve i porselenet forenkler rengjøringen og hindrer smuss og samles. 

Foten er glatt for enklere rengjøring og bedre hygiene.

T YST OCH TORRT

Den heldekkende sisternen skjuler en separat innertank. Den demper lyd og motvirker  

kondens.

SUPR AFIX

Skjult veggbrakett for usynlig montering av vegghengte toaletter. Smartere design uten 

smussfelle betyr bedre hygiene og enklere rengjøring. Det patenterte Suprafix-systemet 

forenkler installasjonen av vegghengende toalettet, og sparer både tid og vond rygg. 

SOF T CLOSE

Harde, tunge toalettseter har tidligere hatt en tendens til å støye hvis de legges ned litt 

uvørent. Soft close har løst dette problemet ved hjelp av en demper som er innebygd i 

setet, og som sørger for at det legges ned mykt og lydløst. Demperen har ingen direkte 

kontakt med porselenet, noe som forenkler rengjøringen og gjør setet mer hygienisk.
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TRIOMONT ER DEN ENKLESTE VEIEN 
TIL ET VEGGHENGT TOALETT
Triomont er et enkelt og fleksibelt system fra Gustavsberg for instal-
lasjon av vegghengte toaletter, servanter og bideer. Konstruksjonen 
og alt materialet er av høyeste kvalitet og oppfyller testkravene til 
belastning: 400 kilo. Du slipper med andre ord å bekymre deg for 
om konstruksjonen vil holde. Triomont monteringsstativ passer til 
de aller fleste baderom og gjør store og kostbare ombygginger un-
ødvendige. Dessuten kan du montere i hjørner og på trange steder. 
Det eneste du egentlig behøver er en dybde på 14 cm, som er den 
gulvplassen som monteringsstativet trenger. Den tar altså ikke mer 
plass enn et gulvmontert toalett.

DET ER MANGE VEGGHENGTE TOALETTER Å VELGE MELLOM

TRE INSTALLASJONSVARIANTER MED TRIOMONT

Samtlige vegghengte toaletter fra Gustavsberg passer med Triomont. Boltavstanden for fastgjøring av det 
vegghengte toalettet er 180 eller 230 mm – avhengig av type toalett. Ettersom Gustavsberg er en del av Villeroy 
& Boch, kan du også velge fra deres sortiment av toaletter. Med en boltavstand på 180 mm kan du bruke alle 
vegghengte toaletter fra både Gustavsberg og Villeroy & Boch. Det finnes toaletter for alle: barn og voksne, høye og 
lave, storvokste og bevegelseshemmede. Og de kan plasseres i hjørner og på trange steder. Alle passer selvfølgelig 
sammen med Triomont monteringsstativ fra Gustavsberg.

100

190

530

625

100

GULVMONTERT TOALETT

BAK HEL LETTVEGG BAK HALV LETTVEGG I ET HJØRNE

VEGGHENGT TOALETT OG TRIOMONT 

MONTERINGSSTATIV

*) EKSEMPELET VISER MÅL NÅR AVLØPETS 
SENTER LIGGER 100 MM FRA VEGGEN.

*

ET BADEROM OG  
14 CM GULVPLASS 

ER ALT DU BEHØVER



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Norge AS

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 50 

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

HELE PRODUKTUTVALGET VÅRT  
OG ENDA MER INSPIRASJON  
FINNER DU PÅ VÅR HJEMMESIDE 
GUSTAVSBERG.NO. VELKOMMEN!

SUPPORT OG SERVICE

På hjemmesiden finner du også håndbøker og instruksjonsfilmer samt hjelp 
til riktig bruk og vedlikehold av dine produkter fra Gustavsberg. Du kommer i 
kontakt med vår kundeservice på info.norway@gustavsberg.com




