
NORDIC³ 
KOMPLETT BADEROMSSERIE

NYHET!
PRISVENNELIGE 
PRODUKTER TIL  
ALLE BADEROM



KLOSETT OG SERVANT
Nordic³ er en funksjonell og prisvennlig 
baderomsserie som passer i de fleste baderom. 
Serien består av gulvklosetter og veggskål, 
servanter i to størrelser og søyler. 
Alt produsert i hygienisk, holdbart og tettsitret 
sanitærporselen. 

Klosettene er glasert under spylekanten for 
enklere rengjøring og bedre hygiene. 
Servanten kan monteres på bolt eller konsoll.

Nordic³ er skapt for din hverdag med 
Gustavsbergs tradisjoner og kvalitet.

NORDIC³ WC 3500 MED SETE. 

NORDIC³ SERVANT 410050 MED SØYLE 2920 OG 

SERVANTKRAN NORDIC³. 

PAPIRHOLDER OG HÅNDKLEKROK FRA G2 SERIEN.

NORDIC³

STILLE OG TØRT

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

RENGJØRINGSVENNLIG

På alle klosetter med synlig sisterne har ”skjøten” mellom underporselenet og sisternen blitt 
flyttet opp. En myk kurve i porselenet forenkler rengjøring. Foten er glatt, noe som forenkler 
rengjøringen ytterligere.



BADEROMSMØBLER
Baderomsmøblene i i Nordic³ serien finnes i 
to farger, der skrog og front har samme farge. 
Med softclose stenges dørene mykt og lydløst. 
Leveres ferdigmontert og i mål som er tilpasset 
det skandinaviske baderommet. 

Servanten, som produseres i holdbart sanitær-
porselen, ligger tett montert på skapet. 
Legg til en servantkran,  og du har et komplett 
møbel til ditt baderom.
Nordic³ er skapt for din hverdag med 
Gustavsbergs tradisjoner og kvalitet.

NORDIC³ HØYSKAP B033 OG SERVANTSKAP B032 I GLOSSY WHITE MED 

NORDIC³ SERVANTKRAN. NORDIC³ SPEILSKAP I GLOSSY WHITE MED 

BELYSNING. HÅNDKLEKROK FRA G2 SERIEN.

NORDIC³ HØYSKAP B033 OG SERVANTSKAP B032 I LIGHT WOOD MED 

NORDIC³ SERVANTKRAN. NORDIC³ SPEILSKAP I LIGHT WOOD MED 

BELYSNING. HÅNDKLERKOK FRA G2 SERIEN.

GLOSSY WHITE LIGHT WOOD

GUSTAVSBERG / SMARTERE BADEROM

SOF T CLOSE

I et baderom kan akustikken medføre at plutselige og høye lyder oppleves forstyrrende. 
Med softclose stenges skapdører og skuffer mykt og lydløst.



3500 Nordic³ med skjult s-lås

3/6 liter 6022909       GB113500301203

SETER

8780 Nordic³ hardplast sete, hvitt 6096502 8780G101

9M64 Nordic³ propensete, hvitt 6025456 9M646101

3510 Nordic³ med skjult  p-lås

Kan festes  på  gulv, rett mot vegg 
eller i valgfri vinkel.

3/6 liter 6022926         GB113510301203

SETER

8780 Nordic³ hardplastsete, hvitt 6096502 8780G101

9M64 Nordic³ propensete, hvitt 6025456 9M646101

3530 Nordic³ veggskål 

For veggmontering  med innbyggings-
sisterne. Sisternen  inngår ikke i 
leveransen.                                                                         6023613         GB113530001000

SETER

8780 Nordic³ hardplastsete,hvitt 6096502 8780G101

9M64 Nordic³ propensete,hvitt 6025456 9M646101

GULVKLOSETT NORDIC³

• Produsert i hygienisk, holdbart og 
   tettsitret sanitærporselen.
• Funksjonell design med standard-
mål.

• Glasert under spylekant for 
enklere rengjøring.
• Passer med Triomont innbyggings-
sisterner.  

• Anbefalt spylemengde 3/6-liter.
• Boltavstand c-c 180 mm.
• Belastningstestet 400 kg.

VEGGSKÅL NORDIC³

• Produsert i hygienisk, 
holdbart og tettsitret sanitær-
porselen.
• Funksjonell design med standard-
mål.

• Glasert under spylekanten for 
enklere rengjøring. 
• Heldekkende kondensfri sisterne.
• Stille påfylling.

• Monteres med fire skruer eller lim. 
• Kan utstyres med armstøtte, og care- 
   sete for funksjonstilpassing. 
• Kan også monteres i hjørne.

RENGJØRINGSVENNLIG

På alle klosetter med synlig sisterne har ”skjøten” mellom 
underporselenet og sisterne blitt flytet opp. En myk kurve i 
porselenet forenkler rengjøring og hindrer smuss fra å samles. 
Foten er glatt for enklere rengjøring og bedre hygiene.

STILLE OG TØRT

Den heldekkende sisternen skjuler en separat inner-
tank. Den demper lyd og motvirkar kondens.

ART-nrNRF



410050 Nordic³ for bolt- eller konsoll 500x370 mm

Med armaturhull 6021222 41005001

410055 Nordic³ for bolt- eller konsoll 550x435 mm

Med armaturhull 6021223 41005501

2920 søyle i porselen
Servanten må monteres eksakt etter søylens høyde

Til servant 410050 og 410055 6020703 GB1129200100

SERVANT NORDIC³

• Produsert i hygienisk, holdbart og tettsitret sanitærporselen.
• Funksjonell design med standardmål.

• For bolt- eller konsoll.

ART-nrNRF



B032 Nordic³ servant med skap  
600x420 mm

Glossy  white 7031535 GB71B032E4WB

Light  wood 7031536 GB71B032E9WB

B033 Nordic³  høyskap 
Med to flyttbare glasshyller og et fast hylleplan.

Glossy white 7031531 GB71B03300E4

Light  wood 7031532 GB71B03300E9

A479 Nordic³ speilskap 
Asymmetriske speildører. Med to flyttbare 
glasshyller. For veggmontering. 
El-installasjonen skal gjøres av elektriker.  
Alle monteringsdetaljer medfølger. 
Kapslingsklasse IP44.  
For montering i område 2 i baderommet. 
LED-belysning.

White 7031533 GB71A47900E4

Light  wood 7031534 GB71A47900E9

BADEROMSMØBLER MED SERVANT NORDIC³

• Skrog og dører i samme materiale.
• Skapet levereres ferdigmontert.

• Dører med soft close for mykstenging.
• Åpning på bunn av skapet for avløp.
• Servant i hygienisk, holdbart og  
   tettsitret sanitærporselen.

• Håndtak i aluminium følger med.
• Dørene er forboret for håndtak.

ART-nr

SOF T CLOSE

I et baderom kan akustikken medføre at plutselige og høye lyder oppleves forstyrrende. 
Med softclose stenges skapdører og skuffer mykt og lydløst.

NRF nr.



NORDIC³

Nordic³ blandebatterier passer inn i 
alle baderom med sitt rene, klassiske og 
skandinaviske design. Servantkranene er 
utstyrt med en smart vannsparefunksjon, som 
kan tilpasses etter behov. Termostatbatteriene 
har en automatisk varmtvannssperre for 
skåldingsbeskyttelse og en Safe-Touch-funksjon 
som minsker varmen på dusjtermostatens 
framside. 
I tillegg har de meget gripevennlige ratt.

G1 og G2 er to takdusjer i et stilrent og elegant 
design. Ved å bytte til denne faste og delikate 
takdusjen, skaper du en lukseriøs følelse på 
badet.

Nordic³ er skapt for din hverdag ut i fra 
Gustavsbergs tradisjoner og kvalitet.

DUSJTERMOSTAT NORDIC³ OG

G2 DUSJSETT MED HANDDUSJ PÅ GLIDER.

FINNES OGSÅ I FIRKANTET MODELL G1.

HYLLEN ER FRA TILBEHØRSSERIEN SERIEN G1.

BLANDEBATTERIER TIL BADEROMMET



GUSTAVSBERG / SMARTERE BADEROM

SMARTE FUNKSJONER

FINNES OGSÅ MED AVSTENGNING FOR OPPVASKMASKIN

Nordic³ kjøkkenkraner har samme smarte vannsparefunksjon og et 
klassisk skandinavisk design som servantkranene. Finnes også med 
avstengning for oppvaskmaskin

Alle blandebatterier i Nordic³ er utstyrt med smarte funksjoner som gjør din hverdag mer behagelig og sikker, 
samtidig som du sparer både miljø og penger. Les mer om smarte funksjoner på neste side. 

KJØKKENKRANER



GUSTAVSBERG / SMARTERE BADEROM

SMARTE FUNKSJONER FOR
BLANDEBATTERIER

TILVALG
Alle kjøkken- og servantkraner i Nordic³ serien kan tilpasses og kompletteres med forlenget spak.

Spak for funksjonstilpassing
krom
NRF nr 4342627
ART nr GB41637360 01

Spak for funksjonstilpassing
blå/rød
NRF nr 4342735
ART nr GB41637363 01

BERØRINGSFRI SERVANTKR AN
Den smarte sensorteknikken 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 sensorøyet i 15 
sekunder, og dermed deaktiveres blandebatteriet i et minutt. 
Drives av standardbatteri eller transformator.

VANNSPARING
Blandebatteriet hjelper deg å unngå å bruke mer vann enn nødvendig. 
Grunninnstillingen gir en vannmengde som er tilstrekkelig for vask av 
hender. Maks vanngjennomstrømning oppnås ved å løfte spaken til den 
øverste stillingen. Når du slipper spaken, går den automatisk tilbake til 
grunninnstillingen. 

JEVN TEMPER ATUR
Termostatbatteriet har innebygd automatisk skåldingsbeskyttelse og 
varmtvannssperre, samt typegodkjente tilbakeslagsventiler. Det gjør at 
blandebatteriet reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer som kan oppstå i 
vannet og jevner de ut.

SAFE TOUCH
Samtlige termostatbatterier fra Gustavsberg har en safe touch-funksjon 
som innebærer at blandebatteriet er konstruert så varmvannet ledes langs 
blandebatteriets bakside. Dette minsker varmen på termostatens framside og 
riskikoen for å brenne seg. 



SERVANTKRANER NORDIC³

ART-nr

• Vannsparefunksjon som 
kan reguleres etter behov
• Går tilbake til komfortinnstilling
• Justerbar makstemperatur for 
skåldingsbeskyttelse.

• Keramisk tetning
• Den berøringsfrie servant-
kranen er selvkalibrerende med 
en praktisk rengjøringsfunksjon

• Stillbar perlator
• Typegodkjent fleksibel vanntilkobling
• Beskyttelsesklasse [AA]
• Typgodkjent av Sintef

Uten bunnventil 4340389 GB41213051

Med bunnventil 4340391 GB41213043

Servantkran Nordic³  
med sidedusj og veggfeste

4340392 GB41213061

Servantkran Nordic³ 
berøringsfri

4340393 GB41213081

Kjøkkenkran Nordic³ 4340695 GB41203056

Kjøkkenkran Nordic³ 
med avstengning for

oppvskmaskin                                                   4340696 GB41203096
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• Vannsparefunksjon som kan 
reguleres etter behov.
•  Går tilbake til 
komfortinnstilling

• Svingbar tut i 110° standard eller 60° 
• Keramisk tetning
• Typegodkjent fleksibel vanntilkobling

• Beskyttelsesklasse [AA]
• Typgodkjent av Sintefm

KJØKKENKRANER NORDIC³

NRF



TERMOSTATBATTERIER FOR DUSJ OG BADEKAR NORDIC³

• Sperreknapp ved 38°C 
for komforttemperatur 
• Innebygd automatisk 
skåldingsbeskyttelse

• Justerbar makstemperatur for  
   bedre skåldingsbeskyttelse
• Safe Touch, blandebatteriet 
blir ikke varm på framsiden

• Keramisk avstengning
• Typegodkjent tilbakeslagsventil
• Beskyttelsesklasse[EB]
• Meget gripevennlige ratt

M20x1,5
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Dusjtermostat Nordic³ 
med tilkobling ned

150 c-c 4341941 GB41215604

Dusjtermostat Nordic³ 
med tilkobling opp

150 c-c         4341942 GB41215624

Badekartut svingbar, fungerer

som omkaster       4342781 GB41638760

G1 dusjsett inkl dusjtermostat 
Nordic³

150 c-c         4342794 GB41215625

G2 dusjsett inkl dusjtermostat 
Nordic³

150 c-c 4342795 GB41215620
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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

BESØK GJERNE VÅR HJEMMESIDE 
WWW.GUSTAVSBERG.NO 

SUPPORT OG SERVICE

På vår hjemmeside finner du også manualer og instruksjonsfilmer og hjelp til 
drift og vedlikehold av dine produkter fra Gustavsberg. 
Du kommer i kontakt med kundservice på info.norway@gustavsberg.com 


