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VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD
Det är smart att tänka på miljön när man
bygger badrum. Det är smart att satsa på
kvalitet. Det är smart att satsa på långsiktigt
hållbar design. Därför, menar vi, är det smart
att tänka Gustavsberg  
 
Gustavsberg är en av Skandinaviens ledande 
producenter av badrumsprodukter. Hög nordisk 
standard, tidlös design och smarta lösningar 
som spar vatten, energi och pengar gör det 
enkelt att skapa ett komplett badrum från Gus-
tavsberg. 

Idag är Gustavsberg ledare inom vattenbespa-
ring och miljöarbete – från produkt till färdig 
installation. 
 

Företaget ägs av den tyska koncernen Villeroy 
& Boch AG, en av Europas största producenter 
av badrumsinredningar. I koncernen ingår även 
varumärket Vatette, ledande inom installations-
material för badrum. 

I den här broschyren har vi förberett och tagit 
fram produkter för era specifika badrums-
projekt, men självklart går det att kombinera 
och välja produkter efter eget önskemål. 
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Ett modernt badrum måste vara långsiktigt 

hållbart. Det ställer höga krav på valet av 

badrumsprodukter, men även på valet av projekt- 

partner.

 Gustavsberg har varit en del av det svenska samhällsby-

gget sedan 1939 och du hittar våra badrumsmöbler i bl.a 

bostäder, inom vård och omsorg, och i offentlig miljö. Hög 

kvalitet, kompletta badrumslösningar, och marknadsledande 

teknik som sparar vatten och energi gör Gustavsberg till ett 

smart val av projektpartner.  

SMART ARBETSSÄTT
Vi vill påstå att det inte bara är produkterna som är smarta, det 

är även vårt arbetssätt. Att hitta lösningar som uppfyller ett 

större projekts alla tänkbara krav kräver att man är insatt – och 

det tar tid. För att kunna tillföra så mycket värde som möjligt 

vill vi därför bidra med vårt kunnande på ett så tidigt stadium 

som möjligt. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig identifiera 

projektets förutsättningar och ta fram förslag på en komplett 

lösning. 

MILJÖENGAGEMANG I ALLA LED
Vårt miljöengagemang sker på alla fronter: Det börjar i vår 

tillverkning där det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för 

att ta fram miljövänligare arbetssätt och mer miljövänliga  

material till våra produkter. Vi arbetar kontinuerligt för att  

minska mängden emballage och för att minimera transport-

vikt. Vi samarbetar även med våra transportörer för att minska 

vårt avtryck på miljön under resan till byggprojektet. Slutligen, 

när produkterna har installerats, kommer de att spara vatten 

och främja både miljön och byggnaden i årtionden. 

SJUKHUS MED MERA
2010 bjöds Gustavsberg in i projekteringen av Nya Karolinska 

Sjukhuset. I nära samarbete med några av världens mest fram-

stående healthcare-bolag utvecklades flera unika produkter. 

Genom dialog och långsiktighet byggdes det koncept som 

idag går under namnet Gustavsberg CARE. Att bygga sjukhus 

ställer extremt höga krav på en leverantör av badrum, men det 

här var ett projekt som påverkade hur vi idag jobbar med alla 

större projekt. Målet är alltid att vara involverade och lyhörda. 

Och att vår erfarenhet ska vara din trygghet.

TOTAL COST OF OWNERSHIP
Att ha en enda långsiktig projektpartner skapar trygghet. 

Genom att bidra med rutiner och kunskap och genom att ta 

på sig hela badrumskonceptet kan Gustavsberg förenkla allt 

från projektering till installation och – inte minst – förvaltning. 

Även ekonomiska frågor blir enklare att hantera. Total Cost 

of Ownership blir lättare att överblicka med en enda partner 

som kommer in tidigt och som finns kvar även långt efter själva 

byggfasen. Gustavsberg har, som sagt, varit en del av det 

svenska samhällsbygget sedan 1939…

VI ÄR MED DIG…

…HELA VÄGEN

FRÅN PROJEKT TILL OBJEKT

PROJEKTERING
Kanske värdefullast av allt: Att göra 

rätt från början. Våra produkter och 

specifikationer finns tillgängliga i 

digital miljö, vilket underlättar för 

arkitekter och konsulter redan under 

upphandlingsfasen.

• AMA-texter, 3D-ritningar och 

mycket mer finns på vår

INSTALLATION
Gustavsberg är världsledande inom 

smart teknik som sparar vatten och 

energi. Vi säkerställer att entre-

prenören har rätt produkter och 

bistår med utbildning, instruktions-

filmer och testinstallationer.

• Våra produkter är miljösmarta 

under sin livstid, men miljöhän-

syn tas även vid tillverkning, 

materialval, transport, återvin-

ning, med mera. 

SUPPORT OCH  
UTBILDNING
Livscykelkostnader, energi- och 

vattenbesparingskalkyler, bygg-

varudeklarationer, produktspecifika-

tioner, med mera. Vi delar med oss 

av vår kunskap och långa erfarenhet 

av projektering.

• Att ha en helhetsleverantör av 

badrum underlättar. För flera 

av våra kunder har vi skapat 

”paketlösningar”.

SÄKER VATTEN
Vattenskador kan drabba både 

byggen och färdigställda vå-

tutrymmen. Våra produkter är 

kvalitetssäkrade, det är även våra 

metoder för installation. För att 

vara riktigt säkra kan vi bistå dig i 

besiktningsfasen.

• Gustavsbergs produkter är 

Säker vatten-auktoriserade. 

Korrekt installation minime-

rar risken för vattenskador.

FÖRVALTNING
I ett fullskaligt, långsiktigt bygge utgör 

förvaltningen – över tid – 80 procent av 

kostnaden. Många aktörer tänker inte 

på det, men det gör Gustavsberg. 

• Gustavsberg ligger i framkant 

när det gäller anpassning till alla 

nya lagkrav för t ex energidekla-

rationer, med mera. (Tufft för oss, 

tryggare för dig.)

SERVICE
Produkter från Gustavsberg skapas 

för att hålla ur ett livscykelperspektiv. 

Utöver hög produktkvalitet har vi ett ser-

viceerbjudande som förenklar vardagen 

för alla inblandade.

• Gustavsberg garanterar bl a att 

reservdelar finns kvar 10 år efter att 

produkten utgått.
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HÄR HITTAR DU:
• Fullständigt sortiment
• Produktblad
• Produkbilder
• AMA-texter
• Typgodkännande
• Flödesdiagram
• Energiklassning
• Reach
• Monteringsanvisningar
• Måttskiss
• Skötselanvisningar
• Energikalkylator
• Reservdelar
• BIM-3D 

VI HAR INFORMATIONEN 
INFÖR DITT PROJEKT
PÅ VÅR HEMSIDA FINNS ALLT DU BEHÖVER

ENERGIMÄRKNING OCH ”BÄST I TEST!” 
Gustavsberg var en av initiativtagarna till att driva frågan om att energiklassifcera tapparmatur. Sedan 
2012 finns märkningen i Sverige. Syftet med märkningen är att hjälpa inköpare, installatörer och konsu-
menter att få opartisk hjälp med att välja energieffektiva produkter. Våra tvättställsblandare Nautic och 
Atlantic har fått högsta möjliga betyg (A) och är även accepterade i byggvarubedömningen. 

För oss måste badrum och vvs-installationer vara långsiktigt hållbara både för människan och miljön. I 
vårt ansvarstagande innebär det att vi kontinuerligt gör bedömningar på produkternas egenskaper i för-
sta hand via Byggvarubedömningen men också genom Sundahus och andra bedömningsinstanser.

VI TAR MILJÖARBETE PÅ ALLVAR

ENERGIKLASS A OCH B

1. ENERGIKLASS
2. TIDEN DET TAR ATT FYLLA ETT KÄRL MED 4 LITER VATTEN
3. ENERGIPRESTANDA. VÄRDET TAS FRAM VIA OLIKA TESTER  
    PÅ T.EX. FLÖDE, BLANDVATTENTEMPERATUR, SPOLTID OCH 
    SPAKINSTÄLLNINGAR.

1
Titta först efter vilken energiklass blandaren har fått, 
jämför därefter blandarens energiprestanda och antalet 
sekunder det tar att fylla upp ett kärl med 4 liter vatten. 
Båda värdena ska vara så låga som möjligt. För att få 
energiklass A får energiprestandan vara högst 1,6 kWh.

3

2

Långsiktigt hållbara badrum ställer högre krav på att 
vi lever upp till klimatlagen, EU-direktiv och byggna-
ders energiprestanda. Sveriges mål är väldigt  
ambitiösa när vi ser till byggnader! Stora insat-
ser och kunnande har gjorts när det kommer till 
fastighetens klimatskal, men desto mindre när det 
kommer till åtgärder som nästan gör störst skillnad, 
nämligen VVS-installationer.

Med vårt kunnande och ju tidigare vi kan komma in 
och hjälpa er med projektets förutsättningar, desto 
mer kan vi förstå era behov och hjälpa er göra rätt 
val utifrån byggnadens faktiska energi-användning.

Ett nära samarbeten är de bästa förutsättningarna 
för att utveckla nya badrumslösningar i form av pro-
duktutveckling, innovation, hållbarhet och marknads-
anpassning. Samarbete och närhet utvecklar både er 
och oss på bästa sätt, för att tillsammans skapa rätt 
badrum för dagens och kommande generationers 
användare - har vi råd att inte göra det?

Vi på Gustavsberg vill arbeta med det som känns 
värdefullt och som gör världen lite bättre!

LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BADRUM

www.gustavsberg.se/proffs/
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U
ppsalahem är en av de största byggherrarna 
i Uppsala. En populär hyresvärd, med drygt 
16 000 lägenheter och 30 000 hyresgäster, 
som arbetar långsiktigt med att utveckla 

sina bostäder. 

 “Det är viktigt för oss med en totalleverantör 
som vi kan lita på .Vi har jobbat med Gustavsberg 
och deras produkter i många år nu och alltid varit 
mycket nöjda. Leverans och budget har hållits. Och 
precis som vanligt är det samma höga kvalitet på 
produkterna”, säger Arne Lindh, marknadschef på 
GK RÖR.

 “Ytterligare skäl till att vi valt Gustavsberg 
är att man inte vill ha en salig blandning av olika 
produkter och varumärken. Att välja en och samma 
leverantör känns tryggt och smart. Och mycket bät-
tre för eftermarknaden vad gäller service och reserv-
delar. Gustavsbergs garantier gäller 10 år och skulle 
det vara något som saknas eller felas är det ju bara 
en enda samarbetspartner vi behöver vända oss till 
för support”, fortsätter Arne.

ÅPROMENADEN I UPPSALA
ÅPROMENADEN OMFATTADE EN STOR NYBYGGNATION MED CIRKA 270 
LÄGENHETER. GUSTAVSBERG HAR LEVERERAT ALLT FRÅN KOPPLINGAR, 
TVÄTTSTÄLLS- OCH KÖKSBLANDARE TILL DUSCHARMATUR OCH SANITETS- 
PORSLIN SOM TVÄTTSTÄLL OCH TOALETTER TILL SAMTLIGA BADRUM OCH 
KÖK

VALET AV BLANDARE ÄR VIKTIGARE ÄN VAD MAN TROR

BLYFRIA
Våra blyfria produktserie Nautic 
och Atlantic innehåller mindre 
än 0.1% bly

Produkterna har svensk energi-
märkning, klass A/B, samt finns 
bedömda som C+ av Sunda 
Hus och accepterade av Bygg-
varubedömningen. 

ENERGIKLASSADE
Våra energiklassade blandare 
spar både vatten, miljö och 
pengar.

Gustavbergs blandare Nautic 
har fått bästa testresultat i 
energimärkningen, klass A/B. 
Även Atlantic är energiklas-
sad med bästa energiklass.

DESIGNBLANDARE
Vår blandarserie Epic är en 
modern blandare som möter 
marknadens högt ställda krav, 
även de mest trendmedvet-
nas. 

Epic finns i tre färger; krom, 
matt svart och borstad mäss-
sing.

Att planera vattensystem för fastighetsprojekt kom-
mer med ett antal utmaningar. För användarna gäl-
ler det att få till lösningar som hjälper till att skapa 
komfort i vardagen medan fastighetsägarna letar 
efter lösningar som minimerar kostnaderna för inköp 
samt drift och skötsel.

I våra blandarserier finns idag standard, A-klassade och 
blyfria blandare. För att uppnå acceptans via bedöm-
ningsorgan såsom Byggvarubedömning och Sundahus 
krävs att produkten uppfyller alla krav. Vårt materialval 
gällande blyfria produkter innefattar endast godkända 
material från 4MS-listan. Nästan alla våra produkter har 
redan innan de nya BBR-reglerna (Boverkets bygg-
regler) legat i nivå med de nya gränsvärdena. Vi bytte 
tidigt till de 4MS-godkända materialen som uppfyller 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:3). Därmed-
uppfyller vi BASTA, SundaHus och Byggvarubedöm-
ning genom att vi använder 0,1% av totalvikten för 
begreppet blyfritt. 

Efterfrågan på accepterade eller godkända produkter 
har accelererat de senaste åren. Som svensk produ-
cent av blandare har vi tagit ännu ett steg genom att 
utveckla kompletta produktserier där samtliga blan-
dare är godkända av marknadens bedömningsorgan 
och uppfyller SS-820000 samt SS-820001.  

Vår ambition är alltid att jobba långsiktigt och framför 
allt leda miljöarbete inom hållbart byggande! Oav-
sett om du väljer en traditionell mässingsblandare 
eller blyfri blandare från oss så vet du att du får en 
svensktillverkad produkt som uppfyller alla hälso-och 
myndighetskrav. 
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BOSTÄDER – STANDARDBADRUM

Här ges exempel på standard, energiklas-
sade och uppgraderade badrum. 

I takt med att livsstilen förändras så ändras 
även vår syn på badrummet. För allt fler 
har badrummet blivit ett rum för lugn och 
ro.  
 
Ett badrum ska leva, åldras och förnyas 
i takt med de boende. Fler vill kunna bo 
kvar i hemmet vid sjukdom och på ålderns 
höst.  
 

TVÄTTSTÄLL NAUTIC 5556 - FÖR 
BULT/KONSOLMONTAGE 56 CM* 

RSK: 745 50 72
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Elliptisk bassäng med generösa avställ-

ningsytor
• För bult- eller konsolmontage

TOALETTSTOL NAUTIC 1500 - DOLT 
S-LÅS, HYGIENIC FLUSH*
 
4/2 Liter, standardsits, för limmontage
RSK: 780 58 59 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Hygienic Flush med öppen spolkant för 

enklare rengöring
• Låg spolknapp i snygg design 
• Passar för montage i hörn
• Sitthöjd 420 mm 

BOSTÄDER – STANDARDBADRUM

DUSCHSET*
 
RSK: 821 83 19
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Duschslang 1,75 m 
• Justerbart övre fäste 
• Tvålhylla med krokar
• 3 -funktions handdusch
• Fästes med skruv eller lim 

1604 BADKAR KOMBI MED FRONTSTATIV*

Mått: 1600x700 
Artnr: GB211604641601
Badkar RSK: 735 14 08
Badkarsfront RSK: 732 71 81 

EGENSKAPER
• Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt 

hållbar kombination
• Med optimalt utrymme för att stå och 

duscha
• Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i och 

ur badkaret
• Komplett med frontstativ, bottenventil och 

avloppsrör
• Ställbara fötter, karet står stadigt även på 

ojämna golv
• Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, 

ger plats för rördragning på vägg
• Stativets konstruktion gör karet mycket 

stabilt och så gott som omöjligt att välta
• Stödhandtag och antihalkbehandlad botten 

som tillval för säkrare bad
• Glazeplus som tillval för snabb och miljö-

vänlig rengöring

NAUTIC TERMOSTATBLANDARE, 
KROM*

Standard vred 
C-C: 160 mm 
Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa
Anslutning: Nedåt
RSK: 842 54 81 
Byggvarubedömd
Utloppspip: Vridbar med inbyggd omkastare 
RSK: 815 60 89

EGENSKAPER
• Sparar vatten och energi
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
• Soft move, keramiskt paket med mjuk och 

precis manövrering
• Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering 

för  varm- och kallvatten
• Justerbart komfortflöde och komfort-

temperatur
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning
• Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 

[AA] 

SPEGELSKÅP GRAPHIC - 60 CM*

550 x 599 x 160 mm
RSK: 894 74 78
Tillval: Badrumsbelysning Graphic, 30 cm 
RSK: 893 44 70

EGENSKAPER
• Dubbelsidiga spegeldörrar
• Frostade nederkant motverkar synliga 

fettfläckar
• Mjukstängande dörrar 
• 2 st flyttbara hyllplan i glas
• Inkl. prylmagnet & förstoringsspegel, 

monteras på valfri plats
• Kompletteras med badrumslampa
• Med plats för installation av eluttag
• Upphängningssystem monteras lätt 

och snabbt på vägg
• Material: målad fukttrög MDF klassad 

för badrum

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NYA 
NAUTIC*

Energiklass A
RSK: 827 85 00
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Energiklass A, sparar vatten och energi
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
• Soft move, keramiskt paket med mjuk och  
   precis manövrering
• Finns även i andra energiklasser
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BOSTÄDER – ROT BADRUM OCH KÖK

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NYA 
NAUTIC*

Energiklass A
RSK: 827 85 00
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Energiklass A, sparar vatten och energi
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
• Soft move, keramiskt paket med mjuk och  
   precis manövrering
• Finns även i andra energiklasser

TVÄTTSTÄLL 2560 ROT- FÖR BULT/
KONSOLMONTAGE 56 CM*
 
RSK: 745 43 64
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Utbytestvättställ för gamla konsoler
• Extra generöst flexibelt konsolavstånd, 

455-515 mm
• För bult- eller konsolmontage

KÖKSBLANDARE NYA NAUTIC - HÖG 
PIP*

Med diskmaskinsavstängning Energiklass B 
RSK: 831 14 62 
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Energiklass B, sparar vatten och energi
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt 

fram
• Soft move, keramiskt paket med mjuk 

och precis manövrering
• Finns även i andra energiklasser

DUSCHBLANDARE NAUTIC  
- TERMOSTAT*

Duschpaket Vaska inkl. duschset, 160/40 c-c 
RSK: 842 54 86 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Energiklass A, sparar vatten och energi
• Safe Touch, minimerar värmen på blan-

darens framsida
• Jämn vattentemperatur vid tryck- och 

temperaturförändringar
• Vaska puckar fästes på 
   utanpåliggande rör 

TOALETTSTOL NAUTIC 1591  
- ÖPPET S-LÅS, STOR FOT,  
HYGIENIC FLUSH* 
 
4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage
RSK: 781 37 05
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Med öppen spolkant för enklare rengö-

ring
• Stor fot: täcker märken efter gammal 

toalett
 

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

BOSTÄDER – ENERGIKLASSADE BADRUM

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NYA 
NAUTIC*

Energiklass A
RSK: 827 85 00
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Energiklass A, sparar vatten och energi
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
• Soft move, keramiskt paket med mjuk och   
   precis manövrering
• Finns även i andra energiklasser

KOMMODSKÅP GRAPHIC BASE - 60 CM 
MED TVÄTTSTÄLL*

Vit 
RSK: 891 40 42

EGENSKAPER
• Med heltäckande tvättställ i porslin
• Mjukstängande lådor för tyst och mjuk 

stängning
• Material: fukttrög spånskiva klassad för 

badrum
• Kort djupmått (41 cm) får plats även i ett 

mindre badrum
• Utrymme för montage av eluttag i lådan
• Upphängningssystem som är lätt att mon-

tera och justera

SPEGELSKÅP GRAPHIC BASE - 60 CM*
 
Vit 
Djup - 570 mm
Längd - 610 mm
Bredd - 170 mm 
RSK: 894 83 45 

EGENSKAPER
• Dubbelsidiga spegeldörrar
• Mjukstängande dörrar
• 2 st flyttbara hyllplan i glas 
• Kompletteras med badrumslampa
• Med plats för installation av eluttag
• Upphängningssystem monteras lätt och 

snabbt på vägg
• Material: fukttrög spånskiva klassad för 

badrum
• Tillval: LED-belysning

DUSCHBLANDARE NAUTIC  
- TERMOSTAT*
 
Duschpaket inkl. duschset, Energiklassad, 
160 c-c 
RSK: 842 54 84 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Energiklass A, sparar vatten och energi
• Safe Touch, minimerar värmen på blan-

darens framsida
• Jämn vattentemperatur vid tryck- och 

temperaturförändringar

TOALETTSTOL NAUTIC 1500 - DOLT 
S-LÅS, HYGIENIC FLUSH*
 
4/2 Liter, SC/QR sits, Ceramic plus  
För limmontage
RSK: 776 34 32 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Hygienic Flush med öppen spolkant för 

enklare rengöring
• Låg spolknapp i snygg design 
• Passar för montage i hörn
• Sitthöjd 420 mm
• Ceramic plus för snabb och miljövänlig 

rengöring 

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

BADKAR KOMBI 1574  
MED FRONTSTATIV - 1570X700

Med halvfrontstativ, vit
RSK badkar: 735 14 09
RSK halvfrontstativ: 732 71 81 
Artnr: GB211574641601 

EGENSKAPER
• Tillverkad av titanstål och emalj, en 

extremt hållbar kombination
• Med optimalt utrymme för att stå och 

duscha
• Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i 

och ur badkaret
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BOSTÄDER – UPPGRADERADE BADRUM

VÄGGHÄNGD TOALETT ESTETIC 8330 - 
HYGIENIC FLUSH*

Soft Close/Quick Release sits,  
Ceramicplus, vit
RSK: 776 31 59

EGENSKAPER
• Organisk design med lättstädade ytor
• Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare     
   rengöring
• Suprafix: dolt väggfäste för snabbt och      
   snyggt montage 

KOMMODSKÅP  GRAPHIC  MED TVÄTT-
STÄLL, VIT SLÄT LUCKA*
 
60 cm
RSK: 891 55 18 

EGENSKAPER
• Med heltäckande tvättställ i porslin
• Utfällbart lönnfack för förvaring av småsaker
• Utrymme för montage av eluttag
• Finns även för konsolupphägning utan       
   komod

TAKDUSCH ESTETIC ROUND*

Matt svart, 160 c-c
RSK: 828 30 64

EGENSKAPER
• Supertunn takdusch med generöst  
   vattenflöde
• 3-funktions handdusch med tryckknapp
• Blandare med rena, obrutna linjer och                  
   mjuka konturer
• Finns även i krom

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

FIXTUR TRIOMONT XS - FÖR TOALETT 
MED VÄGGTRYCKE* 

Dubbelspolning 4,5 och 3l eller enkelspol-
ning 4,5l RSK: 800 00 64 
Väggtrycke för Triomont XS - Fyrkantig 
spolknapp RSK: 739 36 51

EGENSKAPER
• Snygg installation, med ett minimum av       
  synliga rör
• Stort utbud av trycken i olika material  
   och färger
• Lämplig för montage mot rak vägg eller
   i hörn
Väggtrycke: 
• Tillverkad i vit plast
• För frontmontering på Triomont XS
• Finns i flera färgalternativ och utföranden

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE ESTETIC* 
 
Matt svart 
RSK: 827 78 37 

EGENSKAPER
• Organiskt formspråk
• Eco-stopp, justerbart maxflöde
• Finns i krom, matt svart och matt vit

BADRUMSSPEGEL RUND - 60 CM*

RSK: 887 94 63 
Badrumsbelysning Graphic 30 cm
RSK: 893 44 70

EGENSKAPER

• Avsedd för montage på vägg
• Enkel montering med justeringsmöjlig  
   heter
• Kan kombineras med Graphic belysning,  
   se tillbehör  
Belysning:  
• Kapslingsklass IP44, med inbyggt drivdon

SQUARE TILLBEHÖR  *
 
Toalettpappershållare Square. Matt svart. 
RSK: 874 40 64 
Handdukskrok Square. Matt svart.
RSK: 875 49 26 
Toalettborste inkl hållare Square. Matt 
svart.  
RSK: 874 40 65 

EGENSKAPER
• Exklusiv design med raka linjer och     
   rundade hörn
• Tillverkad i metall
• Kan skruvas eller limmas 
• Toalettborstens behållare är i glas.
• Finns även i krom och borstad mässing.

VI HAR MÅNGA OLIKA KNOPPAR, HANDTAG OCH TILLBEHÖR

SUPRAFIX 
SNABBT & 
SNYGGT 

MONTERAT

SQUARE DUSCHDÖRRAR, PAR*

För hörnmontage 90 x 90 cm, Krom
Artnr: GB51SRDR9090CR (2 st dörrar) 
RSK:  738 16 54 (Obs! 1 st dörr) 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Vändbara för höger/vänstermontage
• Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och  
    snabbt montage
• Blankpolerade profiler och dörrgrepp
• Härdat säkerhetsglas 6 mm  
• Öppningsbar 180 grader
• Oliksidiga måttkombinationer möjliga
• Inga golvprofiler ger en hygienisk och   
   lättstädad dusch
• Utrymme för håltagning för utanpåliggande  
    rör
• Breddningsprofil 20 mm, som tillval

SQUARE DUSCHVÄGG* 
 
Fast vägg 90cm, Krom 
Kan kombineras med Square duschdörr
DJUP - 2000 MM
LÄNGD - 31 MM
BREDD - 900 MM
RSK: 737 70 76 
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Fast vägg, kan kombineras med Square       
  duschdörr
• Vändbar för höger/vänstermontage
• Väggstaget, kapbart från 100 cm
• Väggstaget kan också användas tillsam      
    mans med duschdraperi
• Härdat säkerhetsglas 6 mm
• Blankpolerade profiler och väggstag
• Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger en rak  
  dusch även vid lutande väggar
• Breddningsprofil 20 mm, som tillval
• Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör
• Golvprofil limmas mot golv
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• Sollentuna 
• Danderyd
• Södersjukhuset
• Huddinge
• Södertälje
• St Eriks
• St Görans
• Nacka sjukhus
• Linköping
• Norrköping Vrinnevi
• Eksjö
• Jönköping Ryhov
• Växjösjukhus
• Kalmar
• Östrasjukhuset Göteborg
• Mölndal
• Hudiksvalls sjukhus
• Örebro Universitetssjukhus
• Värnamo
• Skövde 
• Mora
• Lindesbergsjukhus

VÅRD OCH OMSORG

VI ÄR MYCKET STOLTA ÖVER ATT FINNAS REPRESENTERADE PÅ  
MÅNGA AV SVERIGES SJUKHUS. NEDAN FINNS NÅGRA EXEMPEL.

ATT LYSSNA OCH 
FÖRSTÅ  
SKA GÖRA 
GUSTAVSBERG TILL 
MARKNADENS BÄSTA 
PARTNER

I ETT TIDIGT SKEDE 2010 BJÖDS GUSTAVSBERG IN I 
PROJEKTERINGEN AV NYA KAROLINSKA SJUKHUSET,  

BLAND ANNAT DÄRFÖR ATT 
GUSTAVSBERG REDAN FÖRDE EN 
DIALOG MED REGIONERNA OCH 
POTENTIELLA BESTÄLLARE OM MER 
ÄNDAMÅLSENLIGA OCH LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBARA BADRUMSPRODUKTER 
TILL VÅRDEN. 

IDAG FINNS GUSTAVSBERG CARE I FLERTALET AV 
SVERIGES STÖRSTA SJUKHUS.

LÄS HELA INTERVJUN MED THOMAS GÖRANSSON PÅ 
GUSTAVSBERG.SE
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I vårt breda utbud finns 
blyfria och energiklas-
sade blandare för alla 
behov. Med förlängda 
spakar för rörelsehäm-
made personer, eller 
bara för ökad tillgäng-
lighet. De är bygg-
varubedömda och god-
kända och uppfyller alla 
legala krav för samhälls-
byggnader.

Gustavsberg har ut-
vecklat silpluggsventiler 
anpassade specifikt för 
sjukhusmiljö. De sluter 
tätt för att förhindra 
smittspridning av, till 
exempel, legionella. Den 
tätslutande konstruk-
tionen förhindrar även 
dålig lukt. 

Vår dräneringsven-
til förhindrar even-
tuell smittspridning 
i duschslangar. Den 
tömmer både slang 
och duschhuvud på 
restvatten och minskar 
risken för, till exempel, 
legionella. Duschslangen 
är spiralformad så att allt 
vatten enkelt rinner ner 
och ut genom ventilen.

Flera av våra tvättställ 
lämpar sig – och kan 
anpassas ytterlig-
are – för sjukhusmiljö. 
Smutsavstötande C+-
behandling ger bät-
tre hygien, enklare 
rengöring, och minskad 
åtgång av rengörings-
medel. Rullstolsanpas-
sade tvättställ med plan 
undersida gör det enkelt 
att komma åt och att 
komma nära tvättstället.

I TRYGGA HÄNDER  
MED 
GUSTAVSBERGS 
CARE

ETT FLERTAL PRODUKTER SOM TAGITS FRAM AV GUSTAVSBERG I SAMRÅD 
MED NYA KAROLINSKA SJUKHUSET OCH ANDRA SJUKHUS HAR BLIVIT 
STANDARD INOM VÅRDEN. PRODUKTERNA, VÅR ERFARENHET OCH VÅR 
ORGANISATION GÖR ATT VI KAN ERBJUDA PAKETLÖSNINGAR FÖR SJUKHUS 
OCH VÅRDHEM.  

MED OSS SOM PROJEKTPARTNER KRÄVS DET ENDAST ETT TELEFONNUMMER 
FÖR HANTERING AV SERVICE, REKLAMATION OCH FÖRVALTNING. ATT 
HA EN PROJEKTPARTNER FÖRENKLAR ÄVEN KUNSKAPSÖVERFÖRING 
OM PRODUKTER OCH LÖSNINGAR. NÅGRA KONKRETA EXEMPEL PÅ ATT 
GUSTAVSBERG ÄR ETT TRYGGT VAL:

En förhöjd tryckknapp 
gör toalettbesöket  
enklare för personer med 
t.ex synnedsättning. Den 
har även anpassats för 
att en rörelsehämmad 
användare enkelt ska 
kunna spola toaletten 
med, till exempel, arm-
bågen.

Väggmonterat armstöd 
som passar till alla to-
aletter. Armstödet har 
en ergonomisk änd-
knopp som ger ett bät-
tre grepp. Justerbart 
gångjärn för långsam-
mare nedfällning

Gustavsbergs energief-
fektiva, blyfria dusch- 
och badkarsblandare 
finns med funktionsan-
passade RH-spakar och 
RH-vred som tillval. Det 
förenklar användandet 
för alla användare med 
nedsatt muskelstyrka. 
Spakar och vred finns i 
flera olika utföranden 
beroende på specifika-
tioner, krav och behov.

Våra produkter är an-
passade för vård och 
omsorg. Det är även vår 
organisation. Med våra 
”paketlösningar” och 
med oss som projek-
tpartner sparar du tid 
och pengar under byg-
gets alla faser, inte minst 
förvaltning. Resultatet är 
en fördelaktig Total Cost 
of Ownership med målet 
att ta hänsyn till alla 
kostnader från inköp till 
service och förvaltning.
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VID AKUTSJUKHUSET I HUDIKSVALL BEDRIVS VERKSAMHETEN TILL STOR 
DEL I BYGGNADER SOM UPPFÖRDES UNDER 70- OCH 80-TALET, ELLER I 
ÄNNU ÄLDRE HUS. NU SKA HELA BYGGET FRAMTIDSSÄKRAS. TOTALLEV-
ERANTÖR AV BADRUMSPRODUKTER UNDER ETAPP 1 ÄR GUSTAVSBERG.

CAREPRODUKTER
Gustavsberg har sedan tidigare ett brett utbud 
med produkter som utvecklats speciellt för sjukhus. 
Fler av dem har valts ut till Framtidsbygget:
 Tvättställ 740, marknadens mest ergonomiska 
RH-tvättställ som är anpassat för rörelsehämmade 
och rullstolsbundna, Nautic 1522 vägghängd  
toalettstol med armstöd och speciellt framtagen 
för sjukhus då den har ett städvänligt mellanrum 
mellan vägg och cistern. Nautic tvättställsblandare 
med användarvänlig förlängd RH-spak. Gustavs-
bergs A-klassade duschset med Nautic termo-
statblandare med RH-vred samt spiralslang med 
självdränerade ventil som ser till att inget stilla-
stående vatten blir kvar och som därmed minskar 
risken för legionellasmitta. 
 “Gustavsberg har många miljöbedömda produk-
ter och det är en förutsättning för att placeras i 
sjukhusmiljö”, säger Lars Åkerlind, delprojekt-
ledare Region Gävleborg.

Läs hela caset på gustavsberg.se.

Badrumsprodukter för sjukhus måste upp-
fylla stränga krav på att vara hygienska, 
miljövänliga,  energisnåla och patientsäkra. 
Gustavsbergs produkter uppfyller samt-

liga krav och har därför valts ut till ”Framtidsbygget” 
etapp 1. 
 Framtidsbygget omfattar Hudiksvalls sjukhus 
och Gävle sjukhus.Första etappen är ombyggna-
tioner av Hudiksvalls sjukhus som påbörjats och 
omfattar bland annat helt nya avdelningar för öron-
näsa-hals, hörselvård, sterilcentral, centralopera-
tion med operationsmottagning och uppvakning-
savdelning mm. Det är i denna etapp Gustavsbergs 
produkter installeras. 

INTE FÖRSTA GÅNGEN 
Även under tidigare renoveringar och tillbyggnader 
åren 2013 till 2015 installerades produkter från  
Gustavsberg. Entreprenör och VVS-ansvarig var 
Arne Åhs som är VD och ägare på ÅM Rör och Mek:
 “Vi valde Gustavsberg eftersom vi tidigare  
arbetat med varumärket och vet att det är bra 
kvalitet och bra ur energisynpunkt. Gustavsberg 
har flera bra produkter som är framtagna speciellt 
för ändamålet.”

N
ya Karolinska Sjukhuset, NKS, var ett unikt 
projekt. För att det var så stort, men också 
för att det var så visionärt. Den vanligaste 
certifieringsmodellen inom nybyggnation i 

Sverige idag är ”Miljöbyggnad”. Kravet vid byggna-
tionen av NKS var att uppfylla den allra högsta nivån, 
”Miljöbyggnad Guld”.
  I samarbete med några av de tongivande 
aktörerna kring NKS projektet utvecklades bland an-
nat toaletten Nautic 1522. Unikt med denna toalett är 
bland annat att utrymmet mellan cistern och vägg är 
2 cm och därmed lättstädat och hygieniskt. 
 Gustavsberg tog även fram blyfria blandare, funk-
tionsanpassade tvättställ, och en duschslang med 
en innovativ backventil som minimerar risken för 
legionella. Samtliga produkter testade, anpassade 
och godkända för sjukhusens höga krav på hygien, 
energi och tillgänglighet. Genom dialog och långsik-
tighet byggdes ett förtroende och ett kunskaps- 
kapital som idag är det koncept som går under nam-
net Gustavsberg Care. 

DET LÅNGA PERSPEKTIVET
Gustavsberg lägger stor vikt på att ständigt blicka 
framåt och säkerställa att Care-sortimentet uppfyller 
marknadens krav, även ur ett förvaltningsperspektiv. 
Som partner i sjukhusprojekt måste man säkerställa 
att produkterna uppfyller LCA (Life Cycle Asses-
ment), att reservdelar finns minst 10 år efter att en 
produkt har utgått ur sortimentet och att produkter-
na är accepterade av Byggvarubedömningen.

Läs hela caset på gustavsberg.se.

FRÅN BESTÄLLARE OCH BYGGARE TILL INSTALLATÖR  
OCH SLUTANVÄNDARE, ALLA SKA BLI NÖJDA.

LEVERANTÖR AV SANITETSPORSLIN OCH BLANDARE TILL NYA KAROLINSKA 
SOLNA ÄR GUSTAVSBERG. TILLSAMMANS MED SKANSKA HEALTHCARE 
HAR VI TAGIT FRAM EN SERIE ANPASSADE PRODUKTER FÖR ATT MÖTA DE 
HÖGT STÄLLDA KRAVEN PÅ HYGIEN OCH FUNKTIONALITET. 

HUDIKSVALLS SJUKHUS 
TOG DET SÄKRA 
FÖRE DET OSÄKRA

“PATIENTEN FÖRST”  
ÄR NKS LEDORD
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VÅRD OCH OMSORG - SJUKHUS

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NYA NAUTIC 
- 150 MM PIP*

Blyfri - förlängd spak, Energiklass A
Maxflöde (vid 300 kPa): 0,079 l/s
RSK: 827 85 15
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
• Funktionsanpassad spak i kontraste-

rande färg
• Laminär strålsamlare som motverkar 

aerosoler
• Soft move, keramiskt paket med mjuk 

och precis manövrering
• Eco-flow, för vatten- och energieffekti-

visering
• Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
• Keramisk tätning för droppsäkring och 

lång livslängd
• Smart inside, hållbar konstruktion för 

framtidens krav
• Justerbar maxtemperatur för ökat skåll-

ningsskydd
• Alla komponenter i livsmedelsgodkända 

material
• Mässing av Blyfri-DZR kvalitet
• Patenterad snabbmonteringsmutter för 

enkelt montage
• Överdragen flexibel vattenanslutning av 

hygienskäl
• Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]

VÄGGHÄNGD TOALETT NAUTIC 1522 
- MED CISTERN, HYGIENIC FLUS*

Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm. 
4/2 Liter, standardsits 
Djup: 800 mm
Längd: 700 mm
RSK: 382 57 56 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Utrymme bakom tank för enklare rengöring
• Med öppen spolkant för enklare rengöring 
• Belastningstestad 400 kg
• Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tät-
   sintrat sanitetsporslin
• Kan utrustas med armstöd och care-sits                         
  för funktionsanpassning
• Passar med vår Triomontfixtur för vägg   
   hängd toalett med tank 
• Tyst vattenpåfyllning
• Justerbar vattenanslutning R1/2´ för    
   flexibelt montage
• Fabriksinställd på dubbelspolning 4/2L
• Justerbar spolmängd upp till 6L
• Ergonomisk förhöjd spolknapp

TRIOMONT WC FIXTUR FÖR  
UTANPÅLIGGANDE SPOLCISTERN*
 
Montage: Vägg / hörn
Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm 
Golv-/vägganslutet avlopp
RSK: 382 57 56

EGENSKAPER
• Ställbar sitthöjd, 410-610 mm
• Belastningstestad stålram, 400 kg 
• Golv-/väggavlopp
• Montering utan håltagning i golv
• Medföljande anslutningsdetaljer
• Medföljande monteringdetaljer
• AMA montage utan extra komponenter

HJÄLPMEDEL - TVÄTTSTÄLL - 
4G1961 - FÖR BULTMONTAGE 60 CM*

Utan bräddavlopp
RSK: 750 29 96 
Byggvarubedömd
Bottenventil Care
För tvättställ utan bräddavlopp
RSK: 856 00 03 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Rullstolsanpassad med grund bassäng
• Slät undersida med griplist & benut-

rymme
• Släta, lättstädade ytor
   Bottenventil: 
• Tät avloppsventil
• Förhindrar bakterietillväxt i tvättstället
• Passar tvättställ upp till 65 mm tjocklek

HJÄLPMEDEL - TVÄTTSTÄLL 740 - 
BULTMONTAGE 60 CM*

Utan bräddavlopp
RSK: 745 51 34 
Byggvarubedömd 
Bottenventil Care
För tvättställ utan bräddavlopp
RSK: 856 00 03 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Rullstolsanpassad med grund bassäng
• Med plana ytor i bakkant för avställning
• Ytor på sidorna användbara som arm-

stöd 
Bottenventil: 

• Tät avloppsventil
• Förhindrar bakterietillväxt i tvättstället
• Passar tvättställ upp till 65 mm tjocklek

ARMSTÖD 1711 - UTAN STÖDBEN*

Väggmonterat
RSK: 898 01 47
Pappershållare 1714
RSK: 898 01 50

EGENSKAPER 
• Ergonomisk ändknopp ger bra grepp
• Justerbart gångjärn för långsammare 

nedfällning
• Väggmonterat, passar alla toaletter
• Rullstolsanpassad med grund bassäng
• Tillverkat i stål med rilsanlack
• Mycket goda egenskaper mot rost, stö-

tar, slag, nötning och kemisk påverkan
• Uppfällbart mot vägg
• Djup i uppfällt läge 185 mm
• Längd i utfällt läge 850 mm

NAUTIC DUSCHBLANDARE 
TERMOSTAT RH*

Vred: RH-vred
CC: 160 mm
Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa
Anslutning: Nedåt
RSK: 842 54 99 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Energiklass A enligt SS 820 001
• Kompensering för tryck- och tempera-

turdifferenser 
• Keramisk avstängning 
• Spärrknapp på temperatursidan vid 

38°C 
• Spärrknapp på mängdsida vid spar-

flöde 
• SafeTouch, blir inte het på utsidan 
• Typgodkända backventiler 
• Återströmningsskydd enligt EN 1717 

[EB]
• Tryckklass: Testad för PN10
• Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817

TVÄTTSTÄLLS- / KÖKSBLANDARE 
NAUTIC - VÄGGMONTERAD*

Utloppspip monterad ovan, 160 c-c
RSK: 830 32 51 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Energiklass B, sparar vatten och energi
• Justerbart komfortflöde och komfort-

temperatur
• Svängbar utloppspip

TILLGÄNGLIGHET ÄR ETT ORD SOM ANVÄNDS I MÅNGA OLIKA SAMMAN-
HANG. FÖR OSS ÄR TILLGÄNGLIGHET INTE BARA ATT SPAKEN PÅ EN 
BLANDARE ÄR LÄNGRE ELLER ATT VI HAR RÄTT KONTRASTFÄRGER. DET 
ÄR SÅ MYCKET MER. DET ÄR DE SMÅ DETALJERNA SOM AVGÖR. 

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL *SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

DUSCHSET CARE - SPIRALSLANG*

Blyfri - med dräneringsventil
RSK: 819 48 85 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Dräneringsventil tömmer restvatten för 

att minimera risken för legionella
• Väggfäste med justerbart c-c mått
• Fästes med skruv eller lim
• Svart spiralslang

VÅRD OCH OMSORG - SJUKHUS

Här ges exempel på produkter anpassade till sjukvår-
den. 
 
Gustavsberg utvecklar och erbjuder produkter an-
passade för sjukhus och äldreboende. Exempel på 
detta är vägghängda Nautic 1522 WC med cistern, 
förhöjda toalett-stolar, förhöjda tryckknappar, för-
längda spakar till blandare, bättre och en mer till-
gänglig symbolik för olika funktioner i våra produkter. 

När vi pratar detaljer, ta en titt på våra efterfrågade 
tvättställ, för anpassning och tillgänglighet i badrum. 
Nya hot som t.ex. resistenta bakterier ställer också 
nya krav på hygien, kvalitet, design och funktion. Är 

du intresserad av att starta eller delta i ett av våra ut-
vecklingsprojekt är du välkommen att kontakta oss. 

Medellivslängden i Sverige ökar och åldrandet i sig 
ställer helt nya krav på utrustning för badrum och 
kök. Kraven gäller inte bara funktion utan även det 
estetiska som är minst lika viktigt. Att göra produkter 
höj- och sänkbara är en annan bra funktion för ökad 
tillgänglighet. 
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I VÅRGÅRDA KOMMUN HAR TVÅ SKOLOR SOM BYGGDES PÅ 60-TALET 
DRABBATS AV FUKTSKADOR OCH ANDRA PRAKTISKA PROBLEM DÄR 
UNDERVISNINGEN BLEV LIDANDE. DÅ KOM MAN PÅ IDÉN ATT BYGGA EN 
SKOLA SOM KUNDE ERSÄTTA DEM BÅDA – OCH ATT DEN SKULLE VARA 
SVERIGES FÖRSTA SVANENMÄRKTA SKOLA.

LINDBLANDSSKOLAN ÄR 
SVERIGES FÖRSTA 
SVANENMÄRKTA SKOLA

GUSTAVSBERG BÄST I KLASSEN

Projektledare från Vårgårda kommuns var 
Harald Andrén. Han berättar att det var 
den dittills dåliga miljön som drev fram 
tankarna på att göra en svanenmärkt skola 

som kunde erbjuda en säkrad miljö för elever och 
lärare. De höga kraven skulle även gälla på skolans 
alla toaletter. Valet av Gustavsberg var inte förut-
bestämt:
 ”Vi diskuterade inte vilket fabrikat egentligen. Vi 
valde blandare utifrån svanenmärkning och högsta 
energiklass och då valde installatören och entre-
prenören blandarserien Nautic från Gustavsberg.”

SVENSKTILLVERKADE BLANDARE
Johan Wehlin på Djupedals rör var projektledare 
och kalkylator för VS-delen på skolan. När Vårgår-
da Kommun och entreprenören drog igång projek-
tet bjöds han in att ansvara för VS installationerna 
redan på projekteringsstadiet. 
 ”Vi valde Gustavsberg för att dom hade en bra 
kvalitet samt hög energiklass, vilket krävdes för att 
skolan skulle få svanenmärkning. Och när arma-
turfabriken med tillverkningen ligger ett stenkast 
bort så var valet självklart.”

HÅLLBARHET STYR VALET
Enligt Harald finns det praktiska fördelar med att 
inte ha så många olika fabrikat. 
 ”Vi har alltid ett hållbarhetsperspektiv och ett 
underhållsperspektiv. Vi underhåller själva, så det 
är viktigt med bra produkter som håller och där 
det är enkelt att få fram reservdelar.”
 Johan berättar att just det projektet dessutom 
bröt ny mark för många av de inblandade:
 ”Det hade inte byggts en skola med Svanen-
märkning i Sverige vad jag förstått. Så detta var 
lite speciellt även för Svanen själva.” 

SVANENMÄRKNINGEN GAV 
MERSMAK
Lindbladskolan öppnade i årsskiftet 2019 – 2020. 
Den projekterades för 525 elever i F-6. Projektet 
har slagit väl ut. Föräldrar, elever och lärare är 
nöjda. Och nu finns planer på att bygga en svanen-
märkt förskola.

Läs hela caset på gustavsberg.se.

TOALETTSTOL NAUTIC 1500 - 
DOLT S-LÅS, HYGIENIC FLUSH*

6 Liter, utan sits, utan avstängnings-
ventil, C+, Vandalknapp
Artnr: GB1115006R1403 
Byggvarubedömd 
 
 
EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Med öppen spolkant för enklare ren-

göring
• Ceramicplus: städa snabbt & miljövän-

ligt 

Här ges exempel på produkter anpassade till skola. 

Med en organisk design med rena linjer på tvättställ och blandare, 
underlättas rengöringen. För att tåla det slitage en toalett-stol 
utsätts för i en offentlig miljö bör den t ex vara utrustad med en 
sits i hårdplast med stabila fästen i rostfritt stål.  
 
För att minska vattenförbrukningen och onödig spridning av 
smitta kan beröringsfria blandare vara en smart lösning.

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

TOALETTSTOL NAUTIC 1546 - 
S-LÅS, HÖG MODELL, HYGIENIC 
FLUSH*

4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage
RSK: 781 10 45 
Byggvarubedömd

EGENSKAPER
• Städvänlig och minimalistisk design
• Med öppen spolkant för enklare 

rengöring
• Hög sitthöjd för högre bekvämlighet

ARMSTÖD 1711 - UTAN STÖDBEN*

Väggmonterat
RSK: 898 01 47
Pappershållare 1714
RSK: 898 01 50

EGENSKAPER 
• Ergonomisk ändknopp ger bra grepp
• Justerbart gångjärn för långsammare 

nedfällning
• Väggmonterat, passar alla toaletter
• Rullstolsanpassad med grund bassäng
• Tillverkat i stål med rilsanlack
• Mycket goda egenskaper mot rost, stö-

tar, slag, nötning och kemisk påverkan
• Uppfällbart mot vägg
• Djup i uppfällt läge 185 mm
• Längd i utfällt läge 850 mm

OFFENTLIG MILJÖ - SKOLA
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OFFENTLIG MILJÖ - SKOLA

FÖRSPOLNINGSSET*

Med termostatblandare 160c-c och 
utloppspip
RSK: 844 71 01

EGENSKAPER
• Funktionell och ergonomisk design
• Spolhandtag som minimerar tryckslag
• Två olika spolbilder

OFFENTLIG MILJÖ - FÖRSKOLA

O.NOVO KIDS
Ergonomisk och lekfull

O.NOVO KIDS TVÄTTSTÄLL  

1300 X 430 MM
Artnr: 4A0813 R1 Vit Alpin
Artnr: 4A0813 BC9A Ocean Blue
Artnr: 4A0813 BCP5 Sunshine Yellow

EGENSKAPER
• Tvättställ för barn i tre olika höjder och  

djup med plats för tre blandare. 

O.NOVO KIDS BLANDARE 

RSK 827 84 32 Blå
RSK 827 84 34 Gul
RSK 827 84 33 Röd

EGENSKAPER
• Blandare med ergonomiska handtag i 

lekfulla färger

O.NOVO KIDS BARNTOALETT  

520 X 320 MM
Artnr: 4690 R0 01 Vit Alpin
Artnr: 8M12 61 9C Röd, Blå, Gul
Artnr: 9223 74 P4 Vit, Röd

EGENSKAPER
• Toalett anpassade för barn 

*SE GUSTAVSBERG.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL *SE VILLEROY-BOCH.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL

Här ges exempel på produkter anpassade till förskola.  

För att öka tillgängligheten och glädjen i hygien för de yngsta, kan en färglad toalett med extra låg  
sitthöjd installeras. Tvättstället har tre olika höjder så barn i alla åldrar kan tvätta händerna själva. 

NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5556* 

560x430 mm 
Med bräddavlopp och blandarhål
Standard glacering
Bultavstånd c-c 280 mm
Konsollängd 260 mm
RSK: 745 50 72 
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Förberett för bult- och konsolmontage 
• Elliptisk form
• Hygienisk design
• Bra avställningsyta 
• Går att komplettera med Rebase hylla.  
   Se bild nedan.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NAUTIC - 
SENSOR BLYFRI*

Blyfri, Sensorstyrd
Artnr: GB41214081 0 
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Batterier ingår, sitter monterade i blan-

daren
• Enkel installation med självkalibrering
• Smart funktion för rengöring och skydd 

mot sabotage

TVÄTTSTÄLLS- / KÖKSBLANDARE 
NAUTIC - VÄGGMONTERAD*

Utloppspip monterad ovan, 160 c-c
RSK: 830 32 51 
Byggvarubedömd 

EGENSKAPER
• Energiklass B, sparar vatten och energi
• Justerbart komfortflöde och komfort-

temperatur
• Svängbar utloppspipär placerad nära 

väggen
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I samtliga av hotellets 12 rum samt spadelen är 
badrumsprodukterna från Villeroy & Boch samt 
Gustavsberg.   

 
När vi kliver in i badrummen så möts vi av en fan-
tastisk känsla av lyx och elegans, med vägghängda 
toaletter och en stor härlig takdusch. Alla hotellrum 
har stora panoramafönster ut mot naturen, så man 
där man njuta av den magnifika utsikten. Har man 
tur kan man även få se och uppleva det spektakulära 
Norrskenet.

 “Fokus i projektet har varit att välja hållbara 
produkter, där det finns reservdelar om produkten 
behöver servas, därför valde vi Gustavsbergs produk-
ter”, säger Anders Blomqvist, projektledare på Boden 
Rör AB som utfört VVS installationerna på Arctic Bath. 

 “De badrumsprodukter vi valde ut skulle 
ha både design, miljötänk och en bra prisbild. Vi är 
jättenöjda med resultatet och har fått stor publicitet 
kring hotellet vilket är väldigt kul, säger Anders.”

ARCTIC BATH  
– EN UNIK UPPLEVELSE

PRECIS SÖDER OM POLARCIRKELN I LAPPLAND INTILL ELLER RÄTTARE 
SAGT PÅ LULEÄLVEN LIGGER ETT UNIKT HOTELL. ARKITEKTUREN HAR 
FÅTT SIN INSPIRATION FRÅN FÖRR DÅ MAN FRAKTADE TIMRET VIA 
FLODEN, DET BILDADES TIMMERBRÖTEN. INSPIRATION AV DETTA SYNS 
TYDLIGT PÅ DEN RUNDA, FLYTANDE BYGGNADEN. 

OFFENTLIG MILJÖ - HOTELL

SUBWAY 3.0 TWISTFLUSH*

560 x 370 mm
Artnr: 4670 TS 01

EGENSKAPER
• Med öppen spolkant
• Senaste spolteknik som rengör  
   effektivt

FINION FRISTÅENDE BADKAR I 
QUARYL*

Förmonterd Push-Open bottenventil och 
bräddavlopp
Artnr: UBQ177FIN7A100V201
Vidd: 700 mm
Djup: 480 mm
Längd: 1700 mm

EGENSKAPER
• Helgjutet med precisa kanter och 15 

mm tunna sidoväggar.
• Finns i olika utföranden och med eller 

utan belysning under badkaret.  

VICONNECT FIXTUR*

Höjd: 1120 mm
Bredd: 525 mm
Djup: 135 - 205 mm
Mekanisk trycke
Spolning: Dubbelspolning 3/6 liter / en-
kelspolning 6 liter
Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm 
Artnr: 8223 09 00
Väggtrycke 300S i plast, duo spolning 
Matt antracit/ Matt krom, RSK: 783 23 03

EGENSKAPER
• Ställbar sitthöjd, 410-610 mm
• Belastningstestad stålram, 400 kg 
• Justerbar avlopp
• Montering utan håltagning i golv
• Justerbara väggfästen, hörnmontage 

möjligt.
• Enkel installation av väggtrycken
• Stort utbud av trycken i olika material 

och färger

SPEGEL MORE TO SEE LITE*

Artnr: A460 68 00
Ø:652 x 31 mm

EGENSKAPER
• LED-belysning med dimfunktion
• Ljusstyrka och färgtemperatur kan      
   justeras efter önskemål
• Finns även i andra utföranden

ESTETIC SVART SQUARE*

Matt svart, 160 c-c
RSK: 828 30 65 

EGENSKAPER
• Levereras med Estetic termostatblan   
  dare 160 c-c
• Supertunn kvadratisk takdusch      
   250x250 mm
• Easy clean – duschmunstyckenas de      
 sign gör att kalkavlagringar effektivt kan  
   torkas bort
• Takdusch och duscharm är vridbara     
   och justeras helt individuellt
• 400 mm lång duscharm ger ett gene     
   röst duschutrymme
• Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
• Flexibelt väggfäste 50-130 mm för      
   enkel installation
• 3-funktions handdusch med knapp
• Handdusch på glider
• 1,75 m förkromad slang
• Omkastarfunktion i flödesvredet
• Inbyggd automatisk hetvattenspärr för  
   skållningsskydd

SQUARE DUSCHVÄGG SVART*

Fast vägg med spröjs 90 cm, Svart 
Djup: 2070 mm
Längd: 70 mm
Bredd: 940 mm
RSK: 737 71 13   

EGENSKAPER
• 6mm härdat säkerhetsglas
• Svart matt anodiserad aluminium
• Med spröjs på utsidan av glaset undvi 
   ker smutsansamling
• Alla synliga detaljer i svart
• Tillgänglig i storlekar upp till 140cm

*SE GUSTAVSBERG.SE OCH VILLEROY-BOCH.SE FÖR FLER VARIANTER OCH ÖVRIGA TILLVAL
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OFFENTLIG MILJÖ - HOTELL

TVÄTTSTÄLL MEMENTO 2.0*

600 x 420 mm
Artnr: 4A22 6G i4
Undersidan på tvättställen är finslipade.
Bottenventil köpes separat.

EGENSKAPER
• Med öppen spolkant
• Senaste spolteknik som rengör  
   effektivt
• Finns i flera färgalternativ

VATTENLÅS ROUND, VÄGG- 
ANSLUTNING*

Matt svart
RSK: 807 48 76 
Push-down ventil Epic, matt svart 
RSK 856 00 73 

EGENSKAPER
• Exklusiv design
• Tillverkad i mässing
• Justerbar i höjd- och djupled
• Finns i flera färgalternativ
Push-down ventil 
• För tvättställ med bräddavlopp
• Mått på tvättställ: min 35 mm, max 90  
   mm 
• Finns i flera färgalternativ

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE EPIC* 

RSK: 827 82 20

EGENSKAPER
• Blandare i modern design
• Alla komponenter i livsmedelsgod      
  kända material
• Eco-flow för vatten- och energieffekti     
  visering
• Spak med tydlig färgmarkering för       
   varm- och kallvatten
• Soft move, keramiskt paket med mjuk  
   och precis manövrering
• Keramisk tätning för droppsäkring och  
   lång livslängd
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning  
   med 3/8” för enklare montage
• Återströmningsskydd enligt SS-EN       
  1717 [AA]
• Finns i flera färgalternativ

*SE GUSTAVSBERG.SE OCH VILLEROY-BOCH.SE FÖR FLER VARIANTER OCH  
ÖVRIGA TILLVAL

FÖR MILJÖN 
Gustavsbergs produkter minimerar din förbrukning av 
energi och vatten, men vårt miljöarbete stannar inte 
där. För att ta ett helhetsgrepp om vår verksamhet 
och produktionen i våra svenska anläggningar har vi 
utvecklat en egen hållbarhetsmodell i 6 steg. Målet är 
att – produkt för produkt och arbetsrutin för arbetsru-
tin – minska både ditt och vårt eget koldioxidavtryck 
till ett minimum.

FÖR DIN EKONOMI 
Prisjämförelser placerar Gustavsbergs badrumspro-
dukter i ett mellanskikt. Men det som inte framgår i 
en sådan jämförelse är hur billiga våra produkter är att 
äga. Hög kvalitet ger dem ett långt liv och innovativa 
lösningar – varav flera har vunnit internationella ut-
märkelser – sänker dina energi- och vattenkostnader 
på lång sikt.   

FÖR KVALITETEN
Ett badrum ska hålla länge. Detta gäller produkternas 
funktion, men också deras design för att badrummet 
ska vara inbjudande och trivsamt. Eftersom alla kom-
ponenter som utgör ditt badrum slits tillsammans så 
är det viktigt att alla produkter du väljer håller samma 
höga kvalitet.

FÖR SERVICE OCH RESERVDELAR
Vi garanterar att det finns reservdelar till din produkt 
från Gustavsberg även 10 år efter att den har tagits ur 
produktion. Om något skulle gå sönder i ditt badrum 

så kan du gå in på vår hemsida www.gustavsberg.se 
och identifiera felet med hjälp av våra instruktionsfil-
mer eller via sidan för reservdelar.

FÖR DET BREDA SORTIMENTET
Vi är en komplett leverantör av badrum av hög kvali-
tet. Nordisk standard och renodlad, tidlös design gör 
det enkelt att kombinera alla produkter från Gustavs-
berg för att skapa exakt det badrum du önskar.  

FÖR FLEXIBILITETEN
Våra produkter har utvecklats för att täcka behov i 
små badrum, stora badrum, offentliga badrum och 
badrum avsedda för vård. Det ska aldrig vara långt 
från dig till närmaste återförsäljare och installatör. Vårt 
mål är att förse dig med bästa möjliga produkter när 
du skapar ett komplett badrum, ända ner till ergono-
miskt riktiga lösningar för installatören som ska göra 
jobbet.

FÖR ATT DET ÄR SMART
I Gustavsbergs värld är ”smart” ett samlingsnamn för 
allt det där som gör din vardag enklare och snyggare. 
Bra design ska vara både skön för ögat och skön för 
dig varje gång den fyller sin funktion på ett utmärkt 
sätt i många, många år framöver. På våra produkter 
hittar du många smarta symboler. Exakt vad de bety-
der hittar du förklaringen på vår hemsida

TÄNK GUSTAVSBERG

CERAMICPLUS 
= C+

HYGIENIC FLUSH ANTIHALK

ECO-STOPPECO-STOPP SENSORSTYRD 
BLANDARE

QUICK RELEASE

ECO-FLOW COLD START SMART INSIDE

Pb
0,1%<

BLYFRI FUKTTÅLIGT

SUPRAFIX

SNABBMONTERING

TVÄTTSTÄLL VENTICELLO*

600 x 500 mm
Artnr: 4124 60

EGENSKAPER
• Högkvalité, exklusiv design
• Tvättställets djup 120 mm
• Hängare för handduk i framkant 
• Generösa avställningsytor

SQUARE TILLBEHÖR * 

Toalettpappershållare Square. Matt svart. 
RSK: 874 40 64 
Handdukskrok Square. Matt svart.
RSK: 875 49 26 
Toalettborste inkl hållare Square. Matt 
svart.  
RSK: 874 40 65

EGENSKAPER
• Exklusiv design med raka linjer och     
   rundade hörn
• Tillverkad i metall
• Kan skruvas eller limmas 
• Toalettborstens behållare är i glas. 
• Finns även i krom och borstad mässing.

SOFT CLOSE 
MÖBLER

HÅLLBARHET
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BADRUMSPROJEKT
MED GUSTAVSBERG

  
NYA NAUTIC VÅR MEST HÅLLBARA BLANDARE NÅGONSIN!

VILLEROY & BOCH GUSTAVSBERG AB

 

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400 
134 29 Gustavsberg 
Sverige  

 

Kontaktuppgifter
Phone: 08 570 39 400
E-mail: customerservice.se@gustavsberg.com
              order.gbg@gustavsberg.com

www.gustavsberg.se 
www.villeroy-boch.se
www.vatette.se

Följ oss gärna på sociala medier 

#villeroybochgustavsberg

Vi reserverar oss för sortimentsändringar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.


