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ProjekterinG

installation

FörvaltninG

suPPort Genom 
hela Projektet

med GustavsberG som ProjektPartner 

Får du tillGånG till vår kunskaP och 

service samt våra vatten- och enerGi-

sParande tekniker. tillsammans tar 

vi Fram lösninGar För det komPletta 

badrummet. 

GustavsberGs aFFärsvärderinGar

På ett tidigt stadium identifierar vi tillsammans 

projektets förutsättningar och förväntningar, 

för att kunna presentera en komplett lösning 

utifrån de krav som finns. Badrum och VVS-

installationer måste vara långsiktigt hållbara 

ur funktionella, ekonomiska och miljömässiga 

perspektiv. Det ställer höga krav på de ma-

terial och på de produkter som används. Det 

ställer också krav på att man använder och 

förvaltar produkterna på rätt sätt. 

Som materialleverantör ser vi det som en 

självklar uppgift att ge support och utbild-

ning redan på projekteringsstadiet, vidare 

genom installationsprocessen och givetvis 

även när produkterna är på plats.

livscykelkostnad

enerGi-och vattenbesParinGskalkyl

byGGvarudeklarationer

ProduktsPeciFikationer

visninGs- & Provbadrum 

Produkter i 3d

utbildninG

FörvaltinGsPlan

rikstäckande serviceorGanisation

service- och underhåll

tydliGa GarantiåtaGanden
 

reservdelar i minst 10 år

instruktionsFilmer 

utbildninG

säker vatteninstallation 

kvalitetssäkrade Produkter

instruktionsFilmer

testinstallation

utbildninG
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ProjekterinG
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Gustavsberg har all den kunskap som krävs för att du ska välja rätt

produkt, funktion eller koncept på rätt ställe. Under projekteringen 

kan du använda våra 3D-modeller av våra produkter. Vi säkerställer 

att våra produkter har de godkännanden och bedömningar som 

krävs för ditt projekt, t ex BVD, BVB, energideklararationer och livs-

cykelkostnader. Du får också tillgång till projekteringsmiljö i skala 

1:1 för visnings- och provbadrum.

Tänk på att det du föreskriver eller installerar kanske någon annan

ska förvalta och underhålla i minst 30-40 år framåt. Det gäller

också att tänka på vår miljö när vi bygger nytt eller vid ombyggna-

tion. Gör vi inte rätt nu kanske vi får vänta 20-40 år för att kunna 

göra rätt nästa gång. Tillsammans är vi ansvariga för att

bygga ett hållbart samhälle.

ProjekterinG
En fastighet kan leva i mer än 200 år och renoveras kanske 3–4 

ggr under denna period. Ett tappvattensystem kan ha en livs-

längd på mer än 50 år. Våra produkter, badkar, wc, tvättställ, 

duschar, blandare eller installationsprodukter ingår i tappvat-

tensystemet.

 

Att välja material och utrustning inför ett projekt kräver planering 

och eftertanke. Fundera över:

• Vem är användaren?

• Hur lång är livscykeln på materialet?

• Hur ser ekonomin ut?

• Vilka krav ska jag ställa på t ex kvalitet, hälsa, komfort, säkerhet?

• Föreligger speciella krav på t.ex. tillgänglighet?

• Behöver utrustningen kunna anpassas till förändrade behov 

över tid?

installation
Badrumsprodukter som certifierats eller fått typgodkän-

nanden säkerställer långsiktig hållbarhet. Att vara långsik-

tig innebär ett ständigt förbättringsarbete som bland annat 

uppfylls genom marknadsbevakning och våra kunders konti-

nuerliga feedback.

Gustavsberg arbetar för säkra vatteninstallationer genom 

att stödja branschreglerna för Säker Vatteninstallation. Våra 

produkter har alltid godkända monterings- och driftinstruk-

tioner.

Viktigt är att vid installationstillfället göra rätt, för att t.ex.

undvika framtida vattenskador. Vi erbjuder förmånliga ”Prova 

på Paket” för testinstallationer. Att våra produkter är enkla

att montera, underhålla och justera ingår i vår affärsidé. Du 

som kund är med och utvecklar detta. 

FörvaltninG
”En leverantör  – en kontakt” förenklar förvaltning och underhåll. 

Gustavsberg erbjuder produkter för hela badrummet. Vi strävar 

efter att utveckla produkter som är enkla att installera och un-

derhålla och vår policy är att ha reservdelar i minst 10 år efter 

att en produkt utgått ur sortimentet. Underhållet av produkterna 

underlättas genom våra anpassade utbildningar.

Det är i de flesta fall under brukartiden den stora kostnaden för 

fastigheten finns, inte vid produktionstillfället. Visste du att den 

totala livscykelkostnaden för en köksblandare kan vara 15-20000 

kronor? Material och installationskostnaden når nästan aldrig 

mer än 7-10 % av en blandares totala livscykelkostnaden. Den 

större kostnaden utgörs av vatten- och energiförbrukning.

Gustavsbergs blandare med patenterade vatten- och energi-

sparfunktioner kan minska energianvändningen för varmvatten 

med upp till 50 %. 

Tar du som ägare eller förvaltare själv ett beslut om vilka kom-

ponenter som ska ingå i tappvattenssystemet, eller lämnar du 

beslutet till någon annan som inte behöver förvalta byggnaden 

under de nästa 50 åren? Variationen, komplexiteten hos våra 

produkter är stor, fråga oss efter en konceptlösning, vi hjälper 

dig gärna att hitta en långsiktig, ekonomisk lösning.

Gemensamt utformar vi en långsiktig förvaltningsplan där ut-

bildning, service och underhåll planeras. Gustavsberg har en 

rikstäckande organisation och kunskapen kring våra produkter 

finns alltid nära dig. Vårt löfte är att Gustavsberg är ett tryggt val.
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våra Produkter hjälPer användaren att 

sPara PenGar och miljö utan minskad 

komFort och Funktionalitet.

 Projektstart

Ständig målsättning att minimera vår påverkan på miljö och klimat

Planering av nya, miljösmarta produkter

Planering av miljösmarta tillverkningsprocesser

Välja skonsamma och återvinningsbara material

Hitta långsiktigt hållbara lösningar

 tillverkninG

Återvinning av energi i fabrikerna

Närproducerad energi från biobränsle

Återvinning av rester från produktionsmaterial

Minimera användning av kemikalier

Minimera utsläpp i luft och vatten

Minimera avfallsmängden

 Produkter

Samtliga Gustavsbergs wc-modeller är snålspolande

Flera blandarmodeller är försedda med Gustavsbergs 
patenterande energisparfunktioner

Flera blandarmodeller är energiklassande

Återvunnet material används till nya produkter

Miljösmarta förpackningslösningar

Lång produktlivslängd

Gustavsberg är en av initiativtagarna till att driva frågan om att energiklassificera 

tapparmatur. Sedan 2012 finns märkningen i Sverige. Syftet med märkningen är 

att hjälpa inköpare, installatörer och konsumenter att få opartisk hjälp med att 

välja energieffektiva produkter. Våra tvättställsblandare Nautic och Logic har fått 

högsta möjliga betyg (A). Detta tackar vi våra patenterade vatten- och energi-

sparfunktioner för.

enerGimärkninG och ”bäst i test!” 

vi tar miljöarbete 
På allvar

1

2

3
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Företaget          Tillverkningsenheter

        Certifieringar Villeroy & Boch 
Gustavsberg AB

Badrumsporslin,
Gustavsberg

Blandare & teknisk 
armatur, Vårgårda

        ISO 9001:2000
        Globalt kvalitetsledningssystem

R Certifierat 1996 R Certifierat 1996 R Certifierat 1994

        ISO 14001:2004
        Globalt miljöledningssystem

R Certifierat 2000 R Certifierat 2000 R Certifierat 1998

        EMAS
        Europeiskt miljöledningssystem

R Registrerat 1998

GustavsberGs certiFierinGar och miljöGodkännanden:

 loGistik

Stor del av tillverkningen sker i Sverige då 
norden är största marknaden

Återkommande och rigorösa kontroller av 
externa leverantörer

Aktivt arbete för att minska storlek och vikt på 
våra produkter för att minimera transportvikt

Samarbete med transportörer för att minska 
miljöbelastningen

 certiFierinGar

ISO-9001

ISO-14001

EMAS-certifikat

Energiklass A SS 820000:2010 

Påbörjat införande av ISO 26000

 lånGsiktiGt hållbara badrum 

I dialog och samarbete med oss på Gustavsberg under badrumsprojektets 

alla faser, projektering, installation och förvaltning, kan vi tillsammans skapa 

hållbara badrum för framtiden. Badrum som fungerar i olika miljöer som 

bostäder, vård och omsorg och offentlig miljö.

        Certifieringar

WC Tvättställ Blandare Teknisk 
armatur

Emalj.
badkar

Bubbel-
badkar

Dusch-
väggar

         Säker Vatteninstallation
            Certifierade monteringsanvisningar P P P P n/a n/a

         Nordic Quality
            Nordisk kvalitetsmärkning P P P P
         CE-märkning
            Europeisk märkningssystem P P P P P
         S-märkning
            Godkänt av Semko/Intertec P
         SITAC
            Oberoende institut för godkännande P P
         EMF/EMC
            Test av elektromagnetisk strålning P
         Byggvarudeklarationer
            Redovisning ur miljösynpunkt P P P P P P
         VVS AMA
            Rekommendationer för installation P P P P P P

P P P P
         Energiklassade
            Märkning från Energimyndigheten P

certiFierinGar och tyPGodkännande 
För GustavsberGs Produktområden:

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från den inledande projektstarten till fär-

diga miljösmarta badrum, som sparar energi och pengar för er som förvaltar och de brukare som använ-

der fastigheten. Gustavsberg har länge varit marknadsledande inom utveckling och teknik när det gäller 

vattenbesparing. Kontinuerligt utvecklar vi våra produktionsmetoder och produkter för att vara så 

resurseffektiva som möjligt. Läs om vårt hållbarhetsarbete i de sex miljöstegen.

4

5

6
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bild / måttskiss Produkt / rsk-nummer eGenskaPer varianter tillval

nautic Golvstående Wc 5500
 2/4 liter dubbelspolning 
Dolt S-lås
Standardsits
Tryckknapp duo, krom
RSK: 7763358

• Ren design
• Heltäckande kondensfri spol-

cistern
• Tyst påfyllning
• Förhöjd tryckknapp
• Justerbar vattenanslutning
• Sitthöjd 420 mm
• Dold fastsättning mot golv
• Glaserad under vulst
• Två skruvhål

nautic Golvstående Wc
WC 5500, utan skruvhål
WC 5500, Public
WC 5510, P-Lås
WC 5591, ROT
WC 5546, Förhöjd
BARN WC 305

• Ytbehandling C+
• Tryckknapp: vit
• Vandalsäker tryckknapp
• Enkelspolning: 4 l alt. 6 l
• Hård sits med SC/QR, 

Svart
• Hård sits med SC/QR, Vit
• Hård sits med rostfria 

fästen, Vit
• Armstöd 3055
• Förhöjningssockel

nautic möbelPaket a903
Tvättställ 5562 
Möbelskåp, vit melanim
2 dekorlister, vit högglans 
RSK: 8972982

• Släta avställningsytor
• Hygienisk design
• Premonterat möbelskåp med 

två lådor
• Lådor med Soft Close för mjuk-

stängning 
• Lådor utan handtag, öppnas 

genom att dra i övre kant
• Utbytbara dekorlister
• Uttag för vattenlås i skåpets 

bakkant

nautic möbelPaket
A904 med tvättställ 5592
900x500 H: 650 mm

A905 med tvättställ 5512
1200x500 H: 650 mm

FärGer
Vit melamin
Grå melamin
Vit högglans

nautic möbeltvättställ 
för konsol-, möbelmontage

5562, 620x500 mm
5592, 920x500 mm
5512, 1220x500 mm

• Ytbehandling C+ på 
tvättställ

• Tvättställ utan bräddav-
lopp

• Flexibelt vattenlås
• Toppskiva
• Lådinsats
• Dekorlister i tre olika 

färger: 

             Svart 
             Röd 
             Aluminium

nautic tvättställsblandare 
Med silpluggbottenventil, krom
RSK: 8220666

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vatten-

anslutning
• Skyddsmodul [AA]

nautic tvättställs-
blandare 
Med lyftventil
Med svängbar pip
Med handdusch

• RH-spak
• Bottenventiler

bostäder – standardbadrum
Vår badrumsserie Nautic är vår mest genomtänkta någonsin. Det 

är inte så konstigt. Vi lyssnade på dig och alla andra som arbetar 

med badrum varje dag; bostadsbolag, byggföretag, VVS-konsulter, 

grossister, installatörer och arkitekter. Resultatet är en komplett bad-

rumsserie i standardstorlekar, fylld av smarta detaljer som förenklar 

allt från installation till städning och underhåll. Nautic har en mjuk 

följsam design och harmoniserad färgsättning, som genomsyrar 

seriens porslin, badkar, blandare och möbler.

Produkter anPassade 
För bostäder

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. Här ges exempel på 

standardbadrum, uppgraderat badrum och tillvalslösningar med flexibla 

varianter och tillval. 

ProduktsPeciFikation

2450

22
00

60
0

90
0

70
0

Totalhöjd inkl. tvättställ: 650 mm

610

475
600

Färger Nautic möbler:                Vit melamin           Grå melamin            Vit högglans

Färger Nautic dekorlister:          Vit högglans          Svart             Röd               Aluminium
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bild / måttskiss Produkt / rsk-nummer eGenskaPer varianter tillval

   nautic sPeGelskåP a402 60
600x149 H: 680 mm
Vit
RSK: 8972906

• 2 assymetriska dörrar
• Fyra glashyllor
• IP44
• Två lysrör á 13V
• 230V Eluttag

nautic sPeGelskåP 
A402 90, 
900x149 H: 680 mm 

FärGer
Vit
Grå

nautic Frontlöst badkar 1571 
1570x700 H: 510 mm
Artnr: GB211571101601

I paketet ingår:
Fristående badkar 
RSK: 7321134
Frontlöst stativ 1016 
RSK: 7321299

• Utvändigt emaljerad stålplåt 
• Stabilt stativ i aluminium 
• Färgharmoniserad med 
   Gustavsbergs badrumsporslin 
• Lättstädade öppna ytor 
• Fötter ställbara 25 mm i höjd 
• Bassängdjup 42 cm 
• Badvattenvolym 178 l 
• Justerbart utrymme för 
   rördragningar 
• Monterad bottenventil 
• Avloppsrör medföljer 
• Endast 8 delar för snabb 
   installation

badkar med halvFront
1600 med halvfrontstativ 
6016, 1600x700 mm 

Frontlösa badkar På 
tassar
6316, 1580x680 mm
6368, 1680x730 mm

• Ytbehandling Glaze plus
• Halkskydd
• Handtag
• Badkarsvägg

badkarsväGG 70 cm, lb70G 
Kromade profiler
RSK: 7393565

• 6 mm härdat klart säkerhetsglas 
• ”Clear glass”, smutsavstötande 

ytbehandling 
• Svängbar 180°
• Stigargångjärn inbyggda i vägg-

profilen lyfter dörren med 5 mm 
vid öppning

• Ställbar väggprofil, 20 mm

badkarsväGG
LB80G, 80 cm
LB6040G , 2-delad, 
60+40 cm

nautic duschblandare
termostat
160 c-c, krom 
RSK: 8425481

Utloppspip 
RSK: 8156088

Blandare med förmonterad pip
RSK: 8425475

• Keramisk avstängning
• Spärrknapp på temperatursidan 

vid 38°C
• Spärrknapp på mängdsida vid 

sparflöde
• Dragomkastare
• Typgodkända backventiler
• Skyddsmodul [HC]

badkarsblandare
Termostat, 40 c-c

Ettgrepp med integrerad 
pip,
160 c-c,150 c-c, 40 c-c

Ettgrepp löstagbar pip,
160 c-c

• Vridbar badkarspip med 
inbyggd omkastare

duschset
RSK: 8218319

• Duschslang 1,75 m 
• Justerbart övre fäste 
• Tvålhylla med krokar
• 3 -funktions handdusch
• väggfästena är anpassade för 

limning

duschset
Nautic II

handdukskrok G2
Artnr: GB4110384400

handdukskrok 
G1

ProduktsPeciFikation

   

93



8 www.gustavsberg.se

bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

duschhörn sQ90G
Med rundade slagdörrar
90x90 cm
RSK: 7394611

• 6 mm härdat klart säkerhetsglas
• Kromade profiler
• Dörrarna öppnar 180° både inåt 

och utåt 
• Clear glass, smutsavstötande 

ytbehandling 
• Stigargångjärn lyfter dörren med 5 

mm vid öppning. 
• Ställbara väggprofiler, 20 mm
• Utanpåliggande rördragning möjlig
• Dörrar stängs med starka         

magnetlister 
• Svallskydd medföljer

duschhörn med runda 
slaGdörrar sQ
80x80cm kromade profiler
80x90cm kromade profiler
80x100cm kromade profiler
90x80cm kromade profiler
100x80cm kromade profiler
100x100cm kromade profiler

duschhörn med raka 
slaGdörrar sc
80x80cm kromade profiler
80x90cm kromade profiler
80x100cm kromade profiler
90x80cm kromade profiler
90x90cm kromade profiler
100x80cm kromade profiler
100x100cm kromade profiler

rak slaGdörr För 
nischmontaGe sa
80cm kromade profiler
90cm kromade profiler
100cm kromade profiler

duschhörn med raka 
skjutdörrar nc
80x80cm vita/kromade profiler
80x90cm vita/kromade profiler
80x100cm vita/kromade profiler
90x80cm vita/kromade profiler
90x90cm vita/kromade profiler
100x80cm vita/kromade profiler
100x100cm vita/kromade profiler

duschhörn med runda 
skjutdörrar nQ
80x80cm vita/kromade profiler
90x90cm vita/kromade profiler
100x100cm vita/kromade profiler

• Breddningsprofil

nautic duschblandare 
termostat
160 c-c, anslutning uppåt
RSK: 8425482

• Keramisk avstängning 
• Spärrknapp på temperatursidan vid 

38°C (skållskydd) 
• Spärrknapp på mängdsida vid 

sparflöde 
• SafeTouch, blir inte het på utsidan 
• Dragomkastare 
• Typgodkända backventiler 
• Skyddsmodul [EB]

nautic duschblandare 
Termostat
160 c-c, anslutn nedåt
150 c-c, anslutn uppåt
150 c-c, anslutn nedåt
40 c-c, anslutn nedåt
40 c-c, anslutn uppåt

Ettgreppsblandare
40 c-c, anslutn nedåt

• RH-vred

duschset G1
Duschhuvud 200x200 mm
RSK: 8218307

• Fast takdusch
• Vridbar
• Ställbar höjd
• Ställbart djup
• Handdusch på glider
• Dragomkastare
• 1,75 m metallomspunnen slang
• För blandare med anslutning uppåt

duschset 
G2 med runt duschhuvud

• Extra väggfäste 
och anslutningsslang 
för montage med 
duschblandare med 
anslutning nedåt.

bostäder – tillval duschlösninG 
Gustavsbergs lättmonterade duschväggar och takduschar har formspråk som 

överraskar och attraherar. En utmärkt kombination med våra duschhörn och 

duschväggar är våra Nautic termostatblandare, utrustade med smart energi- och 

vattensparande teknik, här i kombination med duschsetet G1.

ProduktsPeciFikation
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bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

nautic möbelPaket a901
Möbelskåp, vit melanim 
Tvättställ 5556

RSK: 8972931  

• Släta avställningsytor
• Hygienisk design
• Justerbar skyddslist under-

tvättställ
• Premonterat möbelskåp med 

två dörrar
• Mjukstängande gångjärn 
• Ett fast hyllplan
• En fast dekorlist (ej utbytbar)

nautic möbelPaket
A900 med tvättställ 5550
A902 med tvättställ 5560 

• Ytbehandling C+ på 
tvättställ

• Tvättställ utan bräddavlopp
• Tvättställ utan blandarhål
• Flexibelt vattenlås

nautic tvättställ 5556 
RSK: 7455072

• Bult/konsol montage
• Elliptisk form
• Hygienisk design
• Bra avställningsyta

nautic tvättställ
5540, 400x275 mm
5550, 500x380 mm
5560, 600x460 mm
5565, 650x500 mm
5570, 700x500 mm

• Ytbehandling C+
• Med/utan blandarhål
• Med/utan bräddavlopp
• Vattenlås
• Pelare 2920
• Kåpa 2930
• Tvättställsskåp A901

nautic tvättställsblandare 
Med silpluggbottenventil, krom
RSK: 8220666

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vatten-

anslutning
• Skyddsmodul [AA]

nautic tvättställs-
blandare 
Med lyftventil
Med svängbar pip
Med handdusch

• RH-spak
• Bottenventiler

sPeGel 1835 
Artnr: GB7118356001

• Belysningsramp 1831

bostäder – basbadrum
För enklare utformade badrum, finns produkter med basfunktioner. Våra Nautic tvättställ, i storlekarna 

50, 56 och 60 cm, kan kompletteras med funktionella och lättmonterade tvättställskåp utrustade med 

mjukstängning och ett hyllplan.

ProduktsPeciFikation

603

470
311

Mått möbelpaket inkl. tvättställ: 
560x430 H: 663 mm

bostäder – tillval kök
Porslin, som är lätt att rengöra och inte tar åt sig av lukter, är mycket passande för 

kontakt med mat. Villeroy & Boch diskbänkar i porslin är robusta, tål extrema tempe-

raturer och repas inte av vardagssysslor. Färgen är beständig och förändras inte över 

tid. Med Nautic energi-och vattensparande köksblandare håller köket måttet, länge.

bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

inbyGGnadsdiskbänk condor 80
Från Villeroy & Boch 
Vit porslin
Bottenventil för diskbänk, krom 
Artnr: 6746 01 01 

• Vändbar med förstansade blan-
darhål på båda sidor

• Avställningsyta med vattenavrin-
ning

• Minimibredd på diskbänksskåp 
80 cm

• Färgbeständig
• Ytbehandling C+ 
• Finns i 13 färger

inbyGGnadsdiskbänk
Condor 60, 1000x510 mm
Condor 50, 860x510 mm
Condor 45, 800x510 mm
 

nautic köksblandare
Med hög pip
Med diskmaskinsavst.
Krom
RSK: 8303272

• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Pip svängbar 110°  
   (0° och 60° spärr ingår)
• Typgodkänd flexibel vatten-

anslutning
• Skyddsmodul [AA]
• Energiklass B
• Keramisk tätning

nautic köksblandare
Med låg gjuten pip
Utan diskmaskinsavst.

• RH spak

ProduktsPeciFikation
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bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

loGic väGGhänGd Wc 5693
Utan cistern
Hårdsits med rostfria fästen
RSK: 7763344

• Bultavstånd c-c 180-230
• Testad 400 kg
• Glaserad under vulst

• Ytbehandling C+ 
• Hård sits SC/QR, Svart
• Hård sits SC/QR, Vit

mekaniskt väGGtrycke 
Duo rostfritt
3/6 liter dubbelspolning
RSK: 739 36 53

• Flera utföranden
• Duo spolning
• Monteras med fixturen
• Fungerar som servicelucka

mekaniska 
väGGtrycken
Duo vit, plast
Duo matt krom, plast
Duo blank krom, plast
Duo vit, metall
Duo blank krom, metall

• Mekaniska väggtrycken
   enkelspolning

triomont Xs Wc-FiXtur
För mekanisk väggtrycke med 
enkel- eller dubbelspolning 3/6 l
RSK: 7925077

• Komplett spolcistern isolerad 
mot kondens, med spolarmatur 
och avstängningsventil

• Ställbar sitthöjd, 410-610 mm
• Belastningstestad stålram, 

400 kg 
• Golv-/väggavlopp
• Håltagning i golv behövs ej
• Klarar AMA montage utan extra 

komponenter

triomont-FiXtur
Triomont XS hög, 
pneumatisk
Triomont XT, låg, 
mekanisk
Triomont XT, låg, 
pneumatisk
Triomont XS Vario, 
mekanisk

• Hörnfäste
• Väggtrycken enkelspolning

Plast: 
vit, matt eller blank krom
Metall: vit, blank krom, 
rostfri

• Väggtrycken dubbelspolning
Plast: 
vit, matt eller blank krom
Metall: 
vit, blank krom, rostfri

loGic 2.0 möbelPaket 1862 
Tvättställ 5169
Premonterad stomme i vit 
melamin
Fronter i Woody Grey
Vattenlås
Artnr: GB711862WBWG

Handtag E96
Artnr: GB711800001E96

• Släta avställningsytor
• Hygienisk design
• Möbelskåp med två utdragbara 
lådor
• Mjukstängande lådor 
• Uttag för vattenlås i skåpets 
bakkant
• Flexibelt vattenlås

loGic 2.0 möbelPaket
1892 med tvättställ 5171
900x411 H: 670 mm

1822 med tvättställ 5188
1200x411 H:670mm

två ytmaterial loGic 
möbelPaket

Classy White ramlucka
Woody Grey

loGic möbeltvättställ
för bult-, konsol-, möbel-
montage
5169, 620x430 mm 
5171, 920x430 mm
5188, 1220x430 mm 

• Ytbehandling C+  på 
tvättställ
• Tvättställ utan bräddavlopp
• Tvättställ utan blandarhål
• Toppskiva 
• Stödben i krom

• Fyra handtag

Handtag D

Handtag E96

Handtag E128

Handtag E160

loGic tvättställsblandare 
Med kromad utbytbar spak, 
utan bottenventil
RSK: 8220671

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vatten-

anslutning
• Skyddsmodul [AA]
• Färgade spakar har antibakte-

riell och självläkande färg

tvättställsblandare 
Med handdusch
Sensorstyrd

• Spak i  olika färger:

Sinful Black
Perfect White
Crazy Orange
Moody Blue

Push-doWn bottenventil 
För tvättställ med bräddavlopp
RSK: 8573463

• Slät design
• Fungerar med lätt handtryck
• Tjocklek vid avloppshål:        

min 35 mm max 90 mm

bottenventiler
Silpluggventil för tvättställ 
med eller utan bräddav-
lopp.

Lyftventil utan lyftstång för 
tvättställ med bräddav-
lopp.

Logic är Gustavsbergs mest flexibla badrumsserie hittills. De nätta 

tvättställen har, sin ringa storlek till trots, stora avställningsytor och 

möblernas modulutförande gör det enkelt att anpassa dem även till 

små badrum. Om man vill öka valmöjligheten för de boende är Logic 

ett bra val. Både skåpluckor och blandarspakar finns i olika färger och 

ytmaterial. Blandaren är alltid i krom som standard. Till Logic-serien 

finns det även färgmatchade badkarsfronter och gavlar.

bostäder – uPPGraderat badrum

ProduktsPeciFikation

Mått inkl. tvättställ: 600 x 430 H: 670 mm 

26
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90
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3150

Färger Logic 1.0:          Sinful Black            Perfect White          Crazy Orange          Moody Blue

Färger Logic 2.0:          Woody Grey          Classy White ramlucka    

83

83

83
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bild / måttskiss Produkt, rsk-nummer eGenskaPer varianter tillval

loGic sPeGelskåP 1882 60 
Artnr: GB7118826001

belysninGsramP 
IP44 8W
Artnr: GB7118824600

elluttaG iP44
Artnr: GB711800220

• 2 symmentriska spegeldörrar
• Speglar in-och utvändigt
• Två flyttbara glashyllor

loGic höGskåP 1870
Stomme vit melamin och dörrar i 
Woody Grey
Artnr: GB7118700100WG

Handtag E96
Artnr: GB711800001E96

• Vändbara dörrar för höger / 
vänster

• 2 flyttbara hyllplan
• Mjukstängande dörrar

två ytmaterial loGic 
möbelPaket

Classy White ramlucka
Woody Grey

höGskåP
1871, 300x350 H: 1700mm

väGGskåP
1810, 300x160 H: 720 mm

• Fyra handtag

Handtag D

Handtag E96

Handtag E128

Handtag E160

1600 badkar 1600 X 700
För Frontstativ
Med bottenventil och avloppsrör
RSK: 7320813

6016 halvFrontstativ, vit
Med en front och en gavel 
RSK: 7321293

• Badkar i emaljerad stålplåt
• Halvfrontstativ i pulverlackad 

aluminium
• Nedre del öppen för åtkomlig-

het
• Monterad bottenventil
• Avloppsrör medföljer
• Fötter ställbara 25 mm i höjd
• Bassängdjup 420 mm
• Badvattenvolym 178 l
• Utrymme för rördragningar

7016 helFrontstativ
FärGer

Sinful Black
Perfect White
Crazy Orange
Moody Blue 

badkar För Frontstativ
1300, 1300x700 H:390 mm
1400, 1400x700 H:420 mm
1500, 1500x700 H:420 mm
1570, 1570x700 H:420 mm
(ROT modell)
1700, 1700x700 H:420 mm
1603, 1600x700 H:420 mm
(Duokar)
1607, 1600x700 H:380 mm
(Kombikar)
1707, 1700x700 H:380 mm
(Kombikar plan duschyta)

• Antihalkbehandling
• Ytbehandling glazeplus
• Stödhandtag

loGic badkarsblandare 
termostat 
160 c-c, med kromade utbytbara 
vred
RSK: 8425077

• Tryckomkastare
• Keramisk avstängning
• Spärrknapp på temperatursidan 

vid 38°C
• Typgodkända backventiler
• Skyddsmodul [HC]
• Färgade vred som tillval

loGic badkars-
blandare 
Termostat 150 c-c

Ettgreppsblandare med 
badkarspip, 85 mm eller 
150 mm
160 c-c
150 c-c

• Vred i  olika färger:

Sinful Black
Perfect White
Crazy Orange
Moody Blue

duschset G1
Duschhuvud 200x200 mm
RSK: 8218307

• Fast takdusch
• Vridbar
• Ställbar höjd
• Ställbart djup
• Handdusch på glider
• Dragomkastare
• 1,75 m metallomspunnen slang
• För blandare med anslutning 
uppåt

duschset 
G2 med runt duschhuvud

• Extra väggfäste och an-
slutningsslang för montage 
med duschblandare med 
anslutning nedåt.

handdukskrok G1
GB4110382400

• Kromad mässing handdukskrok 
G2

toalettborstset
GB4110383000

• Kromad mässing toalettborstset 
G2

• Extra borste G3-3811

ProduktsPeciFikation
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Gustavsberg utvecklar och erbjuder produkter anpassade för sjukhus och äldreboende. 

Exempel på detta är vägghängda Nautic WC med cistern, förhöjda WC-stolar, förhöjda 

tryckknappar, infärgade spakar till blandare, bättre och en mer tillgänglig symbolik för 

olika funktioner i våra produkter.

När vi pratar detaljer, ta en titt på ett av Sveriges mest efterfrågade tvättställ, Tvättställ 

740, för anpassning av badrum. Dess utformning gör att man kan luta sig över det, och 

vila i en ställning som passar den som är svag. 

Nya hot som t.ex. resistenta bakterier ställer också nya krav på kvalitet, design och funktion. 

Är du intresserad av att starta eller delta i ett av våra utvecklingsprojekt är du välkommen 

att kontakta oss.

vård & omsorG – sjukhus

bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

tvättställ 740
Med blandarhål
Utan bräddavlopp
Bultmontage
RSK:  7455134

• Rullstolsanpassat
• Extra grund, rymlig bassäng
• Integrerade handtag i porslinet 
• Rymlig bassäng
• Stora avställningsytor
• M12 muttrar medföljer

sjukhus tvättställ
740 med bräddavlopp

7119, 600x490 mm
7119 99, 700x560 mm

• Ytbehandling C+
• Med/utan bräddavlopp
• Med/utan blandarhål
• Gasfjädrad tvättställslyft
• Vattenlås
• Justerbar väggkonsol

nautic tvättställsblandare 
Med lång pip 150 mm
RH-spak
RSK: 8220668

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vatten-

anslutning
• 160 mm spak
• Skyddsmodul [AA]

tvättställsblandare
180 mm hög, med 
RH-spak, standardpip

Väggmonterad 
termostat med RH-spak
150 c-c
160 c-c

silPluGGventil 
Medföljande propp tas bors 
vid montering av tvättställ utan 
bräddavlopp
RSK: 8573476

• Slät design
• Tjocklek på utloppshål
Min 16 mm, max 47mm

ProduktsPeciFikation

Produkter anPassade 
För vård & omsorG

Tillgänglighet är ett ord som används i många olika sammanhang. För oss är 
tillgänglighet inte bara att spaken på en ettgreppsblandare är längre än spaken 
på en standardblandare. Det är så mycket mer. Det är de små detaljerna som 
avgör. En standardprodukt från Gustavsberg anpassas enkelt för att öka till-
gängligheten. 
Medellivslängden i Sverige ökar och i dag är nästan 18 procent av befolkning över 
65 år. 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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bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

nautic väGGhänGd Wc 5522
Enkelspolning 6 l
Standardsits
Tryckknapp krom
RSK: 7763393

• Ren design
• Städvänligt avstånd mellan cistern 

och vägg (+ 2 cm)
• Heltäckande kondensfri spolcistern
• Tyst påfyllning
• Förhöjd tryckknapp
• Justerbar vattenanslutning
• Glaserad under vulst

nautic väGGhänGd Wc
WC 5522, dubbelspol-
ning 2/4 l

WC 5530, utan cistern

• Ytbehandling C+ 
• Tryckknapp: vit
• Tryckknapp: vandalsäker
• Enkelspolning 4 l alt. 6 l
• Dubbelspolning 2/4 l
• Hård sits SC/QR, svart
• Hård sits SC/QR, vit
• Hård sits rostfria fästen,     
   vit
• Armstöd 3055
• Caresits 3060
   vit, röd, blå

nautic armstöd 3055 
Med vit sits 
RSK: 8980219

• Handtag i kontrasterande färg, 
mörk antracit

• Monteras med sitsfästet underifrån 
för enklare rengöring

• Sitsen har glidstopp 

nautic armstöd 
3055 utan sits

caresits 3060
röd
blå

• Toalettpappershållare 3018

duschhörn sQ90G
med rundade slagdörrar
90x90 cm
RSK: 7394611

• 6 mm härdat klart säkerhetsglas
• Kromade profiler
• Dörrarna öppnar 180° både inåt 

och utåt 
• Clear glass, smutsavstötande 

ytbehandling 
• Stigargångjärn lyfter dörren med 5 

mm vid öppning. 
• Ställbara väggprofiler, 20 mm
• Utanpåliggande rördragning möjlig
• Dörrar stängs med starka         

magnetlister 
• Svallskydd medföljer

duschhörn med 
runda slaGdörrar sQ
Kromade profiler
SQ80G, 80x80 cm 
SQ100G, 100x100 cm 
SQ89G, 80x90 cm
SQ810G, 80x100 cm 
SQ98G, 90x80 cm 
SQ108G, 100x80 cm

duschhörn med raka 
slaGdörrar sc
Kromade profiler
80x80 cm
80x90 cm 
80x100 cm
90x80 cm
90x90 cm
100x80 cm 
100x100 cm

• Breddningsprofil

nautic duschblandare 
termostat
160 c-c med anslutning nedåt, 
med RH-vred
RSK: 8425535

• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Keramisk avstängning
• Spärrknapp på temperatursidan 

vid 38°C
• Spärrknapp på mängdsida vid 

sparflöde
• Typgodkända backventiler
• Vred på mängd- och temperatur-

sidan
• Skyddsmodul [EB]
• ”SafeTouch”, blir inte het på 

utsidan

nautic dusch-
blandare termostat
150 c-c, anslutn nedåt
160 c-c, anslutn uppåt
150 c-c, anslutn uppåt
40 c-c, anslutn nedåt
40 c-c, anslutn uppåt

duschset 
med dräneringsventil. 
RSK: 8194882

• Svart spiralslang
• Dräneringsventil tömmer 

duschhuvud och duschslang på 
restvatten för att minimera risken 
för legionella

• Justerbart övre fäste
• Tvålkopp

sPoldosa
RSK: 8194879

• Dosan fångar upp areosoler, 
   vattendimma
• Lättanvänd duschhållare

3018 PaPPershållare 
för armstöd Nautic 3055
RSK: 8980061

• Elförzinkat stål

ProduktsPeciFikation
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Inbyggda tvättställ ger ett stilrent intryck. I ett offentligt toalettrum kan man inte säkerställa att 

brukaren använder produkterna på bästa eller säkraste sätt. För att förhindra stopp i avlopp kan 

wc-stolen vara utrustad med publik enkelspolning. Urinaler med dold vattenanslutning och wc-

stolar med dolda vattenlås underlättar rengöring och minimerar grogrund för bakterietillväxt. 

En vägghängd wc-stol i offentliga miljöer underlättar städning genom att ge fria golvytor. 

oFFentliG miljö 
– lobby / restauranG / FlyGPlats

bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

inbyGGnadstvättställ 6147-98
500x350 mm, för undermontage
RSK: 7454296

• Fästdetaljer medföljer
• Fästs underifrån med silikon
• Tvättstället används som mall

tvättställ
För undermontering:
7127 99 rund, 400x310 mm

För inbyggnad:
7G28 60 oval, 605x485 mm
7G28 53 oval, 535x440 mm
5545 Nautic, 450x360 mm
5555 Nautic, 550x440 mm
4551 Artic, 550x440 mm
4601 Artic, 600x465 mm
4651 Artic, 655x490 mm

sensorstyrd tvättställs-
blandare loGic
Krom
RSK: 8220672 

• Typgodkänd flexibel vatten-
anslutning

• Självkalibrerande
• Eco-start 17°
• Max arbetstryck 10 bar
• Batterier ingår, sitter lättåtkomligt 

inne i blandaren
• Typgodkända backventiler
• Temperaturvred eller plugg för fast 

temperatur
• Rengöringsläge
• Skyddsmodul [AA]

sensorstyrd tvätt-
ställsblandare 
Nautic, Krom

• Bottenventil

urinal  7G51
dold vattenanslutning
Artnr: 7G510001

Anslutningsdetalj
Artnr: 99330000

• Ansluts bakifrån
• Fästdetaljer medföljer
• Komplettera med vattenlås

urinal 7G50 
öppen vattenanslutning

• Vattenlås: 
   för golvanslutning
   för vägganslutning
• Skiljevägg i porslin

6800 skiljeväGG 
till urinaler
Artnr: 68000001

• Lättstädad i porslin

ProduktsPeciFikation

I offentliga miljöer eller på arbetsplatser ska det finnas tillräckligt 

antal toaletter och de ska vara lättåtkomliga. Samtliga toalettrum 

ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga. Kraven på hygien och 

kvalitet ökar i och med frekvent användning, vilket kräver extra tåliga 

och städvänliga produkter. Vårt badrumsporslin kan fås med den vat-

ten- och smutsavstötande ytbehandlingen Ceramic +.

Produkter anPassade 
För oFFentliG miljö
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bild / måttskiss Produkt / rsk eGenskaPer varianter tillval

nautic Golvstående Wc
5500 Public
Med dolt S-lås
Enkelspolning 6 liter
Utan sits 
Ceramicplus
Vandalsäker tryckknapp
RSK: 7763426

 

• Vandalsäker
• Smutsavstötande ytbehandling C +
• Ren design
• Heltäckande kondensfri spolcistern
• Tyst påfyllning
• Förhöjd tryckknapp
• Justerbar vattenanslutning
• Sitthöjd 420 mm
• Dold fastsättning mot golv
• Glaserad under vulst
• Två skruvhål

nautic Golvstående Wc
WC 5500 Standard
WC 5500 utan skruvhål
WC 5510 P-lås
WC 5591 ROT
WC 5646 Förhöjd 
BARN WC 305

• Standard tryckknapp duo, 
vit eller krom

• Standard tryckknapp en-
kelspolning, vit eller krom

• Enkelspolning: 4 l
• Standardsits
• Hård sits
• Hård sits med SC/QR, 
   svart
• Hård sits med SC/QR, vit
• Hård sits med rostfria 
   fästen, vit
• Armstöd 3055
• Caresitsar, röd vit blå
• Förhöjningssockel

9m25 nautic hårdPlastsits
Med rostfria fästen
RSK: 7880822

• Enkel att montera
• Städvänlig
• Extra förstärkt med rostfria fästen

sitsar
Standardsits
Hård sits
Hård sits med SC/QR, 
Svart
Hård sits med SC/QR,
Vit
Caresitsar, röd, vit, blå

• Armstöd 3055

nautic tvättställ 5556 
RSK: 7455072

• Bult/konsol montage
• Elliptisk form
• Hygienisk design
• Bra avställningsyta

nautic tvättställ
5540, 400x275
5550, 500x380 mm
5560, 600x460 mm
5565, 650x500 mm
5570, 700x500 mm

• Ytbehandling C+
• Med/utan blandarhål
• Med/utan bräddavlopp
• Vattenlås
•Pelare 2920
• Kåpa 2930
• Tvättställsskåp A901

sensorstyrd tvättställs-
blandare nautic
Krom
RSK: 8220682

• Typgodkänd flexibel vatten-
anslutning

• Självkalibrerande
• Eco-start 17°
• Max arbetstryck 10 bar
• Batterier ingår, sitter lättåtkomligt 

inne i blandaren
• Typgodkända backventiler
• Temperaturvred eller plugg för fast 

temperatur
• Rengöringsläge (inaktiverar i 1 min)
• Autospolningsläge (vid 24 tim 

inaktivitet, legionellasäkert)
• Sabotagesäker (registrerar rörelser)
• Skyddsmodul [AA]

sensorstyrd tvätt-
ställsblandare 
Logic, Krom

nautic ettGrePPs 
tvättställsblandare
Med lyftventil
Med svängbar pip
Med handdusch

• Bottenventil

silPluGGventil 
För tvättställ med eller utan 
bräddavlopp 
RSK:  8573476

• Slät design
• Tjocklek på utloppshål
Min 16 mm, max 47 mm

bottenventiler
Push-down bottenven-
til för tvättställ med 
bräddavlopp

Lyftventil utan lyft-
stång för tvättställ med 
bräddavlopp

vattenlås 
för vägganslutning 
RSK: 8075529

vattenlås  
för golvanslutning med 
L-rör 

sPeGel 1835 
Artnr: GB7118356001

• Belysningsramp 1831

Med en organisk design med rena linjer på tvättställ och blandare, underlättas rengöringen. 

För att tåla det slitage en wc-stol utsätts för i en offentlig anläggning bör den t ex vara utrustad 

med en sits i hårdplast med stabila fästen i rostfritt stål. Cisternlock i rostfri plåt med tålig spol-

knapp är också komponenter som är lämpliga. För att öka tillgängligheten för de yngsta, kan en 

wc-stol med extra låg sitthöjd installeras på barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor och liknande. 

För att minska vattenförbrukningen och onödig spridning av smitta är beröringsfri blandare att 

rekommendera.

oFFentliG miljö – skola

ProduktsPeciFikation 

oFFentliG miljö 
– lobby / restauranG / FlyGPlats
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System Vatette erbjuder ett komplett produktsortiment inom installation bestående av bl.a. kopplingar, kulventiler och vägg-

kopplingssystem. Många av produkterna har gemensamma komponenter och kan enkelt byggas om för olika rörtyper, vilket 

innebär att man kan reducera antalet artiklar och samtidigt klarade flesta förekommande rör på den svenska marknaden. 

Vår filosofi är att finnas nära marknaden och vara lyhörda för produktförbättringar, något som är möjligt då vår produktion 

är placerad i Vårgårda. System Vatettes produkter uppfyller branschens krav på installation och hög kvalitet, vilket möjliggör 

vattensäkra installationer. För komplett sortiment, se www.vatette.se

Med Vatette badrumsfördelare blir rördragningen i badrummet i princip helt osynlig då 

allt sker dolt i väggen. En stor fördel är att man inte längre behöver något fördelarskåp och 

spillrör eftersom alla skarvar placeras utanför väggen. Eventuella läckage blir då synliga 

i badrummet, därmed fås en vattensäker installation som följer Säker Vatteninstallations 

rekommendationer.

Med en badrumsfördelare med kulventil får man även en separat avstängning av vattnet i 

badrummet. Badrumsfördelarna är anpassade för Vatettes väggbrickor som finns till vägg-

genomföringssystem eller vanliga väggbrickor som finns till koppar, rostfritt stål, PEX-, PE-Rt-, 

AluPEX- och PB-rör. 

installation - badrumsFördelare

Produkter anPassade 
För installation

bild / måttskiss Produkt / rsk

vatette badrumsFördelare
1-rörs med kulventil, vred. 
Utan G3/8 propp.
RSK: 1878213

vatette badrumsFördelare
2-rörs 40 c-c med kulventil, vred. 
Med G3/8 propp. 
RSK: 1876979

vatette badrumsFördelare
3-rörs 40 c-c med kulventil, vred. 
Med G3/8 propp. 
RSK: 1876980

vatette badrumsFördelare
Badrumsfördelarsats Dy 18x2,5. 
Endast för Vatette Väggenom-
föringssystem.
RSK: 1878216

vatette badrumsFördelare
Mellandel Ø15xG3/8. 
Kan användas för att koppla ihop 
två fördelare, 80 i c-c mått.
RSK: 1947524

ProduktsPeciFikation

bild / måttskiss Produkt / rsk

vatette badrumsFördelare
1-rörs utan G 3/8 propp.
RSK: 1878214

vatette badrumsFördelare
2-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp.
RSK: 1876981

vatette badrumsFördelare
3-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp.
RSK: 1876982 

vatette badrumsFördelare
Vinkelkoppling Dy 18 (M24x1,5) x 15.
RSK: 1947523
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Vatette väggenomföringsssystem 2.0 är ett komplett sortiment för montering i våtrum. Vår 

metod att förankra blandarfästen, väggbrickor och täckbrickor direkt i bockfixturen gör att 

det inte krävs några skruvhål i tätskiktet för blandarmontaget. Fixturen passar rör-i-rörsystem 

med 25 mm skyddsrör, för PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör. Tätskiktet appliceras direkt 

mot bockfixturen och får en mer stabil installation jämfört med den traditionella metoden 

där man applicerar tätskiktet mot skyddsröret. Med Vatette väggenomföring minimeras 

rörelserna i tätskiktet vilket resulterar i en säkrare våtrumsinstallation, som minskar risken för 

vattenskador.  

Väggenomföringssystemet är provat enligt NT VVS 129 i tillämpbara delar och typgodkänt av 

Sitac 0073/08. Vatette väggenomföringssystem gör monteringen enklare, minskar monterings-

tiden och ökar säkerheten mot vattenskador. Dessutom blir installationen snyggare rent estetiskt.

installation – väGGenomFörinGssystem

ProduktsPeciFikation

bild / måttskiss Produkt / rsk

bockFiXtur
RSK: 1879200

FiXturPlåt
40/160 c-c med bockad kant.
RSK: 1878255

40/160 c-c
RSK: 1877938 
 

blandarFäste 
160 c-c 15x2,5
RSK: 1877935 

160 c-c 16x2,0-2,25
RSK: 1877936

1-rör väGGbricka 
DY15x2,5  
RSK: 1877943 
 
DY16x2,0-2,25  
RSK: 1877946

DY18x2,5
RSK: 1878215

2-rör väGGbricka 
DY15x2,5 
RSK: 1877944

DY16x2,0-2,25 
RSK: 1877947

3-rör väGGbricka 
DY15x2,5 
RSK: 1877945

DY16x2,0-2,25 
RSK: 1877948

1-rör Fast väGGbricka 
DY15x2,5 
RSK: 8550663 

DY16x2,25-2,5 
RSK: 8550664 

bild / måttskiss Produkt / rsk

kaPverktyG För bockFiXtur  
RSK: 1877949

reservskär, skruvar och 
mejsel  
RSK: 1877950

FiXturPlåt 
150/40/160 c-c med bockad kant
RSK: 1878256

40/160 c-c
RSK: 1877939

blandarFäste 
150 c-c 15x2,5
RSK: 1877933

150 c-c 16x2,0-2,25
RSK: 1877934

1-rör täckbricka   
RSK: 1877940 

2-rör täckbricka   
RSK: 187 79 41 

3-rör täckbricka   
RSK: 1877942 

täckbricka
Ø73, tjocklek 14mm  
RSK: 8550671 

täckbricka
Ø73, tjocklek 6mm  
RSK: 8550670 
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Vår hemsida är indelad i två användarkategorier: 

Konsument och Proffs.

Vid projektering har du tillgång till 3D- och 2D-model-

ler i olika format; DWG, 3DS och Revit Family-filformat 

anpassade till ritprogrammen AutoCAD, AutoCAD 

Architecture eller Revit Architecture. Filerna finns att 

ladda ner under 3D data för varje produkt. 

måttskisser, monterinGanvisninGar

Under Ladda ner finns måttskiss, monteringsanvisning, 

skötselanvisning och byggvarudeklarationer. På hem-

sidan kan du också få hjälp av våra installationsfilmer.

Förklaringar till alla våra smarta symboler hittar du på 
http://www.gustavsberg.com/se/proffs/produkter/vaara-smarta-symboler.html 

Välkommen till gustavsberg.se!

mer inFo På 
WWW.GustavsberG.se
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Välkomna till vår nya projekteringsmiljö 

i Vårgårda. Ställ in rumsmåttet för ditt 

projekt och visualisera din badrumsmiljö 

med verkliga produkter.

Boka gärna tid för ett besök med din 

säljrepresentant eller kontakta kund-

service 08-570 394 00, info@gustavs-

berg.com.

GustavsberG öPPnar dörrarna till 

ProjekterinGsmiljö 
i skala 1:1

när du Går in under Fliken ProFFs Finns 3d-bilder För nedladdninG.

hur skulle du 
vilja ha det?



säljorGanisation sveriGe

reGion stockholm och norrland

reGion GöteborG

kontaktPersoner För ProFFs och Projekt

kontaktPersoner För ProFFs och Projekt

kontaktPersoner För ProFFs och Projekt

kontaktPerson 
För retail

kontaktPerson
För retail

Regionchef
Kjell Martinsson
Mobil: 070-667 77 56
kjell.martinsson@gustavsberg.com

Ulf Gyllenskiöld
Mobil: 070-285 69 29
ulf.gyllenskiold@gustavsberg.com

Jörgen Andersson
Mobil: 070-533 03 54
jorgen.andersson@gustavsberg.com

Alexander Alm
Mobil: 070-306 13 13
alexander.alm@gustavsberg.com

Roland Forsberg
Mobil: 070-666 09 60
roland.forsberg@gustavsberg.com

Johan Holmberg
Mobil: 070-310 12 59
johan.holmberg@gustavsberg.com

Regionchef
Jim Liveroth
Mobil: 070-377 66 26
jim.liveroth@gustavsberg.com

Regionchef
Patrik Svelander
Mobil: 072-511 20 79
patrik.svelander@gustavsberg.com 

Elisabeth Nilsdotter
Mobil: 070-652 48 98
elisabeth.nilsdotter@gustavsberg.com

Håkan Ljunggren
Mobil: 070-636 13 16
hakan.ljunggren@gustavsberg.com

Johan Lindroth
Mobil: 070-556 54 25
johan.lindroth@gustavsberg.com

Eine Nilsson
Mobil: 070-651 23 06
eine.nilsson@gustavsberg.com

Roger Hagelin
Mobil: 070-579 47 89
roger.hagelin@gustavsberg.com

Calle Johansson
Mobil: 076-812 43 80
carl-johan.johansson@gustavsberg.com

Landschef Sverige
NIclas Tenselius 
Mobil: 070-659 41 88 
niclas.tenselius@gustavsberg.com

Hans Classon
Affärsområde PROFFS
Mobil: 070-567 52 53
hans.classon@gustavsberg.com

Christer Johansson
Affärsområde PROJEKT
Mobil: 070-641 06 28
christer.johansson@gustavsberg.com

Eine Nilsson
KAM OEM
Mobil: 070-651 23 06
eine.nilsson@gustavsberg.com

Therese Magnusson
Mobil: 070-636 13 13
therese.magnusson@gustavsberg.com

Region Stockholm 
och Norrland

Region 
Malmö

kontaktPerson 
För retail

Region 
Göteborg

Elisabeth Bodén
Tel: 031-40 94 01
Mobil: 070-214 56 56
elisabeth.boden@gustavsberg.com

reGion malmö

Sälj- och marknadsassistent 
Eva Ahnström
eva.ahnstrom@gustavsberg.com

Patrik Svelander
Affärsområde RETAIL
Mobil: 072-511 20 79
patrik.svelander@gustavsberg.com 

Ann-Sofi Thomasson
Affärsområde PROJEKT
Mobil: 070-3995562
ann-sofi.thomasson@gustavsberg.com

marknads- 
orGanisation

kanalansvariGa
aFFärsområde

kundservice direkt : 08-570 394 00 

e-Post: inFo@GustavsberG.com 

order: order.GbG@GustavsberG.com

reklamationer: reklamationer.GbG@GustavsberG.com

kundservice:
19



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg.
Tel 08-570 391 00. Fax 08-570 320 36. 
www.gustavsberg.se   info@gustavsberg.com
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ProjekterinG installation FörvaltninG

en leverantör – en kontakt 
Genom badrumsProjektets alla Faser.

badrumsProjekt
med GustavsberG
Med Gustavsberg som projektpartner får du tillgång till vår 

kunskap och service samt våra vatten- och energisparande 

tekniker. Tillsammans tar vi fram lösningar för det kompletta 

badrummet. 


