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FRÅN GUSTAVSBERG



BILD / MÅTTSKISS PRODUKT EGENSKAPER RSK NR ART NR

NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Utan bottenventil med kedjefäste

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°C
• Mindre än 0,1% bly
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning
• Skyddsmodul [AA]
• Lasermärkt symbol på blandarens  
   baksida

8220685 GB41214047 0

NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
MED SIDODUSCH OCH VÄGGFÄSTE
Utan bottenventil med kedjefäste

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°C
• Mindre än 0,1% bly
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning
• Skyddsmodul [EB]
• Lasermärkt symbol på blandarens  
   baksida

8220686 GB41214147 0

NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
MED 150 MM SVÄNGBAR PIP
Utan bottenventil med kedjefäste

• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Eco-start 17°C
• Mindre än 0,1% bly
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning
• Svängbar utloppspip 60°
• Skyddsmodul [AA]
• Lasermärkt symbol på blandarens  
   baksida

8220684 GB41214045 0
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BLYFRIA BLANDAREDet är ingen nyhet att ett långsiktigt miljöarbete ligger Gustavsberg 
varmt om hjärtat. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av 
verksamheten, från projektstarten till färdiga miljösmarta produkter 
som sparar energi och pengar.

 

I slutet av 2016 öppnar Nya Karolinska i Solna för avancerad sjuk-
vård, forskning och utbildning. Som leverantör av sanitetsporslin 
och blandare har man valt Gustavsberg. Det prestigefyllda sjukhus-
projektet ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan 
och vara långsiktigt hållbart. 
”Ett av kraven var att alla dusch- och tvättställsblandare skulle vara 
blyfria och miljögodkända av Byggvarubedömningen. Gustavsberg 
tog därför i samarbete med Skanska fram en serie produkter som 
tillgodosåg kundens alla krav. Jag tror att det här är det första sjuk-
huset i Sverige där samtliga dusch- och tvättställsblandare är blyfria 
och godkända av Byggvarubedömningen som bra miljöval.” förkla-
rar Bob Boote, Mechanical Manager på Skanska Healthcare AB.

GUSTAVSBERG VÄRNAR OM  
ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE

När det gäller begreppet blyfritt är det två olika nivåer som använder 
samma begrepp; 0,25% eller 0,1% bly av totalvikt. Gustavsberg valde 
direkt att anpassa våra blyfria produkter för 0,1% och uppfyller därmed 
Sunda Hus och Byggvarubedömningens tuffa krav på detta område.

Gustavsbergs standardsortiment i avzinkningshärdig mässing har 
hela tiden legat i framkant då det gäller att minimera emissioner av 
bland annat bly till vatten. Prover enligt NKB4-metoden visar att våra 
blandare ligger 75-80% under gällande gränsvärde. Oavsett om du 
väljer Gustavsberg blandare tillverkad i blyfri eller traditionell mäss-
sing, är det säkra produkter som uppfyller alla typgodkännanden och 
hälsokrav. 
Att blandarna dessutom är bäst i test då det gäller energiklassning 
enligt SS-EN 820000 gör ju inte saken sämre. Hemligheten ligger i 
våra unika och fullt justerbara energi- och vattensparfunktioner som 
alltid finns som standard.

NYA KAROLINSKA VALDE GUSTAVSBERG
VI SKRYTER ALDRIG, VI REDOVISAR HELLRE FAKTA



BILD / MÅTTSKISS PRODUKT EGENSKAPER RSK NR ART NR

NAUTIC KÖKSBLANDARE
MED HÖG PIP, MED DISKMASKINS-
AVSTÄNGNING

• Energiklass B
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Mindre än 0,1% bly
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning
• Svängbar pip 110°  
   (0° och 60° spärr ingår)
• Skyddsmodul [AA]
• Lasermärkt symbol på blandarens  
   baksida

8303287 GB41204096 0

NAUTIC KÖKSBLANDARE
MED HÖG PIP

• Energiklass B
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur
• Återfjädring till komfortlägen
• Mindre än 0,1% bly
• Keramisk tätning
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning
• Svängbar pip 110°  
   (0° och 60° spärr ingår)
• Skyddsmodul [AA]
• Lasermärkt symbol på blandarens  
   baksida

8303286 GB41204056 0

NAUTIC DUSCHBLANDARE  
TERMOSTAT
160 c-c med duschanslutning nedåt 

• Keramisk avstängning
• Spärrknapp på temperatursidan vid 
   38°C (skållskydd)
• Spärrknapp på mängdsidan vid    
   komfortflöde
• SafeTouch, termostaten blir inte het 
   på framsidan
• Mindre än 0,1% bly 
• Typgodkända backventiler
• Skyddsmodul [EB]
• Lasermärkt symbol på blandarens  
   baksida

8425540 GB41205304 0

NAUTIC DUSCHBLANDARE  
TERMOSTAT
150 c-c med duschanslutning nedåt

8425541 GB41215304 0

DUSCHSET • Duschslang 1,75 m
• Justerbart övre fäste
• Tvålhylla med krokar
• 3-funktions handdusch
• Väggfästena är anpassade för   
   limning
• PVC-fritt
 

8218319 GB41103250
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LÄS MER OM VÅRT MILJÖARBETE OCH DE  
SEX MILJÖSTEGEN I  BADRUMSPROJEKT- 
BROSCHYREN ELLER PÅ WWW.GUSTAVSBERG.SE
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SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA FUNKTIONER

NU ÄR DET ENKELT ATT VÄLJA 
MILJÖSMARTA BLANDARE

ENERGIKLASS A OCH B

OCH SÅ HÄR FUNKAR VÅRA ENERGIEFFEKTIVA BLANDARE

ECO-START
En energisnål blandare för tvättställ som startar  
automatiskt på en temperatur av 17°C i sitt  
ursprungsläge, vilket gör att du sparar både energi  
och pengar. Blandaren har ett skållningsskydd i form  
av en temperaturspärr.

VATTENSPAR
Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än 
nödvändigt. Ursprungsläget ger ett tillräckligt vatten- 
flöde för t.ex. diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås 
när du lyfter spaken till översta läget. När du släpper 
den återgår den automatiskt till komfortflöde. Komfort-
flödet är fullt justerbart för individuell anpassning.

ENERGISPAR
En revolutionerande energisparfunktion som kan minska 
din förbrukning med 50%. Den enkla lösningen ligger  
i att spaken aktivt måste föras fullt ut till vänster för att  
vattnet ska uppnå maxtemperatur. När du släpper spaken 
återgår den till komforttemperatur. Komforttemperaturen 
är fullt justerbar för individuell anpassning.

JÄMNT TRYCK OCH TEMPERATUR
Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skåll-
ningsskydd och hetvattenspärr samt typgodkända 
backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt 
för de tryck- och temperaturförändringar som kan 
uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.

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.

VATTENSPARFUNKTION 

ENERGISPARFUNKTION

BLYFRITT
Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 
0,1% bly av totalvikten. En miljösmart blandare som  
uppfyller Sunda Hus och Byggvarubedömningens tuffa 
krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är 
diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för 
spårbarhet. 

EXTERNA MILJÖBEDÖMNINGAR

SUNDA HUS

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

ACCEPTERAS

REKOMMENDERAS

Blandarna är bedömda och uppfyller de tuffa krav som ställs i 
olika miljöbedömningar. Läs gärna mer på respektive hemsida.

ACCEPTERAS

www.byggvarubedomningen.se

www.sundahus.se

≈ 55°C

≈ 38°C
Komforttemperatur

≈ 10°C

Maxflöde

Komfortflöde

Stängd

REKOMMENDERAS

Maxtemperatur

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se | info@gustavsberg.com

A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

1

Gustavsbergs blandare använder en teknik där användaren aktivt 
väljer maxflöde och maxtemperatur genom att föra spaken till 
maxläget. När spaken släpps fjädrar den tillbaka till ett komfortläge 
som är fullt justerbart. Andra blandarfabrikat stryper vattentillförseln 
för att spara vatten, något som förlänger tiden det tar att fylla t.ex. en 
hink med vatten.

Samtliga blandare levereras med en förinställt komforttemperatur 
och komfortflöde som standard, men kan enkelt och steglöst juste-
ras och anpassas.  

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.
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