
GUSTAVSBERG/
HYGIENIC FLUSH

REVOLUTIONERANDE SPOLTEKNIK

Hygienic Flush ger optimal hygien vid varje spolning.  
Den innovativa designen med öppen spolkant eliminerar alla  
smutsfällor. Den smarta spolningen gör effektivt rent ända  
upp till den tunna, lättstädade hygienlisten och minimerar  
samtidigt behovet av starka rengöringsmedel.

NYA GENERATIONENS SMARTA TOALETTER

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM

ENKLARE RENT MED  
SMARTARE SPOLNING

HYGIENIC
FLUSH
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UNIK SPOLTEKNIK ALLTID  
STANDARD HOS GUSTAVSBERG
På Gustavsberg arbetar vi ständigt med att förbättra 
våra produkter, på alla nivåer och in i minsta detalj.  
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av vår mest  
hygieniska toalett och introducerar Hygienic Flush som 
standard på alla våra toaletter. Hygienic Flush är en  
revolutionerande spolteknik som ger optimal hygien 
och gör effektivt rent i hela skålen - vid varje spolning. 
Den innovativa designen med öppen spolkant och släta 

ytor eliminerar alla smutsfällor och gör effektivt rent 
ända upp till den tunna hygienlisten. Hygienic Flush  
underlättar renhållningen och gör att toalettstolen håller 
sig ren och fräsch längre. 
Oavsett vilken toalett du väljer kan du vara säker på att 
du inte bara får hög kvalitet, nordisk standard och tidlös 
skandinavisk design. De smarta och innovativa funktion-
erna ingår och är alltid standard hos Gustavsberg. 

Hygienic Flush har många fördelar. Den främsta 
skillnaden mellan en traditionell och en öppen 
spolkant är att en öppen spolkant eliminerar 
alla smutsfällor. Med endast en tunn och lätt 
åtkomlig hygienlist runt skålens övre kant är 
det enkelt att hålla rent. Hygienic Flush minskar 
dessutom behovet av rengöringsmedel vilket är 
skonsamt mot miljön.
Den funktionella hygienlisten stoppar vattnet 
som vid spolning sköljer rent ända upp till 
kanten - varje gång. 

HYGIENIC FLUSH MED ÖPPEN SPOLKANTWC MED KONVENTIONELL SPOLKANT

LÄS MER OM HYGIENIC FLUSH OCH SE FILM 

OM DEN SMARTA SPOLTEKNIKEN PÅ:

WWW.GUSTAVSBERG.SE/HYGIENIC-FLUSH
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Den öppna spolkanten och de släta ytorna gör 
det lätt att hålla rent och den smarta spolningen 
ger bättre hygien.

Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa 
designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor.  
Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.

VATTNET GÖR EFFEKTIVT RENT I HELA 

SKÅLEN, ÄNDA UPP TILL DEN TUNNA 

HYGIENLISTEN.

HYGIENIC FLUSH

SPOLAR RENT HELA VÄGEN UPP

Gustavsberg erbjuder en helhetslösning för hela 
badrummet. Vi kombinerar hög kvalitet och 
smarta funktioner med nordisk design. Det kan 
låta självklart, och kanske är det just därför som 
vi har haft förmånen att leverera produkter för 
badrum i över 190 år. Vår långa historia bygger 
på mötet mellan vår tradition och vårt ursprung i 
skärgården, med nymodig teknik och ett modernt 
formspråk.

Hygienic Flush är vår senaste smarta funktion och 
i broschyren har vi samlat det kompletta sorti-
mentet. Självklart finns det alternativa toalett-
modeller att välja på. Alla varianter hittar du på 
Gustavsberg.se, tillsammans med allt annat du 
behöver för ett komplett och smartare badrum. 

GUSTAVSBERG - SMARTA BADRUM SEDAN 1825
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ESTETIC
- NYA FORMER FRÅN NYA GUSTAVSBERG

När Jon Eliason skapade Gustavsbergs nya 
badrumsserie Estetic lät han sig inspireras av vattnets 
matematik och rörelser. Varje kurva känns både 
självklar och estetiskt tilltalande. Handfatets push 
down-ventil går ton i ton med porslinet och fästen 
mot golv och vägg har gjorts osynliga. Inget stör den 
tilltalande, organiska formgivningen. Estetic badrums-
porslin finns i tre färger: Blank vit, matt vit och svart 
och toaletten finns både som vägghängd och golv-
stående modell. De mjuka formerna ger ett generöst 
intryck, men yttermåtten är nätta. Vackra former och 
smarta lösningar gör det lätt att inreda både små och 
stora badrum med Estetic.

JON ELIASON ÄR INREDNINGS- 

ARKITEKT OCH FORMGIVARE  

OCH HAR DESIGNAT ESTETIC  

PORSLINET.  

SE EN INTERVJU MED JON PÅ  

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM

ESTETIC 8300 GOLVSTÅENDE 

TOALETT I MATT VIT, 
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SMARTA FUNKTIONER HÖJER DESIGNEN

SNYGG, TYST, RENT

SMART SOM INTE SYNS

ALLT I SAMMA FÄRG

Namnet Estetic säger det mesta om detta badrumsporslin, men den exklusiva formgivningen är inte allt. Estetic inne-
håller även många smarta lösningar som gör livet i ditt badrum ännu enklare och skönare, som t.ex. Hygienic Flush. Ett 
badrum möblerat med Estetic är vackert, hygieniskt och funktionellt. Den organiska formgivningen är skön för ögat och 
rena, obrutna linjer och mjuka konturer förenklar städning och god hygien.

Den golvstående toaletten monteras med limning eller
med traditionellt skruvmontage – som har gjorts osynligt.
En separat innertank dämpar ljud och motverkar kondens
på cisternen. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning
och hindrar smuts från att samlas i ”sömmen” mellan
underporslin och cistern.

På den vägghängda toaletten har montaget gjorts både 
osynligt och mycket enkelt med det patenterat system-
et Suprafix. Det dolda väggfästet möjliggör näst intill 
sömlös formgivning. En snyggare design utan smuts-
fällor betyder bättre hygien och enklare renhållning. 

Toalett, tvättställ, blandare och push down-ventilen finns alla 
i samma färgsättning; blank vit, matt vit och dramatisk svart. 
Allt för att lyfta fram den eleganta, organiska formgivningen. 

SE FILM OM SUPRAFIX PÅ 

YOUTUBE.COM/GUSTAVSBERGFILM
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NAUTIC
- DET SJÄLVKLARA VALET TILL PROJEKTET

Hos Gustavsberg har funktion och design alltid gått 
hand i hand. Bakom framtagandet av Nauticserien ligger 
intryck, upplevelser och önskemål från dem som dagli-
gen umgås med våra produkter. Resultatet är kanske 
vår mest funktionella och miljösmarta badrumsserie 
någonsin, fylld av tekniska finesser som underlättar för 
användaren och installatören. 

Nautic är vår bredaste produktfamilj där vi erbjuder 
golvstående toaletter i många olika varianter och ut-
föranden. Oavsett projekt eller behov har vi en Nautic 
som passar. Gemensamt för alla Nautic toaletter, utöver 
Hygienic Flush, är att alla har vattensparande teknik med 
smarta miljövänliga lösningar som även märks i plån-
boken. Ett badrum inrett med Nautic är tyst, vackert, 
fräscht och hygieniskt. 

NAUTIC 1500 MED LÅG SPOLKNAPP.

RESERVDELAR I 10 ÅR

Med en toalett från Gustavsberg, oav-
sett serie, kan du känna dig trygg. Vi 
finns tillgängliga för dig och tillhanda-
håller reservdelar eller utbytesproduk-
ter med Gustavsbergsmärkning i minst 
10 år från det att produkten har utgått 
ur sortimentet. 

GUSTAVSBERGS TOALETTER FINNS MED BÅDE LÅG 

OCH FÖRHÖJD SPOLKNAPP, DÄR DEN FÖRHÖJDA 

ÄR ERGONOMISKT LÄTTANVÄND OCH PEDAGOGISKT 

TYDLIG.
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NYA KAROLINSKA VALDE NAUTIC

CERAMICPLUS = C+

UTAN CERAMICPLUS MED CERAMICPLUS

SMARTARE IN I MINSTA DETALJ

SMART DESIGN SOM INTE SYNS

När det gäller sjukhus är kvalitetskraven 
på sanitetsporslinet extra hårda, utifrån 
såväl hygienaspekter som tillgäng- 
lighetskrav. Toaletterna måste t.ex. kun-
na användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga och vara lättåtkomliga, 
hygieniska, enkla att hålla rena och inte 
minst vattensparande. Att Gustavsberg 
möter dessa högt ställda krav är det 
ingen tvekan om. Till Nya Karolinska 
Solna är vi stolta leverantörer av både 
sanitetsporslin och blandare. 

Allt badrumsporslin från Gustavsberg håller 
högsta kvalitet. Ceramicplus är en efterbe-
handling som förbättrar porslinets naturligt 
hygieniska egenskaper och är extremt 
hållbar och reptålig. Många av våra toaletter 
går att få med ytbehandlingen Ceramicplus, 
som gör porslinet smutsavstötande ända ner 
på mikroskopisk nivå. Vattnet får inte fäste 
utan pärlar sig och rinner av tillsammans 
med smuts och kalk. Ytorna håller sig renare 
längre och blir mer lättstädade. 

Våra emballage är både enkla att lager-
hålla och samtidigt lätta att hantera för 
våra VVS-installatörer. Ju snabbare och 
smärtfriare installationsarbetet förlöper, 
desto billigare blir det i slutändan. 

Foten på Nautic golvstående toalett är 
slätare i sin design för att underlätta vid 
städning och rengöring. Foten har också 
en något större dimension som döljer fula 
märken i golvet efter tidigare toaletter. 
Inuti den formgivna och heltäckande 
porslinskåpan döljer sig en separat inner- 
tank vilket gör Nautic mycket tyst vid 
spolning. Den separata innertanken 
förhindrar också kondens på utsidan. 

DET ÄR LÄTT ATT VARA SMART MED NAUTIC

FÖRPACKNINGSLÖSNINGARNA FÖR  

NAUTICSERIEN HAR BELÖNATS MED 

DET PRESTIGEFYLLDA INTERNATIONELLA 

PRISET IF PACKAGING AWARD. 

VATTNET FÅR FÄSTE OCH STANNAR KVAR. 

KALKAVLAGRINGAR FÅR TID ATT BILDAS OCH 

SMUTS FASTNAR.

VATTNET PÄRLAR SIG OCH RINNER AV. KALK 

OCH SMUTS FÖLJER MED. EVENTUELLA 

AVLAGRINGAR AVLÄGSNAS ENKELT.
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TRIOMONT ÄR DEN ENKLASTE VÄGEN 
TILL EN VÄGGHÄNGD TOALETT
Triomont är ett enkelt och flexibelt system från Gustavsberg för 
installation av vägghängda toaletter, tvättställ och bidéer. Konstruk-
tionen och allt material håller högsta kvalitet och uppfyller högsta 
testkrav på belastning, 400 kg. Du behöver med andra ord inte 
oroa dig för om konstruktionen ska hålla. Triomontfixturen passar 
de allra flesta badrum och gör att du undviker stora och kostsamma 
ombyggnader och kan dessutom använda hörn och små utrymmen. 
Det enda du egentligen behöver är ett djup på 14 cm, vilket är 
den golvyta som fixturen kräver. Den tar alltså inte mer plats än din 
golvstående toalett.
Ladda ner broschyren om Triomont från Gustavsberg.se för mer 
information.

MÅNGA WC-SKÅLAR ATT VÄLJA MELLAN

TRE INSTALLATIONSVARIANTER AV TRIOMONT

Samtliga wc-skålar från Gustavsberg passar med Triomont wc-fixtur. Bultavståndet för fastsättning av wc-skålen är 180 
eller 230 mm, för att klara av olika slags skålar. Eftersom Gustavsberg är en del av Villeroy & Boch, har du även deras 
sortiment av wc-skålar att välja mellan. Med ett bultavstånd satt på 180 mm, kan du använda alla wc-skålar både från 
Gustavsberg och Villeroy & Boch. Det finns skålar för alla. Barn, långa, korta, storväxta, rörelsehämmade. Det finns 
större skålar och mindre skålar. För hörn och för små utrymmen. Naturligtvis passar samtliga med Triomontfixturerna 
från Gustavsberg.

100

190

530

625

100

GOLVMONTERAD TOALETT

BAKOM HELVÄGG BAKOM HALVVÄGG I HÖRN

ERSATT MED VÄGGHÄNGD TOALETT 

OCH TRIOMONTFIXTUR

*) EXEMPLET VISAR MÅTT DÅ AVLOPPETS CENTRUM LIGGER 100 MM FRÅN VÄGG.

*

ETT BADRUM OCH  
14 CM GOLVYTA ÄR 
ALLT DU BEHÖVER
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SMARTA SYMBOLER SOM HJÄLPER  
DIG ATT VÄLJA RÄTT 
För att du enkelt ska hitta de rätta egenskaper som är viktiga i ditt val har vi tagit fram symboler som förklarar alla 
smarta, och ofta osynliga, funktioner som finns på våra toaletter. 

CER AMICPLUS = C+

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en 
smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra 
för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel. 

HYGIENIC FLUSH

Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen 
med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush  

minimerar behovet av starka rengöringsmedel.

QUICK RELE A SE

Med Quick Release kan du enkelt och utan verktyg, lyfta av toalettsitsen från underporslinet.
Sitsen och toaletten kan sedan rengöras separat vilket både är enklare och förbättrar  
hygienen.

INGEN PL ATS FÖR SMUTS

På Nautic- och Estetictoaletter med synlig cistern har ”sömmen” mellan underporslin och 
cistern flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att 
samlas. Foten är slät för enklare rengöring och bättre hygien.

T YST OCH TORRT

Den heltäckande porslinskåpan döljer en separat innertank. Den dämpar ljud och motverkar 
kondens på porslinskåpan så att damm inte kan få fäste.

SUPR AFIX

Dolt väggfäste för osynlig montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smuts-
fällor betyder bättre hygien och enklare renhållning. Det patenterade systemet Suprafix 
förenklar monteringen av din vägghängda toalett, det sparar både tid och onda ryggar.

SOF T CLOSE

Hårda, gedigna toalettsitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning.
Soft Close har löst problemet genom en dämpare som finns inbyggd i toalettsitsen och 
gör nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med porslinet, vilket 
underlättar vid rengöring och gör sitsen mer hygienisk.



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Box 400, 134 29 Gustavsberg

Telefon 08-570 391 00

www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA 
WWW.GUSTAVSBERG.SE  
FÖR ÄNNU MER INSPIRATION  
OCH ALLA VÅRA PRODUKTER.

SUPPORT OCH SERVICE

Besök vårt kund- och supportforum på 
gustavsberg.se. Där kan du som kund 
söka bland vanliga frågor och svar eller 
ställa en egen fråga direkt till 
kundservice.
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