INNOVATIONER FR ÅN GUSTAVSBERG

1974
OLJEKRISEN
TVINGAR FRAM
NYA LÖSNINGAR

På den här tidslinjen kan du följa Gustavsbergs innovationer genom åren. Från det gamla

Som en konsekvens
av oljekrisen 1974
börjar människor på
allvar se sig om efter
besparingsåtgärder.
Gustavberg lanserar
en ny duschkabin för
dem som inte har plats
med ett badkar.

tegelbrukets start vid 1600-talets mitt, via hushållsporslin, wc-stolar, blandare, duschar,
badkar och ända fram till morgondagens planerade porslinsfabrik.

1953
TVÄTTSTÄLL 525

1840–1850

1600-TALET
DET GAMLA
TEGELBRUKET
I mitten av 1600-talet
ärver Gustav Gabrielsson Oxenstierna och
hans hustru Maria de
la Gardie två skattehemman och flera
andra Värmdögårdar
från kronan. För att
uppföra ett ståndsmässigt stenhus krävs tegel
och man anlägger ett
tegelbruk i Farstas vik.
Gustav Gabrielsson
Oxenstierna avlider
innan huset står färdigt
och för att hedra hans
minne ändrar Maria de
La Gardie egendomens
namn till Gustavsberg.

PORSLINET FÅR
INTERNATIONELLT
ERKÄNNANDE
Nu börjar porslinstillverkningen ta
ordentlig fart och
Gustavsberg blir något
av en föregångare
inom sitt område med
diverse internationella
utmärkelser. Genom
att ta tillvara på tidens
konstnärstalanger lägger man grunden till
den konstnärliga tradition som Gustavsberg
kommer att bygga
vidare på.

1940-TALET
TVÄTTSTÄLL
FÖR ENHÅLSBLANDARE

1939
NY FABRIK FÖR
SANITETSPORSLIN
INVIGS
Gustavsbergs nya fabrik
för sanitetsporslin invigs.
Fabriken levereras från
Berlinska ungstillverkaren Kerabedarf och
monteras nyckelfärdig
med både maskiner
och byggnader.

Gustavsberg kommer med det första
tvättstället för de nya
enhålsblandarna. Med
enhålsblandaren blev
de separata kranarna
för kall- och varmvatten överflödiga.

1952
1949
WC 307
WC 307 har avsevärt
förbättrad spoleffekt
jämfört med 306,
genom att skålens
vägg i det närmaste är
vertikal och att spolmekaniken omfattar
en ny snabbstängande
flottörkran. Design:
Eric Svensson.

ENHÅLS-		
BLANDARE
1952 börjar Gustavsberg leverera sina
tvättställ med fabriksmonterade enhålsblandare. Därmed
sänks kostnaderna väsentligt för montering
vid byggplatserna.

Tvättställ 525 blir
normbildande eftersom det är det första
tvättställ någonsin
utan vulst (kant). Vulsten har ansetts vara
nödvändig eftersom
tvättstället annars tappar stabilitet och sjunker ihop i brännugnen.
Men Carl-Arne Breger
lyckas experimentera
sig fram till en lösning.
Tvättställ 525 blir
genom sin nydanande
design Gustavsbergs
storsäljare alla kategorier hittills. Design
Carl-Arne Breger.

1961
DEN LÖSTAGBARA
WC-SITSEN
Med den löstagbara
wc-sitsen förenklas
rengöringen. Produktutvecklingen leds
av Bertil Dahllöf och
belönas med plastpriset 1961. Med Stig
Lindberg, Peter Pien
och Carl-Arne Breger
skapar Gustavsberg
under 60-talet en
plastprofil som blir lika
uppmärksammad som
porslinet.

1965

1968

DET INSTALLATIONSFÄRDIGA
BADKARET

DRICKSFONTÄN
1011

Ungefär samtidigt
med ”den första
tysta” kommer Gustavsberg med ännu
en landvinning på
badrumsmarknaden.
Det installationsfärdiga badkaret. Karet
är stapelbart för enklare leverans och har
ställbara fötter samt
komplett bottenventil
med utloppsrör. Badkaret blir samtidigt
en decimeter lägre
vilket gör det enklare
att kliva i och ur samt
underlättar för rörelsehindrade och äldre.

Med dricksfontän 1011
löser man ett viktigt
problem. Föregångarna med utskjutande
munstycke orsakade
många tandskador
framförallt i skolmiljöer där skolkamrater
på skämt tryckte
ned den drickandes
huvud mot fontänen.
Lösningen består i att
tryckknappen placeras
långt ut på dricksfontänens sida, så att den
drickande tvingas inta
en ställning som gör
det möjligt att spjärna
emot ett plötsligt
tryck mot bakhuvudet.

VATTENBESPARANDE
TOALETTER

1972
DESIGNPRINSEN
FORMGER TERMOSTATBLANDARE
Sigvard Bernadotte
designade en exklusiv
upplaga av en termostatblandare för badkar. Den tillverkades i
3000 exemplar.

Gustavsberg har nu
hunnit utveckla fyra
olika vattenbesparande wc-system.
Mulltoaletten (Bioloo)
helt utan vatten,
vakuumtoalett med 1,2
liter vatten, toalett för
tankanslutning med
3,5 liter vatten och
den vanliga wc-stolen
315T med en vattenåtgång på 6 liter istället
för tidigare 9.

1977
DUSCHKABINER
Gustavsberg fokuserar
alltmer på kärnverksamheten, badrum,
och satsar stort på att
komplettera sortimentet med duschkabiner.

GUSTAVBERGS
FÖRSTA STANDARDSERIE
LANSERAS
Gustavsberg lanserar
sin första standardserie 1977. De nya
wc-stolarna, bidéerna
och tvättställen får
en särpräglad, mjukt
avrundad rektangulär
formgivning. Utvecklingen mot rymligare
badrum gör att tvättställen även finns att
få i större storlekar.
Design: Jan Landqvist.

1981
ARKIPELAG:
EN EXKLUSIV
BADRUMSSERIE
I det nytänkande
som Gustavsberg
har omfattas även
idéer att komplettera
sanitetssortimentet
med en exklusiv serie
sanitetsporslin. Inspirationen hämtas från
Stockholms skärgård.
Spolcisternen görs
som ett täckande skal
i vilket en plastcistern
göms. Utpriset blir
30 % högre än standardserien, men säljer
trots det bra.

1991
GUSTAVSBERG
KÖPER TYSKA
KORALLE
Gustavsberg köper
tyska Koralle, en
ledande aktör på
den europeiska duschmarknaden.

1993

1999

NORDIC 390

GUSTAVSBERG
FÅR NY ÄGARE

16 år efter Gustavsbergs
första standardserie
kommer nu äntligen
Nordic 390. En av
många nyheter med
Nordic är att spolcisternens porslinslock
ersätts med ett i plast.
Porslinslocket avvecklas av två skäl, dels
för att tillverkningen
kräver mycket arbetstid men också för att
porslinslocken bränns
tillsammans med
cisternen, vilket gör
att de svårligen kan
bytas ut om de skadas.
Tvättställen utformas
för konsol- och bultmontage vilket gör
tillverkningsprocessen
kostnadseffektivare
och sortimentet
bredare.

1995
SCANDIC: DET
KOMPLETTA
BADRUMMET
Scandicserien lanseras
och omfattar alla
delar av badrummet. På
denna bild ser vi vägghängd wc och bidé,
wc och tvättställ med
ettgreppsblandare. Design: Peter Nordgren.

1825

1987

1992

1994

1997

PORSLINSTILLVERKNINGEN
INLEDS

GUSTAVSBERG
KÖPER VÅRGÅRDA
ARMATUR

DUBBLA SPARFUNKTIONER I
BLANDARNA

GUSTAVSBERG AB
SÄLJS

BLANDARE
ERHÅLLER
UTMÄRKELSE

Det 200-åriga tegelbruket läggs ner och
1825 beviljas ägaren av
kommerskollegium att
få ”inrätta och drifva
fabrik för allehanda
porcellainer”. Kring
mitten av 1800-talet
går Gustavsberg över
till att producera sina
produkter enligt engelskt manér och för att
markera förändringen
införs 1839 den idag
så kända ankarstämpeln. I över 100 år
tillverkar Gustavsberg
huvudsakligen
hushållsporslin och
konstgods. Under ledning av brukspatron
Wilhelm Odelberg
läggs grunden till det
storföretag som
Gustavsberg kommer
att bli vid seklets slut.

Gustavsberg förvärvar
Vårgårda armatur som
på sin produktpalett
har blandare för hushållets alla behov samt
ett system kopplingar
och kulventiler för
rörläggare.

Blandarna från
Gustavsberg har
sedan tio år innehållit
världspatenterad
vattensparande teknik
bakom skalet. Nu
kopplas även energisparteknik på. Blandarens energisparande
effekter visar sig bli
smått otroliga och kan
jämföras med att byta
ut sin vanliga bil mot
en miljöbil. Skillnaden
är att blandaren är
betydligt billigare.

1920

1950-TALET

VÅRGÅRDA
ARMATUR FÖDS
1920 sitter Gustav
Hedblom, på en
helt annan plats i
Sverige, och planerar
att öppna sin egen
fabrik för tillverkning
av kranar. Tanken
växer sig stark och
det dröjer inte länge
förrän han tillsammans
med två kompanjoner
gör slag i saken. Vårgårda Armatur föds.
1922 har företaget
vuxit till 38 anställda,
som med stor stolthet
kan uppvisa ett fint
produktsortiment och
en försäljningssiffra på
66 550 kronor.

1947

1940
WC 306
Gustavsberg presenterar sin första
lågspolande wc nr
306. Axel Nilssons
unika konstruktion
resulterade i ett
patent 1940. Design
Carl Emil Benda.

BADKARSTILLVERKNINGEN
INLEDS
På nyårsafton 1947 ser
de första badkaren
från Gustavberg
dagens ljus. Badkaret
är frukten av ett unikt
samarbete mellan
Gustavsberg och amerikanska bilindustrin.
De nya formpressade
plåtbadkaren är enklare att hantera till
skillnad från de tunga
och klumpiga gjutjärnsbadkaren. Badkaren från Gustavsberg
kommer snart att
dominera marknaden.

DESIGNADE
TVÄTTSTÄLL
50-talet blev årtiondet
då designen trädde
in i badrummen.
Gustavsberg hade
stjärnformgivare som
Wilhelm Kåge och Stig
Lindberg knutna till
sig. Trots olusten att
anpassa sina modeller
till måttstandarder
och produktionsvillkor
utvecklade Stig Lindberg ett par tvättställ.

1968
1953
WC 315
1953 lanseras wc 315,
uppföljaren till 306.
Porslinet är detsamma
men spoltekniken har
förbättrats ytterligare.
Gustavsberg lämnar
10 års garanti på den
nya spoltekniken. Wc
315 förses även med
en sits med frilyftande
bygelgångjärn.

BADKAR MED
FRONT- OCH
SIDOPLÅTAR
Gustavsberg börjar nu
tillverka badkar med
front och sidoplåtar
för fritt montage.
Tidigare var badkaren
avsedda för inbyggnad. Design: Wilhelm
Kåge.

ERGONOMI

1957
FÄRGENS INTÅG
I BADRUMMEN
Gustavsberg blir föregångare när det gäller
färg i badrummet.
Redan på 50-talet finns
inte mindre än åtta
färger i Gustavsbergs
badrumssortiment.
Även badkaren tillverkas i olika färger.

1964
DEN FÖRSTA
TYSTA
Gustavsberg lanserar
en särskilt tystspolande wc, 315T med
mekanik utvecklad av
Bertil Dahllöf. Porslinet får samtidigt en
helt ny utformning av
Gustavsbergs första
industridesigner Jan
Landqvist.

Under 60-talet ökar
intresset för badrumsprodukters ergonomiska utformning.
Tidigare tabubelagda
ämnen som exempelvis i vilken vinkel och
höjd kroppen befinner
sig i vid toalettbesök
kom att undersökas,
vilket resulterar i ny
och mer ergonomisk
industridesign.

NY FÄRGSKALA
I samband med att
Gustavsberg börjar
tillverka tvättställ i
emaljerad plåt får
man fram nya, starka
och klara färger. På
porslinssortimentet
har länge mjuka pastellfärger dominerat
men 1974 släpps
tre nya mättade
sanitetsgodsfärger;
gyllenbrunt, olivgrönt
och kastanjebrunt.

1975

STRONGRÖR FÖR
ENKLARE INSTALLATIONSARBETE

TVÄTTSTÄLL 5080

Genom att ta fram
installationsklara
sanitetspjäser
(badkar, wc-stol,
bidé och tvättställ)
förenklar Gustavsberg
installationsarbetet ytterligare. Gemensam
nämnare för samtliga
är strongröret, ett
böjligt rör av EPDMgummi.

1968
HOSPITAL 70
Tvättställ, bidé och wc
med tillbehör, där alla
punkter där bakterier
kan får fäste har minimerats. Produkterna
kan även användas
med användarens
ansikte vänt mot
väggen, där ett stånggrepp finns fastsatt.
Rullstolsburna kan
därför köra ända fram
till pjäsen utan att behöva vända på sig. Allt
är förankrat bakom
emaljerade plåtar.
Design: Jan Landqvist
och Rolf Ling.

Källa: Muggar och ställ. En berättelse om Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik. Författare: Bengt Norling

1970–TALET

1972

1972
FÖRSTA TERMOSTATBLANDAREN
FÖR TVÄTTSTÄLL
Gustavsberg blir först
med termostatblandare för tvättställ.
Blandaren ingår i en
hel serie av termostatblandare för badkar,
dusch, bidé, diskbänk
och tvättställ och
innebär ett uppsving
för termostatblandare
på marknaden.

Att tillverka stora
tvättställ i porslin
innebär att kassationsgraden ökar på grund
av att godset gärna
vill skeva under bränningen. Tvättställ 5080
tillverkas i emaljerad
plåt för Huddinge
Sjukhus.

1980-TAL
EMALJERAD
STÅLPLÅT
I badkarsfabriken
tillverkas nu också
konstverk, skyltar och
husfasader i emaljerad
plåt, t ex Vasaloppsskylten.

VÄRLDENS
FÖRSTA VATTENSPARANDE
BLANDARE
Gustavsberg utvecklar
en unik vattensparande
teknik för ettgreppsblandare som resulterar i ett världspatent.
Konstruktionen är lika
enkel som genial.
Genom att förse
blandaren med en
flödesspärr hjälps
användaren att inte
använda mer vatten
än vad som är nödvändigt. På så sätt sparar
användaren under
ett års tid enorma
mängder vatten, vilket
medför både lägre
driftskostnader och
mindre miljöpåverkan.
De vattenbesparande
blandarna blir en stor
exportframgång.

NORDIC TERMOSTATBLANDARE
Nya termostatblandaren Nordic får
en rykande start
genom att vinna HBV:s
prestigefulla tävling.
HBV är en ekonomisk
förening som ägs av
sina medlemmar, i
huvudsak kommunala
bostadsföretag.

90-talets finanskris
frestar på för Gustavsbergs ägare KF.
Konsekvensen blir att
ett flertal KF-ägda
bolag bjuds ut till
försäljning varav
Gustavsberg AB är ett.
Köpare blir det holländska företaget N.V.
Koninklijke Sphinx.
Gustavsbergs försäljningsresultat förblir
relativt goda under
den nya ägaren.
Tiden med Sphinx
gör inga djupare
intryck och några
större satsningar på
sanitetsporslin blir det
inte. Äktenskapet med
Sphinx kommer att
vara i sex år. Organisationen lämnas i det
närmaste intakt.

1997 vinner Gustavsberg energimyndighetens tekniktävling för
sina unika energi- och
vattensparfunktioner.

Gustavsberg får
återigen en ny huvudägare i samband med
att sanitetskoncernen
Sanitec köper upp
Sphinx Nordic AB.
I koncernen ingår
redan Porsgrunn,
IDO och IFÖ, vilket
i och med förvärvet
av Gustavsberg, ger
Sanitec en extremt stark
position i Norden (75%
av marknaden) och i
Beneluxländerna (50%).
Detta föranleder
EU-kommissionen att
granska fusionens dominerande effekter på
marknaden. Resultatet
blir att fusionen inte
godkänns och krav
ställs nu på att Gustavsberg måste säljas.

2000
GUSTAVSBERG
FIRAR 175 ÅR
MED NY BADRUMSSERIE
Milleniumskiftet
sammanfaller med
Gustavsbergs
175-årsjubileum av
porslinstillverkning. I
anslutning till detta utvecklas jubileumserien
Classic. Med sin funkisestetik har serien låtit
sig inspireras av
Gustavsbergs föregångare från 40-talet.
Design: Rolf Ling

... OCH BLIR
MILJÖCERTIFIERAT
Gustavsbergsfabriken
var tidigt ute med eget
reningsverk och spolar
numera fabriksgolven
med vatten från en
egen sjö. Genom att
tillvarata spillvärme
från brännugnarna kan
man värma sina lokaler.
Det idoga miljöarbetet
resulterar år 2000 i att
Gustavsberg nu tilldelas en miljöcertifiering.

2004

2007

2000

EXKLUSIVA ARTIC

VILLEROY & BOCH
KÖPER GUSTAVSBERG

Med sina djärva
former i gedigna
material blir Artic
Gustavsbergs mest
exklusiva badrumsserie på många år.
Men de rena formerna
är inte bara till för
att blidka ögat. Dold
avloppsanslutning
på wc-stolen och
dold fastsättning på
tvättställen samt släta
ytor gör produkterna
hygieniska och lättstädade. Artics tvättställ
har också generösa
avställningsytor.

EXKLUSIV OCH
MILJÖVÄNLIG
BLANDARE

Den tyska badrumstillverkaren Villeroy &
Boch AB blir ny ägare
av AB Gustavsberg.
Förvärvet omfattar
AB Gustavsberg
med dotterbolagen
Gustavsberg VVS AB,
Gustavsberg Vårgårda
armatur AB och marknadsorganisationerna
i Sverige, Norge,
Danmark, Finland,
Ryssland, Ukraina
och Baltikum. Villeroy
& Boch är ett av
Europas mest kända
varumärken inom
sanitetsbranschen
liksom inom kakel och
hushållsporslin.

Coloricblandarens
unika framåtlutande
design i kombination
med dess exklusiva
färger passerar knappast förbi obemärkt.
Men om Coloric gör
stort intryck i badrummet så lämnar den
desto mindre avtryck
i miljön, då den är tillverkad av aluminium,
en lättmetall som ger
bränslesnålare transporter och är hundra
procent återvinningsbar. Coloric är inte
förkromad vilket också
är ett plus ur miljösynpunkt. Design: Jon
Eliasson.

INVIGNING AV
GUSTAVSBERGS
NYA FABRIK

2011

2009
FÄRRE VATTENSKADOR MED
SYSTEM VATETTE
Med System Vatette
implementeras en ny
installationsteknik
som kraftigt reducerar
risken för vattenskador.
Detta möjliggörs
genom en smart uppfästning som innebär
att inga skruvar
behövs vilket minimerar risken för att fukt
ska tränga in genom
tätskiktet.

TRIOMONT
SYSTEM FÖR
VÄGGHÄNGD WC
OCH TVÄTTSTÄLL
Triomont är ett smart
system för vägghängda wc-stolar och
tvättställ. Det passar
de flesta badrum,
man undviker stora
ombyggnader och får
vägghängda badrumsprodukter med ett
minimum av förlorad
yta. Det enda som
egentligen behövs är
ett djup på 14 cm.

2002
TIDLÖS DESIGN
Designern Rolf
Herrström får
igenom många av
sina idéer i den nya
tidlösa badrumsserien
Nordic 2002. På bilden
visas wc och tvättställ
särskilt framtagna för
det statliga rotprogrammet där målet
var att bygga om
och renovera 425 000
bostäder.

2006
SMARTA OCH
MILJÖVÄNLIGA
ANSLUTNINGSSLANGAR
Soft PEX är en ny typ
av godkända anslutningsslangar till blandare för kök, tvättställ
och bidéer. Fördelen
med Soft PEX är att de
är miljövänliga både
i tillverkningsfasen
och vid återvinning.
Slangarna är korrosionsresistenta,
vilket innebär att
man slipper skadliga
utfällningar. Genom
sin smidighet ger de
även en stor flexibilitet
vid installationer.

2007

2010

2012

LOGIC: FÖR
MINDRE BADRUM

NAUTIC: 		
DESIGNED BY YOU

Med den nya
badrumsserien
Logic utnyttjas varje
kvadratcentimeter
av badrummet. Med
sina flexibla och nätta
former på såväl porslin
som möbler frigörs
massor av utrymme,
vilket gör att även ett
mindre badrum kan
upplevas som stort.
Möblerna finns att
få från mindre kassettskåp till bredare
underskåp som är
grunda för att inte
stjäla utrymme. Trots
sin nätta utformning
har Logics design
optimerats för att
uppfylla förvaringsbehov och erbjuda avställningsytor. Design:
Rolf Herrström.

Hos Gustavsberg har
funktion och design
alltid gått hand i hand.
Med Nauticserien
görs ytterligare
landvinningar inom
området då såväl
installatörer som konsumenter bjuds in i
framtagandeprocessen. Nauticserien blir
Gustavsbergs mest
funktionella badrumsserie någonsin. Fylld
av tekniska finesser
som underlättar för
såväl användare som
installatörer.
Med Nautic ersätts
standardserien Nordic
2002. Design: Myra
industriell design
under ledning av Peter
Nordgren.

EN UTBYTBAR
VÄRLDSNYHET
MED TEMPERAMENT

2007
1

2014

EM-MÄSTARE I
MILJÖARBETE
Gustavsberg erhåller,
som första Skandinaviska bolag, EMAS
Awards 2007 som är
EU:s miljöstyrningsoch miljörevisionsordning.

Logicserien uppdateras med blandare
för tvättställ, dusch
och bad samt kök.
Utöver att blandarna
är energi- och vattensparande kan de
också byta färg.
Blandarspakarna finns
i fyra olika temperamentsfulla färgutföranden, detsamma
gäller för luckorna
till möblerna samt
badkarsfronterna. Den
unika utbytbarheten
gör badrummet mer
personligt. Design:
Jon Eliasson.

Tillverkningen av
Gustavsbergs sanitetsporslin inleddes
1939 i den då nya och
toppmoderna porslinsfabriken. Även om
företaget ständigt har
förnyat sig och under
årens lopp kommit att
utvecklas till något av
ett mönsterföretag ur
miljöhänseende, så
börjar det onekligen
bli dags för Gustavsberg att förflytta
sig till nya och mera
behovsanpassade
lokaler. År 2014
planeras den nya
fabriksanläggningen
stå färdig.

