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EN BLANDARE SOM ÄR 
HÅLLBAR FÖRE, UNDER 
OCH EFTER SIN LIVSTID*.
Produktionen är kvalitets-, energi- och miljöcertifierad och 
bedrivs i Sverige. Kvaliteten är hög och smarta funktioner 
sparar både energi och vatten. Designen är tidlös och upp 
till 90 % återvinningsbar. Men det är inte allt:

Nya Nauticblandarna är miljö-, kvalitets- och 
energiklassificerad för att spara vatten och energi, de kan 
uppgraderas för att möta framtidens krav och anpassas 
till skiftande behov och nya faser i stora projekt och de 
uppfyller branschens alla miljökrav.

Vi kallar det ”Gustavsberg Smart Inside”.

FÖRE: 

• Produktionen är kvalitets-, 

energi- och miljöcertifierad och 

bedrivs i Sverige. (ISO 90001, 

50001 och 14001)

• Komponenter i livsmedels-

godkända material.

• Tredjeparts certifiering av 

tillverkning. 

UNDER:

• Designen är skandinaviskt tidlös 

– även det en förutsättning för 

lång tjänst och hållbarhet ur ett 

estetiskt perspektiv.

• Nya Nautic är typgodkänd 

(kvalitet), Energi klassad (SS-EN 

820000), och accepterad enligt 

BVB (miljö)

• Den kan uppgraderas för att 

möta framtidens krav och 

anpassas till skiftande behov 

och nya faser i stora projekt 

(smart inside)

• Den uppfyller branschens alla 

miljökrav.

EFTER:

• Upp till 90 % återvinningsbar

• Gustavsberg garanterar, som 

alltid, att reservdelar  

till Nya Nautic kommer att 

finnas i många år framöver.



ENERGIKLASSIFICERING – 
SPARAR VATTEN OCH ENERGI

KERAMISK TÄTNING OCH KOMPONENTER 
I LIVSMEDELSGODKÄNDA MATERIAL

SMART INSIDE – FÖR 
UPPGRADERING MED 
FRAMTIDENS SMARTA 
FUNKTIONER

ACCEPTERAS ENLIGT 
BYGGVARUBEDÖMNINGEN

TIDLÖS DESIGN SOM 
HÅLLER ÖVER TID

UPP TILL 90 % ÅTERVINNINGSBAR
GREPPVÄNLIG SPAK MED 
TYDLIG FÄRGMARKERING 
FÖR KALL- OCH VARMVATTEN

RIKTAD SPOLVINKEL GER 
MINDRE SKVÄTT OCH GOTT 
OM PLATS FÖR HÄNDER

PRODUCERAD I SVERIGE



GUSTAVSBERG

YEARS
1920-2020

VÅRGÅRDA PRODUCTION

+

Nya Nautic är både skön och enkel att använda. 
Mjuka former och blanka ytor underlättar städ-
ning och god hygien. Designen är skandinaviskt 
tidlös – även det en förutsättning för lång tjänst 
och hållbarhet ur ett estetiskt perspektiv.

Köksblandaren finns med hög pip i två modeller, 
eller med låg pip. Tvättställsblandaren finns i 
varianter med lång pip, med sidodusch, med 
diskmaskinsavstängning.

Kort sagt, det finns en modell för alla behov.

2020 fyllde tillverkningen i vår fabrik i Vårgårda 

100 år. Mycket har hänt under de åren, världen 

och konkurrensen har globaliserats. Men 

fortfarande – 101 år senare lever produktionen 

vidare. Vi förbättrar vattensäkerheten och sänker 

vatten- och energiförbrukning på bred front.  I 

bästa fall kommer innovationer från Vårgårda att 

göra skillnad för allt från arkitekter till byggare, 

installatörer och boende i hundra år till.

TIDLÖST 
SMARTA KÖK 
OCH BADRUM





HÅLLBARHET BEHÖVER
INTE VARA SÅ SVÅRT
Fram till 2040 förväntas EU besluta om minst 320 nya byggnormer 
som alla handlar om långsiktig hållbarhet. Nya Nautic gör det enkelt 
att uppfylla dagens hållbarhetsnormer – och de som komma skall.

Med Smart Inside kan blandarna, tack vare smarta, utbytbara kompo-
nenter uppgraderas med kommande nya, ännu smartare funktioner. 
Det förlänger blandarens livslängd och gör den ännu mer hållbar. 
Blandaren är dessutom upp till 90 % återvinningsbar.

För att förenkla för dig som bygger eller renoverar för framtidens bo-
ende finns Nya Nautic med olika energiklassificeringar, alla i samma 
grundutförande och med samma reservdelar. Nya Nautic uppfyller 
också alla krav som ställs på kvalitet, funktionalitet, material, förpack-
ningsåtervinning, vattenbesparing, energisnålhet och tillgänglighet.

ENERGIKLASSADE 
ENLIGT SS-EN 82000

BLYFRI –  
ACCEPTERAS ENLIGT BVB



Nu kan du snabbt räkna ut vilka långsiktiga effekter ett byte till 
Nya Nautic kan få för ditt byggprojekt: Hur stor är den årliga 
vatten- och energibesparingen? Hur mycket mindre koldioxid 
blir det? Hur lång blir återbetalningstiden?

Energikalkylatorn täcker även andra sparsamma produkter i 
Gustavsbergs sortiment. Prova nu på www.gustavsberg.se

TESTA  
ENERGIKALKYLATORN!



INGEN HÅLLBARHET 
UTAN SNABB OCH 
ENKEL INSTALLATION  
Nya Nautic är blandaren som är hållbar 
före, under och efter sin livstid. Det gäller 
även under den viktiga installationsfasen.

Den patenterade snabbmonteringsmut-
tern spar både tid, pengar och ömma ryg-
gar. Installatören får förbättrad ergonomi 
och tiden för installation förkortas med 
minst 30 sekunder. Det kan låta blygsamt, 
men för ett helt projekt så märks skillna-
den både i tidsvinst och i ryggslutet.

”Smart Inside” betyder att samtliga mo-

deller i serien kan uppgraderas med fram-
tida teknik. Det är även enkelt att hitta 
rätt energiklassificering och rätt prisnivå i 
varje projekt, och enkelt att sköta framtida 
underhåll. 

Gustavsberg garanterar, som alltid, att 
reservdelar till Nya Nautic kommer att 
finnas i många år framöver. Läs mer om 
Smart Inside och hitta manualer och annan 
dokumentation på www.gustavsberg.se

SNABBMONTERINGSMUTTER SPAR 
TID, PENGAR OCH ÖMMA RYGGAR



VARFÖR 
ÄNDRA 
PÅ ETT 
VINNANDE 
KONCEPT?

”Vi vill inte bara 
följa utvecklingen 
inom hållbarhet i 
vår bransch,  
vi vill leda den”.
Product & Channel Manager Mattias Virsgård

På gustavsberg.se finns hela storyn om varför vi har 
uppgraderat Gustavsbergs succéblandare Nautic.



SMART INSIDE



SMARTA FUNKTIONER 
Så här många smarta funktioner innehåller Nya Nautic. Många 
har utvecklats för att spara vatten, energi och pengar – 
andra för att underlätta vardagen för arkitekter, byggare och 
installatörer. I slutändan handlar samtliga smarta funktioner om 
att bygga hållbart.

ECO-FLOW 

Blandaren är försedd med ett 
effektivt, optimerat vattenflö-
de. Användaren får samma skö-
na och funktionella upplevelse 
som vanligt, men med lägre 
vatten- och energiförbrukning. 
Skonsamt både för miljön och 
för plånboken.

COLD-START

Innovativ teknik gör att blanda-
ren levererar 100% kallvatten 
från sitt ursprungsläge rakt 
fram – och förhindrar onödigt 
användande av varmvatten. Det 
sparar energi och pengar vid 
varje användning.

ECO-STOPP

ECO-STOPP

En smart eco-funktion som 
möjliggör en individuell inställ-
ning av blandarens maxflöde. 
Om du vill, justerar du enkelt 
in maxflödet och sparar vatten 
och energi helt på dina villkor. 
Funktionen är fullt justerbar för 
individuell anpassning.

SNABBMONTERING

SNABBMONTERING

Blandaren monteras med en 
snabbmonteringsmutter som 
skjuts upp till stoppläge och 
därefter skruvas åt. Lösningen 
förenklar montering och  sparar 
tid, pengar och onda ryggar.

BLYFRITT

Pb
0,1%<

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

SMART INSIDE

Tack vare smarta, utbytbara 
komponenter kan blandaren 
i framtiden uppgraderas med 
nya, ännu smartare funktioner. 
Det förlänger blandarens 
livslängd och gör den ännu mer 
hållbar.



 

ART-nr RSK-nr PRIS*

Nya Nautic tvättställsblandare, energiklass A GB41216047 827 85 00 1 590 kr
Blyfri GB412160470 827 85 10 2 055 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41216047R 827 85 03 1 690 kr
Med silpluggventil GB41216043 827 85 01 1 705 kr

Nya Nautic tvättställsblandare, energiklass C GB41216051 827 84 99 1 495 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41216051R 827 85 02 1 595 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste, 
energiklass A

GB41216147 827 85 07 2 773 kr

Blyfri GB412161470 827 85 08 3 380 kr

Nya Nautic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste, 
energiklass C

GB41216151 827 85 06 2 640 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic tvättställsblandare med maskinavstängning,  
sidodusch och väggfäste, energiklass A

GB41216187 827 84 97 3 570 kr

ECO-STOPP SNABBMONTERING

 

Nya Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, energiklass A GB41216045 827 85 11 1 990 kr
Blyfri GB412160450 827 85 16 2 240 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41216045R 827 85 12 2 090 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic tvättställsblandare 150 mm pip,  
med sidodusch och väggfäste, energiklass A

GB41216145 827 85 13 3 340 kr

Blyfri GB412161450 827 85 14 3 980 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic tvättställsblandare 150 mm pip,  
med maskinavstängning, sidodusch och väggfäste, energiklass A

GB41216185 827 84 98 4 370 kr

ECO-STOPP SNABBMONTERING

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NYA NAUTIC

• Energiklass A eller C sparar vatten och energi
• Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och 

kallvatten
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass A)
• Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
• Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning

• Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manöverering
• Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
• Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
• Riktad spolvinkel ger mindre skvätt och plats för händer
• Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage



ART-nr RSK-nr PRIS*

Nya Nautic tvättränneblandare, energiklass C GB41216251 824 69 15 1 890 kr

ECO-STOPP SNABBMONTERING

Bottenventiler
Push-down ventil GB41636575 01 857 34 63 516 kr
Silpluggventil GB41637445 857 34 76 284 kr

T VÄT TSTÄLLSBLANDARE NYA NAUTIC, FORTSÄT TNING

ART-nr RSK-nr PRIS*

Nya Nautic Care tvättställsblandare, energiklass A
Blyfri GB41216047064 827 85 09 2 692 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic Care tvättställsblandare 150 mm pip, energiklass A
Blyfri GB41216045064 827 85 15 2 680 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Bottenventil Care
En tät avloppsventil framtagen för tvättställ inom vård- och omsorg. GB41636574 01 856 00 03 508 kr

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NYA NAUTIC CARE

• Högsta energiklass A sparar vatten och energi
• Funktionsanpassad spak i kontrasterande färger
• Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass A)
• Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
• Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
• Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering

• Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
• Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
• Riktad vattenstråle ger mindre skvätt och plats för händer
• Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskäl
• Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
• Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
• Tvättställsblandare Nya Nautic Care – leveransstart hösten 2021



 

ART-nr RSK-nr PRIS*

Nya Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B
GB41206056 831 14 81 1 950 kr

Blyfri GB412060560 831 14 72 2 535 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206056R 831 14 83 2 050 kr

Nya Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass C GB41206058 831 14 59 1 890 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206058R 831 14 63 1 990 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B  
Med diskmaskinsavstängning

GB41206096 831 14 62 2 620 kr
Blyfri GB412060960 831 14 68 3 240 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206096R 831 14 66 2 720 kr

Nya Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass C  
Med diskmaskinsavstängning

GB41206098 831 14 60 2 490 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206098R 831 14 64 2 590 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B  
Anslutning för bänkdiskmaskin på baksidan

GB412060966 831 14 70 3 195 kr

ECO-STOPP SNABBMONTERING

Nya Nautic köksblandare med hög D-pip, Energiklass C 
Med diskmaskinsavstängning

GB41206097 831 14 61 2 490 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206097R 831 14 65 2 590 kr

ECO-STOPP SNABBMONTERING

Nya Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass B 
Blyfri GB412060550 831 14 80 2 535 kr

Nya Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass C GB41206055 831 14 75 2 090 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206055R 831 14 76 2 190 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass B  
Med diskmaskinsavstängning
Blyfri GB412060950 831 14 78 2 860 kr

Nya Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass C 
Med diskmaskinsavstängning

GB41206095 831 14 73 2 590 kr
Med anslutningsgänga G3/8 GB41206095R 831 14 74 2 690 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

KÖKSBLANDARE NYA NAUTIC 

• Energiklass B eller C sparar vatten och energi
• Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass B)
• Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
• Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning (med energiklass B)

• Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
• Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
• Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
• Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
• Alla komponenter i livsmedelsgodkända material

Leveransstart hösten 2021

Leveransstart hösten 2021



 

ART-nr RSK-nr PRIS*

Nya Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass B

Blyfri GB41206056064 831 14 71 3 020 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass B 
Med diskmaskinsavstängning
Blyfri GB41206096064 831 14 67 3 490 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass B

Blyfri GB41206055064 831 14 79 3 020 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

Nya Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass B 
Med diskmaskinsavstängning
Blyfri GB41206095064 831 14 77 3 310 kr

ECO-STOPP

Pb
0,1%<

BLYFRISNABBMONTERING

KÖKSBLANDARE NYA NAUTIC CARE

• Energiklass B sparar vatten och energi
• Funktionsanpassad spak i konstraterande färger
• Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
• Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
• Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
• Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
• Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövering

• Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
• Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
• Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskäl
• Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
• Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
• Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
• Köksblandare Nya Nautic Care – leveransstart hösten 2021

Tack vare de medskickade slagbegränsningarna för köks-

blandarens pip kan du enklet låsa pipen i det läge som 

passar bäst för din installation. På så sätt elimineras risken 

för att vatten hamnar utanför diskhon, och du väljer själv 

vilket låst läge som är optimalt för just ditt kök.

Köksblandare med låg pip

Köksblandare med hög pip

SLAGBEGRÄNSNING



A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

SUPPORT OCH SERVICE

Välkommen till vårt kund- och supportforum 

på gustavsberg.se. Där kan du söka bland 

de vanligast ställda frågorna med svar eller 

ställa en egen fråga direkt till kundservice. 

På vår hemsida hittar du även manualer, 

reservdelar och instruktionsfilmer. 

KOMMANDE NYHETER

Nya Nauticserien kommer bland annat att utökas 

med blandare för dusch och bad. Håll utkik efter 

nya, spännande produkter som kommer under 

hösten 2021 och våren 2022.

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Box 400, 134 29 Gustavsberg

Telefon 08-570 394 00

www.gustavsberg.se customerservice.se@gustavsberg.com


