
NORDIC³ 
EN KOMPLETT BADRUMSSERIE

ÄVEN FÖR KÖK

I Nordic³serien ingår en hög köksblandare som passar  
de flesta kök med sin klassiskt skandinaviska design.

NYHET!
PRISVÄRDA 

PRODUKTER FÖR  
ALLA BADRUM



WC OCH TVÄTTSTÄLL
Nordic³ är den funktionella och prisvärda badrumsserien 
som passar i de flesta badrum. Serien består av golv-
stående och vägghängd WC, tvättställ i två storlekar 
och pelare. Allt tillverkat i hygieniskt, hållbart och tät-
sintrat sanitetsporslin.

WC stolarna har en glaserad yta under spolkanten för 
enklare rengöring och bättre hygien. Tvättställen går att 
montera på bult eller konsol.

Nordic³ är skapad för din vardag med Gustavsbergs 
traditioner och kvalitet inbyggda av oss.

NORDIC³ WC 3500 MED HÅRD SITS. 

TVÄTTSTÄLL NORDIC³ 410050 MED PELARE 

2920 OCH TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NORDIC³. 

PAPPERSHÅLLARE OCH HANDDUKSKR0K UR 

G2 SERIEN.

NORDIC³

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.

INGEN PLATS FÖR SMUTS

På alla wc-stolar med synlig cistern har ”sömmen” mellan underporslin och cistern flyttats 
upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Wc-foten 
är slät för enklare rengöring och bättre hygien.
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BADRUMSMÖBLER
Badrumsmöblerna i Nordic³serien finns i två färger där 
skåpstomme och lucka har samma snygga yta. Med 
softclose dämpare i gångjärnen stängs dörrarna alltid 
mjukt och ljudlöst. Skåpen levereras färdigmonterade 
och i mått som är anpassade för det skandinaviska 
badrummet. 

Tvättstället, som tillverkas i hållbart sanitetsporslin,  
ligger tätt monterat mot skåpet. Lägg till en blandare 
och du har en komplett möbel för ditt badrum.

Nordic³ är skapad för din vardag med Gustavsbergs 
traditioner och kvalitet inbyggda av oss.

NORDIC³ HÖGSKÅP B033 OCH TVÄTTSTÄLLSSKÅP B032 I GLOSSY WHITE 

MED NORDIC³ TVÄTTSTÄLLSBLANDARE. NORDIC³ SPEGELSKÅP I GLOSSY 

WHITE MED BELYSNING. HANDDUKSKROK UR G2 SERIEN.

NORDIC³ HÖGSKÅP B033 OCH TVÄTTSTÄLLSSKÅP B032 I LIGHT WOOD 

MED NORDIC³ TVÄTTSTÄLLSBLANDARE. NORDIC³ SPEGELSKÅP I LIGHT 

WOOD MED BELYSNING. HANDDUKSKROK UR G2 SERIEN.

GLOSSY WHITE LIGHT WOOD

GUSTAVSBERG / SMARTARE BADRUM

SOF T CLOSE

I ett badrum kan akustiken medföra att plötsliga och höga ljud upplevs som särskilt störande. 
Med softclose stängs skåpdörrar och lådor mjukt och ljudlöst.
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Nordic³ är blandaren för alla badrum med sina rena och 
klassiskt skandinaviska design. Tvättställsblandaren är 
utrustad med en smart vattensparfunktion som kan  
anpassas helt efter dina önskemål och som sparar  
vatten varje gång du använder blandaren. Termostat-
blandaren har en automatisk hetvattenspärr för ett 
säkert skållningskydd och en safe touch-funktion som 
minimerar värmen på blandarens på framsida. 

G1 och G2 är två takduschar i en stilren och elegant 
design. Genom att byta ett standard duschset mot 
en fast takdusch skapar du enkelt en lyxigare känsla i 
badrummet.

Nordic³ är skapad för din vardag med Gustavsbergs 
traditioner och kvalitet inbyggda av oss.

TERMOSTATBLANDARE NORDIC³ MED

G2 DUSCHSET MED HANDDUSCH PÅ GLIDER.

FINNS ÄVEN I FYRKANTIG MODELL G1.

HYLLA UR SERIEN G1.

BLANDARE FÖR BADRUM
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SMARTA FUNKTIONER

FINNS OCKSÅ MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Nordic³ köksblandare har samma smarta vattensparfunktion och klassiskt 
skandinaviska design som tvättställsblandaren. Blandaren finns med eller 
utan diskmaskinsavstängning.

Alla blandare i Nordic³ är utrustade med smarta funktioner som gör din vardag mer bekväm och säker, samtidigt som 
du sparar både miljö och pengar. Läs mer om exakt hur smarta funktionerna är på nästa sida. 

BLANDARE FÖR KÖK
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SMARTA FUNKTIONER HOS BLANDARNA

TILLVAL

SÄKER VATTEN

Alla kök- och tvättställsblandare i Nordic³ serien kan anpassas och kompletteras med förlängd spak.

Säker Vatteninstallation är ett initativ från VVS-branschen och 
de branschregler som infördes 2005 är framtagna av VVS- 
branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. 

Läs mer på www.sakervatten.se

Spak för funktionsanpassning
krom
RSK nr 8613100
ART nr GB41637360 01

Spak för funktionsanpassning
blå/röd
RSK nr 8613117
ART nr GB41637363 01

SENSORST YRD BL ANDARE

Den smarta sensortekniken hjälper dig att spara vatten och energi helt automatiskt. 
Blandaren startar när dina händer befinner sig i rätt position, och stängs av så fort du 
avlägsnar dem. Vid rengöring håller du för sensorögat så inaktiveras blandaren tillfälligt. 
Drivs av standardbatteri eller transformator.

VAT TENSPAR

Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt. Ursprungsläget ger ett 
förinställt komfortflöde som är tillräckligt för t ex diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås när 
du lyfter spaken till översta läget. När du släpper den återgår den automatiskt till komfort-

flödet. Funktionen för flödet är fullt justerbart för individuell anpassning. 

JÄMN TEMPER ATUR

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd och hetvattenspärr samt typ-
godkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperatur-
förändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.
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SAFE TOUCH

Samtliga termostatblandare från Gustavsberg har en safe touch-funktion vilket innebär att 
blandarna är konstruerade så att varmvattnet leds längs med blandarens baksida. Detta 
minimerar värmen på termostatens framsida och risken att bränna sig. 



TVÄTTSTÄLLSBLANDARE NORDIC³

ART-nr

• Justerbart komfortflöde.
• Återfjädring till komfortflöde.
• Justerbar maxtemperatur för  
   bättre skållningsskydd.

• Självkalibrerande sensorstyrd  
   blandare med ett praktiskt ’städläge’. 
• Riktbar perlator.
• Keramisk tätning.

• Typgodkänd flexibel vattenanslutning.
• Skyddsmodul [AA].
• Typgodkänd av Sitac.

Tvättställsblandare Nordic³

Tvättställsblandare GB41213051

Tvättställsblandare inkl silpluggventil GB41213043

Tvättställsblandare Nordic³  
med sidodusch och väggfäste

GB41213061

Tvättställsblandare Nordic³ 
sensorstyrd 

GB41213081

Köksblandare Nordic³

GB41203056

Köksblandare Nordic³ 
med diskmaskinsavstängning

GB41203096
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• Justerbart komfortflöde.
• Återfjädring till komfortflöde.
• Justerbar maxtemperatur för  
   bättre skållningsskydd.

• Svängbar pip i 110° standard eller 60°. 
• Keramisk tätning.
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning.

• Skyddsmodul [AA].
• Typgodkänd av Sitac.

KÖKSBLANDARE NORDIC³
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TERMOSTATBLANDARE FÖR DUSCH OCH BADKAR NORDIC³

• Spärrknapp på temperatursidan 
   vid komforttemperatur 38°C .
• Inbyggd automatisk hetvatten- 
   spärr för skållningsskydd.

• Justerbar maxtemperatur för  
   bättre skållningsskydd.
• Safe touch-funktion minimerar  
   värmen på blandarens framsida. 

• Keramisk avstängning för droppsäkring 
   och lång livslängd.
• Typgodkända backventiler.
• Skyddsmodul [EB].

M20x1,5

G1/2

115

Duschblandare termostat Nordic³ 
med duschanslutning nedåt 

150 c-c GB41215604

160 c-c GB41205604

Duschblandare termostat Nordic³ 
med duschanslutning uppåt

150 c-c GB41215624

160 c-c GB41205624

Vridbar badkarspip

GB41638760

G1 duschset inkl termostatblandare Nordic³
duschhuvud 200x200 mm

150 c-c GB41215625

160 c-c GB41205625

G2 duschset inkl termostatblandare Nordic³
duschhuvud Ø 200 mm

150 c-c GB41215620

160 c-c GB41205620
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3500 Nordic³ med dolt s-lås

Dubbelspolning 3/6 liter

Utan sits GB113500301203

Med vit standardsits GB113500301213

SITSAR

8780 Nordic³ hårdplastsits, vit 8780G101

9M64 Nordic³ standardsits, vit 9M646101

3510 Nordic³ med dolt p-lås

Kan anslutas mot golv, rakt mot vägg eller åt 
sidorna i valfri vinkel.
Dubbelspolning 3/6 liter

Utan sits GB113510301203

Med vit standardsits GB113510301213

SITSAR

8780 Nordic³ hårdplastsits, vit 8780G101

9M64 Nordic³ standardsits, vit 9M646101

3530 Nordic³ wc-skål för väggmontage 

För väggmontage med inbyggdnadscistern. 
Cistern ingår ej i leveransen.  
Monteras alltid på fixtur.

Utan sits GB113530001000

Med vit standardsits GB113530001010

SITSAR

8780 Nordic³ hårdplastsits, vit 8780G101

9M64 Nordic³ standardsits, vit 9M646101

GOLVSTÅENDE WC NORDIC³

• Tillverkad i hygieniskt, hållbart och 
   tätsintrat sanitetsporslin.
• Funktionell design med standardmått.

• Glaserad under spolkant för enklare 
   rengöring.
• Passar med våra triomontfixturer.  

• Rekommenderad spolmängd 3/6-liter.
• Bultavstånd c-c 180 mm.
• Belastningstestad 400 kg.

WC-SKÅL NORDIC³

• Tillverkad i hygieniskt, hållbart och 
   tätsintrat sanitetsporslin.
• Funktionell design med standardmått.
• Sitthöjd 430 mm.

• Glaserad under spolkant för enklare 
   rengöring. 
• Heltäckande kondensfri spolcistern.
• Tyst vattenpåfyllning.

• Fastsättning med fyra skruvar eller lim. 
• Kan utrustas med armstöd, och care- 
   sits för funktionsanpassning. 
• Passar även för montage i hörn.

INGEN PLATS FÖR SMUTS

På alla wc-stolar med synlig cistern har ”sömmen” mellan 
underporslin och cistern flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet 
förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Wc-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.
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410050 Nordic³ för bult- eller konsolmontage 
500x370 mm

Med blandarhål 41005001

410055 Nordic³ för bult- eller konsolmontage 
550x435 mm

Med blandarhål 41005501

2920 Pelare i porslin
Tvättställ måste monteras exakt efter pelarens höjd

Till tvättställ 410050 och 410055 GB1129200100

TVÄTTSTÄLL NORDIC³

• Tillverkat i hygienisk, hållbart och  
   tätsintrat sanitetsporslin.
• Funktionell design med standardmåt.

• För bult- eller konsolmontage.
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B032 Nordic³ tvättställsskåp med tvättställ  
600x420 mm

Glossy white GB71B032E4WB

Light  wood GB71B032E9WB

B033 Nordic³  högskåp  
Med två flyttbara glashyllor och ett fast hyllplan.

Glossy white GB71B03300E4

Light  wood GB71B03300E9

A479 Nordic³ spegelskåp 
Asymmetriska spegeldörrar. Med två flyttbara 
glashyllor. Avsett för fast montage på vägg. El- 
installationen ska göras av behörig elektriker.  
Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44.  
För montage i område 2 i badrummet. LED-belysning.

White GB71A47900E4

Light  wood GB71A47900E9

BADRUMSMÖBLER MED TVÄTTSTÄLL NORDIC³

• Skåpstomme och dörrar i samma  
   material.
• Skåpen levereras monterade.

• Dörrar med soft close för mjuk stängning.
• Öppning i skåpets botten för avlopp.
• Tvättställ i hygieniskt, hållbart och  
   tätsintrat sanitetsporslin.

• Handtag i aluminium medlevereras.
• Dörrarna är förborrade för handtag.

ART-nr

SOF T CLOSE

I ett badrum kan akustiken medföra att plötsliga och höga ljud upplevs som särskilt störande. 
Med softclose stängs skåpdörrar och lådor mjukt och ljudlöst.
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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

På vår hemsida hittar du även manualer och instruktionsfilmer och hjälp med 
drift och skötsel av dina produkter från Gustavsberg. Du kommer i kontakt 
med vår kundservice på info@gustavsberg.com 


