en smartare framtid
Inspirerande, innovativa, miljösmarta badrum från Gustavsberg 2014 – 2015

NYHET!

hygienic

flush
Enklare rent med
smartare spolning

Smarta badrum gör
framtiden ljusare
I den här katalogen från Gustavsberg hittar du massor

vi att ha ännu större möjligheter att miljöanpassa

med inspiration och allt du behöver för att möblera

vår verksamhet.

hela ditt badrum. Du hittar även många exempel på
hållbar utveckling.
På sätt och vis har Gustavsberg jobbat med

Genom att välja smarta produkter från
Gustavsberg kan du också bidra till en mer hållbar
utveckling. Smart användning av vatten och energi-

hållbarhet ända sedan fabriken för sanitetsporslin

sparande teknik gör enorm skillnad både för din

anlades 1939. I den har vi skapat kvalitetsprodukter,

ekonomi och för miljön.

patenterade lösningar och prisbelönt design. Sedan

På sidan 18 kan du även läsa mer om World

1960-talet är vi världsledande inom vatten- och

Toilet Day och vårt samarbete med organisationen

energisparande teknik. Våra blandare med unik,

WaterAid. Hygieniska toaletter och rent vatten är

prisbelönt teknik tillverkas i vår egen fabrik i Vårgårda.

bristvaror i stora delar av världen. Även på den

Och det kommer fler innovationer.

fronten känns det naturligt för oss att ge vårt bidrag

Inom kort ska en ny, modernare fabrik stå

till en ljusare framtid.

färdig i Gustavsberg. I den, i framtiden, kommer

Välkommen till Gustavsbergs smarta badrum.
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varför ska du
välja gustavsberg?
för MILJÖn

För det breda sortimentet

Gustavsbergs produkter minimerar din förbrukning av energi och

Vi är en komplett leverantör av badrum av hög kvalitet. Nordisk

vatten, men vårt miljöarbete stannar inte där. För att ta ett helhets-

standard och renodlad, tidlös design gör det enkelt att kombinera

grepp om vår verksamhet och om produktionen i våra 2 svenska

alla produkter från Gustavsberg för att skapa exakt det badrum du

fabriker har vi utvecklat en egen hållbarhetsmodell i 6 steg. Målet

önskar.

är att – produkt för produkt och arbetsrutin för arbetsrutin –
minska både ditt och vårt eget koldioxidavtryck till ett minimum.

För flexibiliteten
Våra produkter har utvecklats för att täcka behov i små badrum,

För din ekonomi

stora badrum, offentliga badrum och badrum avsedda för vård.

Prisjämförelser placerar Gustavsbergs badrumsprodukter i ett

Det ska aldrig vara långt från dig till närmaste återförsäljare och

mellanskikt. Men det som inte framgår i en sådan jämförelse är hur

installatörer. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga stöd när du skapar

billiga våra produkter är att äga. Hög kvalitet ger dem ett långt liv

ett komplett badrum, ända ner till ergonomiskt riktiga lösningar

och innovativa lösningar – varav flera har vunnit internationella

för installatören som ska göra jobbet.

utmärkelser – sänker dina energi- och vattenkostnader på lång sikt.

För att det är smart

För kvaliteten

I Gustavsbergs värld är ”smart” ett samlingsnamn för allt det där

Ett badrum ska hålla länge. Detta gäller produkternas funktion,

som gör din vardag enklare och snyggare. Bra design ska vara

men också deras utseende för att badrummet ska vara inbjudande

både skön för ögat och skön för dig varje gång den fyller sin

och trivsamt. Eftersom alla komponenter som utgör ditt badrum

funktion på ett utmärkt sätt i många, många år framöver.

slits tillsammans så är det viktigt att alla produkter du väljer håller
samma höga kvalitet.

För service och reservdelar
Vi garanterar att det finns reservdelar till din produkt från Gustavsberg även 10 år efter att den – eventuellt – har tagits ur produktion.

energispar

vattenspar

ceramicplus
= c+

Hygienic flush

antihalk

antibakteriell
färg

glazeplus

sensorstyrd
blandare

eco-start

quick release

Om något skulle gå sönder i ditt badrum så kan du gå in på vår
hemsida www.gustavsberg.se och få hjälp att identifiera felet via
våra instruktionsfilmer.

Vi skryter aldrig. Vi redovisar hellre fakta.
Våra energisparande tvättställsblandare

kan individanpassas är ytterligare något

Nautic och Logic fick bästa möjliga

som särskiljer Gustavsbergs blandare från

testresultat i de tuffa effektivitestesterna

våra konkurrenters. Men som sagt, vi skryter

som som har tagits fram av SIS TK 519 och

aldrig. Vi redovisar hellre fakta.

Kiwa. Hemligheten bakom framgången är
våra unika värme- och flödesfunktioner som
gör att blandaren ögonblickligen återgår till
sitt energisparande komfortläge så fort du
släpper spaken. På så vis hjälper den dig att
spara smått otroliga mängder energi, vatten
och även pengar, helt automatiskt. För mer

Gustavsbergs energisparande tvätt-

eller varmare vatten, eller om du vill tappa

ställsblandare Nautic och Logic fick

upp vatten fortare, för du bara blandarspaken fullt ut. Att Nautic och Logic dessutom
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bästa möjliga resultat när SIS TK 519
och Kiwa testade olika blandares
energieffektivitet.
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vilken funktion
tycker du är smartast?
Enkla lösningar är ofta de bästa. Ännu bättre – anser vi – är lösningar
som inte ens märks. Det är genom dem vi gör din upplevelse i badrummet ännu enklare och skönare.
Ur miljösynpunkt så är osynliga medel det bästa sättet att

Nytänkandet du hittar i våra produkter rör även hygien, ergonomi, eller helt enkelt ökad trivsel.
För att du ska hitta fram till egenskaper som är viktiga för ditt

få dig att bete dig på ett smartare sätt – utan att du behöver

badrum så har vi skapat de enkla symboler som du hittar här. Om

anstränga dig det minsta eller ens bli påmind om att du hör till

du frågar oss så är alla lösningar lika smarta.

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.
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dem som behandlar jordens resurser med respekt.

Smarta sy mboler för smarta lösningar
För att du så snabbt som möjligt ska hitta rätt har vi tagit fram symboler som uppmärksammar dig på smarta – ofta osynliga – fördelar med våra
produkter.
energispar

vipp-in
Nederkanten på duschhörn, där dörren möter golvprofilen, är vanligtvis svårt att hålla rent. Med
vipp-in-funktionen kan du enkelt lossa duschdörrarna
från golvprofilen för effektivare städning och bättre
hygien.

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 förinställd komforttemperatur, cirka
38–40 grader. Komforttemperaturen är fullt justerbar
för individuell anpassning.

stigargångjärn

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

eco-start

Stigargångjärn är en smart detalj som gör att duschdörren lyfts upp 5 mm varje gång du öppnar och stänger
den. På så sätt minimeras slitage på golv och duschdörrar. En praktisk funktion som ger en gedigen, lyxig
känsla.

glazeplus
En energisnål blandare som startar på en temperatur av
17 grader i sitt ursprungsläge (spaken rakt fram) vilket
gör att du sparar både energi och pengar.

sensorstyrd blandare

Våra badkar går att få med en extra ytbehand-ling, GLAZEplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar badkarets
yta mot smuts och KALKAVLAGRINGAR, Det underlättar
rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.

antihalk
Badkaret går att få med en antihalkbehandling där
kvartssand har bränts in i emaljen i ett estetiskt
neutralt mönster. Ytan motverkar halkrisk vid i- och
urstigning och är placerad på fotsidan av badkaret,
vilket gör att badupplevelsen inte låter sig påverkas.

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.

jämnt tryck & temperatur

stödhandtag

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd 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.

antibakteriell färg

För att förenkla och öka säkerheten vid nedstigning i
badet går badkaret att beställas med särskilda stödhandtag på badkarskanten.

ceramicplus = c+

Blandarens antibakteriella ytbehandling på alla
färglackerade spakar och vred i logicserien motverkar
bland annat spridning av bakterier (t.ex. pneumokocker
och multiresistenta bakterier), virus och svampar.Ytbehandlingen har en långverkande och bevisad effekt på
minst fem år.

självläkande färg

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

quick release

Blandarens unika självläkande egenskaper gör att
mindre repor som uppstår på färglackerade spakar
och vred i Logicserien försvinner av sig självt. Den
lackerade ytbehandlingen ger blandaren längre hållbarhet och minskar risken för spridning av bakterier.

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

clear glass

MED QUICK RELEASE KAN DU ENKELT OCH UTAN VERKTYG, LYFTA
AV WC-SITSEN FRÅN UNDERPORSLINET. SITSEN OCH WC-STOLEN
KAN SEDAN RENGÖRAS SEPARAT VILKET BÅDE ÄR ENKLARE OCH
FÖRBÄTTRAR HYGIENEN.

soft close
Hårda, gedigna wc-sitsar har tidigare förknippats med hög
ljudnivå vid nedfällning. SOFT CLOSE har löst problemet
genom en dämpare som finns inbyggd i sitsen och gör
nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen
direktkontakt med porslinet, vilket underlättar vid
rengöring och gör sitsen mer hygienisk.

Hygienic flush
Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor,
schampon och kalk. Därför är alla Gustavsbergs
duschar utrustade med CLEAR GLASS, ett skyddande
ytskikt som underlättar vid rengöring och minskar
behovet av rengöringsmedel.

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.
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”Vi har bara en
porslinskvalitet –
bästa kvalitet.”
Han har jobbat inom Gustavsbergskoncernen sedan 1988 och är idag produktchef på Villeroy & Boch, Sverige. Stefan Ljung är ingenjören
som blev en auktoritet inom sanitetsporslin.

Endast det rätta virket
Leran som ska bli Gustavsbergs sanitetsporslin kommer
nästan uteslutande från England, berättar Stefan. Eftersom
tätsintrat porslin krymper ungefär 13 procent vid bränning –
i ca 1200 grader – så ställs enorma krav på råvaran.
Värmen får leran och silikaterna att sintra ihop och bilda
ett keramiskt material som är så tätt att till och med bakterier
har svårt att få fäste.
”Vi har bara en kvalitet på vårt porslin”, understryker
Stefan. ”Den bästa”.

Arbete för hand
Idag är produktionen automatiserad för att garantera ett
jämnt och högt resultat, men det finns moment som måste
utföras manuellt. Ojämnheter och gjutskarvar putsas bort
Minsta lilla skavank och resan är slut.

för hand, vilket ger en kvalitetsskillnad som märks ända in i
slutkonsumentens badrum. Och inget släpps igenom utan
manuell avsyning och kontroll.
Utgallring hela vägen
Under produktionens gång plockas exemplar bort för minsta
lilla fel. Inga avvikande former tillåts och glaseringen måste
hålla optimal tjocklek.
”Om man slarvar händer det att leran skiner igenom”,
berättar Stefan. Och tillägger stolt: ”Det ser du aldrig på en
Gustavsbergspjäs.”

Ett hållbart naturmaterial
Den svåra hanteringen ger en hård yta som står sig i generationer. Och det är den levande ytan, speglingarna och
skiftningarna, som gör porslin så vackert. Ögat tröttnar aldrig.
Glasyren på Gustavsbergs sanitetsporslin är färgstabil och
resistent mot smuts, vatten och kemikalier. Porslinet innehåller
heller inga gifter eller hormonstörande ämnen som kan

SMARATARE IN I MINSTA DETALJ

belasta miljön.

De miljösmarta förpackningslösningarna för

Framtidens material

Gustavsbergs Nautic-serie har belönats med
det prestigefyllda internationella priset
If Packaging Award.

Utveckling inom materialläran är stark just nu, berättar Stefan.
Vi kommer att få se mer extrema, tunnare former i badrummet
– men fortfarande utförda i porslin. Trender kommer och går
och på världsmarknaden uppfinns nya material, men hittills
har inget av dem kunnat konkurrera med porslin.
”På Gustavsberg tittar vi inte ens på andra material”,
sammanfattar Stefan Ljung.
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s tefan l jung
produk tc hef p or slin

” Våra produkter är så hållbara
att man inte vill byta.”
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VI MINIMERAR DITT
KOLDIOXIDAVTRYCK
”Vi använder oss dagligen av en modell, Gustavsbergs 6 miljösteg,

Återvinning är ett prioriterat område för oss. Därför har vi ansträngt

som får oss att tänka miljösmart hela vägen genom alla projekt.

oss särskilt mycket för att reducera förpackningsmaterialet till våra

Vår målsättning är att minska koldioxidavtrycket till ett absolut

produkter. När vi tog fram vår nya blandarserie, bestämde vi oss

minimum.

för att linda in produkterna i en enkel mikrofiberduk istället för att
använda förpackningsmaterial som är svårt att sortera och återvinna.

När det gäller miljösmarta produkter utgör våra blandare ett

Mikrofiberduken kan användas hemma för städning och reducerar

mycket bra exempel. Kranarna har en inbyggd energisparfunktion

behovet av rengöringsmedel.

som hjälper dig att minska vattenförbrukningen, och framför allt
att minimera energianvändningen som behövs för att värma upp

Jag tror att många nog inte har en aning om hur mycket vatten och

varmvatten. Faktum är att om man byter ut alla blandare i Sverige

energi man gör av med helt i onödan i sitt badrum. Därför anser jag

till en Gustavsbergsblandare med energisparfunktion, så kommer

att det nästan är en plikt för oss som företag att berätta hur mycket

man att kunna stänga ett kärnkraftverk. En miljösmart funktion

man faktiskt kan spara om man använder sig av energisnåla blandare

som även märks i plånboken.

och snålspolande toaletter. Ju fler som använder Gustavsbergs
produkter, desto snabbare närmar vi oss den dagen då man kan

Vid porslinstillverkningen återanvänder vi restvärmen från ugnen

stänga det där kärnkraftverket.”

för att värma upp byggnaden, och vattnet som vi använder i
produktionen återanvänds också.

Katharina Klotz, marknadschef
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gustavsbergs 6 miljösteg
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så här arbetar vi med hållbarhet och miljö.
Gustavsberg är sedan länge ett miljöcertifierat företag, vilket vi är

alla delar av vår verksamhet, från den inledande projektstarten

stolta och glada över. Men istället för att slå oss till ro, arbetar vi

till det färdiga miljösmarta badrummet som sparar både energi

idag ännu hårdare med målsättningen att Gustavsberg ska påver-

och pengar för dig som användare. Samtidigt som det är skonsamt

ka miljön så lite som möjligt. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar

mot miljön.

Mer information om vårt hållbarhets- och miljöarbete samt hela den filmade intervjun med Katharina Klotz hittar du på
www.gustavsberg.se / om gustavsberg / hållbarhet och miljö.
10

K atharina Klot z
m a rk n a dsc hef

”MÅNGA HAR NOG INGEN ANING OM HUR 		
MYCKET VATTEN OCH ENERGI MAN KAN 		
SPARA IN PÅ I SITT BADRUM.”
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Tack för den här
tiden, fabriken
För att kunna fortsätta utveckla framtidens badrum projekterar vi en ny,
modernare fabrik i Gustavsberg. Det är med tacksamhet, stolthet och en hel
del nostalgi som vi tar farväl av den gamla fabriken.
Gustavsberg har producerat porslin i Gustavsberg sedan 1825. Den

Idag är vi ett miljöcertifierat företag som tar ansvar för produk-

allra första fabriken var ett före detta tegelbruk. Där tillverkades så

ternas hela livscykel – från produktutveckling och tillverkning i

småningom både hushållsporslin och konstgods och det var redan

fabriken, till logistik och färdiga badrum. Genom att installera våra

i det här tidiga skedet som ankarstämpeln infördes som garant för

produkter kan du spara energi, vatten och pengar.

varornas höga kvalitet. År 1939 invigs fabriken för sanitetsporslinstillverkning.

Det har varit en fantastisk resa. Vi tackar gamla fabriken för tiden
som har varit och ser fram emot massor med framsteg i den nya.

Idag är Gustavsberg ett av Sveriges ledande varumärken i badrumsbranschen. En nyckel till framgång är att vi varit trogna vårt
ursprung i Stockholms Skärgård samtidigt som vi ständigt har tagit
till oss ny teknik och moderniserat vårt formspråk.
Under alla årtionden som vi har tillverkat badrumsporslin i vår
porslinsfabrik i Gustavsberg (och blandarfabriken i Vårgårda) har
vi utvecklat funktioner och finesser som du idag tar för givet när du
bygger ett nytt, uppdaterat badrum.
Vi har bland annat introducerat snålspolande toaletter,
vatten- och energisparande blandare och smutsavstötande
ytbehandlingar. På plats i vår fabrik har funnits några av Sveriges
främsta formgivare, för vad vore smarta lösningar utan ett yttre
som du vill ha i ditt hem?

År 2014 planeras den nya fabriksanläggningen stå färdig.

några innovationer sedan 1939

1939

1950-tal

Fabriken för
sanitetsporslin
invigs

Designens
årtionde

Vårt namn och vår
historia går ända tillbaka till ett tegelbruk
från 1640. I det började
man under tidigt
1800-tal att tillverka
hushållsporslin och
konstgods. Den nya
fabriken levererades
från Tyskland 1939 och
monterades nyckelfärdig med maskiner
byggnader och allt.

1940-tal
De första
patenten
Gustavsbergs presenterar den första patenterade konstruktionen;
en wc med lågspolande
cistern. Kort därpå följer
tvättställ för de nya
enhålsblandarna som
gör separata kranar för
kall- och varmvatten
överflödiga.

Några av Sveriges främsta designers jobbar
på Gustavsbergs fabrik
och utvecklar tvättställ
som står sig än idag.
De skapar bland annat
världens första tvättställ
utan vulst (kanten som
såg till att råvaran inte
kollapsade och tappade
formen i brännugnen).
Och Gustavsberg är
en föregångare inom
färgat badrumsporslin.

1960-tal
Kunskap och
lösningar
Gustavsberg lanserar
den löstagbara wc-sitsen och förenklar rengöringen för alltid. Det
hade tidigare ansetts
lite ”fult” att undersöka
hur kundernas vanor
i badrummet, men
det här årtiondet görs
stora framsteg inom
ergonomi.

1970-talet
Fint med färg
Oljekrisen 1974 är
startskottet för Gustavsbergs strävan efter
lösningar som sparar
energi. Man utvecklar
wc-system som spolar
lika rent med mindre
vatten. Porslinet görs
bland annat i gyllenbrunt, olivgrönt och
kastanjebrunt.

1980
till 1990-tal
Tekniska
framsteg
Gustavsberg börjar
tillverka blandare
och utvecklar – bland
mycket annat under
den här tiden – unik
vattensparande teknik
som gör succé i hela
världen.

Hela vår historia, från Gustav Gabrielsson Oxenstiernas tegelbruk till nya fabriken, hittar du på www.gustavsberg.com
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2000-talet
Nya ägare,
nya tag
År 2000 köps Gustavsberg av Villeroy & Boch.
De tekniska framstegen
fortsätter och nya, kompletta badrumsserier
utvecklas. Några av
dem tillverkas fortfarande i den gamla fabriken.
Den nya fabriken ska
enligt planerna invigas
2014…

Nytt porslin i det gamla
gipsguteriet i vår trogna
fabrik i gustavsberg
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Vi trivs jättebra
i vårt nya badrum!
Det gamla badrummet i 60-talsvillan hade svart kakel och gult

renovera fanns redan när en fuktskada gjorde läget akut. Familjen

porslin. Det var charmigt, men inte funktionellt. Planerna på att

Elmgren rev och byggde nytt.
Bloggade för Gustavsberg
I fjolårets katalog bjöds alla läsare in att följa renoveringen och
framväxten av det nya badrummet på www.gustavsberg.se.
Här, ca ett år senare, kan vi visa hur det blev och vad man som
familj bör tänka på.
Miljöaspekten viktig
Det var viktigt för Lotta att det nya badrummet skulle vara
utrustat med vatten- och energisnåla blandare. Även det nya
porslinet med Ceramicplus ytbehandling innebar en stor
förbättring av både praktiska skäl och av miljöskäl. Den vägghängda toalettstolen ger dessutom fria ytor och är snäll mot
ryggen vid städning.
Rum för fler
Familjen valde bort ett av sina två tvättställ för att få rum med
ett rymligt badkar, men det visade sig att det smäckra hörn-

Det generösa Logic-badkaret får en central roll i familjens
nya badrum.

badkaret från Logic tog mindre plats än de anade. Det nya
rummet fick därför också två lyxiga, nedsänkta tvättställ.
Att skapa större ytor var ett mål från första början, men med
hela familjen i farten var det ändå skönt med väggar och
privata sfärer, till exempel i den nya duschalkoven.
Ett lyckligt slut
Lotta och Linus anlitade en arkitekt för att se fler möjligheter,
något de inte ångrar idag. De flyttade väggar och drog nya
rör, ett arbete som tog på krafterna. Men på bloggen avslutar
de nöjt: ”Det känns som att det långa projektet snart är ett
minne blott.”
Familjens lärdomar och tips :
• Ta god tid på dig att planera – gärna tillsammans med
en arkitekt.
• Mät ut avstånd och storlekar på väggar och golv för att få
en bild av slutresultatet.
• Planera även hur smådetaljer som toalettpappershållare
ska placeras.

Från ingrott, murrigt 60-tal till tidlöst, rymligt och fräscht.

• Försök styra installatören mot ett fastprisåtagande med 		
vitesklausul för förseningar.

Familjen Elmgren bor strax utanför Stockholm.
Se filmen om DERAS TANKAR FÖRE RENOVERINGEN på
www.gustavsberg.com / inspiration & planering
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En smart lösning: Spegelskåp, till hälften
inbyggda i väggen ger mer rymd.

Före: Inredningen från 60-talet var charmig
– men också mörk, trång och opraktisk.

”	Det är skönt med både stor
dusch, stort härligt badkar
och gott om förvaring”
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Nya Karolinska Solna
valde Gustavsberg
Nästa gång du råkar befinna dig på ett sjukhus, i en skola eller på

extra hårda, utifrån såväl hygienaspekter som tillgänglighets-

någon annan offentlig inrättning är chanserna goda att du kommer

krav. Wc-stolar, tvättställ och blandare måste kunna användas

att möta Gustavsbergs välkända ankarsymbol på sanitetsporslinet

av personer med nedsatt rörelseförmåga och muskelstyrka, och

eller blandaren, helt enkelt för att vi är duktiga på offentliga miljöer

vara lättåtkomliga, hygieniska, enkla att hålla rena, och inte minst

och har produkter som motsvarar de hårda krav som ställs.

energibesparande.

När det gäller sjukhus är kvalitetskraven på sanitetsporslinet

Välkomnande tvättställ
Ett grundare, bredare och höj- och sänkbart tvättställ underlättar
för användare med funktionshinder, eller som sitter i rullstol.

Smart spolknapp för alla
Spolknappen på Nautic toalettstol är ergonomiskt formgiven
och lätt att använda, även för den med nedsatt muskelstyrka eller
nedsatt syn. Den är enkel att förstå, även för ett barn. Med en

Gustavsbergs funktionsanpassade produkter är inte bara för sjuk-

vägghängd toalett förenklas rengöringen.

husmiljöer. De passar lika bra hemma för extra stöd.

Framtidens universitetssjukhus
I slutet av 2016 öppnar Nya Karolinska Solna för avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Som leverantör av sanitetsporslin
och blandare har man valt Gustavsberg.
Ett hållbart bygge

Greppvänligt
En förlängd och greppvänlig spak på kranen ger användaren
större kraft och precision i vridmomentet.
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Det prestigefyllda sjukhusprojektet ska byggas och drivas med
minsta möjliga miljöpåverkan och vara långsiktigt hållbart. Bland
annat ställdes kravet att alla dusch- och tvättställsblandare skulle
vara miljögodkända. Därför samarbetade Skanska med Gustavsberg för att ta fram en serie anpassade produkter.

” Vi ville hitta en leverantör som kunde

miljögodkända av Byggvarubedömningen.

skräddarsy en helhetslösning för

Gustavsberg tog därför i samarbete

sanitetsporslin och blandare som upp-

med Skanska fram en serie produkter

fyllde kundens krav och som dessutom

som tillgodosåg kundens alla krav.

hade rätt prisnivå för projektet. Det
stod snart klart att Gustavsberg var

Jag tror att det här är det första

den bäst lämpade leverantören.

sjukhuset i Sverige där samtliga
dusch- och tvättställsblandare är

Ett av kraven var att alla dusch- och

godkända av Byggvarubedömningen

tvättställsblandare skulle vara

som bra miljöval.”

– Bob Boote, Mechanical Manager, Skanska Healthcare AB New Karolinska Solna

Illustration: White Tengbom Team.
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I framtiden har
alla en toalett
Det kan låta som ett roligt jippo, men World Toilet Day den 19

allmänheten. Nu när samma utveckling äger rum i andra delar av

november handlar om ett av vår tids största problem. Syftet är att

världen så känns det naturligt att Gustavsberg ska vara delaktiga.

skapa uppmärksamhet kring behovet av bättre hygien och sanitet
för världens mest utsatta människor.

Världstoalettdagen 2013

Toaletter räddar liv

Toilet Day den 19 november medverkade vi i WaterAids kampanj

Ett akut problem i världen är att ca 768 miljoner människor saknar

”I love toa”. Några kända svenska ansikten fick i uppdrag att

tillgång till rent vatten. Samt att ännu fler, ca 2,5 miljarder, saknar

dekorera var sin WC-stol. Det röstades fram en vinnare, där

tillgång till en toalett.

varje röst genererade pengar till WaterAid.

För att väcka uppmärksamhet och skapa medvetande kring World

På grund av detta så dör fler barn i diarrésjukdomar än av aids,
malaria och mässling tillsammans. Och 50 procent av alla sjuksängar
i utvecklingsländer är upptagna av människor som smittats av orent
vatten.

Sakta men säkert bättre
World Toilet Day är befäst av FN. WaterAid bildades 1981 och
arbetar långsiktigt med sanitets- och vattenfrågor genom bistånd
och politisk påverkan. Uppgiften är enorm, men under de senaste

Det får även sociala konsekvenser, som att flickor och kvinnor

årtiondena har WaterAid gjort enorma framsteg:

riskerar övergrepp för att de gör sina behov i mörkret.
Det vill vi ändra på.

• Sedan 1981 har 19,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten.
• Sedan 2004 har 15,1 miljoner utbildats i frågor som rör sanitet

Ett uppdrag för Gustavsberg

och hygien.

För mindre än ett århundrade sedan var Gustavsberg med och
byggde bort ”Lort-Sverige”. Då var det vårt eget samhälle som tog
klivet ur fattigdomen och misären. Hushåll utrustades med vattenklosetter och medvetenheten om sanitet och hygien spreds till

2014 hoppas vi på Gustavsberg kunna bidra med att ännu fler får
möjligheten till ett bättre liv genom rent vatten och sanitet.

”	Hur skulle din dag se ut om du inte
hade rent vatten och en toalett?”

Cecilia Chat ter jee-Martinsen
Gener a l sek re t er a re Wat er a id
För bara några generationer sedan hade Sverige problem med kolera
och andra smittsjukdomar. Det krävdes gemensamma krafter, planering
och ombyggnad för att lyfta landet ur den misären. Organisationen
WaterAid bedriver idag ett liknande arbete i världen.
”Det här är ett problem som vi har glömt bort att det finns. Toaletten
är underskattad”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.
Organisationen arbetar med lokala organisationer och med lokal
arbetskraft. Det är viktigt att de som berörs också äger processen när
problemen byggs bort. Slutprodukten är oftast enkla, gemensamma
toaletter och rent vatten – som räddar liv.
”Gustavsberg har legitimitet att lyfta frågan eftersom de var med
och drev den historiska utvecklingen som ledde till den välfärd vi har i
Sverige idag.”
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Omröstningen om den bästa toalettdesignen vanns av artisten
och sångaren Magnus Carlsson. Enbart omröstningen – där
kampanjens sponsorer donerade pengar till WaterAids arbete
för varje röst – gav fantastiska 119 450 kronor. Gustavsberg
har även gjort en donation.
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vilket
badrum är du?
När du utrustar ett badrum med möbler från

rena, organiska former döljer sig innovationer och

Gustavsberg så behöver du inte välja mellan form

teknik som förenklar din vardag och som är skon-

och funktion, du får båda delar. Alla våra produk-

samma mot miljön såväl som mot din plånbok. För

ter är skapta för att passa ihop oavsett hur du

att ytterligare förenkla för dig har vi delat in våra

komponerar ditt högst personliga rum. Det är en

badrumsinredningar i litet, mellan och stort. Med

av flera egenskaper som gör våra badrum smar-

inspirerande exempel vill vi sätta igång din fantasi

tare än andra. Bakom den tidlösa designen med

att du ska kunna skapa ett badrum som är… du.

Nyhet! Litet & LJUST
Mycket kan göras för att få ett mindre
rum att kännas rymligare och generösare
än vad det egentligen är. I vårt exempel
skapas den naturligt ljusa och fräscha
känslan bland annat med ytor av blonda
träslag. Tillbaka till det enkla och rena
är en av flera inredningstrender inom
badrum.

20

MELLAN & TRENDIGT
Varför begränsa dig och välja en look
när du kan hämta inspiration ur flera
sköna stilar samtidigt? Det här exemplet förenar flera stilar och accenter i
ett normalstort badrum. Liggande, vitt
kakel för tankarna åt gammaldags industrilokal, mjuka färger och accenter och
kuddar säger något helt annat.

MELLAN & MILJÖSMART
I det här funkisinspirerade badrummet
döljer sig mängder av miljösmarta och
funktionella detaljer. Vår prisbelönta
tvättställsblandare är ett exempel. Den
har en inbyggd, automatisk energisparfunktion som hjälper dig att hushålla
med vatten, energi och pengar. Badrum i
alla storlekar kan vara miljösmarta.

Nyhet! Stort & stiligt
Ett stort rum kan tjäna på att inredas med
mörka, ombonade färger. Mörkast av dem
alla är svart. Svart kakel, svarta badrumsmöbler och svarta accenter skapar ger ett
sofistikerat och lyxigt intryck. Svart är lika
stilrent som vitt, men det signalerar en stil
och en dramatik som vitt saknar. Se själv.
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Litet & ljust
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Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.
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bredvid badkaret lättstädat.
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Triomont med pneumatiskt väggtrycke,
duo i vitt glas 5 208:Artic Tvättställsskåp 4860 i Natural Oak
med handtag G192 och tvättställ 4551 9786:Tvättställsblandare Logic i Classy
Chrome 1 967:Artic Spegel 4880 60 med belysning 3 040:G1 TOALETTPAPPERSHÅLLARE 533:G1 Handduksstång 620:Golvklinkers Casal marte Thassos från
Kakeldaxgruppen.se
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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.

WC-skål Hygienic Flush 5G84 för väggmontage med sits med soft close/quick release
3 350:- Triomont med pneumatiskt väggtrycke, duo i vitt glas 5 208:- Artic Tvättställsskåp 4860 i Natural Oak med handtag G192 och tvättställ 4551 9 786:-Tvättställsblandare Logic i Classy Chrome 1 967:- Artic Spegel 4880 60 med belysning 3 040:G1 Pappershållare 533:- Golvklinkers Casal marte Thassos från Kakeldaxgruppen.se

Tidlös design i samspel med perfekt funktion. Hygienic Flush passar i alla badrum.

24

smartare spolning
Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla
rent. Innovativ design och funktion gör spolkanten
överflödig. Med släta ytor blir det enklare att hålla
rent och hygienen förbättras. Miljön vinner på
mindre behov av starka rengöringsmedel.
quick release
MED QUICK RELEASE KAN DU ENKELT OCH UTAN
VERKTYG, LYFTA AV WC-SITSEN FRÅN UNDERPORSLINET. SITSEN OCH WC-STOLEN KAN SEDAN
RENGÖRAS SEPARAT VILKET BÅDE ÄR ENKLARE
OCH FÖRBÄTTRAR HYGIENEN.

soft close
Hårda, gedigna wc-sitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning.
SOFT CLOSE har löst problemet genom en
dämpare som finns inbyggd i sitsen och gör
nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen
har ingen direktkontakt med porslinet,
vilket underlättar vid rengöring och gör
sitsen mer hygienisk.

Öppen spolkant för enklare rengöring.

skandinaviskt rent
Den sparsmakade designen går igen i alla
detaljer. Det fyrkantiga tvättstället har
generösa avställningsytor och tvättställsskåpets två lådor rymmer toalettartiklar för
en hel familj. Blandaren är en skön förening
av form och funktion.

Diskret funktionalitet. Två intensiva men varma
ljuskällor över spegeln ger rätt ljus och rätt
upplevelse på rätt plats.

25
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Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.

4m 2

2.75 m

2.75 m

2.75 m

1.50 m

4m 2

1.50 m

3.5 m

7.5m 2

7.5m 2

WC Nautic 5500. Tvättställ Nautic 5540 med Nautic tvättställsblandare med sidodusch som ger wcstolen en bidéfunktion. Vattenlås 3880.
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WC Nautic 5500. Tvättställ Nautic 5540 med Nautic tvättställsblandare med sidodusch som ger wc2.75 m
stolen en bidéfunktion. Vattenlås 3880.
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Badkar 1571 med stativ 1016. Nautic termostatblandare för badkaret med handdusch Skandic
och separat väggfäste. Växtvägg beställd från florist.

belysning undertill vilket förhöjer

Det senaste tillskottet i vårt stora badkarssortiment är utvändigt emaljerat och vilar i
ett stativ i pulverlackad
aluminium. Med det
1.50 m
här badkaret blir även utrymmet under och
bredvid badkaret lättstädat.
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Badkar 1571 med stativ 1016. Nautic termostatblandare för badkaret med handdusch Skandic
och separat väggfäste. Växtvägg beställd från florist.
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Det senaste tillskottet i vårt stora badkarssortiment är utvändigt emaljerat och vilar i
ett stativ i pulverlackad aluminium. Med det
här badkaret blir även utrymmet under och
bredvid badkaret lättstädat.
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Wc-stolen finns både som golvstående
och vägghängd modell, och kan fås med
vit eller svart sits.

ARTIC WC 4300 5 926:- ARTIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP
48100 I BLACK OAK MED ARTIC TVÄTTSTÄLL
OCH HANDTAG F192 I ANTHRACITE 13 022:COLORIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE I FÄRG
SINFUL BLACK 2 924:- ARTIC SPEGELSKÅP
MED BELYSNINGSRAMP 4888 10 I BLACK OAK
9 237:- ARTIC HÖGSKÅP 4870 I BLACK OAK MED
HANDTAG F192 I ANTHRACITE 8 749:- G2 FAST
TAKDUSCH 4 793:- COLORIC DUSCHBLANDARE
TERMOSTAT I FÄRG SINFUL BLACK 4 168:- G1
HANDDUKSSTÅNG 620:- G1 TOALETTPAPPERSHÅLLARE 533:- KAKEL FRÅN VILLEROY & BOCH,
GOLV: FIRE & ICE
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Tvättställsskåpet har generösa förvaringsutrymmen och
finns även för två tvättställ. Inuti spegelskåpet döljer sig
ett eluttag, i nederkanten på spegeldörren finns en list
som gör att fingeravtryck inte syns. Colorics framåtlutade
design förstärker det lyxiga helhetsintrycket.

ARTIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 48100 I BLACK OAK MED ARTIC
TVÄTTSTÄLL OCH HANDTAG F192 I ANTHRACITE 13 022:COLORIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE I FÄRG SINFUL
BLACK 2 924:- G1 KROK 144:-
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Articmöblernas GENERÖSA LÅDOR GER GOTT OM PLATS TILL FÖRVARING.
Lådor och luckor stängs ljudlöst genom soft close-tekniken.
Coloric-blandaren finns i fem uttrycksfulla färger och tillverkas i
återvinningsbar aluminium.

Artics golvfasta wc kan monteras mycket nära vägg MEN GER ÄNDÅ
UTRYMME FÖR RÖRDRAGNING PÅ VÄGG.

GENOMTÄNKT LYX
En lyxig badrumsupplevelse innefattar inte bara skönhet, utan även
bekvämlighet och funktionalitet. Så tänkte vi när vi formgav vår nya
gedigna möbelserie Artic. Articmöblerna finns i flera storlekar och
utföranden, i färgerna Black Oak, Natural Oak och Matte White.

BLACK OAK

natural oak

MATTE WHITE

ARTIC HÖGSKÅP 4870 I BLACK OAK
MED HANDTAG F192 I ANTHRACITE 8 750:Både smakfullt och funktionellt. Genom effektiv förvarings frigörs
golvyta, vilket är särskilt viktigt i mindre badrum
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Litet & logiskt
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I Gustavsbergs sortiment finns många
badrumsprodukter som är särskilt
anpassade för det lilla badrummet.
Tvättstället och möblerna på bilden är
extra grunda för att spara maximalt på
den begränsade ytan. Den vägghängda
wc-stolen tar både lite plats och är enkel
att hålla ren. Självklart är såväl kvalitet
som finish av högsta kvalitet.

Sinful Black

Perfect White

Moody Blue

Crazy Orange

Vår flexibla badrumsserie Logic hjälper
dig att ta tillvara på minsta lilla kvadratcentimeter i ditt badrum. Möbler och tvättställ är nätta och praktiskt utformade.

LO G IC T VÄTTSTÄLLSSKÅP 18 6 0 MED T VÄTTSTÄLL ,
LÅDFRONT I FÄR G MOODY BLUE OCH HANDTA G C
6 5 67: - L o g i c t vät t s tä l l s b l a n d a r e m e d s pa k
i fä r g M o o dy B l u e 2 3 7 2 : - S p e g e l 18 3 5 1 15 0 : B e ly s n in g s r a m p 18 31 3 121: - L o g i c h ö g s k å p
18 7 0 m e d l u c ko r i fä r g M o o dy B l u e , H a n d ta g
B 4 0 6 8 : - L o g i c w c -s k å l 5 69 3 m e d h å r d s i t s
2 5 67: - T r i o m o n t m e d p n e u m at i s k s p o l k n a p p
3 961: - G1 pa p p e r s h å l l a r e 5 3 3 : - G1 k r o k a r
14 3 : -/ s t G1 t o a l e t t b o r s t e 1 3 0 6 : G OLV KAKEL FRÅN MARRAKECH DESI G N
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Logic är badrummet som kan byta identitet. Med utbytbara
spakar till blandare, och med utbytbara luckor till skåp och
lådor blir ditt badrum än mer personligt. Den enda svårigheten du står inför är vilken av våra temperamentsfärger du
ska välja. Men det är klart, om du råkar välja fel är det ju
förstås bara att byta.

coloric ger
färg till badrummet

LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1860 MED TVÄTTSTÄLL,
LÅDFRONT I FÄRG MOODY BLUE OCH HANDTAG C 6 567:Logic tvättställsblandare med spak i färg
Moody Blue 2 372:-

32

AVSTÄLLNINGSYTOR OCH SMART FÖRVARING
Logics tvättställsskåp har förutom en generös
låda också ett hyllplan, vilket ökar förvaringskapaciteten. Med ett vattenlås som är speciellt
anpassat för installation med våra möbeltvättställ, får du ännu mer utrymme för dina saker.
Handtagen till finns i olika utföranden, du
väljer själv vilken modell som passar ditt badrum bäst. Luckor och dörrar är förberedda för
montage, men är inte genomborrade.
Logics grunda tvättställ har förvånansvärt
stora avställningsytor i förhållande till sin
storlek, och blandaren är försedd med energisparande funktioner som sparar både kostnader och på miljön. Den färgade spaken har
dessutom en självläkande yta som förhindrar
att repor uppstår, som också är antibakteriell.

I Logicserien hittar du smarta tvättställ för
mindre badrum. Genomtänkta former och grundare
djupmått gör dem lätta att passa in även där det
är snålt med utrymme. Vissa tvättställ kan
installeras i hörn. Trots sina sparsamma mått
har de praktiska avställningsytor.

GRUNDA SKÅP SKAPAR RYMD
Små, trånga utrymmen kräver lite extra tankeverksamhet innan man sätter igång och inreder.
Logics badrumsmöbler finns i flera olika storlekar
och djup. Nu kan du dra nytta av den där lilla
ytan som finns bakom dörren och som i vanliga
fall anses bortkastad. Logics grunda högskåp
får nämligen plats där.
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välkommet.
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Det senaste tillskottet i vårt stora badkarssortiment är utvändigt emaljerat och vilar i
ett stativ i pulverlackad aluminium. Med det
här badkaret blir även utrymmet under och
bredvid badkaret lättstädat.
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ARCHITECHTURA, VÄGG; CREATIVE SYSTEMS
stolen en bidéfunktion.
stolen enVattenlås
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3880. Vattenlås 3880.
WC Nautic 5500.
WC
Tvättställ
Nautic 5500.
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5540 med
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5540
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Trivsamt, trendigt och praktiskt blir det när man kombinerar
två tvättställsskåp ur vår nya Logicserie tillsammans med
spegelskåp och väggskåp. Lådor och luckor stängs ljudlöst
med soft close-tekniken.

LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1892 MED TVÄTTSTÄLL OCH MED DÖRRAR I CLASSY WHITE HANDTAG
D 9 855:- LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED SPAK I PERFECT WHITE 2 372:- LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1862 MED DÖRRAR I CLASSY WHITE HANDTAG D 6 815:- TOPPSKIVAN I GJUTEN
BETONG BESTÄLLD FRÅN SNICKERI. LOGIC SPEGELSKÅP 1882 60 4 166:- BELYSNINGSRAMP
604:- 2 st LOGIC VÄGGSKÅP 1810 MED DÖRRAR I CLASSY WHITE OCH HANDTAG D 5 140:-

36

EFFEKTFULLA KONTRASTER
Att våga gå ifrån det klassiskt vita karet och
istället välja ett svart tassbadkar kan bli väldigt
effektfullt. Avsaknaden av badkarskfront gör
det enkelt att komma åt vid städning. Badkaret
kan även fås med svarta eller vita tassar.
BADKAR 6316 I FÄRG SINFUL BLACK MED KROMADE FÖTTER
OCH KROMAT AVLOPPSRÖR 18 820:- LOGIC BADKARSBLANDARE TERMOSTAT MED VRED I PERFECT WHITE 3 569:SKANDIC DUSCHMUNSTYCKE, slang OCH DUSCHFÄSTE 685:-

SNYGG & SMART FÖRVARING
Med rymliga lådor och skåp är det enklare att
hålla ordning på pinalerna. Rena och snygga
avställningsytor gör badrummet trevligt att
vistas i. Resultatet blir både snyggt och smart.

classy White

Woody grey

Vår miljösmarta Logicblandare har en utbytbar
blandarspak som finns i fem temperamentsfulla
färger.
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MELLAN &
MILJÖSMART
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WC Nautic 5500. Tvättställ Nautic 5540 med Nautic tvättställsblandare med sidodusch som ger wcstolen en bidéfunktion. Vattenlås 3880.
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1571 med stativ 1016. Nautic termostatblandare för badkaret med handdusch Skandic
arat väggfäste. Växtvägg beställd från florist.
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Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.
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Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.
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Badkarsblandarens infällningsbara
utloppspip är ett exempel på en liten
men smart detalj som förbättrar din
badrumsupplevelse.
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funktionell design, men i Gustavs-
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Det senaste tillskottet i vårt stora badkarssortiment är utvändigt emaljerat och vilar i
ett stativ i pulverlackad aluminium. Med det
här badkaret blir även utrymmet under och
bredvid badkaret lättstädat.
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Badkar 1571 med stativ 1016. Nautic termostatblandare för badkaret med handdusch Skandic
och separat väggfäste. Växtvägg beställd från florist.

KOMBIKAR 1707 MED HELFRONTSTATIV 12 957:DUSCHHÖRN NQ90 MED RUNDADE SKJUTDÖRRAR
OCH PROFILER I KROM 6 982:- DUSCHBLANDARE
NAUTIC TERMOSTAT 1 966:- DUSCHSET NAUTIC II
967:- NAUTIC SPEGELSKÅP A402 60 6 597:- NAUTIC
HÖGSKÅP A673 5 272:- NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5560
MED PELARE 2920 2 527:- NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 1 392:- KAKEL VÄGGAR; VOUGE OLIVA IN
FRÅN KAKELKOMPANIET GOLV; MARMOR VERDE
ST:NICHOLAUS FRÅN STENFIRMA BROR TÖRNER.
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Tvättställens rena, nätta linjer, rundande kanter och
ellipsformad bassäng gör det enkelt vid rengöring. De
rundade ytorna är platsbesparande samtidigt som de
erbjuder bra avställningsytor. Tvättställspelaren
döljer förtjänstfullt avlopp och vattenlås.

NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5560 MED PELARE 2920 2 527:NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 1 392:- G2 KROK 100:-
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En handdusch vid
wc-stolen kan fungera
som bidé, och underlättar
vid städning.

Nauticblandaren sparar pengar.
När du släpper spaken återgår den
automatiskt till energisnålt läge.

Tack vare quick-release
funktionen blir din wcstol enkel att göra ren.

Inuti badrumsskåpet
finns ett eluttag
skyddat från fukt.

SNYGGT, LÄTTSKÖTT, MILJÖSMART
Här är badrummet som både är snyggt och lättskött, och som
samtidigt sparar mängder av energi helt automatiskt. Låt oss
börja med att berätta om vår tysta och snålspolande wc-stol
Nautic, vars rena linjer med få utskjutande partier och skarvar
gör det enkelt att komma åt vid rengöring. Den separata innertanken gör att den spolar tyst, och förhindrar att kondens bildas
på utsidan. Spolknappen är ergonomiskt anpassad så att även barn
och personer med nedsatt muskelkraft enkelt ska kunna använda
den. Sedan har vi vår prisbelönta Nauticblandare, vars unika energibesparande egenskaper hjälper dig att inte använda mer eller
varmare vatten än vad du behöver. Kort sagt, Nautic är vår mest
funktionella och miljösmarta badrumsserie någonsin.

En duschvägg i glas istället för
duschdraperi gör badrumslivet
enklare och snyggare.

NAUTIC BADKARSBLANDARE MED
VRIDBAR PIP 2 818:- LB BADKARSVÄGG 3 470:-
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mellan &
MODERNISTISKT
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I det normalstora badrummet får du plats
med lite mer. Det kan vara smart med förvaringsskåp som inte stjäl en massa yta, men
tvättstället och tvättställsskåpet kanske kan
vara lite större? Vad sägs om att låta såväl
möbler, blandare som badkar gå i en och
samma temperamentsfärg – varför inte välja
trendiga Crazy Orange.

Fyra färger som gör att du kan matcha
blandare, badkar och möbler med varandra.

Sinful Black

Perfect White

Moody Blue

Crazy Orange

LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1890 MED TVÄTTSTÄLL
OCH LÅDFRONT I FÄRG CRAZY ORANGE, HANDTAG
C 8 469:- LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED
SPAK I FÄRG CRAZY ORANGE 2 372:- SPEGEL MED
BELYSNING 1880-90 3 637:- LOGIC KASSETTSKÅP
1820 MED DÖRR I FÄRG CRAZY ORANGE, HANDTAG
B 1 353:- LOGIC WC-SKÅL 5693 MED SVART SITS
4 418:- Triomont med pneumatiskt väggtrycke 5 208:- DUOKAR 1603 MED HELFRONTSTATIV I FÄRG CRAZY ORANGE 10 624:- LOGIC
BADKARSBLANDARE MED VRED I FÄRG CRAZY
ORANGE 3 569:- SKANDIC DUSCHMUNSTYCKE,
slang OCH DUSCHFÄSTE 685:- G1 TOALETTPAPPERSHÅLLARE 533:- G1 HANDDUKSSTÅNG
620:- KAKEL FRÅN VILLEROY & BOCH; BERNINA
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Blandare och möbler i vår Logic-serie har utbytbara
blandarspakar, VRED och luckor i olika temperamentsfärger
vilket gör att du enkelt kan låta ditt badrum byta identitet.
LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1890 MED TVÄTTSTÄLL OCH LÅDFRONT I FÄRG
CRAZY ORANGE, HANDTAG C 8 469:- LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED
SPAK I FÄRG CRAZY ORANGE 2 372:-
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BÅDE SNYGG OCH SMART
Termostatblandaren Logic har många osynliga finesser bakom sitt temperamentsfulla
skal och du får alltid ett jämnt vattenflöde. En
annan finess finner du i slangfästet i form av
en omkastare. Genom att föra slangen uppåt i
höjdled byter du flödesväg mellan dusch och
bad. Logics termostatblandare har samma
unika ytbehandling som tvättställblandaren.
Logic badkarsblandare med vred i färg
Crazy Orange 3 569:- Skandic duschmunstycke,
slang och duschfäste 685:-

DEN TEMPERAmENTSFULLA BLANDAREN
Den temperamentsfulla Logic-blandaren
ber sannerligen inte om ursäkt. Här ser du
den i Crazy Orange-utförandet, men Logics
blandare, möbler och badkarsfronter finns
att få i flera olika temperamentsfulla färger.
Räddhågade spekulanter kan dock lugna sig
med vetskapen om att blandaren kommer i
Classy Chrome som standardutförande.
Utöver Gustavsbergs patenterade energisparande funktioner har den färgade spaken
på Logicblandaren en självläkande ytbehandling som också är antibakteriell.

Badkarsfronten kan med ett enkelt handgrepp
skjutas uppåt vilket underlättar vid rengöring.
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STORT & stiligt
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Philips är en av världens största elektroniktillverkare. När de skulle lansera exklusiva
tandborsten DiamondClean Black i en
helsvart badrumsmiljö så kontaktade de
Gustavsberg. Formgivaren Jon Eliason
fick uppdraget och resultatet blev den här
både lyxiga och intima miljön. Det svarta
badrumsporslinet ingår i serien Artic och
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kommer att säljas i en begränsad upplaga.
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På vår hemsida kan du se filmen om
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3880. Vattenlås 3880.

designprocessen,

www.gustavsberg.com/artic-black

-cw reg mos hcs-cuw
dore
dg
is m
deom
s hecrsauddnoadlbissldläetm
stte
ävrat dcnitaulabN
slld
ätesm
ttä0v4t5c5itcuiatu
NaN
delm
lät0st4t5ä5vTci.t0u0a5N5 lcläittusattN
ävC
TW
.0055 cituaN CW
.0883 sålnettaV ..0n8o8it3kn
såulfnéedtitbaVne
.nn
oeitlkontu
s fédib ne nelots

hco tatsomret chitcuoaN
tatesroam
dnreatlbchitcusauN
D e.rreald
fin
oarplbehdca
sumDor.rked
lfieom
rpQ
eN
dacmidorrokNdenm
röhQhN
cscuiD
droN nröhhcsuD
.II cituaN teshcs.u
IIdcituaN teshcsud
.tiv ,06 963A citu.taivN,0p6å9k6
sl3eAgecp
itS
ua.tNsilproåke
sldegtievpdSe.m
tsislrnoaklg
ed
götihv tdivem
i 76sn
6A
algcg
itö
uahNtivpiå7k6
so
6d
AiScituaN påksodiS
.0292 eralep hco
.02
e9ra2denraallbespllähtcsotte
ävrat dcnitaulabN
slld
ätesm
ttä0v6t5c5itcuiatu
NaN
delm
lät0st6t5ä5vTcituaN llätsttävT

9

-cw reg mos hcsudodis dem eradnalbsllätsttävt cituaN dem 0455 cituaN llätsttävT .0055 cituaN CW
.0883 sålnettaV .noitknufédib ne nelots

11.5m

11

Turkos

9

9

ciTuan

9

11.5m 2

Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.

11.5m 2

Brun

3.5 m

11

11
1.50 m

-srakdab arots tråv i tettoksllit etsanes teD
i raliv hco tarejlame tgidnävtu rä tnemitros
ted deM .muinimula dakcalrevlup i vitats tte
hco rednu temmyrtu nevä rilb terakdab räh
.tadätsttäl terakdab divderb

cwosrehgcsm
oo
s dhicssd
ue
dm
odeisraddenm
ersalld
vt dceitm
ua0N45d5em
tuaN CW
-cw reg -m
ud
alb
ätnsatltbäsvltläctistuttaäN
cit0u4a5N5 lcläitustatN
ävlTlä.t0s0tt5ä5vTcit.0u0a5N5 CciW
2
eti tkanVu.fnéoditib
knnueféndeilbotnse nelots
.0883 så.l0n8e8t3tasVå.lno

4.5 m

Brun

11

11

nauTic
nauTic

Badkar 1571 med stativ 1016. Nautic termostatblandare för badkaret med handdusch Skandic
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WC Nautic 5500. Tvättställ Nautic 5540 med Nautic tvättställsblandare med sidodusch som ger wcstolen en bidéfunktion. Vattenlås 3880.
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duschset Nautic II.
Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och

s ok r u T

ARTIC SPEGEL 4880 150 3 542:- DUSHHÖRN
SC100G 8 799:-, G1 FAST TAKDUSCH 4 792:COLORIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT I FÄRG
SINFUL BLACK 4 169:- KAKEL FRÅN VILLEROY

& BOCH: BIANCO NERO.
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47

ARTIC WC-SKÅL 4330 I SVART MED c+ behandling, SITS MED SOFT
CLOSE/QUICK RELEASE 6 715:- TRIOMONT PNEUMATISKT VÄGGTRYCKE
DUO I SVART GLAS 1 716:-

48

Svarta accenter
Flera smarta lösningar syr ihop den svarta helheten: Den vägghängda toaletten har spolknapp i svart glas. Det blanka tvättstället ramas
in av Artic tvättställsskåp i Black Oak med
generösa avställningsytor. De svarta blandarna
från Coloricserien är gjorda av 100 % återvinningsbar aluminium.
ARTIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 4875 I BLACK OAK 9 623:HANDTAG F192 I ANTHRACITE 132:- ARTIC TVÄTTSTÄLL
4551 I SVART med c+ behandling, 3 435:-, COLORIC
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE I SINFUL BLACK 2 923:-

Lyx för alla sinnen
Det generösa, inglasade duschutrymmet (100 x 100
cm) blir ännu lyxigare med en rejäl takdusch. Stigargångjärn lyfter duschdörren 5 mm när du öppnar och
stänger, en smart funktion som både minskar slitage
och ökar den exklusiva känslan.
DUSHHÖRN SC100G 8 799:-, G1 FAST TAKDUSCH 4 792:- COLORIC
DUSCHBLANDARE TERMOSTAT I FÄRG SINFUL BLACK 4 169:-

Ju fler ljuskällor, desto bättre.
Tänk på att ett svart rum slukar ljus.

49

STORT &
glamouröst

50
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Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.

Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
duschset Nautic II.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.
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Tvättställ Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare och pelare 2920.
Sidoskåp Nautic A667 i vit högglans med vit dekorlist. Spegelskåp Nautic A369 60, vit.
duschset Nautic II.
Duschhörn Nordic NQ med kromade profiler. Duschblandare Nautic termostat och
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classy white

Woody grey

INBYGGNADSBADKAR 1380 MED SARGMONTERAD
SKANDIC TERMOSTATBLANDARE 14 342:- LOGIC
HÖGSKÅP 1871 MED DÖRRAR I WOODY GREY
HANDTAG E128 4 963:- 1880 60 SPEGEL MED
ELUTTAG 3 409:- LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1862
MED DÖRRAR I WOODY GREY HELTÄCKANDE
TVÄTTSTÄLL OCH HANDTAG E128 8 333:- LOGIC
SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 4 671:G1 KROK 144:- G1 HANDDUKSSTÅNG 433:KAKEL FRÅN VILLEROY & BOCH. GOLV: CARNABY,
VÄGG: TRIBUTE
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MER PLATS FÖR CHAMPAGNE
Vårt inbyggda badkar med den snygga sargmonterade blandaren
sätter en glamorös och gedigen prägel på badrummet, och
erbjuder trivsamma avställningsytor för exempelvis champagneglasen. Dessutom blir badrummet betydligt enklare att städa.
Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt
avloppet under badkaret.
INBYGGNADSKAR 1380 MED SARGMONTERAD SKANDIC
TERMOSTATBLANDARE 14 342:-
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SENSORSTYRT & MILJÖSMART
Den sensorstyrda Logicblandaren startar
automatiskt när dina händer befinner sig i rätt
position, och stängs av så fort du avlägsnar
dem. Logics nätta tvättställ tar liten plats och
erbjuder förvånansvärt bra avställningsytor.
Helhetsintrycket blir snyggt, hygieniskt och
miljösmart.
LOGIC SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 4 671:-

Stora fria ytor är inspirerande för kreativiteten.
Levande ljus skapar intimitet.

VÄGGHÄNGT & VACKERT
Våra vägghängda porslinsprodukter är inte
bara praktiska ur rengöringssynpunkt, de
är vackra att titta på också. Lägg märke till
wc-stolens eleganta spolknapp i vitt glas, som
är placerad på väggen. Sitsen fälls ljudlöst ned
med soft close-funktionen och finns i vitt och
svart. Det nätta tvättstället har utrustats med
vår lyxiga, sensorstyrda blandare och ett stilrent, kromat vattenlås. Allt porslin kan fås med
en extra ytskiktsbehandling, ceramicplus.

LOGIC WC-SKÅL 5693 2 567:- Triomont med pneumatiskt
väggtrycke duo i vitt glas 5 208:- LOGIC TVÄTTSTÄLL
5393 1 055:- LOGIC SENSTORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
4 671:- VATTENLÅS 3880 1 073:- G1 KROK 144:- G1 TOALETTPAPPERSHÅLLARE 533:-
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stort & SPATIÖST
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För den som tänker slå på stort vill vi
presenta det bästa av det bästa – crème
de la crème, à la Gustavsberg. Det här
badrumsexemplet kräver en relativt stor
yta och kostar lite mer. Men då får du
möjlighet till både badkar och dusch,
dubbla tvättställ och en hel massa förvaringsmöjligheter. Många kan njuta samtidigt i ditt högst spatiösa badrum. Som
dessutom ser ganska tjusigt ut, eller hur.

N au t i c s k å p A 9 0 3 (6 0 c m ) i fä r g g r å m at t m e d
s va r ta d e ko r l i s t e r A 67 2 6 0 8 416 : - N au t i c
t o p p s k i va A 6 6 4 , g r å m at t (12 0 c m ) 2 2 5 9: SPE G EL MED BELYSNIN G A 4 0 3 6 0 3 141: - A r t i c
t vät t s tä l l 4 5 51 1 94 8 : - C o l o r i c t vät t s tä l l s b l a n d a r e i fä r g S in f u l B l a c k 2 9 2 4 : G 2 h a n d d u k s h ä n g a r e k r o k 10 0 : Gl a shyll a fr ån gl a smä steri.
SC 9 0 d us c hhör n me d r a k a sl agd ör r a r me d
k r om a de p r of il e r 8 3 4 4 : - C olor ic d us c h b l a nda r e t e r mo s tat i fä r g Sinf ul B l ac k
4 16 8 : - G 2 d us c h se t me d fa s t, s t or ta k d us c h
4 7 9 3: Ko m b ik a r 16 0 7 m e d He l f r o n t s tat i v 7 016
m e d e n f r o n t o c h g av e l i fä r g S in f u l
B l a c k 13 3 9 3 : - C o l o r i c b a d k a r s b l a n d a r e
t e r m o s tat i fä r g S in f u l B l a c k 5 0 0 3 : Sk andic duschmunstrycke, sl ang och
d u s c h fä s t e 6 8 5 : A r t i c w c -s k å l 4 3 3 0 m e d s va r t s i t s 5 6 2 2 : T r i o m o n t m e d p n e u m at i s k t vä gg t r y c k e d u o
i s va r t g l a s 5 2 0 8 : - A r t i c b id é 413 0 4 13 8 : C o l o r i c t vät t s tä l l s b l a n d a r e i fä r g S in f u l
B l a c k m e d s id o d u s c h 3 3 8 5 : - N au t i c H ö g s k å p
A 67 3 i fä r g g r å m at t m e d s va r ta d e ko rl i s t e r A 67 2 4 0 6 8 0 4 : - G 2 pa p p e r s h å l l a r e
19 3 : - G 2 h a n d d u k s h ä n g a r e r in g 318 : KAKEL FRÅN V ILLEROY & BOCH ; BERNINA
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innan du
sätter Igång
1. Dela in badrummet i tre funktioner: En för toalettbesök. En för

en riktad för ansiktet är en bra riktmall. Ta med speglar i

hela kroppen – dusch och bad. En för egenvård – händer, tänder

beräkningen, de reflekterar ljus och ökar volymkänslan

och ansikte.

i rummet.

2. En stor familj kan behöva en separat toalett. Finns en outnyttjad

6. Om avloppsinstallationerna ska flyttas, ska de för wc och tvätt-

plats i ditt hem som passar för en separat wc? En toalett i samma

ställ läggas i golv eller vägg? Det går att få vägghängt porslin

rum kan skiljas av med en mellanvägg.

även om man har avloppsanslutning i golv sedan tidigare.

3. Ska badrummet ha badkar, dusch, eller både och? Unga

7. Ventilationen är viktig. Bra ventilation – gärna i kombination

ockuperar gärna duschen. Går det att ha den separat?

med golvvärme – torkar ur badrummet fort och minskar risken

4. Utgå från storleken på ditt badrum och ställ frågor som: Var
kan jag byta blöjor? Var får blöjorna plats? Måste tvättmaskin
och torktumlare få rum?

för fuktskador.
8. Underarbetet i golv och väggar och rördragningar är avgörande
för att undvika fuktskador. Vi rekommenderar att du anlitar proffs.

5. Glöm inte bort belysningen! Ett dunkelt ljus eller för starkt ljus
gör badrumsbesöket trist. Minst en lampa för allmänljus och

9. Ljusa färger gör att badrummet känns större och att damm,
tvålrester och vattenstänk syns mindre.

TÄNK EFTER FÖRE – DITT BADRUM SKA LEVA LÄNGE

Ta hjälp av en fackman om du ska bygga om
ditt befintliga badrum, eller om du vill
bygga ett nytt badrum från grunden. Ett bra
tips är att komma överens redan vid ritbordet.
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DEN STORA
CHECKLISTAN
Ditt val av produkter är avgörande när du skapar ett badrum att trivas länge i. När du har svaren på alla frågor och funderingar i den här
listan så är det bara att sätta igång med renoveringen. En del moment kräver att en fackman utför dem. Chansa inte, det kan bli kostsamt.
Detaljerad information om våra produkter hittar du i produktsortimentet.

Badkar

förlängd spak på en vanlig blandare eller en elektronisk blandare

Stort eller litet. Inbyggt eller fristående. Emaljerat eller i akryl.

för den med nedsatt styrka i händerna. I vårt sortiment finns flera

I den här katalogen hittar du många badkar från Gustavsberg i

produkter för både barn och vuxna med speciella behov. Läs mer

alla möjliga utföranden.

om dem på www.gustavsberg.se. Vi kallar sortimentet Care.

Bidé

Tvättställ

Vid renoveringar åker tyvärr ofta bidén ut. Men för att sköta sin

En stor familj slipper köbildning – och vinner gemenskap – med

intimhygien finns ingenting bättre. Om du tycker att den stjäl

två tvättställ. Fundera över om du ska gömma vattenlåset med ett

plats, varför inte välja en tvättställsblandare med separat

underskåp, en pelare eller kåpa. Om det blir trångt med ett vanligt

handdusch som du sedan kan använda när du sitter på wc:n?

tvättställ så finns det mindre modeller och tvättställ avsedda för

Blandare

hörnplacering. Vår Logicserie är avsedd just för att befria ytor.

En blandare ska vara snygg utanpå, men det är insidan som gör

Tillbehör

att du upplever skillnad. Satsa därför på kvalitet. Hos Gustavsberg

Gustavsberg erbjuder ett noga genomtänkt urval. Tänk på att all-

hittar du energi- och vattensparande teknik även i de mest desig-

tid välja kvalitet som håller, och design du inte riskerar att tröttna

nade blandarna. Har du småbarn? Välj då en termostatblandare

på. Var också noga att täta håltagningar i badrumsväggarna med

som reglerar vattentemperaturer och eliminerar skållningsrisken.

silikon efter konstens alla regler.

Dusch

Wc

Ta reda på om materialen i väggarna och golvet i ditt duschut-

Vilken modell passar dig bäst? Ska vattenlåset vara dolt eller

rymme är våtrumssäkrade. Det avgör om du kan ha duschväggar

öppet? Ska du montera i golv eller på vägg? Om hemmet har

eller duschkabin. Därefter finns det många alternativ att ta ställning

två toaletter, varför inte ha olika sitthöjd?

till. I ett mindre badrum är duschhörn med inåtgående dörrar en bra
idé.

Förvaring
Hyllor eller skåp? Skåp håller dammet borta och gör att du slipper se alla förpackningar och annat som måste finnas till hands.
Men hyllor ger större åtkomlighet och en möjlighet att exponera

montering

saker du tycker om att titta på. Vad du än väljer, satsa på mycket

De flesta produkter kan du

förvaringsutrymme – även om badrummet är litet. Ett skåp under

installera själv. När den här

tvättstället har nästan alla plats för.

symbolen visas rekommenderar
vi dig att ta hjälp av en yrkes-

FUNKTIONSANPASSNING

kunnig fackman, exempelvis en

Kanske behöver du anpassa ditt badrum för ett skede i livet då

VVS-installatör, kakelsättare

du inte är lika rörlig som tidigare. Det är ofta små saker som gör

eller elektriker.

badrummet mycket tryggare: Ett stödhandtag på badkaret och ett
extra halkskydd. Armstöd på wc-stolen eller en förhöjd wc-stol. En
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lär känna
våra serier
Det du ser på den här sidan är ett litet urval pro-

badkar, duschkabiner, Gustavsberg Care, med

dukter som representerar respektive serie. Utöver

mera. Produkter som inte hör till någon speciell

det breda utbudet i våra serier hittar du dessutom

serie utan är tänkta att passa ihop med alla.

NAUTIC:
Raka linjer, räta vinklar och en modern känsla
som smälter in i en ny miljö eller skapar effektfulla kontraster i en äldre. De raka formerna gör
även produkterna lättstädade.

Nauticmöblerna levereras som standard med vit
dekorlist. Aluminium, svart eller röd dekorlist
kan köpas som tillval och bytet är enkelt. Dekorlistens färger matchar ColoricblandarnaS.

NAUTIC WC 5500
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NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5556

NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

NAUTIC DUSCHBLANDARE
TERMOSTAT

NAUTIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP
A904 MED TVÄTTSTÄLL 5592

ARTIC:
Raka linjer, räta vinklar och en modern känsla som smälter in i
en ny miljö eller skapar effektfulla kontraster i en äldre. De raka
formerna gör även produkterna lättstädade.

HANDTAG G-KROM OCH
G-ANTHRACITE

ARTIC WC 4300

ARTIC TVÄTTSTÄLL 4550

LOGIC:
Gör ditt badrum större. Produkterna är nätta för att passa in
även i mindre badrum, som pusselbitar. För flexibilitetens skull
finns möblerna i flera storlekar.

LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
CLASSY CHROME OCH SINFUL BLACK

LOGIC WC-SKÅL 5693
LOGIC TVÄTTSTÄLL 5393

COLORIC:
Blandare i fem färger som gör stort intryck i ditt badrum, men
som lämnar desto mindre intryck på miljön eftersom de är
hundra procent återvinningsbara.

COLORIC BADKARSBLANDARE
HEAVENLY CHAMPAGNE

COLORIC DUSCHBLANDARE
ROUGH ALUMINIUM

COLORIC KÖKSBLANDARE
PASSIONATE RED

COLORIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SINFUL BLACK

COLORIC DUSCHSET
PASSIONATE RED
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Hitta i vårt
sortiment

För att göra det enklare för dig att hitta bland
våra produktgrupper har vi färgkodat sidorna
i katalogen. Du hittar samma färgkodning på
produktavsnitten på vår hemsida.

WC

TVÄTTSTÄLL

BADRUMSMÖBLER

BADKAR

INSTALLATIONSSYSTEM

DUSCH

BLANDARE

TILLBEHÖR

Om du inte hittar det
du letar efter kan du
göra en textsökning på
www.gustavsberg.com.
Där finns ännu fler
produkter och ännu
mer information.
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Hur smart är din wc?
Gustavsbergs porslinsfabrik har anor som går tillbaka ända till

internationellt vad gäller vattensparande lösningar för wc-stolar.

1600-talet, och vi har tillverkat vattenklosetter sedan 1939. För

Våra senaste wc-modeller har dessutom försetts med ytterligare

många svenskar är ordet toalett eller wc synonymt med just

smarta funktioner för att underlätta din vardag. Utan att inverka

Gustavsberg, vilket nog beror på att vi har funnits med så pass

negativt på miljön förstås. Man kan säga att våra toaletter har gått

länge att vi helt enkelt har blivit en naturlig del i människors

ifrån att vara smarta, till att bli miljösmarta.

vardag. Idag befinner sig Gustavsberg i den yttersta framkanten

miljösmarta lösningar
Gemensamt för våra wc-stolar är att de alla har vattensparande teknik, smarta miljövänliga lösningar som även
märks i din plånbok. Med ytbehandlingen ceramicplus blir
porslinet ännu lättare att rengöra och behovet av starka
rengöringsmedel minskar avsevärt, vilket sparar på miljön.

MÅNGA AV VÅRA PRODUKTER GÅR ATT FÅ MED
YTBEHANDLINGEN C+. DET GER PORSLINET EN SMUTSAVSTÖTANDE YTA SOM HINDRAR KALK OCH SMUTS FRÅN
ATT FÅ FÄSTE. C+ ÄR ÄVEN BRA FÖR MILJÖN EFTERSOM
DEN GÖR ATT DU KLARAR DIG MED MINDRE OCH MILDARE
RENGÖRINGSMEDEL VID RENGÖRING.

MED QUICK RELEASE KAN DU ENKELT OCH UTAN
VERKTYG, LYFTA AV WC-SITSEN FRÅN UNDERPORSLINET. SITSEN OCH WC-STOLEN KAN SEDAN
RENGÖRAS SEPARAT VILKET BÅDE ÄR ENKLARE
OCH FÖRBÄTTRAR HYGIENEN.
Hårda, gedigna wc-sitsar har tidigare förknippats
med hög ljudnivå vid nedfällning. SOFT CLOSE
har löst problemet genom en dämpare som finns
inbyggd i sitsen och gör nedfällningen mjuk och
ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med
porslinet, vilket underlättar vid rengöring och
gör sitsen mer hygienisk.
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.

DE FLESTA PRODUKTER KAN DU INSTALLERA SJÄLV.
NÄR DEN HÄR SYMBOLEN VISAS REKOMMENDERAR VI
DIG ATT TA HJÄLP AV EN YRKESKUNNIG FACKMAN,
EXEMPELVIS EN VVS-INSTALLATÖR, KAKELSÄTTARE
ELLER ELEKTRIKER.
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Oberoende certifiering
Märket Nordic Quality tilldelas certifierade
VVS-produkter enligt uppställda krav kontrollerade
av INSTA-CERT. Produkten uppfyller fastställda
kriterier på produktion, garantitid, reservdelar,
dokumentation samt teknisk lämplighet för
installation i Norden.

Sm a r ta sa k er at t k ä nn a t ill

VIKTIGA BEGREPP

• Alla wc-stolar och bidéer från Gustavsberg tillverkas i tätsintrat
sanitetsporslin, det mest hygieniska och hållbara materialet för
badrumsporslin. Det ger en stark, motståndskraftig yta. År efter år.

På sidorna som följer finns benämningar på olika installationsalternativ som kan behöva en förklaring:

• Wc-stolarna tillverkas med hänsyn till stränga miljökrav. Kraven
omfattar bland annat utveckling av material och funktion,
produktion, leverans och transport.

Inbyggt S-lås: Wc-fotens utsida är helt slät med utloppsrör för
avloppsanslutning i golv.

• Tillverkningsprocessen är säkrad enligt ISO 9000.
• Både wc och bidéer finns som vägghängda och golvmonterade
modeller.
• De flesta wc-modellerna är utrustade med dubbelspolning som
kan sänka vattenförbrukningen med upp till 50%. Men enkelspolning med mer vatten kan ibland också behövas för att skölja
rent ledningarna. Till exempel om du har gamla avloppsledningar.
• Välj mellan flera olika sitsalternativ. Det är viktigt att välja en sits
som passar din wc-modell, ur både designmässig och ergonomisk
synpunkt.

Dolt S-lås: Inbyggt utloppsrör för anslutning i golv. Avloppsanslutningen är dold men inte inbyggd.
P-lås: Även kallad ”universalmodell”. Har horisontellt utloppsrör
som ger stor anslutningsflexibilitet mot golv, mot vägg, åt höger
eller vänster.
Väggmontage: När du monterar wc eller bidé i väggen måste du
säkerställa att infästningen klarar belastningen. Vid montage i
lätta väggar finns väl beprövade fixturer i Gustavsbergs sortiment.
Det är – i de allra flesta fall – möjligt att installera en vägghängd
wc även om du idag har en golvstående. Titta på vårt flexibla och
lättinstallerade Triomont-system i denhär katalogen.
Limmontage: Oftast skruvar man fast wc-stolen i golvet. Det går
även att fästa med lim eller våtrumssilikon. Det är en bra lösning
om du t ex inte vill riskera att punktera golvvärmeslingor med
skruv. Rådgör alltid med försäljaren om rätt sorts lim/silikon till din
golvbeläggning.
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var vill du
hänga din wc?
Triomont är marknadens smartaste system för vägghängda

du undviker kostsamma ombyggnader. Dessutom är det väldigt

wc-stolar och tvättställ och passar de flesta badrum. Fula och

enkelt att installera. Till Triomont kan du välja bland en mängd

smutssamlande rör skyddas bakom en nisch som även fungerar

högkvalitativa modeller av wc-stolar, handfat, blandare och spol-

som praktisk avställningsyta. Nischens utformning bestämmer du

knappar, både från Gustavsberg och Villeroy & Boch. Nu vet du

själv. Föredrar du exempelvis glas framför trä, eller ser du hellre en

varför Triomont är marknadens smartaste system för badrum.

helkaklad lösning? Gustavsbergs Triomontsystem utnyttjar hörn

Då återstår bara en fråga: Var vill du hänga din wc?

och små utrymmen vilket maximerar din badrumsyta och gör att

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET
Triomontfixturen passar de allra flesta badrum och gör att du
undviker stora och kostsamma ombyggnader. Det enda du

1. ditt gamla badrum

egentligen behöver är ett djup på 14 cm, vilket är den golvyta
som fixturen kräver, den tar alltså inte mer plats än din golvstående wc.
På bilderna här intill kan du se hur den nätta men kraftfulla
Triomontfixturen ser ut från det att installationsarbetet inleds,
till det färdiga resultatet. Snyggt, prydligt och relativt enkelt.
De flesta av våra produkter kan du installera själv, men för
wc-fixturer föreslår vi att du tar hjälp av en fackman då särskilda
regler gäller för våtutrymmen. Vill du göra arbetet själv bör du
ändå prata med en fackman. Vänd dig till din återförsäljare,
rörinstallatör eller ett byggvaruhus.
På www.gustavsberg.se kan du ta del av vår instruktionsfilm.

2. fixturen på plats

TRIOMONT TVÄTTSTÄLLSFIXTUR OCH TRIOMONT XT
WC-FIXTUR FÖR MEKANISKT TOPPTRYCKE
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3. ditt nya TRIOMONT-BADRUM

Nautic tvättställ 5556, Nautic tvättställsblandare,
Vattenlås 3880, Nautic wc-skål 5530 med hård sits,
Triomont pneumatisk spol-knapp, G1 pappershållare,
G1 krok

65

1

2

SPOLA SNYGGT. SPOLA SMART.
Du kan välja om du vill ha en väggmonterad tryckknapp, en
toppmonterad eller om den ska vara pneumatisk. Tryckknappen styr om du ska ha enkel- eller dubbelspolning.

1

Väggtrycke

Mekaniskt eller pneumatiskt
trycke som du placerar på
fast plats på väggen ovanför
skålen.

2

Topptrycke

Mekaniskt eller pneumatiskt
trycke som du placerar på fast
plats ovanpå tillbyggd halvvägg.

3

Pneumatisk spolknapp

Luftstyrd spolknapp för enkelspolning som kan placeras på
valfri plats i badrummet, men
max 1,5 m från fixturen.
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3

tre INSTALLATIONSVARIANTER
av triomont
Br a at t v e ta om T riomon t
Triomont är ett enkelt och flexibelt system, både för den som installerar och den som
använder badrummet. Konstruktionen och allt material håller högsta kvalitet. Den
uppfyller högsta testkrav på belastning, 400 kg. Du behöver med andra ord inte oroa
dig för om konstruktionen ska hålla.

Bakom halvvägg

T ryc k k n a ppa r
Tryckknappar i olika modeller och material gör det enkelt att matcha din smak och inredning. Det finns tryckknappar för vägg- eller toppmontering, för enkel- eller dubbelspolning och de finns för mekanisk eller pneumatisk spolning. Den pneumatiska tillåter att du
placerar tryckknappen var du vill i anslutning till wc:n, bara inte längre bort än 1,5 meter.

WC -sk å l a r
Samtliga wc-skålar från Gustavsberg passar med Triomont wc-fixtur. Bultavståndet för

Bakom helvägg

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.

T vät t s tä ll
Samtliga tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm, passar på den ställbara tvättställsfixturen. Fördelen är att du slipper se alla vatten- och avloppsrör.

VÄGGHÄNGD BIDÉER OCH WC MED UTANPÅLIGGANDE SPOLCISTERN
Alla vägghängda bidéer och vägghängda wc-stolar med utanpåliggande cistern och bultavstånd 180-230 mm, passar på vår wc/bidéfixtur och ger en säker och snygg installation.

I hörn

TRIOMONT SPOLKNAPPAR (EXEMPEL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

Duo blank krom, plast

Enkel vit, metall, utan logo

Duo svart, glas

Duo vit, plast
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GOLVSTÅENDE WC NAUTIC
•
•
•
•
•

Städvänlig, minimalistisk design.
Heltäckande kondensfri spolcistern.
Tyst påfyllning.
Ergonomisk, förhöjd tryckknapp.
Kan utrustas med armstöd.

• Vit eller svart sits.
• Sits med Soft Close (SC) ger mjuk
och ljudlös stängning och Quick
release (QR) för enklare rengöring.

• C+ som tillval för enkel och
miljövänlig rengöring.

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

5500 Nautic med dolt S-lås
Dubbelspolning 2/4 liter
Utan sits 			
776 33 65
776 33 59
4 300:Med vit standardsits 		
776 33 58		
4 429:Med hård vit sits 		
776 33 60 		
5 064:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 33 61		
Utan sits. Utan skruvhål i foten. Med C+
avsedd för limmontage 			
776 34 25		
Med vit standardsits. Utan skruvhål i foten
avsedd för limmontage		
776 31 46		
4 429:-

4 949:5 805:4 949:-

Enkelspolning 4 liter
Med vit standardsits 		
776 33 62		
4 429:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 33 63		

5 805:-

Enkelspolning 6 liter
Med hård vit sits med rostfria fästen. 		

776 31 24		

4 429:-

Dubbelspolning 2/4 liter
Utan sits 			
776 30 54		
4 300:Med vit standardsits 		
776 30 40		
4 429:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 30 41		

5 805:-

Enkelspolning 4 liter		
Med vit standardsits 		
776 30 42		
4 429:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 30 43		

5 805:-

5510 Nautic med dolt P-lås

5591 Nautic med S-lås och stor fot
Främst avsedd som utbytesmodell vid renovering utan
stam- och eller golvbyte. Den stora foten täcker vid
byte där man vill dölja märken i golv efter tidigare wc.
Dubbelspolning 2/4 liter
Utan sits 			
776 30 49		
4 300:Med vit standardsits 		
776 30 50		
4 429:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 30 51		

5 805:-

Enkelspolning 4 liter
Med vit standardsits 		
776 30 53		
4 429:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 30 52		

5 805:-

5546 Nautic WC med dolt S-lås för golvmontage,
hög modell. Sitthöjd 460 mm.
Dubbelspolning 2/4 liter
Utan sits			
Med vit standardsits		

776 34 05
776 34 08
776 34 06		

5 933:6 060:-

Enkelspolning 4 liter
Med vit standardsits		
776 34 17		 6 060:Utan sits. Med C+			
776 34 18		
Enkelspolning 6 liter
Med vit standardsits		
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776 34 23		

6 567:-

6 567:-

6 060:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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GOLVSTÅENDE Wc Artic
• Design med raka linjer
och räta vinklar.
• Kan monteras nära vägg.
• Dold fastsättning mot golv.

• Flera sitsalternativ.
• Sits med Soft Close (SC) ger mjuk
och ljudlös stängning och Quick
release (QR) för enklare rengöring.

• C+ som tillval för enkel och
miljövänlig rengöring.

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

4300 Artic med inbyggt S-lås
Dubbelspolning 3/6 liter. Flexibel slang och kulventil
ingår för anslutning av spolcistern till inkommande vatten.
Kapbar plaststos för avloppsanslutning ingår.
Med hård vit sits med SC/QR		

776 33 15

776 33 16

5 927:-

776 33 18

se 4300 ovan

5 927:-

6 618:-

4310 Artic inbyggt P-lås
Dubbelspolning 3/6 liter. Flexibel slang och kulventil
ingår för anslutning av spolcistern till inkommande vatten.
Hård vit sits med SC/QR		

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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Sitsar
• Måttanpassade till respektive
wc-produktserie.

• Soft Close, SC, för mjukstängning.

• Quick release, QR, för enklare
rengöring.

SITSAR NAUTIC

RSK-nr
155

Vit 				
469

PRIS*

9M24 Nautic standardsits (PP-sits)
788 08 23

322:-

788 08 22		

651:-

9M26 Nautic hårdplastsits med SC/QR		
			
Vit				
788 08 21		
Svart			
788 08 20		

832:905:-

Passar till samtliga wc-stolar i Nauticserien

377

155

9M25 Nautic hårdplastsits med rostfria fästen
Vit				

452

Passar till samtliga wc-stolar i Nauticserien

355

155

Passar till samtliga wc-stolar i Nauticserien

452

355

ARTIC / HYGIENIC FLUSH

RSK-nr

PRIS*

788 69 49 		
788 69 50		

1 147:1 147:-

RSK-nr

PRIS*

Artic / Hygienic Flush hårdplastsits med SC/QR
Vit 			
Svart			

SITSAR logic
Logic hårdplastsits med SC
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Vit			

788 08 12		

1 270:-

Svart			

788 08 11 		

1 851:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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TRYCKKNAPPAR Nautic
För byte av färg eller spolmängd på befintliga Nautic wc-stolar.

RSK-nr

PRIS*

Tryckknapp Duo, vit		
Tryckknapp Duo, krom		

788 69 56		
788 69 57		

181:181:-

Tryckknapp Enkel, vit		
Tryckknapp Enkel, krom		

788 69 58		
788 69 59		

197:197:-

Hjälpmedel WC-stolar
Fler produkter i sortimentet för speciella behov hittar du på www.gustavsberg.se.

RSK-nr

PRIS*

3055 Armstöd till wc-stolar i Nautic-serien
Passar alla modeller utom 5530.
Armstöd med vit sits. Vit med mörkgrå handtag

898 02 19

3 902:-

Armstöd utan sits. Vit med mörkgrå handtag

898 02 18

3 252:-

3018 Pappershållare till armstöd

898 00 61

160:-

3051 Armstöd till wc-stolar i Logic och Nordic-serien
Armstöd med vit sits. Vit med mörkgrå handtag
Armstöd utan sits. Vit med mörkgrå handtag
3018 Pappershållare till armstöd

898 01 57

3 923:-

GB88305100

3 252:-

898 00 61

160:-

Caresits i färg till armstöd 3055 och 3051
Caresits, vit		

788 08 27

1 561:-

Caresits, blå		

788 08 29

1 691:-

Caresits, röd		

788 08 28

1 691:-

Caresits, svart		

7880830

1 691:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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INStallationssystem triomont
• SINTEF-certifierad, belastningstestad stålram, 400 kg.

• Golv- eller vägganslutet avlopp.
• Väggfästen medföljer.
• Omställningsbar spolmängd.

• Sitthöjden ställbar, 410-610 mm.
Rekommenderat wc montage
450 mm över golv.

RSK-nr

PRIS*

Triomont XS wc-fixtur för väggtrycke
Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn.
Komplettera med väggtrycke.
Vikt: 14 kg inkl emballage
Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd för
wc-skålen på ca 410 mm. Ställbar upp till 610 mm.
83

83

Triomont XS för mekaniskt väggtrycke

792 50 77

3 493:-

Triomont XS för pneumatiskt väggtrycke.

792 50 93

3 493:-

Tillbehör:
Hörnfästen för montering i hörn
Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

792 50 79
792 50 78

223:223:-

Triomont XT för mekaniskt topptrycke*

792 50 95

3 493:-

Triomont XT för pneumatisk spolknapp eller pneumatiskt topptrycke*

792 50 96

3 493:-

Tillbehör:
Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

792 50 78

223:-

Triomont XS Vario för mekaniskt väggtrycke.

792 50 94

5 875:-

Tillbehör:
Hörnfästen för montering i hörn
Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

792 50 79
792 50 78

223:223:-

För montage med väggtrycke
eller pneumatisk spolknapp

Triomont XT wc-fixtur för topptrycke
Låg modell för montage mot rak vägg.
Komplettera med topptrycke eller pneumatisk spolknapp.
Vikt: 12 kg inkl emballage
Montering: Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd
för wc-skålen på ca 410 mm. Ställbar upp till 610 mm.

*) OBS Endast för toppmontage.

För montage med topptrycke
eller pneumatisk spolknapp

Triomont XS Vario wc-fixtur för väggtrycke
Framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar. Hög modell för
montage mot rak vägg eller i hörn. Med justerabar höjd av wc-skål efter
installation. Komplettera med väggtrycke.
Vikt: 19 kg inkl emballage
Montering: Efter montage är wc-skålen justerbar uppåt i höjd med 100 mm
men kan naturligtvis återställas till ursprungsläget.

För montage med väggtrycke

Komplettera alltid med:

I leveransen av Triomont wc-fixtur ingår:

• Wc-fixtur med montagesats för vägg.
• Komplett spolcistern isolerad mot kondens med 		
spolarmatur och avstängningsventil.
• Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör).
• 4 väggfästen.
• M12 gängstång för montage av wc-skål.
• Hålmall i blå plast för topplucka.

•
•
•
•
•

Skyddsproppar.
Skruv och plugg för fixering.
Isoleringsskydd mellan wc-skål och vägg.
Håltagningsmall för väggmaterial.
Monteringsanvisning.

• Wc-skål.
• Väggtrycke/Topptrycke.

Vi erbjuder marknadens största urval av vägghängda wc-skålar som passar till fixturerna ovan.
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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tryckknappar triomont
• Många modeller och
material att välja på.

• Valet av tryckknapp
styr spolmängden.

• Enkel- eller duospolning.

MEKANISKA VÄGGTRYCKEN
till Triomont XS 3/6 liters dubbelspolning

Duo vit plast
RSK 739 35 84
421:-

Duo matt krom, plast
RSK 739 35 85
566:-

Duo blank krom, plast
RSK 739 35 86
522:-

Duo vit plast
RSK 739 36 51
421:-

Duo blank krom, plast
RSK 739 36 52
522:-

Duo vit metall, utan logo
RSK 739 35 90
1 752:-

Enkel blank krom, plast
RSK 739 35 83
522:-

Enkel vit, plast
RSK 739 36 49
421:-

MEKANISKA VÄGGTRYCKEN
till Triomont XS 6 liters enkelspolning

Duo blank krom, metall,
utan logo
RSK 739 35 92
1 974:-

Enkel blank krom, plast
RSK 739 36 50
522:-

Duo rostfri
RSK 739 36 53
1 483:-

Enkel vit, metall,
utan logo
RSK 739 35 87
1 752:-

Enkel vit, plast
RSK 739 35 81
421:-

Enkel blank krom,
metall, utan logo
RSK 739 35 89
1 974:-

Enkel matt krom, plast
RSK 739 35 82
566:-

MEKANISKA TOPPTRYCKEN
till Triomont XT 3/6 liters dubbelspolning

PNEUMATISK SPOLKNAPP
till Triomont XT
6 liters enkelspolning

Duo vit, plast
RSK 739 36 80
421:-

Enkel rostfri
RSK 739 36 54
468:-

PNEUMATISKA VÄGGTRYCKEN
till Triomont XS 3/6 liters dubbelspolning

Dubbel vit, plast
739 36 64
468:-

Dubbel blank krom, plast
739 36 65
614:-

Duo blank krom, plast
RSK 739 36 81
522:-

PNEUMATISKA TOPPTRYCKEN
till Triomont XT 3/6 liters dubbelspolning

Dubbel vit, glas
739 36 66
1 716:-

Dubbel svart, glas
739 36 67
1 716:-

Duo vit, plast
739 36 82
468:-

Duo blank krom, plast
739 36 83
614:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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WC-SKÅLAR/VÄGGHÄNGD WC GUSTAVSBERG
• Alla wc-skålar passar med
Triomontfixturerna.
• Alla Gustavsbergs wc-skålar
monteras med c-c mått på 180
eller 230 mm.

• Belastningstestad 400 kg.
• Flera sitsalternativ.
• Sits med Soft Close (SC) ger mjuk
och ljudlös stängning och Quick
release (QR) för enklare rengöring.

• C+ som tillval för enkel och
miljövänlig rengöring.

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

5530 Nautic wc-skål för väggmontage
För väggmontage med inbyggnadscistern.
Cistern ingår ej i leveransen. Monteras alltid på fixtur,
se sidan 72.
Utan sits. Med C+			
776 30 61		
Med vit standardsits 		
776 30 60		 2 397:-

2 918:-

5522 Nautic för väggmontage.
Vid montage på klena väggar bör wc-stolen monteras
på fixtur. Vi rekommenderar vår fixtur, se sidan 80.
Dubbelspolning 2/4 liter
Med vit standardsits 		
776 33 93		
5 501:Med hård vit sits med SC/QR 		
776 30 70
776 33 94
6 334:				
Enkelspolning 4 liter
Med vit standardsits 		
776 34 00		
5 501:Med hård vit sits med SC/QR. Med C+		
776 34 01		

6 877:-

6 877:-

4330 Artic wc-skål för väggmontage
Cistern ingår ej i leveransen.
Monteras alltid på fixtur, se sidan 72.
Vit skål med hård vit sits med SC/QR
776 33 21
776 33 22
4 474:Svart skål med hård svart sits med SC/QR. Med C+ 		 GB114330BLACK 		

5 166:6 715:-

5693 Logic wc-skål för väggmontage
Cistern ingår ej i leveransen.
Monteras alltid på fixtur, se sidan 72.
		
Med hård sits med rostfria fästen
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776 33 44

776 33 45

2568:-

3 319:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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HYGIENIC FLUSH
• Utan spolkant för enklare rengöring
• Tillverkad i hygieniskt, hållbart och
tätsintrat sanitetsporslin.

• Städvänlig och minimalistisk
design.
• Passar med Triomont fixturerna.

• Bultavstånd c-c 180 mm.
• Belastningstestad 400 kg.
• Flera sitsalternativ som tillval.

RSK-nr

PRIS*

5G84 Hygienic Flush wc-skål för väggmontage
WC-skål med öppen spolkant. För väggmontage med
inbyggnadscistern. Cistern ingår ej i leveransen.
Monteras alltid på fixtur, se sidan 72.
Med vit sits med SC/QR 		

5G84HR01		

3350:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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Du kan även välja wc-skålar
från Villeroy & Boch
Sedan 2000 ägs Gustavsberg av Villeroy & Boch, en av Europas ledande tillverkare av badrumsprodukter. Här visar vi en del av de wc-skålar ur Villeroy & Bochs sortiment som passar till
Triomontfixturerna. Urvalet av wc-skålar är fantastiskt då du kan välja mellan både Villeroy &
Boch och Gustavsberg. Samtliga Villeroy & Bochs skålar monteras med ett c-c-mått för bult på
180 mm.
För ännu fler wc-skålar, eller för det kompletta sortimentet av Villeroy & Bochs alla badrumsprodukter, kontakta oss eller besök www.villeroy-boch.com

Villeroy & Boch är ägare av Gustavsberg och det ger dig möjlighet att kombinera dessa
två badrumsvärldar. Du kan helt enkelt välja Triomontlösningen från Gustavsberg och
sedan välja wc-skålar från Villeroy & Boch. Hoppas att du finner det du vill ha.
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WC-SKÅLAR VILLEROY & BOCH
• Alla wc-skålar passar med
Triomontfixturerna.
• Monteras med c-c mått på 180 mm.

• Stort sortiment med stilfull design.
• Belastningstestad, 400 kg.
• Flera sitsalternativ.

• C+ som tillval för enkel och
miljövänlig rengöring.
• Porslinet har samma vita färg som
Gustavsbergs porslin.

ART-nr

PRIS*

Omnia Classic compact
Standardskål med traditionell form och med kort byggmått
(490 mm).
WC-skål
Sits med rostfria fästen

7667 10 01
8823 61 01

2 417:1 081:-

6600 10 01
6600 10 R1

3 528:4 284:-

9M55 S1 01
9M55 Q1 01

2 594:2 048:-

6604 10 01
6604 10 R1

3 754:4 510:-

9M66 S1 01
9M66 Q1 01

2 935:2 332:-

5600 10 01
5600 10 R1

3 528:4 284:-

9M68 S1 01
9M68 Q1 01

2 014:1 729:-

5606 10 01
5606 10 R1

3 754:4 510:-

9M69 S1 01
9M69 Q1 01

2 241:1 900:-

Subway
Modellen har en ren design med slät utsida och en sits som
enkelt kan lyftas av och sättas tillbaka. Den här wc:n är lätt
att hålla ren för ökad hygien.
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+
Sits med Soft close/Quick release
Sits med Quick release

Subway Compact
Lika modellen ovan men med extra kort byggmått,
endast 480 mm, passar bra i trånga badrum.
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+
Sits med Soft close/Quick release
Sits med Quick release

Subway 2.0
Enkelt och snabbt montage med ”supra-fix” där hela skålen monteras via hålen
till sitsen, inga synliga skruvar. Modellen har en ren design med slät utsida och
en sits som enkelt kan lyftas av och sättas tillbaka. Den här wc:n är lätt att hålla
ren för ökad hygien.
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+
Sits med Soft close/Quick release
Sits med Quick release

Subway 2.0 Compact
Lika modellen ovan men med extra kort byggmått, endast 480 mm,
passar bra i trånga badrum.
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+
Sits med Soft close/Quick release
Sits med Quick release

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

77

ART-nr

PRIS*

O. Novo Vita

WC

Förhöjd modell. Vid standardbulthöjd ger denna skål högre sitthöjd.
Kan också användas om avsättningen för wc-skålen kommer för lågt.
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+

6695 10 01
6695 10 R1

3 905:4 661:-

Sits med rostfria fästen
Sits med sidoförskjutningsklotsar

8823 61 01
8821 61 01

1 081:2 048:-

5678 10 01
5678 10 R1

4 821:5 578:-

98M9 61 01

1 138:-

WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+

7602 10 01
7602 10 R1

3 215:3 971:-

Sits med rostfria fästen

8820 61 01

1 604:-

5684 H1 01

3 949:-

5672 10 01
5672 10 R1

4 175:4 931:-

9M02 S1 01

2 594:-

WC-skål, vit med C+

5628 10 R1

5 783:-

Sits med Soft Close/Quick release

9M17 S1 R1

3 026:-

Omnia Architectura
Extra lång modell framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar
där det är lättare för personal att assistera brukaren. Men även
lämplig i vanliga bostäder där byggnormer ibland kräver badrum
anpassade för rörelsehämmade.
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+
Sits med rostfria fästen

O.novo
Liten modell (barnmodell) med låg sitthöjd, 35 cm, avsedd framförallt
för offentlig miljö, men den fungerar naturligtvis lika bra hemma
för den som har plats.

Omnia Architectura kombipaket
WC-skål med modern design inklusive hård sits
med quick release och soft close.
Komplett paket

Lifetime
Med ett 3 cm bredare och 4 cm längre underporslin än normalt
och med en ergonomisk sits för ökad sittkomfort
WC-skål, vit
WC-skål, vit med C+
Sits med Soft close/Quick release

Memento
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Bidéer

Bidéer
• C+ som tillval för enkel 		
och miljövänlig rengöring.

• De vägghängda modellerna
är belastningstestade 400 kg.

• Blandare och bottenventil ingår
inte, måste beställas separat.
Se blandaravsnittet.

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

5598 Nautic bidé för väggmontage
Vid montage på klena väggar bör bidén monteras
på fixtur. Vi rekommenderar vår fixtur som du hittar
på sidan 80.

180-230
Ø35

65

Med blandarhål
400

500

75
345

190

742 20 00

742 2 0 01

3 654:-

4 305:-

741 38 02

741 38 03

2 745:-

3 483:-

742 19 94

742 19 95

2 854:-

3 547:-

742 19 97

742 19 98

4 138:-

4 830:-

320

235

5599 Nautic bidé för golvmontage
Med blandarhål

4100 Artic bidé för golvmontage
Med blandarhål

4130 Artic bidé för väggmontage
Vid montage på klena väggar bör bidén monteras
på fixtur. Vi rekommenderar vår fixtur som du hittar
på sidan 80.
Med blandarhål

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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BIDÉER / URINALER

INSTALLATIONSSYSTEM TRIOMONT WC/BIDÉ. FIXTUR FÖR VÄGGHÄNGDA BIDÉER
OCH WC MED UTANPÅLIGGANDE SPOLCISTERN
• SINTEF-certifierad, belastningstestad, 400 kg.
• För golv eller vägganslutet avlopp.

• Snygg installation, med ett
minimum av synliga rör

• Passar alla vägghängda bidéer och
wc med bultavstånd 180-230 mm
• Sitthöjden ställbar, 410-610 mm.

RSK-nr

PRIS*

Triomont wc/bidéfixtur. Hög modell för montage
mot rak vägg eller i hörn.
Vikt: 11 kg inkl emballage

150-210

380

595

Triomont fixtur för bide och wc med
utanpåliggande spolcistern		
Skissens höjd medför en sitthöjd för wc på ca 410 mm.

382 57 56		

1 497:-

Tillbehör:
Hörnfästen för montering i hörn
Extra väggfäste 		
(när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

792 50 79 		
792 50 78		

223:223:-

330
230

0

83

67
10

0-200

I leveransen av Triomont wc/bidéfixtur ingår:
• Fixtur.
• M12 gängstång för montage av bidé/WC.
• Fyra väggfästen.

• Skruv och plugg för fixering.
• Anslutningsdetaljer för vägg- alt. golvanslutning medlevereras.
• Monteringsanvisning.

Urinaler
Passar lika bra i hemmet som i offentlig miljö. För mer information om urinaler i hemmet, kontakta oss.

ART-nr

PRIS*

Med öppen vattenanslutning för montage med
synlig rördragning. Vattenlås beställs separat.

7G500001		

2 228:-

Vattenlås för vägganslutning		
Vattenlås för golvanslutning		

93260000		
93270000		

706:706:-

Anslutningsdetaljer (metallnippel och gummitätning)

99330000		

433:-

Med dold vattenanslutning för montage med
dold rördragning. Vattenlås och anslutningsnippel
beställs separat.		

7G510001		

2 069:-

Vattenlås för vägganslutning		
Vattenlås för golvanslutning		

93260000		
93270000		

706:706:-

Anslutningsdetaljer (metallnippel och gummitätning)

99330000		

433:-

7G50 Urinal

7G51 Urinal
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” 	Det finns en positiv anda här kring miljöarbetet.
	Vi ser det nog som någonting självklart ”

GUNNAR LUNDMARK
mil jöc hef
1973 började jag på laboratoriet här på Gustavsberg, och arbetade sedan
inom olika delar av produktionen för att slutligen 1992 hamna på miljöområdet. Vi var tidigt ute med eget reningsverk i fabriken, och spolar numera
fabriksgolven med regnvatten från en egen sjö. Vi tar också tillvara på
spillvärme från brännugnarna för att värma lokalerna. Från att i början ha
legat på maxvärden när det gäller zinkhalter i porslinsglasyren, 70 kg per år,
är vi idag nere på 1,5 kg.
Vårt miljöarbete genomsyrar hela verksamheten från fabrik ut till kund,
och har även gjort oss framgångsrika internationellt. Våra energi- och
vattensparande wc-stolar och blandare har blivit exportsuccéer till länder
med vattenbrist, som till exempel Singapore och Australien. Ofta är det
så att miljöarbete och god ekonomi går hand i hand. Gustavsberg är idag
ett miljöcertifierat företag och vi underskrider EU:s gränsvärden med råge,
något vi är stolta över.

RIKTIGT SMARTA LÖSNINGAR INKLUDERAR MILJÖN
Som tillverkare av badrumsporslin, blandare,

En siffra som kan jämföras med 60- och

badkar och duschar har vi på Gustavsberg

70-talets wc-stolar som krävde 9 liter vatten

ett stort ansvar för att vår alternativa vattenväg

varje gång man spolade.

inte skadar vattnet. Därför är det verkligen

Även Gustavsbergs blandare är utrustade

viktigt att vi tänker på hur mycket vatten vi

med smart vatten- och energisparande teknik

använder oss av och hur vattenkvaliteten

vilket gör att man inte bara sparar mängder

påverkas.

med vatten och energi varje år, man minskar

De senaste decennierna har vi på Gustavs-

samtidigt kostnaderna betänkligt.

berg varit marknadsledande inom utveckling
och teknik när det gäller att begränsa vattenmängden. Den snålaste spolningen på våra
wc-stolar är nu nere på 2,4 liter vatten, utan
att för den skull försämra effektiviteten.
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VILKET TVÄTTSTÄLL
VÄLJER DU?
Allt längre tid spenderar vi i badrummet, och tvättstället är kanske

erbjuda praktiska avställningsytor, vara lättskött och även estetiskt

den plats i badrummet som vi besöker allra flest gånger under en

tilltalande. Gustavsberg har ett stort sortiment av tvättställ för alla

dag. Här borstar vi tänderna, tvättar händerna, dricker, osv. Därför

tänkbara behov och smaker. Här kan du bekanta dig med tre av

är det också viktigt att ha ett tvättställ som till sin form utnyttjar

våra serier, som finns i en mängd olika modeller och utföranden.

badrummens ofta begränsade yta så bra som möjligt, och kan

HÖG KVALITET OCH STORT SORTIMENT
Gemensamt för Gustavsbergs tvättställsmodeller är den genomgående
höga kvaliteten på porslinet. Ett bra
tvättställ ska vara enkelt att hålla rent,
se fräscht ut och hålla länge. Sedan är
det förstås designen viktig. Beroende
på hur ditt badrum ser ut och vilka
estetiska preferenser du har, finns ett
stort antal modeller och storlekar att
utgå ifrån. Oavsett om du är ute efter
ett litet, stort, lyxigt eller funktionellt
badrum har Gustavsbergs många tvättställsalternativ för dig.

Ett undermonterat tvättställ monteras under bänkskivan
som har ett ursågat hål för tvättställ och blandare. Här
gäller det att välja en bänkskiva som tål vatten.

PASSAR I ALLA BADRUM
Många av Gustavsbergs tvättställ kan
försänkas i tillhörande möbler, s.k. tvättställsskåp. Porslinets skönhet förstärks
i kontrasten med möbeln. Badrumsserien Logic är särskilt framtagen för
mindre badrum, där vissa tvättställ kan
placeras i hörn. Vår Nauticserie har
designats för att vara extra funktionell,

LOGIC TVÄTTSTÄLL

där porslinets rena, nätta linjer och

I Logicserien hittar du de smarta
modellerna för det lilla badrummet.

rundade kanter är platsbesparande och
förenklar vid städning. Articseriens raka
former är tvättställskonst på hög nivå.
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STILRENA DETALJER
Med stilrena vattenlås, tvättställspelare och kåpor förskönas
till och med de mest undanskymda platserna i badrummet.

NAUTIC KÅPA
Nautics stilrena kåpa i porslin döljer
förtjänstfull det vägganslutna avloppet
och vattenlåset. Vid golvanslutet avlopp
väljer du istället en pelare i porslin.

tvättställ med vattenlås
Till de riktigt små tvättställen finns inte
plats för pelare eller underskåp. Då kan
ett snyggt vattenlås vara lösningen. Ett
snyggt vattenlås passar natuligtvis även
till våra större tvättställ, de finns för antingen vägg eller golvanslutning.

Oberoende certifiering
Märket Nordic Quality tilldelas certifierade VVS-produkter enligt
uppställda krav kontrollerade av INSTA-CERT. Produkten uppfyller
fastställda kriterier på produktion, garantitid, reservdelar,
dokumentation samt teknisk lämplighet för installation i Norden.

MÅNGA AV VÅRA PRODUKTER GÅR ATT FÅ MED

DE FLESTA PRODUKTER KAN DU INSTALLERA SJÄLV.

YTBEHANDLINGEN C+. DET GER PORSLINET EN SMUTS-

NÄR DEN HÄR SYMBOLEN VISAS REKOMMENDERAR VI

AVSTÖTANDE YTA SOM HINDRAR KALK OCH SMUTS FRÅN

DIG ATT TA HJÄLP AV EN YRKESKUNNIG FACKMAN,

ATT FÅ FÄSTE. C+ ÄR ÄVEN BRA FÖR MILJÖN EFTERSOM

EXEMPELVIS EN VVS-INSTALLATÖR, KAKELSÄTTARE

DEN GÖR ATT DU KLARAR DIG MED MINDRE OCH MILDARE

ELLER ELEKTRIKER.

RENGÖRINGSMEDEL VID RENGÖRING.

Smarta saker att känna till

V IK T IGA BEGREPP

• Våra tvättställ tillverkas i tätsintrat sanitetsporslin, det mest
hygieniska och hållbara materialet för badrumsporslin. Det ger
en stark och motståndskraftig yta. År efter år.

På sidorna som följer hittar du olika monteringsalternativ som kan
behöva en närmare förklaring:

• Våra tvättställ tillverkas med hänsyn till stränga miljökrav.
Kraven omfattar bland annat utveckling av material och funktion,
produktion, leverans och transporter.

När du monterar ett tvättställ på konsoler fäster du först konsolen
på väggen och ”hänger” sedan fast tvättstället så att det vilar
ovanpå. Här kan du välja mellanrum mellan tvättställ och vägg. Om
du monterar med bult så fäster du tvättstället direkt i väggen och
tvättstället ligger dikt intill. Se till att väggen är förstärkt på lämpligt sätt för den typ av montage du väljer.

• Tillverkningen är kvalitetssäkrad enligt ISO 9000.
• Kåpa eller pelare som döljer avlopp och vattenlås finns som
tillval för flera serier. Pelarna ska du alltid montera samtidigt
med tvättstället för snyggaste installation.
• Skåp för montering under tvättställ ger värdefullt
förvaringsutrymme i badrummet, utan att stjäla golvyta.

För tvättställ för montage i bänkskiva finns två montagealternativ.
”För inbyggnad” monteras ovanifrån i en bänkskiva med ursågat
hål. ”För undermontering” monteras under bänkskivan som har
urfrästa hål för tvättställ och blandare (i de fall tvättstället inte har
hål för blandare).
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Tvättställ Nautic
• Städvänlig och minimalistisk design
i många storlekar 40–70 cm
• Elliptisk bassängform med
generösa avställningsytor

• Bult- eller konsolmontage
• C+ som tillval för enkel och
miljövänlig rengöring

• Blandare och bottenventil ingår
inte, måste beställas separat, se
blandaravsnittet

tvättställ

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm.
Med blandarhål till höger		
Med blandarhål till vänster		
Utan blandarhål 		

745 50 50
745 50 52
745 50 54

745 50 51
745 50 53
745 50 55

986:986:1 085:-

1 635:1 635:1 735:-

745 50 64
745 50 66
745 50 68
745 50 70

745 50 65
745 50 67
745 50 69
745 50 71

1 010:1 111:1 111:1 111:-

1 661:1 762:1 762:1 762:-

745 50 72
745 50 74
745 50 76
745 50 78

745 50 73
745 50 75
745 50 77
745 50 79

1 076:1 182:1 182:1 182:-

1 726:1 833:1 833:1 833:-

745 50 82
745 50 84
745 50 86
745 50 88

745 50 83
745 50 85
745 50 87
745 50 89

1 141:1 255:1 255:1 255:-

1 790:1 906:1 906:1 906:-

745 50 92
745 50 94
745 50 96
745 50 98

745 50 93
745 50 95
745 50 97
745 50 99

1 206:1 328:1 328:1 328:-

1 856:1 977:1 977:1 977:-

745 51 00
745 51 02
745 51 04

745 51 01
745 51 03
745 51 05

1 574:1 732:1 732:-

2 225:2 383:2 383:-

5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm
Med blandarhål		
Utan blandarhål 		
Med blandarhål,, utan bräddavlopp**
Utan blandarhål, utan bräddavlopp**
* Rekommenderad konsollängd 195 eller 260 mm
** Montage med silventil rekommenderas

5556 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm
Med blandarhål		
Utan blandarhål 		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Utan blandarhål, utan bräddavlopp**
* Rekommenderad konsollängd 260 mm
** Montage med silventil rekommenderas

5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm
Med blandarhål		
Utan blandarhål 		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Utan blandarhål, utan bräddavlopp**
* Rekommenderad konsollängd 260 mm
** Montage med silventil rekommenderas

5565 Nautic för bult/konsolmontage*. 650 x 500 mm
Med blandarhål		
Utan blandarhål 		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Utan blandarhål, utan bräddavlopp**
* Rekommenderad konsollängd 260 mm
** Montage med silventil rekommenderas

5570 Nautic för bult/konsolmontage*. 700 x 500 mm
Med blandarhål		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Utan blandarhål, utan bräddavlopp**
* Rekommenderad konsollängd 260 mm
** Montage med silventil rekommenderas
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RSK-nr

PRIS*

2920 Pelare i porslin
Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd.
Till tvättställ 5550, 5556, 5560, 5565 och 5570

1 389:-

748 75 30 		

1 389:-

748 75 38 		

1 511:-

TVÄTTSTÄLL

748 75 29 		

2930 Kåpa i porslin
Till tvättställ 5556, 5560, 5565 och 5570
OBS! Går inte att kombinera med tvättställblandare
med handdusch.

5295 Kåpa i porslin
Till tvättställ 5550
OBS! Går inte att kombinera med tvättställblandare
med handdusch.

VÅRA MÖBELTVÄTTSTÄLL HITTAR DU PÅ SIDAN 98.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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Tvättställ Artic
• Design med raka linjer och
räta vinklar
• Bult- eller konsolmontage

• Helt dolda konsoler ger snyggt
montage
• C+ som tillval för enkel och miljö
vänlig rengöring

• Blandare och bottenventil ingår
inte, måste beställas separat, se
blandaravsnittet

tvättställ

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

4450 Artic för bult/konsolmontage. 450 x 370 mm.
Med blandarhål		

745 49 59

745 49 60

1 667:-

2 370:-

745 49 62

745 49 63

1 685:-

2 377:-

745 49 65

745 49 66

1 791:-

2 487:-

745 49 68

745 49 69

2 026:-

2 720:-

748 75 32		

1 258:-

Rekommenderad konsollängd 260 mm

4550 Artic för bult/konsolmontage. 550 x 440 mm.
Med blandarhål		

Rekommenderad konsollängd 260 mm		

4600 Artic för bult/konsolmontage. 600 x 465 mm.
Med blandarhål		
Rekommenderad konsollängd 260 mm

4650 Artic för bult/konsolmontage. 655 x 490 mm.
Med blandarhål		

Rekommenderad konsollängd 260 mm		

4920 Artic pelare i porslin
Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd
Till tvättställ 4550, 4600 och 4650
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RSK-nr

PRIS*

4930 Artic kåpa i porslin
Till tvättställ 4550, 4600 och 4650
OBS! Går ej att kombinera med
tvättställsblandare med handdusch.

1 581:-

748 75 36		

1 581:-		

4931 Artic kåpa i porslin
Till tvättställ 4450		
OBS! Går ej att kombinera med
tvättställsblandare med handdusch.

VÅRA MÖBELTVÄTTSTÄLL HITTAR DU PÅ SIDAN 98.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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TVÄTTSTÄLL

748 75 34		

Tvättställ Logic
• Flera modeller i specialdesign för
små utrymmen
• Bult- eller konsolmontage

• C+ som tillval för enkel och miljö
vänlig rengöring

• Blandare och bottenventil ingår
inte, måste beställas separat, se
blandaravsnittet

tvättställ

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS*

med C+
PRIS*

5393 Logic för bultmontage. 360 x 290 mm.
Med blandarhål till höger		
Med blandarhål till vänster

745 50 00
745 50 02

745 50 01
745 50 03

1 056:1 056:-

1 736:1 736:-

745 49 96
745 49 98

745 49 97
745 49 99

1 082:1 082:-

1 831:1 831:-

745 49 48

745 49 49

1 400:-

2 150:-

745 49 90

745 49 91

1 104:-

1 853:-

745 49 94

745 49 95

1 275:-

2 025:-

5197 Logic för bult/konsolmontage*. 500 x 265 mm.
Med blandarhål till höger
Med blandarhål till vänster

Rekommenderad konsollängd 195 mm

*

5198 Logic för bultmontage. 570 x 370 mm.
Främst avsett för montage i hörn, men
går även utmärkt att placera fritt på vägg.
Endast med bassäng till höger
Med blandarhål		

5193 Logic för bult/konsolmontage*. 560 x 440 mm.
Med blandarhål		

Rekommenderad konsollängd 195 mm

*

5194 Logic för bult/konsolmontage*
Med blandarhål 		
		

* Rek. konsollängd 260 mm.
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

RSK-nr

PRIS*

2920 Pelare i porslin
Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd.
Till tvättställ 5193 och 5194

1 389:-

748 75 30 		

1 389:-

748 75 38 		

1 511:-

TVÄTTSTÄLL

748 75 29 		

2930 Kåpa i porslin
Till tvättställ 5193 och 5194
OBS! Går ej att kombinera med
tvättställsblandare med handdusch.

5295 Kåpa i porslin
Till tvättställ 5198
OBS! Går ej att kombinera med
tvättställsblandare med handdusch.

VÅRA MÖBELTVÄTTSTÄLL HITTAR DU PÅ SIDAN 98.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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Tvättställ Kompletterande modeller
Modeller som inte tillhör någon av våra produktfamiljer utan kan komplettera alla serier. Blandare och bottenventil
ingår inte, måste beställas separat, se blandaravsnittet.

tvättställ

RSK-nr

PRIS*

860-2 för bult/konsolmontage. 600 x 455 mm.
Med blandarhål, med rörkonsoler*, 280 mm

745 42 90 		

2 922:-

745 42 92 		

2 663:-

748 75 13 		

1 868:-

Fd Classic		

* Vid montage på konsoler ska våra specialkonsoler
användas, tvättstället är inte lämpligt för montage
på standardskonsoler.

860-3 för bult/konsolmontage. 500 x 350 mm.
Med blandarhål, utan bräddavlopp*,
med rörkonsoler**, 240 mm
Fd Classic
* Montage med silventil rekommenderas.
** Vid montage på konsoler ska våra specialkonsoler
användas, tvättstället är inte lämpligt för montage
på standardskonsoler.

940 pelare till 860-2
Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd.

Till tvättställ 860-2 			

7327 98 Hörntvättställ för bultmontage
Utan blandare 		
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745 47 07

2082:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

hjälpmedel Tvättställ
Flera produkter för speciella behov hittar du på www.gustavsberg.se. Blandare och bottenventil ingår inte, måste
beställas separat, se blandaravsnittet.

PRIS*

898 01 40		

6 826:-		

1708 Flexibel slangsats		

898 01 44		

966:-

745 49 72		

3 239:-

Med blandarhål, utan bräddavlopp, med bottenventil

GB157119990105		

4 494:-

Med blandarhål, med bräddavlopp, med bottenventil

GB157119990110		

4 494:-

*Tvättställ, blandare och slangar ingår ej.

7119 Tvättställ för bultmontage. 600 x 490 mm.
Passar till vår tvättställslyft 1704.
Kan även monteras på bultar direkt mot befintlig vägg.
Extra grund bassäng för rullstolsanpassning.
Med blandarhål och bräddavlopp, med bottenventil

7119 99 Tvättställ för bultmontage. 700 x 560 mm.
Passar till vår tvättställslyft 1704.
Kan även monteras på bultar direkt mot befintlig vägg.
Extra grund bassäng för rullstolsanpassning.

740 Tvättställ för bultmontage. 600 x 600 mm.
Avsett främst för funktionshinderanpassade bostäder.
Extra grund bassäng för rullstolsanpassning.
Med blandarhål, utan bräddavlopp

745 51 34		

4 494:-

Med blandarhål, med bräddavlopp

745 47 24		

4 494:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

91

TVÄTTSTÄLL

RSK/ART-nr

1704 Gasfjädrad tvättställslyft*

VATTENLÅS TILL TVÄTTSTÄLL
• Justerbara i höjd och djupled

• Samtliga delar är i kromad metall

• Passar till alla Gustavsbergs tvättställ

tvättställ

RSK-nr

PRIS*

3880 Vattenlås för vägganslutning
Består av ett vattenlås samt rör och huv för anslutning
mot vägg.
Vattenlås för vägganslutning		

807 55 29 		

1 072:-

807 55 31		

1 287:-

3880 Vattenlås för golvanslutning med L-rör
Består av ett vattenlås samt L-rör och huv för anslutning
i golv. Vattenlåset är särskilt lämpat då
avloppshålet är placerat nära väggen.
Vattenlås för golvanslutning		
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

INstallationssystem triomont tvättställsfixtur
• Snygg installation, med ett
minimum av synliga rör

• Passar alla tvättställ med
bultavstånd upp till 280 mm

• Belastningstestad stålram, 175 kg

TVÄTTSTÄLL

RSK-nr

PRIS*

Triomont XS tvättställsfixtur

792 50 97

1 660:-

Tillbehör:
Hörnfästen för montering i hörn
Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

792 50 79
792 50 78

223:223:-

Triomont XS tvättställsfixtur. Hög modell för montage
mot rak vägg eller i hörn.
Vikt: 11 kg inkl emballage

I leveransen av Triomont tvättställsfixtur ingår:
•
•
•
•
•
•

Fixtur.
M12 gängstång för montage av tvättställ.
Fyra väggfästen.
Skruv och plugg för fixering.
Avloppsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
Monteringsanvisning.

Komplettera alltid med:
• Tvättställ.
• Tvättställsblandare.
• Väggvattenlås.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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HUR MÖBLERAR
DU DITT BADRUM?
Ett badrum tenderar ofta att bli belamrat av allehanda saker.

att man har ordentligt med förvaringsutrymmen. Gustavsbergs

Handdukar, schampoflaskor, hårborstar, morgonrock, smink,

badrumsmöbler erbjuder dig en flexibel och funktionell förvaring,

toalettpapper, tandkrämstuber, mediciner – allt ska samsas på en

presenterat med finess.

begränsad yta. Ett effektivt sätt att motverka kaoset är att se till

FLEXIBLA MÖBLER MED FINESS
Med ett tvättställskåp, högskåp och en fronbelyst spegel
får du enkelt plats med dina badrumsartiklar. Logicmöblernas flexibla design gör att de passar lika bra i små badrum
som större då såväl tvättställ- som högskåp med fördel kan
dubbleras. På alla Logicmöbler är skåpstommarna vita,
medan luckor och lådförstycken finns i ett flertal färger och
utföranden.
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LOGIC tvättställsskåp

LOGIC tvättställsskåp

Perfect White

Moody Blue

LOGIC tvättställsskåp

LOGIC tvättställsskåp

Sinful Black

Crazy Orange

LOGIC Badrumsmöbler

LOGIC tvättställsskåp

Woody Grey

Classy White

EXKLUSIVT OCH GEDIGET
Årets möbelnyhet är de snillrika och eleganta möblerna i
Articserien, som med sina mjukt stängande dörrar, djupa lådor
och genomtänkta spegelskåp gör din badrumsupplevelse så
mycket behagligare. Tvättställsskåp, hög- och väggskåp finns
i färgerna Black Oak, Natural Oak och Matte White. Med våra
Articmöbler får badrummet en gedigen och exklusiv atmosfär.

SMART OCH SMAKFULLT
Vackert Gustavsbergsporslin nedsänkt i ett
mörkt tvättställskåp är inte bara vackert för
ögat. Kombinationen erbjuder också generösa
avställningsytor och smart förvaring.

I ett badrum kan akustiken medföra att plötsliga

DE FLESTA PRODUKTER KAN DU INSTALLERA SJÄLV.

och höga ljud upplevs som särskilt störande.

NÄR DEN HÄR SYMBOLEN VISAS REKOMMENDERAR VI

Med SOFTCLOSE stängs skåpdörrar och lådor

DIG ATT TA HJÄLP AV EN YRKESKUNNIG FACKMAN,

mjukt och ljudlöst.

EXEMPELVIS EN VVS-INSTALLATÖR, KAKELSÄTTARE
ELLER ELEKTRIKER.

Smarta sa k er att k ä nna till
• Kombinera möbler och badrumsporslin hur du vill, men tänk på
att tvättställ med tvättställsskåp alltid är anpassade till varandra.
Försäkra dig att måtten stämmer överens när du gör ditt val.
• Du kan välja mellan underskåp med dörrar eller lådor. Med lådor
får du en bättre överblick över innehållet.

• Flera av våra speglar och spegelskåp har inbyggd belysning.
Anlita alltid en elektriker när du installerar dem.
• Se alltid till att du har en ordentlig avskärmning mellan badrumsmöbeln och duschen. Möblerna tål badrummets fuktiga miljö,
men inte att regelbundet översköljas med vatten.
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VILKET TVÄTTSTÄLL PASSAR VILKET
SKÅP? här finner du svaren.
SKÅP

TVÄTTSTÄLL

T VÄT T S TÄ L L S SKÅP
NAUTIC

ARTIC

Finns i färgerna: Vit högglans, Matt grå eller Vit Melamin

Finns i färgerna: Black Oak, Natural Oak eller Matt White

A903
600 x 475 mm

A904
900 x 475 mm

A905
1200 x 475 mm

4860
600 x 460 mm

4875
750 x 460 mm

48100
1000 x 460 mm

48150
1500 x 460 mm

HELTÄCKANDE
TVÄTTSTÄLL
Nautic 5562
Nautic 5592
Nautic 5512
Logic 5169
Logic 5171
Logic 5188
Artic 4551
Artic 4601
Artic 4651

2 st
Dessa båda tvättställ är i en större modell som inte passar i våra tvättställsskåp.
De är avsedda för stora miljöer där man själv valt bänksiva eller annan möbel än ovanstående.

INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL
Komplettera med toppskiva.
Kontrollera montageanvisning
noga före håltagning.
5545
5555
6147 98
7127 99

Dessa båda tvättställ är i en större modell som inte passar i våra tvättställsskåp.
De är avsedda för stora miljöer där man själv valt bänksiva eller annan möbel än ovanstående.

Artikelnummer, måttskisser och priser på dessa produkter finns från sidan 102.

H A ND TAG
Alla handtag passar till alla skåp (utom Nautic som inte
har handtag utan dekorlist). På de följande produktsidorna har vi valt de handtag vi tycker passar bäst till
respektive skåp, men du kan mixa och matcha efter
eget tycke och smak. Här ser du alla handtag som finns
att välja på. c-c är måttet mellan handtagens skruvhål.

Modell A, c-c 220 mm,
Classy Chrome

Modell B, c-c 32 mm,
Classy Chrome

Modell C, c-c 200 mm,
Classy Chrome

Modell D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

DE KOR L I S T
Nautic badrumsmöbler har inga handtag. Istället
levereras de alltid med vita dekorlister. Om du vill byta
till färgade lister är det dessa tre du har att välja på.
OBS! Beställ alltid rätt antal till varje skåp.
Längd 600 mm
Till Nautic A903
Röd, svart eller Aluminium
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Längd 900 mm
Till Nautic A904
Röd, svart eller Aluminium

Längd 1200 mm
Till Nautic A905
Röd, svart eller Aluminium

SKÅP

T VÄT T S TÄ L L S SKÅP
LOGIC

LOGIC

Finns i färgerna: Sinful Black, Perfect White, Crazy Orange,
Moody Blue. OBS! Skåpstommen alltid vit.

Finns i färgerna: Woody Grey, Classy White
OBS! Skåpstommen alltid vit.

1860
600 x 411 mm

TVÄTTSTÄLL

1890
900 x 411 mm

1812+1860
1200 x 411 mm

1862
600 x 411 mm

1892
900 x 411 mm

1822
1200 x 411 mm

HELTÄCKANDE
TVÄTTSTÄLL
Nautic 5562
Nautic 5592
Nautic 5512
Logic 5169
Logic 5171
Logic 5188
Artic 4551
Artic 4601

Dessa båda tvättställ är i en större modell som inte passar i våra tvättställsskåp.
De är avsedda för stora miljöer där man själv valt bänksiva eller annan möbel än ovanstående.

Artic 4651

INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL
Komplettera med toppskiva.
Kontrollera montageanvisning
noga före håltagning.
5545
5555
6147 98

Dessa båda tvättställ är i en större modell som inte passar i våra tvättställsskåp.
De är avsedda för stora miljöer där man själv valt bänksiva eller annan möbel än ovanstående.

7127 99

Modell E96, c-c 96 mm,
Classy Chrome

Modell E128, c-c 128 mm,
Classy Chrome

Modell E160, c-c 160 mm,
Classy Chrome

Modell F, c-c 128 mm,
Classy Chrome
eller Anthracite

Modell F, c-c 192 mm,
Classy Chrome eller
Anthracite

Modell F, c-c 320 mm,
Classy Chrome eller
Anthracite

Modell G, c-c 192 mm,
Classy Chrome
eller Anthracite
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Badrumsmöbler MED MÖBELTVÄTTSTÄLL Nautic
• Dörrar och lådor med Soft Close för
• Samma färg på skåpstomme och
mjuk stängning
lådor/dörrar
• Lådinsats som tillval till tvättställsskåpen
• Utbytbara dekorlister i fyra färger,
vit högglans levereras alltid som standard • Tvättställ med elliptisk bassängform med
generösa avställningsytor
• Dekorlistens färger (röd, svart, aluminium)
matchar Coloricblandarnas färg

VITA SKÅP MED DEKORLIS TER

• Toppskiva, alternativ till tvättställ, för
avställningsyta
• Eventuell elinstallation i badrum ska alltid
utföras av behörig elektriker

GR Å SKÅP MED DEKORLIS TER

BADRUMSMÖBLER

RSK-nr

610

600

475

PRIS

A903 Tvättställsskåp med tvättställ 5562 och vit dekorlist
Vit högglans (skåpstomme i vit melamin)
Grå matt 			
Vit melamin 		

897 29 80
897 29 81
897 29 82

7 709:7 100:7 100:-

TILLBEHÖR
Lådinsats			

897 15 96

420:-

A672 60 Dekorlist* för färgbyte
Aluminium 		
Svart			
Röd 			

897 19 61
897 19 63
897 19 64

658:658:658:-

A666 Toppskiva** 602 mm till tvättställsskåp A903
Grå matt 			
Vit melamin 		

897 29 20
897 16 88

1 288:1 156:-

A904 Tvättställsskåp med tvättställ 5592 och vit dekorlist
Vit högglans (skåpstomme i vit melamin)
Grå matt
Vit melamin

897 29 83
897 29 84
897 29 85

9 028:8 321:8 321:-

TILLBEHÖR
Lådinsats

897 15 97

499:-

A672 90 Dekorlist* för färgbyte
Aluminium
Svart
Röd

897 19 66
897 19 68
897 19 69

510:510:510:-

A665 Toppskiva** 902 mm till tvättställsskåp A904
Levereras med 2 konsoler för extra stabilitet.
Grå matt
Vit melamin

897 29 21
897 16 91

1 970:1 786:-

A905 Tvättställsskåp med tvättställ 5512 och vit dekorlist
Vit högglans (skåpstomme i vit melamin)
Grå matt
Vit melamin

897 29 86
897 29 87
897 29 88

10 145:9 231:9 231:-

TILLBEHÖR
Lådinsats

897 15 98

552:-

A672 12 Dekorlist* för färgbyte
Aluminium
Svart
Röd

897 19 71
897 19 73
897 19 74

573:573:573:-

A664 Toppskiva** 1202 mm till tvättställsskåp A905
Levereras med 2 konsoler för extra stabilitet.
Grå matt
Vit melamin

897 29 22
897 16 94

2 258:2 048:-

*) OBS! Beställ 2 st till varje skåp.
**) För skåp utan tvättställ se www.gustavsberg.se

610

900

475

*) OBS! Beställ 2 st till varje skåp.
**) För skåp utan tvättställ se www.gustavsberg.se

610

1200

475

*) OBS! Beställ 2 st till varje skåp.
**) För skåp utan tvättställ se www.gustavsberg.se
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

RSK-nr

PRIS

896 09 49
896 09 50
896 09 51

2 532:2 431:2 431:-

A672 väggskåp med högerhängd dörr, vit dekorlist och två glashyllor
Vit högglans (skåpstomme i vit melamin)
Grå matt 			
Vit melamin 		

896 09 52
896 09 53
896 09 54

2 532:2 431:2 431:-

A672 40 Dekorlist för färgbyte
Aluminium 		
Svart 			
Röd 			

897 19 41
897 19 43
897 19 44

578:578:578:-

A673 Högskåp med en låda och vänsterhängda dörrar samt tre glashyllor
Vit högglans (skåpstomme i vit melamin)
Grå matt 			
Vit melamin 		

896 09 55
896 09 56
896 09 58

5 273:5 070:5 070:-

A674 Högskåp med en låda och högerhängda dörrar samt tre glashyllor
Vit högglans 		
Grå matt 			
Vit melamin 		

896 09 59
896 09 60
896 09 61

5 273:5 070:5 070:-

A672 40 Dekorlist * för färgbyte
Aluminium 		
Svart 			
Röd 			

897 19 41
897 19 43
897 19 44

462:462:462:-

897 29 06
897 29 05

6 598:6 598:-

897 29 08
897 29 07

7 440:7 440:-

* OBS! Beställ 3 st till varje skåp.

A402 60 Spegelskåp med 2 dörrar och belysning
Speglar även på insidan av dörrarna. Strömbrytare och 230 V eluttag inuti
skåpet. I leveransen ingår 4 glashyllor. Avsett för fast montage på vägg.
Elinstallationen ska göras av behörig elektriker. Alla montagedetaljer
medföljer. Kapslingsklass IP44. För montage i område 2 i badrummet.
Med två lysrör á 13 W.
Grå matt 			
Vit melamin 		

A402 90 Spegelskåp med 2 dörrar och belysning
Speglar även på insidan av dörrarna. Strömbrytare och 230 V eluttag inuti
skåpet. I leveransen ingår 4 glashyllor. Avsett för fast montage på vägg.
Elinstallationen ska göras av behörig elektriker. Alla montagedetaljer
medföljer. Kapslingsklass IP44. För montage i område 2 i badrummet.
Med två lysrör á 14 W.
Grå matt 			
Vit melamin 		

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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BADRUMSMÖBLER

A671 väggskåp med vänsterhängd dörr, vit dekorlist och två glashyllor
Vit högglans (skåpstomme i vit melamin)
Grå matt 			
Vit melamin 		

BADRUMSMÖBLER MED TVÄTTSTÄLL NAUTIC
• Skåpstomme och dörrar i vit melamin
• Dörrar med Soft Close för mjuk stängning
• Skåp med ett fast hyllplan

• Tvättställ med elliptisk bassängform med generösa
avställningsytor

RSK-nr

PRIS

BADRUMSMÖBLER

A900 Tvättställsskåp med en vänsterhängd dörr, i vit melamin med
tvättställ 5550 och fast, vit dekorlist

897 29 30

2 126:-

A900 Tvättställsskåp
För komplettering till redan köpta tvättställ

897 29 23

1619:-

A901 Tvättställsskåp i vit melamin med tvättställ 5556 och fast, vit dekorlist

897 29 31

2 532:-

A901 Tvättställsskåp
För komplettering till redan köpta tvättställ

897 29 24

1861:-

A902 Tvättställsskåp i vit melamin med tvättställ 5560 och fast, vit dekorlist

897 29 32

2 634:-

A902 Tvättställsskåp
För komplettering till redan köpta tvättställ

897 29 25

1924:-

603

420

270

603

470

311

603

520

100

311

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

BADRUMSMÖBLER MED MÖBELTVÄTTSTÄLL ARTIC
• Samma färg på skåpstomme, dörrar och lådor • Håltagning i bänkskivan för tvättstället görs
• Dörrar och lådor med Soft Close för mjuk stängning av montören.
• Kommodvattenlås som tar lite utrymme
• Flera handtag som tillval
i skåpet medlevereras tvättställsskåpen
• Lådinsats som tillval
• Tvättställsskåp med generösa avställningsytor • Spegelskåp utan handtag med gråtonad
nederkant – inga fingeravtryck
• Hel toppskiva medlevereras. Kan användas
som topp på sidoskåp utan tvättställ

• Spegelskåp med flyttbara glashyllor samt
LED-belysning över och under skåpet
• Eventuell elinstallation i badrum ska alltid
utföras av behörig elektriker
• Blandare och bottenventil ingår inte, utan
beställs separat, se blandaravsnittet

FLER A HANDTAG

Black Oak

F Classy Chrome

Natural Oak

Matte White

F Anthracite

G Classy Chrome

G Anthracite

RSK-nr

4860 Tvättställsskåp med hel toppskiva, tvättställ 4551
och flexibelt vattenlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White

465

610
20
215

520
278

GB714860BO00BO
GB714860NO00NO
GB714860DH00DH

9 643:9 440:8 628:-

GB714875BO00BO
GB714875NO00NO
GB714875DH00DH

11 571:11 368:10 556:-

GB714810BO00BO
GB714810NO00NO
GB714810DH00DH

12 890:12 586:11 673:-

GB714815BO00BO
GB714815NO00NO
GB714815DH00DH

21 721:20 706:19 184:-

TILLBEHÖR
Handtag se sidan 103

460

600

760

PRIS

4875 Tvättställsskåp med hel toppskiva, tvättställ 4551
och flexibelt vattenlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White

465

20

TILLBEHÖR
Handtag se sidan 103

215
520
278

750

460

För mått på tvättställ och lådinsats, se första
produktrutan på denna sida.

1010

48100 Tvättställsskåp med hel toppskiva, tvättställ 4551
och flexibelt vattenlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White

465

20

TILLBEHÖR
Handtag se sidan 103

215
520
278

1000

460

För mått på tvättställ och lådinsats, se första
produktrutan på denna sida.

1510

48150 Tvättställsskåp med hel toppskiva, tvättställ 4551
och flexibelt vattenlås
Black Oak
Natural Oak
Matte White

465

20
215
520

TILLBEHÖR
Handtag se sidan 103

278

1500

460

För mått på tvättställ och lådinsats, se första
produktrutan på denna sida.
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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TRE ytmaterial

RSK-nr

4870 Högskåp
Vändbart för höger- eller vänstermonterade dörrar.
Ett fast hyllplan i trä och fyra flyttbara i glas.
Black Oak
Natural Oak
Matte White

PRIS

GB714870BO00BO
GB714870NO00NO
GB714870DH00DH

8 617:8 110:6 587:-

GB71488860BO
GB71488860NO
GB71488860DH

7 917:7 613:6 560:-

GB71488875BO
GB71488875NO
GB71488875DH

8 425:8 120:7 004:-

GB71488810BO
GB71488810NO
GB71488810DH

9 237:8 932:7 816:-

GB71488815BO
GB71488815NO
GB71488815DH

15 428:14 718:12 688:-

TILLBEHÖR
Handtag se sidan 103

4888 60 Spegelskåp med 2 dörrar och
LED-belysning över och under skåpet
Speglar även på insidan av dörrarna. 230 V eluttag inuti skåpet. I leveransen
ingår 2 flyttbara glashyllor. Avsett för fast montage på vägg. Elinstallationen
ska göras av behörig elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslings‑
klass IP44. För montage i område 2 i badrummet. LED-belysning

265

BADRUMSMÖBLER

Black Oak
Natural Oak
Matte White

650

594
132

4888 75 Spegelskåp med 2 dörrar och
LED-belysning över och under skåpet
Speglar även på insidan av dörrarna. 230 V eluttag inuti skåpet. I leveransen
ingår 2 flyttbara glashyllor. Avsett för fast montage på vägg. Elinstallationen
ska göras av behörig elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslings‑
klass IP44. För montage i område 2 i badrummet. LED-belysning

265

Black Oak
Natural Oak
Matte White

650

744
132

4888 10 Spegelskåp med 2 dörrar och
LED-belysning över och under skåpet
Speglar även på insidan av dörrarna. 230 V eluttag inuti skåpet. I leveransen
ingår 2 flyttbara glashyllor. Avsett för fast montage på vägg. Elinstallationen
ska göras av behörig elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslings‑
klass IP44. För montage i område 2 i badrummet. LED-belysning

265

Black Oak
Natural Oak
Matte White

650

994
132

4888 15 Spegelskåp med 4 dörrar och
LED-belysning över och under skåpet
Speglar även på insidan av dörrarna. 230 V eluttag inuti skåpet. I leveransen
ingår 4 flyttbara glashyllor. Avsett för fast montage på vägg. Elinstallationen
ska göras av behörig elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslings‑
klass IP44. För montage i område 2 i badrummet. LED-belysning
Black Oak
Natural Oak
Matte White
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

RSK-nr

PRIS

4880 60 Spegel med belysning / 4880 60 Spegel utan belysning
Avsedd för fast montage på vägg. Elinstallationen ska göras av behörig
elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44.
För montage i område 2 i badrummet. LED belysning

125

4880 60 Spegel med belysning
4880 60 Spegel utan belysning

GB7148806000
GB7148806000U

3 040:1 523:-

GB7148807500
GB7148807500U

3 243:1 776:-

GB7148801000
GB7148801000U

3 750:2 025:-

GB7148801500
GB7148801500U

5 024:3 542:-

Modell F, c-c 128 mm, Classy Chrome
Modell F, c-c 192 mm, Classy Chrome
Modell F, c-c 320 mm, Classy Chrome

GB7148C128E
GB7148C192E
GB7148C320E

96:132:173:-

Modell F, c-c 128 mm, Anthracite
Modell F, c-c 192 mm, Anthracite
Modell F, c-c 320 mm, Anthracite

GB7148A128F
GB7148A192F
GB7148A320F

96:132:173:-

Modell G, c-c 192 mm, Classy Chrome

GB7148C192G

173:-

Modell G, c-c 192 mm, Anthracite

GB7148A192G

173:-

650

600
25

4880 75 Spegel med belysning / 4880 75 Spegel utan belysning
Avsedd för fast montage på vägg. Elinstallationen ska göras av behörig
elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44. För
montage i område 2 i badrummet. LED belysning

125

650

750
25

4880 100 Spegel med belysning / 4880 100 Spegel utan belysning
Avsedd för fast montage på vägg. Elinstallationen ska göras av behörig
elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44. För
montage i område 2 i badrummet. LED belysning
125

4880 100 Spegel med belysning
4880 100 Spegel utan belysning

650

1000
25

4880 150 Spegel med belysning / 4880 150 Spegel utan belysning
Avsedd för fast montage på vägg. Elinstallationen ska göras av behörig
elektriker. Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44. För
montage i område 2 i badrummet. LED belysning
4880 150 Spegel med belysning
4880 150 Spegel utan belysning

125

650

1500
25

Handtag
Passar till alla skåp
Modell F

Modell G

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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4880 75 Spegel med belysning
4880 75 Spegel utan belysning

Badrumsmöbler med möbeltvättställ Logic
• Grunda mått i djupled för små utrymmen
• Fyra färger på lådor/dörrar, vita skåpstommar
• Utbytbara dörrar och lådfronter som
i färg matchar våra badkarsfronter 		
och Logicblandare

• Kommodvattenlås som tar lite utrymme
i skåpet medlevereras tvättställsskåpen
• En stor låda och ett fast hyllplan
i tvättställskåpen
• Toppskiva som alternativ till tvättställ

F yra ytmaterial

BADRUMSMÖBLER

Sinful Black

Perfect White

Crazy Orange

• Dörrar och lådor med Soft Close för 		
mjuk stängning
• Flera handtag som tillval
• Kromade stödben som tillval
• Blandare och bottenventil ingår inte, 		
utan beställs separat, se blandaravsnittet

TRE HANDTAG

Moody Blue

Handtag A

Handtag B

Handtag C

RSK/ART-nr

PRIS

GB711860WBEL
GB711860WBDH
GB711860WB36
GB711860WB38

6 795:6 694:6 389:6 389:-

Handtag
Modell A
Modell C

GB711800001A
GB711800001C

84:178:-

Stödben
Kromade. Ställbara 320-340 mm, 2 st
Toppskiva* 600 mm till tvättställsskåp 1860, Vit

GB7118000004
GB7118600201

229:908:-

GB711890WBEL
GB711890WBDH
GB711890WB36
GB711890WB38

8 724:8 622:8 115:8 115:-

Handtag (OBS beställ 2 st)
Modell A
Modell C

GB711800001A
GB711800001C

84:178:-

Stödben
Kromade. Ställbara 320-340 mm, 2 st

GB7118000004

229:-

Toppskiva* 900 mm till tvättställsskåp 1890, Vit

GB7118900201

1365:-

GB711812WBELEL
GB711812WBDHDH
GB711812WB3636
GB711812WB3838

13 088:12 682:12 175:12 175:-

GB711812WBEL
GB711812WBDH
GB711812WB36
GB711812WB38

11 464:11 464:10 975:10 975:-

Handtag
Modell B (OBS beställ 2 st)
Modell C

GB711800001B
GB711800001C

116:178:-

Stödben
Kromade. Ställbara 320-340 mm, 2 st

GB7118000004

229:-

Toppskiva* 1200 mm till tvättställsskåp 1812+1860, Vit

GB7118120201

1 819:-

1860 Tvättställsskåp med tvättställ 5169 och flexibelt vattenlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
TILLBEHÖR

*) För skåp utan tvättställ se www.gustavsberg.se

1890 Tvättställsskåp med tvättställ 5171 och flexibelt vattenlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
TILLBEHÖR

*) För skåp utan tvättställ se www.gustavsberg.se

1812 + 1860 Tvättställsskåp med dörrar. Med tvättställ 5188 och
flexibelt vattenlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
1812 + 1860 Tvättställsskåp utan dörrar på sidoskåpen.
Med tvättställ 5188 och flexibelt vattenlås
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
TILLBEHÖR

*) För skåp utan tvättställ se www.gustavsberg.se
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

RSK/ART-nr

PRIS

1850 Logic möbelpaket
Med tvättställ. Skåpet har dörrar i vit melamin,
ett hyllplan och bipackade handtag (modell A)
Möbelpaket med blandarhål till vänster på tvättstället
Möbelpaket med blandarhål till höger på tvättstället

896 08 16
896 08 15

2 921:2 921:-

GB7118100100EL
GB7118100100DH
GB711810010036
GB711810010038

1 893:1 756:1 616:1 616:-

GB711800001A
GB711800001B

84:118:-

GB7118200100EL
GB7118200100DH
GB711820010036
GB711820010038

1 321:1 086:1 236:1 226:-

GB711800001A
GB711800001B

84:118:-

GB7118700100EL
GB7118700100DH
GB711870010036
GB711870010038

4 300:3 954:3 835:3 835:-

GB711800001A
GB711800001B

84:118:-

GB7118710100EL
GB7118710100DH
GB711871010036
GB711871010038

4 490:4 145:4 025:4 025:-

GB711800001A
GB711800001B

84:118:-

1810 Väggskåp
Med vändbar dörr för höger- eller vänstermontage. Med ett flyttbart
hyllplan i trä. Kromat handtag beställs separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Handtag A
Handtag B

Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Handtag A
Handtag B

1870 Högskåp, djup 160 mm
Med två vändbara dörrar för höger- eller vänstermontage. Med två flyttbara
hyllplan i trä. Kromade handtag beställs separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Handtag A (OBS! Beställ 2 st)
Handtag B (OBS! Beställ 2 st)
1871 Högskåp, djup 350 mm
Med två vändbara dörrar för höger- eller vänstermontage. Med två flyttbara
hyllplan i trä. Kromade handtag beställs separat.
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange
Handtag A (OBS! Beställ 2 st)
Handtag B (OBS! Beställ 2 st)

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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1820 Kassettskåp
Med vändbar dörr för höger- eller vänstermontage. Kromat handtag beställs
separat.

Badrumsmöbler MED möbeltvättställ Logic
• Grunda mått i djupled för små utrymmen
• Två färger på lådor/dörrar, vita skåp‑		
stommar
• Kommodvattenlås som tar lite utrymme i
skåpet medlevereras tvättställsskåpen

T VÅ ytmaterial

• Två rymliga lådor i tvättställsskåpen
• Dörrar och lådor med Soft Close för 		
mjuk stängning
• Flera handtag som tillval

F Y R A HANDTAG

BADRUMSMÖBLER

Handtag D
Classy White

• Eventuell elinstallation i badrum ska
alltid utföras av behörig elektriker
• Blandare och bottenventil ingår inte, 		
utan beställs separat, se blandaravsnittet

Handtag E96

Handtag E128

Handtag E160

Woody Grey

RSK/ART-nr

1862 Tvättställsskåp med tvättställ 5169 och flexibelt vattenlås
Classy White
Woody Grey

PRIS

GB711862WB01
GB711862WBWG

8 724:8 115:-

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

109:99:109:119:-

GB711892WB01
GB711892WBWG

9 637:9 130:-

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

109:99:109:119:-

TILLBEHÖR
Handtag. Beställ önskat antal
Modell D
Modell E96
Modell E128
Modell E160

1892 Tvättställsskåp med tvättställ 5171 och flexibelt vattenlås
Classy White
Woody Grey
TILLBEHÖR
Handtag. Beställ önskat antal
Modell D
Modell E96
Modell E128
Modell E160

1822 Tvättställsskåp med tvättställ 5188 och flexibelt vattenlås
Classy White
Woody Grey

GB711822WB01 12 378:GB711822WBWG 10 551:-

TILLBEHÖR
Handtag. Beställ önskat antal
Modell D
Modell E96
Modell E128
Modell E160

106

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

109:99:109:119:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

RSK/ART-nr

PRIS

1810 Väggskåp
Vändbara dörrar för höger/vänstermontage, inklusive ett flyttbart hyllplan.
Classy White
Woody Grey

GB711810010001
GB7118100100WG

2 461:2 228:-

Handtag. Beställ önskat antal
Modell D
Modell E96
Modell E128
Modell E160

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

109:99:109:119:-

1870 Högskåp, djup 160 mm
Vändbara dörrar för höger/vänstermontage, inklusive två flyttbara hyllplan.
Classy White
Woody Grey

GB711870010001
GB7118700100WG

5 608:4 745:-

1871 Högskåp, djup 350 mm
Vändbara dörrar för höger/vänstermontage, inklusive två flyttbara hyllplan.
Classy White
Woody Grey

GB711871010001
GB7118710100WG

5 608:4 745:-

GB711800001D
GB711800001E96
GB711800001E128
GB711800001E160

109:99:109:119:-

GB7118826001

4 167:-

GB7118824600
GB711800220

604:223:-

GB7118829001

6 197:-

GB7118824600
GB711800220

604:223:-

TILLBEHÖR

Handtag. Beställ önskat antal
Modell D
Modell E96
Modell E128
Modell E160

1882 60 Spegelskåp med 2 dörrar
Speglar även på insidan av dörrarna. Två flyttbara hyllplan i glas.
Kan kompletteras med belysning och/eller uttag med IP 44
Vit
TILLBEHÖR
Belysningsramp, IP44 W8
Eluttag IP44

1882 90 Spegelskåp med tre dörrar
Består av enheter om 60 respektive 30 cm. Välj om 30-enheten ska vara
till höger eller vänster. Speglar även på insidan av dörrarna. Två flyttbara
hyllplan i glas. Kan kompletteras med belysning och/eller uttag med IP 44
Vit
TILLBEHÖR
Belysningsramp, IP44 W8
Eluttag IP44

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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TILLBEHÖR

SPEGLAR OCH BELYSNING
• Modeller som inte tillhör någon av
våra produktfamiljer utan kan
komplettera alla serier

• Måtten är anpassade för standardmått på möbler och tvättställ

• Elinstallation i badrum ska alltid
utföras av behörig elektriker

RSK/ART-nr

1835 Spegel 600 x 720 mm
Passar till belysningsramp

PRIS

GB7118356001

1 149:-

GB71183160AG

3 121:-

GB7118806000
GB7118806011

3 182:3 409:-

GB7118809000
GB7118809011

3 638:3 853:-

GB7118801200
GB7118801211

4 092:4 298:-

897 29 09

3 141:-

897 29 10

4 106:-

TILLBEHÖR

speglar och belysning

1831 Belysningsramp, vit
Med två infällda LED och 230 V uttag, för anslutning till jordfelsbrytare. Avsedd för
fast montage på vägg i kombination med spegel 1835. Elinstallation ska göras av
behörig elektriker. Kapslingsklass IP44

1880-60 Spegel med belysning
Avsedd för fast montage på vägg.
Elinstallationen ska göras av behörig elektriker.
Alla monteringsdetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44.
För montage i område 2 i badrummet. Med två lysrör á 13 W.
Eluttaget sitter monterat till höger men kan enkelt flyttas till vänster.
1880-60 spegel 600 x 650 mm
1880-60 spegel 600 x 650 mm, med eluttag

1880-90 Spegel med belysning
Avsedd för fast montage på vägg.
Elinstallationen ska göras av behörig elektriker.
Alla monteringsdetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44.
För montage i område 2 i badrummet. Med två lysrör á 13 W.
Eluttaget sitter monterat till höger men kan enkelt flyttas till vänster.

1880-90 spegel 900 x 650 mm
1880-90 spegel 900 x 650 mm, med eluttag

1880-120 Spegel med belysning
Avsedd för fast montage på vägg.
Elinstallationen ska göras av behörig elektriker.
Alla monteringsdetaljer medföljer. Kapslingsklass IP44.
För montage i område 2 i badrummet. Med två lysrör á 13 W.
Eluttaget sitter monterat till höger men kan enkelt flyttas till vänster.
1880-120 spegel 1200 x 650 mm
1880-120 spegel 1200 x 650 mm, med eluttag

A403 60 spegel med belysning
Avsedd för fast montage på vägg. Elinstallationen ska göras av behörig elektriker.
Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP20. Två lysrör á 13 W medföljer.
403 60 Spegel med bakstycke i aluminium

A403 90 spegel med belysning
Avsedd för fast montage på vägg. Elinstallationen ska göras av behörig elektriker.
Alla montagedetaljer medföljer. Kapslingsklass IP20. Två lysrör á 21 W medföljer.
403 90 Spegel med bakstycke i aluminium
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Möbeltvättställ
• Heltäckande möbeltvättställ är måttanpassade till
möbelserien med samma namn
• Några av de heltäckande tvättställen är möjliga att
montera på konsoler

• Tvättställen för inbyggnad eller undermontering kan
kombineras med underskåp plus toppskiva. Kolla bara
att måttet på tvättstället stämmer till möbeln
• Blandare och bottenventil ingår inte, utan beställs
separat, se blandaravsnittet

MÖBELTVÄTTSTÄLL NAUTIC

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS

med C+
PRIS

5562 Nautic heltäckande tvättställ. 620 x 500 mm
Med blandarhål		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Tvättstället kan också monteras på konsoler med frontplåt
Konsoler 460 mm		
Frontplåt 600 mm		

745 50 32
745 50 34

745 50 33
745 50 35

2 341:2 576:-

GB81550001		
GB81556001		

911:533:-

2 992:3 226:-

möbeltvättställ

** Montage med silventil rekommenderas

5592 Nautic heltäckande tvättställ. 920 x 500 mm
Med blandarhål		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Tvättstället kan också monteras på konsoler med frontplåt
Konsoler 460 mm		
Frontplåt 900 mm		

745 50 38
745 50 40

745 50 39
745 50 41

3 512:3 862:-

GB81550001		
GB81559001		

911:611:-

4 162:4 513:-

** Montage med silventil rekommenderas

5512 Nautic heltäckande tvättställ. 1220 x 500 mm
Med blandarhål		
Med blandarhål, utan bräddavlopp**
Tvättstället kan också monteras på konsoler med frontplåt
Konsoler 460 mm		
Frontplåt 1200 mm		

745 50 44
745 50 46

745 50 45
745 50 47

4 578:5 035:-

5 228:5 685:-

GB81550001		
911:GB81551201		
702:-

** Montage med silventil rekommenderas

5545 Nautic oval modell för inbyggnad. 450 x 360 mm.
Med blandarhål
Med blandarhål, utan bräddavlopp**

745 50 56
745 50 58

745 50 57
745 50 59

1 839:2 025:-

2 491:2 675:-

745 50 60
745 50 62

745 50 61
745 50 63

1 592:1 750:-

2 241:2 399:-

** Montage med silventil rekommenderas

5555 Nautic oval modell för inbyggnad. 550 x 440 mm.
Med blandarhål
Med blandarhål, utan bräddavlopp**

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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MÖBELTVÄTTSTÄLL LOGIC

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS

med C+
PRIS

5169 Logic heltäckande tvättställ. 620 x 430 mm.
Främst avsett för montage på Logic möbler,
men kan även monteras med bult c-c 280 mm.
Med blandarhål		

745 50 26

745 50 27

2 507:-

Tvättstället kan också monteras
på konsolerer med frontplåt
Konsol 395 mm		
Frontplåt 600 mm		

8980220		
8980223		

864:533:-

3 205:-

5171 Logic heltäckande tvättställ. 920 x 430 mm.
Främst avsett för montage på Logic möbler,
men kan även monteras med bult c-c 280 mm.

möbeltvättställ

Med blandarhål		

745 50 28

745 50 29

3 555:-

Tvättstället kan också monteras
på konsolerer med frontplåt
Konsol 395 mm		
Frontplåt 900 mm		

8980220		
8980224		

864:611:-

4 253:-

5188 Logic heltäckande tvättställ. 1220 x 430 mm.
Främst avsett för montage på Logic möbler.
Med blandarhål		

745 50 30

745 50 31

5 183:-

Tvättstället kan också monteras
på konsolerer med frontplåt
Konsol 395 mm		
Frontplåt 1200 mm		

8980220		
8980222		

864:702:-

MÖBELTVÄTTSTÄLL ARTIC

RSK-nr

med C+
RSK-nr

PRIS

5 879:-

med C+
PRIS

4551 Artic för inbyggnad. 550 x 440 mm.
Monteras* ovanifrån i en bänkskiva med ursågat hål.
Passar även för montage på Nautic-möbler A903/A904,
se sidan 101.
Med blandarhål, vitt		
745 49 50
745 49 51
1948:Med blandarhål, svart			 GB114551BLACK		

2 641:3 435:-

* Observera att tvättställets bakkant skall
ligga mot vägg. Bakkanten är oglaserad.

4601 Artic för inbyggnad. 600 x 465 mm.
Monteras* ovanifrån i en bänkskiva med ursågat hål.
Med blandarhål		
745 49 53
745 49 54		
2 103:					

2 799:-

* Observera att tvättställets bakkant skall
ligga mot vägg. Bakkanten är oglaserad.

4651 Artic för inbyggnad. 655 x 490 mm.
Monteras* ovanifrån i en bänkskiva med ursågat hål.
Med blandarhål		

745 49 56

745 49 57		

1 948:-

2 641:-

* Observera att tvättställets bakkant skall
ligga mot vägg. Bakkanten är oglaserad
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

MÖBELTVÄTTSTÄLL kompletterande modeller

RSK-nr

PRIS

6147 98 oval modell för undermontering. 570 x 410 mm.
Blandaren monteras i bänkskivan eller i väggen
ovanför tvättstället.
Med bräddavlopp, och med monteringsdetaljer

745 42 96 		

2 395:-

745 42 97 		

1 935:-

Utan bräddavlopp		

745 43 08 		

2 458:-

Bräddavlopp och bottenventilsats*

745 43 12 		

427:-

745 43 07 		
745 43 12 		

3 710:427:-

7127 99 rund modell för undermontering.
455 mm i diameter.
Med bräddavlopp, och med monteringsdetaljer

möbeltvättställ

6321 99 Vask, 500x400 mm
Avsedd att ställas på en bänkskiva (vilar av sin egen tyngd)
Observera att vaskens bakkant skall
ligga mot vägg. Bakkanten är oglaserad.

* lämpligt att kombinera med vattenlås för diskbänk

6322 99 Vask, 600x500 mm
Avsedd att ställas på en bänkskiva (vilar av sin egen tyngd)
Observera att vaskens bakkant skall
ligga mot vägg. Bakkanten är oglaserad.
Utan bräddavlopp		
Bräddavlopp och bottenventilsats*
* lämpligt att kombinera med vattenlås för diskbänk

VATTENLÅS till möbeltvättställ
• Speciellt anpassat för montage tillsammans
med tvättställ i underskåp

• Ger gott om utrymme för förvaring i skåpet

ART-nr

PRIS

Kommodvattenlås med flexibel avloppsslang
Kommodvattenlås universal för
vägg- eller golvanslutning.		

GB8118000001		

437:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Hur vill du bada?
Få saker i livet går upp emot att stiga ned i ett hett bad efter en lång

finns även ett flertal inbyggnadsbadkar att välja bland. Våra badkar

och strapatsrik dag. Badets avstressande och muskelavslappnande

har en ren, modern design och kan förses med olika fronter, vilket

effekt är svåröverträffad. Gustavsbergs badkar är inte indelade

gör det enkelt för dig att hitta olika lösningar. Våra stolta kar på

i produktserier eftersom de passar in i de flesta badrum, och i år

tassar blir som allra vackrast om de får lite utrymme att synas på.

INBYGGT ELLER PÅ TASSAR?
Gustavsberg har flera olika typer av badkar. Om du är ute efter
en exklusiv känsla i ditt badrum kan våra inbyggda badkar vara
ett alternativ. Eller så väljer du ett fräckt tassbadkar i vitt eller
svart, med utbytbara tassar. Vi har även badkar där badkarsfronten är utbytbar och kan fås i olika temperamentsfulla
färger. Om du råkar tröttna på en färg är det bara att byta front.

LÄTTSKÖTT OCH GENOMTÄNKT
Samtliga Gustavsbergs badkar är lätta att komma åt vid städning. Våra snygga helfrontbadkar – en modell som vanligtvis
kan vara svårstädad – har en smart lösning där fronten på
badkaret med ett enkelt handgrepp kan skjutas upp så att du
lättare kommer åt inunder, samtidigt som den döljer avloppsanslutningen.
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Bassängmodeller för emaljerade
badkar MED FRONTSTATIV ELLER FÖTTER

BASSÄNGMODELLER FÖR EMALJERADE
BADKAR FÖR INBYGGNAD

Standardkar 1300-1700, samt
frontlösa 1571, har den vanligaste
bassängen. Den är bekväm och
praktisk för både bad och dusch
med ett djup på 420 mm.

Kombikar 1607-1707 är perfekt
framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en
plan yta i fotändan och avloppet
är placerat i mitten. Huvudändan
är rundad och bekväm. Badkaret
är lite grundare än standarkaret,
380 mm, vilket underlättar när du
kliver i och ur.

Duokar 1603 passar för två
badande med sina två sluttande
huvudändor och centrerat avlopp.

Sittbadkar 1051 är avsett för dig
som har ett trångt badrum men
inte vill avstå från badandet.
Måtten är 1050 x 650 mm.

Frontlösa badkaren 6316 och
6368 har en oval bassäng med
två sluttande huvudändor och
centrerat avlopp.

Inbyggnadsbadkar 3400, 3500,
3600, 3970 Har den vanligaste
bassängen med en huvud- och
en fotända. Den är bekväm och
praktisk för både bad och dusch
och finns i flera storlekar.

Inbyggnadsbadkar 1220, 1380
Passar för två badande med
sina två sluttande huvudändor
och centrerat avlopp. Bassängen
är skönt elipsformad

Inbyggnadsbadkar 3410, 3411
Är perfekt framförallt för dig som
har badkaret som duschplats.
Karet har en rak och lite stram
design, en plan, generös yta i
fotändan för dusch och avloppet
är placerat i mitten. Huvudändan
är sluttande och bekväm vid bad.

Inbyggnadsbadkar 6830, 6831
Passar dig som har gott om plats
och gillar en stram design.
Är perfekt för två badande med
sina två sluttande huvudändor
och centrerat avlopp.

Inbyggnadsbadkar 2570 och
2580 Badkar som är anpassade
för trånga badrum. Med den
snedskurna fotändan kan du
kanske få plats med ett badkar
även i det mindre badrummet.

För att förenkla och öka säkerheten vid nedstigning i badet går badkaret att beställas
med särskilda stödhandtag på badkarskanten.

Badkaret går att få med en antihalkbehandling

Våra badkar går att få med en extra ytbehand-

där kvartssand har bränts in i emaljen i ett este-

ling, GLAZEplus, en kristallklar polymerfilm

tiskt neutralt mönster. Ytan motverkar halkrisk

som skyddar badkarets yta mot smuts och

vid i- och urstigning och är placerad på fotsidan

KALKAVLAGRINGAR, Det underlättar rengöring

av badkaret, vilket gör att badupplevelsen inte

och minskar behovet av rengöringsmedel.

låter sig påverkas.

Sm a r ta sa ker att känn a t ill
• Gustavsberg har många modeller och storlekar, de flesta avsedda
för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ. Det finns
även frontlösa badkar och badkar för inkakling.

• För att ge utrymme för rördragning på väggarna runt badkaret
går frontstativen att skjuta i sid- och djupled i förhållande till
karet.

• Våra kar tillverkas i emaljerad stålplåt, ett hållbart och tåligt
material.

• Stativets ben är placerade längst ut i hörnen vilket gör det så gott
som omöjliga att välta våra badkar. Fötterna är ställbara. Karet
står stadigt även på ojämna golv.

• Karen är lätta att montera och lätta att rengöra. På badkar med
helfront går frontens nederdel att skjuta upp så att du kan komma
åt vid städning. Med halvfront har du alltid golvet lätt åtkomligt
för rengöring.
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Badkar i emaljerad stålplåt med hel- eller halvfrontstativ
• Emaljerad stålplåt
• Komplett med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör.
• Frontstativ flyttbart i sid- och djupled
ger plats för rördragning på vägg

• Ställbara fötter, 25 mm
• Helfrontens nederdel går att skjuta
upp för enklare städning
• Handtag och antihalkbehandlad
botten som tillval för säkrare bad

• Glazeplus som tillval för snabb
och skonsam rengöring
• Frontstativ i olika färger till flera
modeller

ART-nr

Vattenvolym: 150 liter

Bassängbild, se sidan 113.

PRIS*

1300 Badkar 1300x700 mm,
komplett med helfrontstativ
Vitt

GB211300701301

7 974:-

1300 Badkar 1300x700 mm,
komplettmed halvfrontstativ
Vitt

GB211300601301

7 768:-

1400 Badkar 1400x700 mm,
komplett med helfrontstativ
Vitt

GB211400701401

6 534:-

1400 Badkar 1400x700 mm,
komplett med halvfrontstativ
Vitt

GB211400601401

6 356:-

1500 Badkar 1500x700 mm,
komplett med helfrontstativ
Vitt

GB211500701501

6 534:-

1500 Badkar 1500x700 mm,
komplett med halvfrontstativ
Vitt

GB211500601501

6 356:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling

BADKAR

Vattenvolym: 155 liter

Bassängbild, se sidan 113.

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling

Vattenvolym: 165 liter

Bassängbild, se sidan 113.

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Vattenvolym: 178 liter

Bassängbild, se sidan 113.

ART-nr

PRIS*

1570 Badkar 1570x700 mm,
komplett med helfrontstativ
Vitt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211570701601
GB211570701636
GB211570701638
GB211570701656

6 950:7 981:7 981:7 981:-

1570 Badkar 1570x700 mm, komplett
med halvfrontstativ
Vitt

GB211570601601

6 771:-

1600 Badkar 1600x700 mm, komplett
med helfrontstativ
Vitt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211600701601
GB211600701636
GB211600701638
GB211600701656

6 534:7 566:7 566:7 566:-

1600 Badkar 1600x700 mm, komplett
med halvfrontstativ
Vitt

GB211600601601

6 356:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling

Vattenvolym: 178 liter

Bassängbild, se sidan 113.

Placering antihalkbehandling

Vattenvolym: 186 liter

Bassängbild, se sidan 113.

1603 Duokar 1600x700 mm, komplett
med helfrontstativ
Vitt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211603701601 9 593:GB211603701636 10 624:GB211603701638 10 624:GB211603701656 10 624:-

1603 Duokar 1600x700 mm, komplett
med halvfrontstativ
Vitt

GB211603601601

9 415:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

115

BADKAR

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 113.

ART-nr

PRIS*

1607 Kombikar 1600x700 mm, komplett
med helfrontstativ
Vitt
Moody Blue
Crazy Orange
Sinful Black

GB211607701601
GB211607701636
GB211607701638
GB211607701656

12 362:13 393:13 393:13 393:-

1607 Kombikar 1600x700 mm, komplett
med halvfrontstativ
Vitt

GB211607601601

12 163:-

GB211707701701

12 957:-

GB211700701701

8 811:-

GB211051701001

8 004:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 113.

1707 Badkar 1700x700 mm, komplett
med helfrontstativ
Vitt
Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

BADKAR
Placering antihalkbehandling

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 113.

1700 Badkar 1700x700 mm, komplett
med helfrontstativ
Vitt
Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling

Vattenvolym: 106 liter

Bassängbild, se sidan 113.

1051 Sittbadkar 1050x650 mm, komplett
med helfrontstativ
Vitt
Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Frontlösa badkar i emaljerad stålplåt
•
•
•
•

Emaljerad stålplåt
Utvändigt emaljerat
Utan front för enklare städning
Komplett med monterad
bottenventil och avloppsrör.

• Kromat avloppsrör som tillval på
6316 och 6368
• Fötter i olika färger som tillval på
6316 och 6368

• Centrerat avlopp
• Ställbara fötter, 25 mm
• Antihalkbehandlad botten som
tillval för säkrare bad

RSK/ART-nr

Vattenvolym: 178 liter

Bassängbild, se sidan 113.

PRIS*

1571 badkar 1570 x 700 mm,
komplett med benstativ
Vitt

GB211571101601

5 807:-

6316 Frontlöst badkar med fötter,
1580 x 680 mm.
Badkar och fötter i Perfect White,
kromad bottenventil, vitt avloppsrör

732 09 66

8 770:-

6316 Frontlöst badkar utan fötter,
1580 x 680 mm.
Badkar i Perfect White utan fötter*,
kromad bottenventil, vitt avloppsrör

732 12 55

8 274:-

Badkar i Sinful Black utan fötter*,
kromad bottenventil, vitt avloppsrör

732 12 57 13 620:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

93

Placering antihalkbehandling
Vattenvolym: 186 liter

Bassängbild, se sidan 113.

Kompletteringsfötter.
OBS! Två par beställs/kar
Perfect White, par
Sinful Black, par
Classy Chrome, par

GB2921200353
GB2921200359
GB2921200358

860:832:2 292:-

Avloppsrör kromat
Classy Chrome, som tillval

GB2924300164

616:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling
Vattenvolym: 209 liter

Bassängbild, se sidan 113.

6368 Frontlöst badkar med fötter,
1680 x 730 mm.
Badkar och fötter i Perfect White,
kromad bottenventil, vitt avloppsrör

732 09 43 10 866:-

6368 Frontlöst badkar utan fötter,
1680 x 730 mm.
Badkar i Perfect White utan fötter*,
kromad bottenventil, vitt avloppsrör

732 12 56 10 254:-

Badkar i Sinful Black utan fötter*,
kromad bottenventil, vitt avloppsrör

732 12 58 15 600:-

*) Komplettera med fötter i valfri färg.
Kompletteringsfötter.
OBS! Två par beställs/kar
Perfect White, par
Sinful Black, par
Classy Chrome, par

GB2921200353
GB2921200359
GB2921200358

860:832:2 292:-

Avloppsrör krom
Classy Chrome, som tillval

GB2924300164

616:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, 1808 :- antihalkbehandlad botten,
1808 :- eller stödhandtag. För artikelnummer
och pris se www.gustavsberg.se

Placering antihalkbehandling
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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BADKAR

*) Komplettera med fötter i valfri färg.

INBYGGNADSBADKAR I EMALJERAD STÅLPLÅT
• Emaljerad stålplåt
• Med hål för bräddavlopp
• Komplettera med fotsats och
bräddavloppssystem

• Handtag och antihalkbehandlad
botten som tillval för säkrare bad
• Glazeplus som tillval för snabb och
skonsam rengöring

• Sargmonterad blandare med
fyllning via pip eller bräddavlopp
som tillval (sidan 120)
• Ventilationsgaller som tillval
(sidan 120)
ART-nr

Vattenvolym: 155 liter

3400 Badkar för inbyggnad, 1400x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

PRIS*

GB2083400100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

3 595:465:1 003:360:-

GB2083500100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

3 595:465:1 003:360:-

GB2083600100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

3 595:465:1 003:360:-

GB2083970100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

4 595:465:1 003:360:-

GB2081220100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

8 395:465:1 003:360:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, antihalkbehandlad botten,
håltagning för blandare och/eller
stödhandtag. För artikelnummer och pris
se www.gustavsberg.se
Pristillägg för Glazeplus/Antihalk

Vattenvolym: 165 liter

3500 Badkar för inbyggnad, 1500x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

INBYGGNADSBADKAR

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, antihalkbehandlad botten,
håltagning för blandare och/eller
stödhandtag. För artikelnummer och pris
se www.gustavsberg.se
Pristillägg för Glazeplus/Antihalk

Vattenvolym: 178 liter

3600 Badkar för inbyggnad, 1600x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred
Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, antihalkbehandlad botten,
håltagning för blandare och/eller
stödhandtag. För artikelnummer och pris
se www.gustavsberg.se
Pristillägg för Glazeplus/Antihalk

Vattenvolym: 190 liter

3970 Badkar för inbyggnad, 1700x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred
Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, antihalkbehandlad botten,
håltagning för blandare och/eller
stödhandtag. För artikelnummer och pris
se www.gustavsberg.se
Pristillägg för Glazeplus/Antihalk

Vattenvolym: 176 liter

1220 Duokar för inbyggnad, 1600x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred
Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, antihalkbehandlad botten,
håltagning för blandare och/eller
stödhandtag. För artikelnummer och pris
se www.gustavsberg.se
Pristillägg för Glazeplus/Antihalk
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*

ART-nr

Vattenvolym: 209 liter

1380 Duokar för inbyggnad, 1700x750 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

PRIS*

GB2081380100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

8 395:465:1 003:360:-

3410 Badkar för inbyggnad, 1600x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem

GB2083410100
GB208B231500
GB208B596901

8 395:465:2 350:-

3411 Badkar för inbyggnad, 1700x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

GB2083411100
GB208B231500
GB208B596901
GB2924300156

14 495:465:2 350:360:-

Vattenvolym: 250 liter

6830 Badkar för inbyggnad, 1800x800 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

GB2086830100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

14 495:465:1 003:360:-

Vattenvolym: 280 liter

6831 Badkar för inbyggnad, 1900x900 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

GB2086831100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

17 595:465:1 003:360:-

Vattenvolym: 174 liter

2570 Badkar för inbyggnad, 1570x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Vänster
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

GB2082570100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

8 595:465:1 003:360:-

2580 Badkar för inbyggnad, 1570x700 mm
Utan fotställning, med hål för bräddavlopp
Höger
Fotsats till inbyggnadsbadkar
Bräddavloppssystem
Propp och vred

GB2082580100
GB208B231500
GB2924300155
GB2924300156

8 595:465:1 003:360:-

Badkaret kan på beställning levereras med
Glazeplus, antihalkbehandlad botten,
håltagning för blandare och/eller
stödhandtag. För artikelnummer och pris
se www.gustavsberg.se
Pristillägg för Glazeplus/Antihalk

Vattenvolym: 189 liter

Vattenvolym: 201 liter

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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inbyggnadsBADKAR

Vattenvolym: 174 liter

TILLVAL – SKANDIC SARGMONTERAD BADKARSBLANDARE
• Hög kvalitet med ren och enkel
design
• Automatiskt skållningsskydd och
hetvattenspärr

• Ange placeringsalternativ.
Om inget alternativ anges placeras
blandare på position 1

• Välj mellan påfyllning via pip eller
via bräddavlopp
• Blandare ska beställas samtidigt
som badkaret

ART-nr

Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

120

27

Ø45

PRIS*

Skandic termostatblandare*
med utdragbar handdusch

GB41217143

Pip		

GB41638390

369:-

U90600361

2 350:-

Bräddavlopp för påfyllning**

4 119:-

3-10
100
53

*

Kostnad för håltagning
i badkaret för blandare
tillkommer 		

2 460:-

** Ersätter Bräddavloppssystem
GB2924300155 och GB2924300156
Ø38
Min 100
Max 800
Ø 29

Ø45

3-10

INBYGGNADSBADKAR

TILLVAL ÖVRIGT

RSK-nr

PRIS

Ventilationsgaller

UCCOM1003

960:-

Nackkudde

U9009063000

400:-

GB208B090901
GB208B080901

1691 :2534:-

300

150

109

259

Handtag
1 st
2 st
(ange placering
vid beställning)
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

PLACERINGSALTERNATIV FÖR SARGMONTERAD BLANDARE
• Ange placeringsalternativ. Om inget alternativ anges placeras blandare på position 1

2

2

INBYGGNADSBADKAR

1

1

Badkar 3400, 3500,
3600, 3970

Badkar 1220, 1380

Badkar 3410, 3411
Sargmonterad blandare
ej möjlig

1

Badkar 6830, 6831
Sargmonterad blandare
ej möjlig

1

Badkar 2570

Badkar 2580

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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vilken dusch
passar ditt badrum?
Gustavsbergs duschar håller högsta kvalitet både vad gäller form

ska monteras. Alla Gustavsbergs vägg- och golvprofiler är ställbara

och funktion och finns att få i en mängd olika kombinationer för att

så att du kan få en rak dusch även om golv och väggar lutar. Dusch-

passa in i alla typer av badrum. Men innan du väljer vilken modell

kabinen är en smidig lösning, särskilt om du har ett badrumsgolv

du vill ha, behöver du fundera kring hur förutsättningarna ser ut i

som inte tål vatten. Duschkabinen i sig fungerar som ett vattensä-

just ditt badrum. En duschhörna kräver att det finns vattentåliga

kert utrymme med minimal arbetsinsats. En ledig hörna, inkom-

väggar, vattentåliga golv samt en golvbrunn i det hörn där duschen

mande vatten och ett avlopp är allt som behövs.

DUSCHVÄGGAR MED SLAGDÖRR, UTAN GOLVPROFIL

Inbyggda stigargångjärn lyfter våra SLAGdörrar
5 mm och ett svallskydd medlevereras som du kan
montera om fallet mot golvbrunnen inte är fullt
tillräcklig.

Duschhörn med rundade eller raka slagdörrar. Dörrarna öppnas både inåt och utåt
vilket kan spara värdefullt utrymme i ett litet badrum. Finns i flera storlekar.

DUSCHKABINER MED runda de SKJUTDÖRRAR

DUSCHKABIN MED RAKA SKJUTDÖRRAR

I utrymmen vars golv och väggar inte är

I den här modellen ingår duschsetet

garanterat vattentåliga är duschkabin

men den måste kompletteras med

att föredra. Den är ett avgränsat vat-

duschblandare. Välj mellan

tensäkert rum. En kvadratmeter samt

kromade eller vita profiler.

varmt och kallt vatten är allt du behöver. Denna kabin har inbyggd blandare
och duschset. Välj mellan kromade
eller vita profiler. Finns även med raka
dörrar.

NACQ 900 x 900 mm
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NCC 800 x 800 mm

DUSCHVÄGGAR MED SKJUTDÖRRAR, MED GOLVPROFIL

Vipp-in och justerbar golv-

Håltagning för utanpålig-

profil med ”avrinningshål”

gande rör i breddningsprofil på

på skjutdörrar.

skjutdörrar.

duschvägg med raka dörrar och
vita profiler.

NC 900 x 900 mm

DUSCHHÖRN MED RUNDADE SKJUTDÖRRAR. Välj mellan kromade eller vita
profiler. Finns i många storlekar och även med raka dörrar.

Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor,

Stigargångjärn är en smart detalj som gör att

schampon och kalk. Därför är alla Gustavsbergs

duschdörren lyfts upp 5 mm varje gång du öppnar

duschar utrustade med CLEAR GLASS, ett skyddande

och stänger den. På så sätt minimeras slitage på

ytskikt som underlättar vid rengöring och minskar

golv och duschdörrar. En praktisk funktion som ger

behovet av rengöringsmedel.

en gedigen, lyxig känsla.

Nederkanten på duschhörn, där dörren möter golv-

Oberoende certifiering

profilen, är vanligtvis svårt att hålla rent. Med

Märket Nordic Quality tilldelas certifierade VVS-produkter enligt

vipp-in-funktionen kan du enkelt lossa duschdör-

uppställda krav kontrollerade av INSTA-CERT. Produkten uppfyller

rarna från golvprofilen för effektivare städning

fastställda kriterier på produktion, garantitid, reservdelar,

och bättre hygien.

dokumentation samt teknisk lämplighet för installation i Norden.

Sm a r ta sa k er at t k ä nn a t ill
• Säkerhetskraven är stränga och vi testar enligt CE-normer
för säkerhet och funktion, täthet och hållbarhet.

• När du mäter storleken på oliksidiga duschväggar
t ex 100 x 80, tejpa upp en vinkel på golvet och mät
från vänster till höger så blir det rätt.

• Populäraste modellen är duschväggen, monterad direkt på
vattentåligt golv med lätt lutning mot golvbrunn.
• För att kunna montera en duschkabin utan problem behöver
ditt badrum ha en takhöjd på minst 205 cm.

B
A
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Skjutdörrar för hörnmontage
• Härdat säkerhetsglas
• Clear glass för enkel och miljövänlig 		
rengöring
• Vita eller kromade profiler
• Vipp-in för enklare rengöring

• Ställbar väggprofil 25 mm, ger en 		
rak dusch även vid lutande väggar
• Rördragning i väggprofil möjlig
• Ställbar golvprofil ger en rak dusch 		
även på lutande golv

• ”Avrinningshål” i golvprofilen gör 		
duschens golvbrunn till evakueringsbrunn
• Breddningsprofil, 40-65 mm som 		
tillval. Flera profiler kan kopplas ihop
• På NC är oliksidiga måttkombinationer
möjliga
AxB
Breddmått/ställbarhet i mm

RSK-nr

PRIS*

NQ duschhörn med rundade skjutdörrar
Med kromade profiler, väggar 6 mm
NQ80G-C,
80 x 80 cm
NQ90G-C,
90 x 90 cm
NQ100G-C,
100 x 100 cm
NE-C Breddningsprofil, krom

780 – 805 x 78 0– 805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
Extra justering bredd 40 – 65 mm

739 45 99
739 46 02
739 46 05
739 44 59

6 863:6 982:7 460:740:-

780 – 805 x 780 – 805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
Extra justering bredd 40 – 65 mm

739 46 35
739 46 38
739 46 41
739 44 60

6 537:6 650:7 106:681:-

780–805 x 780–805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
780 – 805 x 880 – 905
880 – 905 x 780 – 805
780 – 805 x 980 – 1005
980 – 1005 x 780 – 805
Extra justering bredd 40 – 65 mm

739 46 17
739 46 20
739 46 23
739 46 60
739 46 61
739 46 59
739 46 58
739 44 59

6 329:6 445:6 923:6 386:6 386:6 624:6 624:740:-

780 – 805 x 780 – 805
880 – 905 x 880 – 905
980 – 1005 x 980 – 1005
780 – 805 x 880 – 905
880 – 905 x 780 – 805
780 – 805 x 980 – 1005
980 – 1005 x 780 – 805
Extra justering bredd 40 – 65 mm

739 46 44
739 46 47
739 46 50
739 46 68
739 46 69
739 46 67
739 46 66
739 44 60

6 025:6 141:6 593:6 081:6 081:6 308:6 308:681:-

Med vita profiler, väggar 6 mm
NQ80G-W,
80 x 80 cm
NQ90G-W,
90 x 90 cm
NQ100G-W,
100 x 100 cm
NE-W Breddningsprofil, vit		

		
Måtten under AxB avser mått
		
utsida profil och de angivna
		
max-måtten kan endast uppnås
		
vid raka och rätvinkliga golv och
		väggar.

Detaljerade måttskisser på varje storlek
finns på www.gustavsberg.se.

NC duschhörn med raka skjutdörrar
Med kromade profiler, väggar 8 mm

DUSCH

NC80G-C
80 x 80 cm
NC90G-C
90 x 90 cm
NC100G-C
100 x 100 cm
NC89G-C
80 x 90 cm
NC98G-C
90 x 80 cm
NC810G-C
80 x 100 cm
NC108G-C
100 x 80 cm
NE-C Breddningsprofil, krom
Med vita profiler, väggar 8 mm
NC80G-W,
80 x 80 cm
NC90G-W,
90 x 90 cm
NC100G-W,
100 x 100 cm
NC89G-W,
80 x 90 cm
NC98G-W,
90 x 80 cm
NC810G-W,
80 x 100 cm
NC108G-W,
100 x 80 cm
NE-W Breddningsprofil, vit 		

		
Måtten under AxB avser mått
		
utsida profil och de angivna
		
max-måtten kan endast uppnås
		
vid raka och rätvinkliga golv och
		väggar.

Detaljerade måttskisser på varje storlek
finns på www.gustavsberg.se.
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Slagdörrar för hörnmontage
• Härdat säkerhetsglas
• Clear glass för enkel och miljövänlig 		
rengöring
• Inga golvprofiler, kräver lutning mot 		
golvbrunn

• Kromade profiler
• Svallskydd medföljer då golvlutningen
inte är tillräcklig
• Stigargångjärn lyfter dörrarna 5 mm
vid öppning

• Öppningsbar 180 grader
• Ställbar väggprofil 20 mm, ger en rak
dusch även vid lutande väggar
• Breddningsprofil, 25 mm, som tillval
• Oliksidiga måttkombinationer möjliga

AxB
Breddmått/ställbarhet i mm

RSK-nr

PRIS*

SQ duschhörn med rundade slagdörrar
Med kromade profiler, väggar 6 mm
SQ80G,
SQ90G,
SQ100G,
SQ810G
SQ108G,
SQ89G,
SQ98G,

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
80 x 100 cm
100 x 80 cm
80 x 90 cm
90 x 80 cm

780 – 800 x 780 – 800
880 – 900 x 880 – 900
980 – 1000 x 980 – 1000
780 – 800 x 980 – 1000
980 – 1000 x 780 – 800
780 – 800 x 880 – 900
880 – 900 x 780 – 800

SE-C Breddningsprofil, krom

Extra justering bredd 25 mm

		
		
		
		
		

Måtten under AxB avser mått
utsida profil och de angivna
max-måtten kan endast
uppnås vid raka och rätvinkliga
golv och väggar.

739 46 08
739 46 11
739 46 14
739 46 55
739 46 54
739 46 56
739 46 57

7 730:7 730:8 185:7 958:7 958:7 730:7 730:-

UPGUYDG262-337

498:-

739 46 26
739 46 29
739 46 32
739 46 63
739 46 62
739 46 64
739 46 65

8 343:8 343:8 799:8 572:7 958:8 343:8 343:-

UPGUYDG262-337

498:-

Detaljerade måttskisser på varje storlek
finns på www.gustavsberg.se.

SC duschhörn med raka slagdörrar
Med kromade profiler, väggar 8 mm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
80 x 100 cm
100 x 80 cm
80 x 90 cm
90 x 80 cm

780 – 800 x 780 – 800
880 – 900 x 880 – 900
980 – 1000 x 980 – 1000
780 – 800 x 980 – 1000
980 – 1000 x 780 – 800
780 – 800 x 880 – 900
880 – 900 x 780 – 800

SE-C Breddningsprofil, krom

Extra justering bredd 25 mm

		
		
		
		
		

Måtten under AxB avser mått
utsida profil och de angivna
max-måtten kan endast
uppnås vid raka och rätvinkliga
golv och väggar.

Detaljerade måttskisser på varje storlek
finns på www.gustavsberg.se.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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DUSCH

SC80G,
SC90G,
SC100G,
SC810G,
SC108G
SC89G
SC98G

Slagdörrar för nischmontage
• Härdat säkerhetsglas
• Clear glass för enkel och miljövänlig
rengöring
• Kromade profiler
• Inga golvprofiler, kräver lutning mot
golvbrunn

• Svallskydd medföljer då golvlutningen
inte är tillräcklig
• Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid
öppning
• Öppningsbar 180 grader

• Ställbar väggprofil 20 mm, ger en rak
dusch även vid lutande väggar
• Breddningsprofil, 25 mm, som tillval.
• Vändbar för höger- eller vänstermontage

A
Breddmått/ställbarhet i mm

RSK-nr

PRIS*

SA rak slagdörr för nischmontage
Med kromade profiler, vägg 8 mm
SA80G,
SA90G,
SA100G,

80 cm
90 cm
100 cm

780 – 820		
880 – 920		
980 – 1020 		

SE-C Breddningsprofil, krom

Extra justering bredd 25 mm

		
		
		
		

Det angivna max-måttet
under ”A” kan endast uppnås
vid raka och rätvinkliga golv
och väggar

739 44 65
739 44 66
739 44 64

5 543:5 543:5 906:-

UPGUYDG262-337

498:-

Detaljerade måttskisser på varje storlek
finns på www.gustavsberg.se.

DUSCH
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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DUSCHKABIN med inbyggd blandare
• Härdat säkerhetsglas
• Clear glass för enkel och miljövänlig
rengöring
• Vita eller kromade profiler
• Vipp-in för enklare rengöring

• Ställbara fötter 20 mm
• Mönstrade bakväggar döljer
röranslutningar
• Inbyggd termostatblandare med 		
duschset

• Duschkaret har demonterbara
frontpaneler i samma färg som
kabinens profiler
• Vattenlås rensbart inifrån kabinen

Mått i mm

RSK-nr

PRIS*

NACC duschkabin med raka skjutdörrar
Med kromade profiler, väggar 6 mm
NACC 		

900x900

739 36 28

14 876:-

Med vita profiler, väggar 6 mm
NACC 		

900x900

739 36 29

14 097:-

Med kromade profiler, väggar 6 mm
NACQ 		

900x900

739 36 27

17 230:-

Med vita profiler, väggar 6 mm
NACQ 		

900x900

739 36 26

15 662:-

NACQ duschkabin med rundade
skjutdörrar

DUSCH

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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Duschkabin
• Härdat säkerhetsglas
• Clear glass för enkel och
miljövänlig rengöring
• Vita eller kromade profiler

• Vipp-in för enklare rengöring
• Ställbara fötter 20 mm
• Mönstrade bakväggar döljer röran
slutningar

• Duschset medlevereras
• Duschkaret har demonterbara
frontpaneler i samma färg som
kabinens profiler

Mått i mm

RSK-nr

PRIS*

NCC duschkabin med raka skjutdörrar,
80x80 cm
Med kromade profiler, väggar 6 mm
NCC-G 80C 		

800x800

739 36 19

10 806:-

Med vita profiler, väggar 6 mm
NCC-G 80W		

800x800

739 36 20

9 439:-

900x900

739 36 21

11 510:-

818 73 61

183:-

NCC duschkabin med raka skjutdörrar,
90x90 cm
Med endast kromade profiler,
väggar 6 mm
NCC-G 90C

DUSCH
Blandarfästen (par) till blandare 160 c-c
För att fästa blandaren i duschkabinen		
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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badkarsväggAR
• Härdat säkerhetsglas
• Clear glass för enkel och miljövänlig
rengöring
• Kromade profiler

• Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm
vid öppning
• Ställbar väggprofil 20 mm, ger en
rak dusch även vid lutande väggar

• Öppningsbar 180 grader
• Vändbar för höger- eller
vänstermontage

A
Breddmått/ställbarhet i mm

RSK-nr

PRIS*

LB badkarsvägg
Med kromade profiler, vägg 6 mm
LB70G,
LB80G,

70 cm
80 cm

		
		
		
		

700 – 720		
800 – 820		

739 35 65
739 35 66

3 470:3 582:-

UDW6040LOG171W-61

5 202:-

Det angivna max-måttet
under ”A” kan endast uppnås
vid raka och rätvinkliga golv
och väggar

LB 2-delad badkarsvägg
Med kromade profiler, vägg 6 mm
Den inre väggen är fast och den yttre
öppnar både inåt och utåt
LB6040G 		
		
		
		
		

600–620		
Det angivna max-måttet
under ”A” kan endast uppnås
vid raka och rätvinkliga golv
och väggar

DUSCH

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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VILKA TILLBEHÖR
BEHÖVER DU?
Hos Gustavsberg hittar du två serier med lättmonterade tillbehör.

kan förvänta dig från Gustavsberg. Formspråket är rent och

De matchar våra produkter perfekt och gör det lätt för dig att

avskalat, med detaljer i kromad mässing och med en ytfinish

komponera ett komplett badrum – utan att tumma på kvalitet,

som får hela ditt badrum att lyfta lite till.

funktion eller form. Allt är fukttåligt och av den höga kvalitet du

badrumstillbehör g1
Badrumstillbehör som matchar våra
produkter perfekt. Hög kvalitet i
kromad mässing och med en perfekt
ytfinish. G1 har raka linjer och räta
vinklar och ger en omedelbar känsla
av sober och nedtonad elegans.

G1-3824 KROK

13 0

G1-3827 Toalettpappershållare

G1-3830 Toalettborste

G1 FAST TAKDUSCH

badrumstillbehör g2
Badrumstillbehör som matchar våra produkter
perfekt. Hög kvalitet i kromad mässing och
med en perfekt ytfinnish. I G2-serien har de
räta linjerna fått sällskap av en del rundare
former som kan upplevas som varmare och
vänligare i en intim miljö. Designen är fortfarande enkel och sparsmakad, men lite mer
på lek. Modernt, utan att vara strikt och stramt.

G2 FAST TAKDUSCH

G2-3850 Toalettborste

G2-3844 Krok

G2-3847 Pappershållare

Sm arta saker att k ä nn a till
• Tänk på att inte skada tätskiktet i ditt badrum. Täta borrhålen
efter konstens alla regler.

• Rådgör med din återförsäljare eller installatör vad som gäller för
dina väggmaterial och var och hur du tänker placera tillbehören.
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Badrumstillbehör G1
• Design med raka linjer och
räta vinklar

• Kromad ytfinish

• Inga synliga fästskruvar

ART-nr

TILLBEHÖR

13 2

PRIS*

G1-3822 Handduksstång, enkel

GB4110 3822 00

432:-

G1-3823 Handduksstång, enkel

GB4110 3823 00

620:-

G1-3824 Handdukshängare, krok

GB4110 3824 00

143:-

G1-3827 Toalettpappershållare

GB4110 3827 00

533:-

G1-3830 Toalettborste

GB4110 3830 00

1 307:-

G3-3811 Extra borste (Passar även G2)

GB4110 3811 01

173:-

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

ART-nr

PRIS*

GB4110 3839 00

1061:-

G1 Duschset inklusive
Nautic termostatblandare
Blandare, 160 c-c		
Blandare, 150 c-c		

821 83 27
821 83 29

6 924:7 086:-

G1 Duschset utan blandare, avsedd
för kombination med blandare
med anslutning uppåt 		

821 83 07

4 793:-

821 83 16

399:-

G1-3839 Hylla, fast hyllplan

G1 Duschset
Duschuvud 200x200 mm

Består av:
Fast takdusch
Handdusch på glider
Dragomkastare
1,75 m metallomspunnen slang
TILLBEHÖR
Väggfäste (inringat) för montage
med duschblandare som har
duschanslutning nedåt 		

TILLBEHÖR

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

13 3

Badrumstillbehör G2
• Design med runda linjer

• Kromad ytfinish

• Inga synliga fästskruvar

ART-nr

PRIS*

G2-3844 Handdukshängare, krok

GB4110 3844 00

100:-

G2-3847 Pappershållare

GB4110 3847 00

193:-

G2-3850 Toalettborste

GB4110 3850 00

590:-

G3-3811 Extra borste (Passar även G1)

GB4110 3811 01

173:-

TILLBEHÖR

13 4

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

ART-nr

PRIS*

G2 Duschset
Duschuvud Ø 200 mm
G2 Duschset inklusive Nautic
termostatblandare
Blandare, 160 c-c
Blandare, 150 c-c

821 83 28
821 83 30

6 924:7 086:-

G2 Duschset utan blandare,
avsedd för kombination med
Blandare med anslutning uppåt

821 83 08

4 793:-

821 83 16

399:-

Består av:
Fast takdusch
Handdusch på glider
Dragomkastare
1,75 m metallomspunnen slang
TILLBEHÖR
Väggfäste (inringat) för montage
med duschblandare som har
duschanslutning nedåt

TILLBEHÖR

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

13 5

SPARAR DU ENERGI VID
TANDBORSTNINGEN?
Gustavsberg ligger i den absoluta framkanten i världen när det

hjälper dig att inte använda mer eller varmare vatten än vad du

gäller blandare. Såväl design, material som bakomliggande tek-

behöver. Gustavsbergs patenterade energisparande lösningar

nik är av absolut toppklass. Med en blandare från Gustavsberg

har genom åren erhållit ett flertal prestigefyllda internationella

får du inte bara en produkt som håller och fungerar år efter år, du

utmärkelser och priser, och vi arbetar ständigt för att göra dem

sparar även både energi och pengar varje gång du använder den.

ännu effektivare.

Lösningen ligger i att blandaren genom sin snillrika konstruktion

Oberoende certifiering
Märket Nordic Quality tilldelas certifierade
VVS-produkter enligt uppställda krav kontrollerade
av INSTA-CERT. Produkten uppfyller fastställda
kriterier på produktion, garantitid, reservdelar,
dokumentation samt teknisk lämplighet för
installation i Norden.
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 förinställd komforttemperatur, cirka
38–40 grader. Komforttemperaturen är fullt justerbar
för individuell anpassning.

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

eco-start
En energisnål tvättställsblandare som startar
på en temperatur av 17 grader i sitt ursprungsläge
(spaken rakt fram) vilket gör att du sparar både
energi och pengar.

sensorstyrd blandare
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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.

jämnt tryck & temperatur
Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd 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.

antibakteriell färg
Blandarens antibakteriella ytbehandling på alla
färglackerade spakar och vred i logicserien motverkar
bland annat spridning av bakterier (t.ex. pneumokocker
och multiresistenta bakterier), virus och svampar.Ytbehandlingen har en långverkande och bevisad effekt på
minst fem år.

självläkande färg
Blandarens unika självläkande egenskaper gör att
mindre repor som uppstår på färglackerade spakar
och vred i Logicserien försvinner av sig självt. Den
lackerade ytbehandlingen ger blandaren längre hållbarhet och minskar risken för spridning av bakterier.

FINESSEN SITTER I SPAKEN
Våra energisparande tvättställsblandare Nautic och Logic är
alla energimärkta och fick bästa resultat i energimärkningen.
Hemligheten bakom framgången är våra unika energi- och
vattensparfunktioner. Sälva finessen är att så fort du släpper
spaken så återgår blandaren ögonblickligen till sitt energisparande komfortläge.
På så vis hjälper den dig att spara energi, vatten och även
pengar, helt automatiskt.
För mer eller varmare vatten, eller om du vill tappa upp
vatten fortare, för du bara blandarspaken fullt ut.

ATT VÄLJA
ENERGISMARTA BLANDARE
1

Titta först efter vilken energiklass
blandaren har fått, jämför därefter
blandarens energiprestanda och antalet
sekunder det tar att fylla upp ett kärl

2

med 4 liter vatten. Båda värdena ska vara
3

så låga som möjligt. För att få energiklass
A får energiprestandan vara högst 1,6 kWh.

Nautic tvättställsblandare är bäst i klassen med en nergiprestanda på

1. Energiklass

1,41 kWh. Även vår tvättställsblandare Logic fick bästa möjliga resultat

2. Tiden det tar att fylla ett kärl med 4 l vatten.

i energimärkningen.

3. Energipresetanda. Värdet tas fram via olika tester på t ex flöde,
	blandvattentemperatur, spoltid och spakinställning.

Sm arta sa k er att k ä nna till
• Alla våra blandare för kök och tvättställ har som standard
Gustavsbergs patenterade vattensparteknik som varje år spar
tusentals liter vatten. Och pengar.

• Självdränerande utomhuskranar är en smart lösning. När du stänger
av den tömmer den själv vatten ur röret i väggen. Du slipper riskera
kostsamma vattenskador.

• Alla våra blandares energi- och vattensparfunktioner kan du vid
behov inaktivera eller justera för att passa dina personliga behov.

• Flera av tvättställsblandarna kan beställas med sidodusch som
placeras på vägg. Den passar alla tvättställ. Placerad intill wc-stolen
blir det en utmärkt ersättning för bidén.

• Alla komponenter är gjorda i livsmedelsgodkända material.
• Alla våra blandare är återvinningsbara och dessutom i huvudsak
tillverkade av återvunnet material. När nya blandare installeras går
95 % av de gamla till återvinning. Mässingen blir då ny råvara som
mässingsbruket tillverkar tackor och stänger av vilka används vid
produktion av blandare

V IK T IGA BEGREPP
På sidorna som följer finns tekniska termer som kan behöva en
förklaring:

• Enkla instruktioner gör det lätt för dig att själv serva din blandare.
Du kan t ex skållsäkra den i en handvändning, utan specialverktyg.

Vattenanslutningar avser rören som kopplas till inkommande vatten.
Våra blandare har flexibla vattenanslutningar. De är godkända för
nordiska marknaden och förenklar montage.

• Alla ettgreppsblandare har keramisk tätning. Den är testad för minst
450 000 spakrörelser, motsvarande 20 års normal användning.

c-c är ett mått (”centrum-centrum”) som anger det mått du har mellan
inkommande varm- och kallvattenledningar.
Omkastare finns på badkarsblandare och reglerar om vattnet ska
komma ur pipen eller ur duschen.
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vill du skala
potatisen
miljövänligare?
I köket används mycket vatten, på tok för mycket faktiskt. Att låta

du automatisk hjälp att inte använda mer eller varmare vatten än

kranen rinna låter kanske inte så farligt, men det tär på vår miljö då

du behöver, vilket i praktiken innebär att du kan spara både energi

vi använder mer energi än vad vi behöver. Vi kastar dessutom våra

och pengar även om du envisas med att fortsätta att skala potatisen

pengar i sjön, bokstavligen. Med Gustavsbergs köksblandare får

under rinnande vatten.

nautic KÖKSBLANDARE
Vår eleganta Nautic-blandare är miljöcerifierad och
har försetts med både vatten- och energisparande
funktioner. Den startar på en temperatur av 30 grader
(spaken rakt fram), vilket oftast är tillräckligt. Flödesoch värmespärren innebär att du aktivt måste vrida
spaken uppåt eller åt sidan för att uppnå en högre
temperatur eller större tryck. När du släpper spaken återgår den till sitt energisnåla ursprungsläge.
Energi- och vattensparfunktionerna kan du vid behov
inaktivera eller justera för att passa dina personliga
behov.
Nautic finns med hög eller låg pip, den höga i två
olika modeller.
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logic KÖKSBLANDARE
Vår temperamentsfulla Logic-blandare är fullproppad med
smarta finesser, både inuti och utanpå. Den är också den första
blandare som kan byta identitet genom att ha utbytbara spakar
i olika färger. De lackade spakarna har en självläkande yta som
förhindrar att repor uppstår, och är antibakteriella, vilket är extra
bra i kök där man hanterar livsmedel. Dessutom innehåller Logic
samma vatten- och energisparfunktioner som Nautic.

LOGIC köksblandare

LOGIC köksblandare

LOGIC köksblandare

Sinful Black

Moody Blue

Perfect White

LOGIC KÖKSBLANDARE MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING Classy Chrome
LOGIC köksblandare

LOGIC köksblandare

Crazy Orange

Classy Chrome

COLORIC KÖKSBLANDARE
Colorics färg består av hårdanodiserad aluminium, vilket gör
ytan lika tålig som en förkromad blandares. Coloric finns att få i
fem exklusiva färger.

COLORIC KÖKSBLANDARE Sinful Black

coloric köksblandare

coloric köksblandare

Passionate Red

Moody Blue

coloric köksblandare

coloric köksblandare

Heavenly Champagne

Rough Aluminium

Sm arta sa k er att k ä nna till
• Köksblandarna kan fås med avstängning för disk- och tvättmaskin.
Krav vid nyinstallation av köksblandare är att avstängning av vatten
kan ske ovanpå diskbänken. En praktisk lösning är då att ha den
integrerad i blandaren.
• Många rostfria bänkar är så tunna att en köksblandare med hög pip
känns ostadig. Vi rekommenderar montage på diskbänk med
tjockare plåt, eller i bänkskiva. I vårt sortiment ingår ett stag som
håller blandaren stadig även i tunna bänkar.
• Alla våra blandare för kök och tvättställ har som standard
Gustavsbergs patenterade vattensparteknik som varje år spar
tusentals liter vatten. Och pengar.

• Alla våra blandares energi- och vattensparfunktioner kan du vid
behov inaktivera eller justera för att passa dina personliga behov.
• Våra blandare kan återvinnas. Alla komponenter är gjorda i
livsmedelsgod kända material.
• Enkla instruktioner gör det lätt för dig att själv serva din blandare.
Du kan t ex skållsäkra den i en handvändning, utan specialverktyg.
• Alla ettgreppsblandare har keramisk tätning. Den är testad för minst
450 000 spakrörelser, motsvarande 20 års normal användning.
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Tvättställsblandare Logic
•
•
•
•

Energiklass A
Justerbart komfortflöde
Justerbar komforttemperatur
Typgodkänd flexibel vatten‑
anslutning för enklare montage

• Färgade spakar som tillval
• Möjligt att spärra varmvatten‑
temperaturen för ökat skållnings‑	
skydd

• Kan funktionsanpassas med tillvals‑	
spak (se www.gustavsberg.se)

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Logic tvättställsblandare
Classy Chrome utan bottenventil

822 06 71

GB41214951

1 967:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil		
Silpluggventil 		

857 34 63
857 34 76

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

Spak för utbyte till färg:
Sinful Black		
Perfect White		
Moody Blue		
Crazy Orange		

861 31 31
861 31 32
861 31 33
861 31 34

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

406:406:406:406:-

Logic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste
Classy Chrome, utan bottenventil

822 06 73

GB41214961

2 515:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil		
Silpluggventil 		

857 34 63
857 34 76

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

Spak för utbyte till färg:
Sinful Black		
Perfect White		
Moody Blue		
Crazy Orange		

861 31 31
861 31 32
861 31 33
861 31 34

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

406:406:406:406:-

Logic tvättställsblandare med sidodusch, väggfäste
och avstängningsventil för tvättmaskin
Classy Chrome, utan bottenventil

822 06 69

GB41214991

2 861:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil 		
Silpluggventil 		

857 34 63
857 34 76

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

Spak och diskmaskinsvred for utbyte till färg:
Sinful Black 		
Perfect White 		
Moody Blue 		
Crazy Orange 		

861 31 36
861 31 37
861 31 38
861 31 39

GB41638520 23
GB41638520 25
GB41638520 36
GB41638520 38

511:511:511:511:-

BLANDARE
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Tvättställsblandare Coloric
• Anodiserad aluminium, lika
reptåligt som förkromning

• Aluminium är 100 % återvinningsbart
• Justerbart komfortflöde

• Typgodkänd flexibel vatten‑
anslutning för enklare montage

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric tvättställsblandare utan bottenventil
Sinful Black		
Rough Aluminium		
Heavenly Champagne		
Moody Blue 		
Passionate Red		

822 06 61
822 06 62
822 06 63
822 06 70
822 06 65

GB41219051 23
GB41219051 46
GB41219051 47
GB41219051 36
GB41219051 49

2 923:2 923:2 923:2 923:2 923:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil
Silpluggventil 		

857 34 63
857 34 76

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

Sinful Black 		
Rough Aluminium 		
Heavenly Champagne 		
Moody Blue 			
Passionate Red 		

GB41219151 23
GB41219151 46
GB41219151 47
GB41219151 36
GB41219151 49

3 385:3 385:3 385:3 385:3 385:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil
Silpluggventil 		

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

Coloric tvättställsblandare utan bottenventil med sidodusch
och väggfäste

857 34 63
857 34 76

Tvättställsblandare Nautic
• Energiklass A
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur

• Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

• Möjligt att spärra varmvattentem‑	
peraturen för ökat skållningsskydd
• Kan funktionsanpassas med
tillvalsspak (se www.gustavsberg.se)

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic tvättställsblandare
Med bottenventil och lyftstång
Utan bottenventil, med kedjefäste

100 25

822 06 59
822 06 57

GB41214041
GB41214047

1 613:1 295:-

822 06 66

GB41214043

1 392:-

80
13°
Ø34

max 50

145

350

Nautic tvättställsblandare
Med silpluggventil utan hål för lyftstång

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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ART-nr

PRIS*

822 06 60
822 06 56

GB41214141
GB41214147

2 500:2 198:-

Utan bottenventil		

822 04 83

GB41214045

2 070:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil 		
Silpluggventil 		

857 34 63
857 34 76

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

Utan bottenventil		

822 04 84

GB41214145

2963:-

TILLBEHÖR
Push-down ventil 		
Silpluggventil 		

857 34 63
857 34 76

GB41636575 01
GB41637445

430:236:-

857 34 76
857 34 63

GB41637445
GB41636575 01

236:430:-

861 31 00
861 31 17

GB41637360 01
GB41637363 01

xxx:xxx:-

807 55 29 			

1 073:-

807 55 31			

1 268:-

RSK-nr

Nautic tvättställsblandare med sidodusch
och väggfäste

100 25

Med bottenventil och lyftstång
Utan bottenventil, med kedjefäste

145

max 50

80
13°
Ø34

350

G 1/2
Nautic tvättställsblandare
Svängbar pip 80˚

Nautic tvättställsblandare
Svängbar pip 80˚ med sidodusch och väggfäste

Bottenventiler
Silpluggventil		
Push-down ventil		

Förlängd spak för funktionsanpassning
För komplettering av installerade blandare
Spak till alla Nautic ettgreppsblandare, krom
Spak till alla Nautic ettgreppsblandare, Röd/Blå

80
155

3880 Vattenlås för vägganslutning
Består av ett vattenlås samt rör och huv för anslutning
mot vägg.
Vattenlås för vägganslutning

BLANDARE

3880 Vattenlås för golvanslutning med L-rör
Består av ett vattenlås samt L-rör och huv för anslutning
i golv. Vattenlåset är särskilt lämpat då
avloppshålet är placerat nära väggen.
Vattenlås för golvanslutning
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

SENSORBLANDARE FÖR TVÄTTSTÄLL
• Passar lika bra hemma som i
offentlig miljö
• Typgodkänd flexibel vattenanslut‑	
ning för enklare montage
• Självkalibrerande, dvs. ställer automa‑	

tiskt in sig efter avstånd till tvättstället
• Batterier ingår, sitter lättåtkomligt inne
i blandaren
• Temperaturvred eller plugg för fast
temperatur

• Sensorns känslighet kan justeras,
utan verktyg
• Rengöringsläge. Håll för sensorögat i
femton sekunder så blir blandaren
inaktiv i en minut

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Logic tvättställsblandare, sensorstyrd
Utan bottenventil, Classy Chrome

822 06 72

GB41214981

4 672:-

TILLBEHÖR:
Push-down ventil		
Silpluggventil 		
Transformator 		

857 34 63
857 34 76
855 31 48

GB41636575 01
GB41637445
GB41638561

430:236:322:-

Nautic tvättställsblandare, sensorstyrd
Utan bottenventil

822 06 82

GB41214081

4 055:-

TILLBEHÖR:
Push-down ventil 		
Silpluggventil 		
Transformator 		

857 34 63
857 34 76
855 31 48

GB41636575 01
GB41637445
GB41638561

430:236:322:-

BidÉblandare Nautic
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur

• Typgodkänd flexibel vattenanslut‑	
ning för enklare montage
• Kulledad strålsamlare

• Möjligt att spärra varmvattentem‑	
peraturen för ökat skållningsskydd

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic bidéblandare med ledad strålsamlare
Med bottenventil och lyftstång

822 04 72

GB41214071

2 242:-

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Termostatblandare för dusch Logic
• Reagerar snabbt på tryck- och
temperaturförändringar som kan
uppstå i systemet.

• Inbyggt automatiskt skållnings‑	
skydd och hetvattenspärr.

• Keramisk avstängning för ökad livs‑	
längd och minskad risk för läckage.
• Färgade vred som tillval.

RSK-nr

c-c
70
38

ART-nr

PRIS*

Logic duschblandare termostat med duschanslutning nedåt
160 c-c			
150 c-c			

842 56 85
842 56 83

GB41204904
GB41214904

2 487:2 487:-

För utbyte till färg. Set med mängd- och temperaturvred
Sinful Black		
Perfect White		
Moody Blue		
Crazy Orange		

861 31 40
861 31 41
861 31 42
861 31 43

GB41638528 23
GB41638528 25
GB41638528 36
GB41638528 38

562:562:562:562:-

Logic duschblandare termostat med duschanslutning uppåt
160 c-c			
150 c-c			

842 56 86
842 56 84

GB41204924
GB41214924

2 487:2 487:-

För utbyte till färg. Set med mängd- och temperaturvred
Sinful Black		
Perfect White		
Moody Blue		
Crazy Orange		

861 31 40
861 31 41
861 31 42
861 31 43

GB41638528 23
GB41638528 25
GB41638528 36
GB41638528 38

562:562:562:562:-

G1/2

Termostatblandare för dusch Coloric
• Reagerar snabbt på tryck- och
temperaturförändringar som kan
uppstå i systemet

• Inbyggt automatiskt skållnings‑	
skydd och hetvattenspärr
• Anodiserad aluminium, lika
reptåligt som förkromning

• Aluminium är 100 % återvinningsbart
• Keramisk avstängning för ökad livs‑	
längd och minskad risk för läckage

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric duschblandare termostat med duschanslutning nedåt
160 c-c
Sinful Black		
Rough Aluminium		
Heavenly Champagne		
Moody Blue		
Passionate Red		

842 56 38
842 56 60
842 56 61
842 56 79
842 56 63

GB41209204 23
GB41209204 46
GB41209204 47
GB41209204 36
GB41209204 49

4 169:4 169:4 169:4 169:4 169:-

842 56 69
842 56 70
842 56 71
842 56 81
842 56 73

GB41219204 23
GB41219204 46
GB41219204 47
GB41219204 36
GB41219204 49

4 169:4 169:4 169:4 169:4 169:-

842 56 64
842 56 65
842 56 66
842 56 80
842 56 68

GB41209224 23
GB41209224 46
GB41209224 47
GB41209224 36
GB41209224 49

4 169:4 169:4 169:4 169:4 169:-

842 56 74
842 56 75
842 56 76
842 56 82
842 56 78

GB41219224 23
GB41219224 46
GB41219224 47
GB41219224 36
GB41219224 49

4 169:4 169:4 169:4 169:4 169:-

Coloric duschblandare termostat med duschanslutning nedåt
150 c-c
Sinful Black		
Rough Aluminium		
Heavenly Champagne		
Moody Blue		
Passionate Red		
Coloric duschblandare termostat med duschanslutning uppåt
160 c-c

38

BLANDARE

G1/2
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Sinful Black		
Rough Aluminium		
Heavenly Champagne		
Moody Blue		
Passionate Red		
Coloric duschblandare termostat med duschanslutning uppåt
150 c-c
Sinful Black		
Rough Aluminium		
Heavenly Champagne		
Moody Blue		
Passionate Red		

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Termostatblandare för dusch Nautic
• Reagerar snabbt på tryck- och
temperaturförändringar som kan
uppstå i systemet

• Inbyggt automatiskt skållnings‑	
skydd och hetvattenspärr
• Spärrknapp på mängdsidan

• Keramisk avstängning för ökad livs
längd och minskad risk för läckage

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic duschblandare termostat med
duschanslutning nedåt
160 c-c			

842 54 81

GB41205304

1 967:-

150 c-c 			

842 54 89

GB41215304

1 967:-

160 c-c 			

842 54 82

GB41205324

1 965:-

150 c-c			

842 54 90

GB41215324

2 129:-

160 c-c			
842 54 84
Duschpaketet består av:
Blandare GB41205304			
Duschset: GB41103250

GB41205387

2 600:-

150 c-c 			
Duschpaketet består av:
Blandare: GB41215304.
Duschset: GB41103250

GB41215387

2 702:-

Nautic duschblandare termostat med
duschanslutning uppåt

38

G1/2

Nautic Combi vattensparande duschpaket termostat

842 54 92

BADKARSPIP FÖR NAUTIC OCH LOGIC TERMOSTATBLANDARE
• Passar till Nautic & Logic dusch‑
blandare (tillverkade 01.2013 och
senare).

• När pipen riktas rakt fram kommer 		
vatten ur pipen, då den vrids in under
blandaren kommer det ur handduschen

• Vridbar badkarspip ökar säkerheten 		
då barnen leker i badet
• Pipen inkräktar inte på badutrymmet

RSK-nr

Vridbar badkarspip		

815 60 89

ART-nr

PRIS*

GB41638760

853:-

M20x1,5

G1/2

BLANDARE
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Ettgreppsblandare dusch Coloric
• Anodiserad aluminium, lika tålig som krom

• Aluminium är 100 % återvinningsbart

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric duschblandare 150 c-c inkl bipackad excenter
för att montera som 160 c-c.
Duschanslutning nedåt.
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

812 67 83
812 67 84
812 67 85
812 67 90
812 67 87

GB41219004 23
GB41219004 46
GB41219004 47
GB41219004 36
GB41219004 49

2 939:2 939:2 939:2 939:2 939:-

VÄGGHÄNGD ETTGREPPSBLANDARE NAUTIC
• Det är möjligt att spärra varm‑
vattenanslutningen för ökat
skållningsskydd.

• Den justerbara vattensparfunktio‑	
nen levereras avaktiverad men kan
ställas in efter behov och önskemål

• Blandarna kan kombineras med
samtliga utloppspipar för badkar,
tvättställ eller kök.

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic duschblandare med spak framåt.
Duschanslutning nedåt och med extra vattenuttag.
160 c-c
150 c-c

812 67 59
812 67 62

GB41204004
GB41214004

1 573:1 837:-

TILLBEHÖR
Ventil, extra vattenuttag

854 70 91

FG079805705

165:-

812 67 60
812 67 63

GB41204014
GB41214014

1 665:1 837:-

812 67 61
812 67 64

GB41204024
GB41214024

1 907:1 978:-

Nautic duschblandare med spak nedåt.
Duschanslutning nedåt.
160 c-c
150 c-c

Nautic duschblandare med spak nedåt.
Duschanslutning uppåt och pluggat utlopp nedåt.
G1/2

160 c-c
150 c-c

50
30

BLANDARE

c-c
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Väggmonterad ettgreppsblandare Logic
• Kan kombineras med samtliga
utloppspipar för kök, tvättställ
och badkar

• Den justerbara vattensparfunktio‑	
nen levereras avaktiverad, men kan
ställas in efter behov och önskemål

• Pluggade anslutningar för extra
vattenuttag kallvatten och varmvatten
• Färgade spakar som tillval

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Logic ettgreppsblandare för väggmontage
160 c-c, Classy Chrome
150 c-c, Classy Chrome

842 56 88
842 56 87

GB41204934
GB41214934

1 967:1 967:-

TILLBEHÖR
Logic pip till GB41204934/ GB41214934
Badkarspip med omkastare
85mm utloppspip
150mm utloppspip

815 60 88
830 29 89
830 33 18

GB41636820
GB41633631
GB41633632

593:587:632:-

Spak för utbyte till färg:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

861 31 31
861 31 32
861 31 33
861 31 34

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

406:406:406:406:-

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Termostatblandare för badkar Logic
• Reagerar snabbt på tryck- och
temperaturförändringar som kan
uppstå i systemet
• Inbyggt automatiskt skållnings‑	
skydd och hetvattenspärr

• Spärrknapp vid 38°C för komforttemperatur
• Tryckomkastare inbyggd i slangfästet.
• Keramisk avstängning för ökad livs‑	
längd och minskad risk för läckage

• Färgade vred som tillbehör
• Vridbar badkarspip ökar säkerheten
då barnen leker i badet

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Logic badkarsblandare termostat
med svängbar badkarspip med inbyggd dragomkastare
i slangfästet
160 c-c, Classy Chrome
150 c-c, Classy Chrome

842 50 77
842 50 75

GB41204933
GB41214933

3 007:3 007:-

För utbyte till färg. Set med mängd- och temperaturvred
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

861 31 40
861 31 41
861 31 42
861 31 43

GB41638528 23
GB41638528 25
GB41638528 36
GB41638528 38

562:562:562:562:-

Termostatblandare för badkar Coloric
• Reagerar snabbt på tryck- och
temperaturförändringar som kan
uppstå i systemet
• Inbyggt automatiskt skållnings‑	
skydd och hetvattenspärr

• Anodiserad aluminium, lika tålig
som krom
• Aluminium är 100 % återvinningsbart
• Keramisk avstängning för ökad livs‑	
längd och minskad risk för läckage

• Spärrknapp vid 38°C för komforttemperatur
• Dragomkastare
• Typgodkända backventiler

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric badkarsblandare termostat med fast badkarspip
med dragomkastare
160 c-c
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

842 50 61
842 50 62
842 50 63
842 50 66
842 50 65

GB41209223 23
GB41209223 46
GB41209223 47
GB41209223 36
GB41209223 49

5 003:5 003:5 003:5 003:5 003:-

150 c-c
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

842 50 69
842 50 70
842 50 71
842 50 67
842 50 73

GB41219223 23
GB41219223 46
GB41219223 47
GB41219223 36
GB41219223 49

5 003:5 003:5 003:5 003:5 003:-

Termostatblandare för badkar NAUTIC
• Reagerar snabbt på tryck- och
temperaturförändringar som kan
uppstå i systemet
• Inbyggt automatiskt skållnings‑	
skydd och hetvattenspärr

• Spärrknapp vid 38°C för komforttemperatur
• Spärrknapp på mängdsidan för
komfortflöde (ca 9 L/min)

• Dragomkastare
• Keramisk avstängning för ökad livs‑	
längd och minskad risk för läckage

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic badkarsblandare termostat med
fast badkarspip med dragomkastare
160 c-c

842 54 75

GB41205333

2 537:-

Blandaren består av:
Blandare GB41205304			
Badkarspip GB41636820				
150 c-c

BLANDARE

842 54 74

GB41215333

2 537:-

Blandaren består av:
Blandare GB41215304
Badkarspip GB41636820
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Ettgreppsblandare badkar Coloric
• Anodiserad aluminium, lika tålig
som krom

• Aluminium är 100 % återvinningsbart

• Dragomkastare

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric badkarsblandare med fast badkarspip med dragomkastare
150 c-c inkl bipackad excenter för att montera som 160 c-c.
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

811 42 11
811 42 12
811 42 13
811 42 74
811 42 15

GB41219023 23
GB41219023 46
GB41219023 47
GB41219023 36
GB41219023 49

3 546:3 546:3 546:3 546:3 546:-

Ettgreppsblandare badkar Nautic
• Det är möjligt att spärra varm‑
vattenanslutningen för ökat
skållningsskydd

• Den justerbara vattenspar‑
funktionen levereras avaktiverad,
men kan ställas in efter behov och
önskemål

• Dragomkastare

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic badkarsblandare med dragomkastare
160 c-c

811 41 70

GB41204023

2 038:-

150 c-c

811 41 72

GB41214023

2 255:-

160 c-c

811 41 71

GB41204033

2 150:-

150 c-c

811 41 73

GB41214033

2 240:-

160 c-c

811 41 68

GB41204035

2 226:-

150 c-c

811 41 69

GB41214035

2 446:-

Nautic badkarsblandare med badkarspip med dragomkastare

Nautic badkarsblandare med svängbar badkarspip med
dragomkastare

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Duschset Coloric
• Anodiserad aluminium, lika
tålig som krom
• Aluminium är 100 % återvinningsbart

• 1,75 metallomspunnen slang
• 3-funktions handdusch

• Går att kombinera med alla våra
badkars- och duschblandare

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric duschset med 1,75 m slang.
Sinful Black
Rough Aluminium
Heavenly Champagne
Moody Blue
Passionate Red

821 82 74
821 82 75
821 82 76
821 83 18
821 82 78

GB41103390 23
GB41103390 46
GB41103390 47
GB41103390 36
GB41103390 49

2 862:2 862:2 862:2 862:2 862:-

Duschset
• Duschslang 1,75 m
• 3-funktions handdusch
• Tvålhylla med krokar

• Justerbart övre fäste
• Väggfästena är anpassade för
limning, eller traditionell skruvning

• Går att kombinera med alla våra
badkars- och duschblandare

RSK-nr

Duschset med 1,75 m slang.
Inklusive tvålhylla med krokar

821 83 19

ART-nr

GB41103250

PRIS*

734:-

Duschset Nautic II
• 1,75 metallomspunnen slang
• 3-funktions handdusch

• Justerbart övre fäste, för
anpassning mot gamla hål

• Går att kombinera med alla våra
badkars- och duschblandare

RSK-nr

Nautic II duschset med 1,75 m slang.

821 82 59

ART-nr

GB41104053 00

PRIS*

968:-

BLANDARE
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

Fasta duschset
• Fast takdusch med generöst
vattenflöde
• Handdusch på glider

• Dragomkastare
• 1,75 m metallomspunnen slang
• För blandare med duschanslutning
uppåt

• Kan anslutas på blandare med
duschanslutning nedåt
(med tillbehör)

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

G1 Duschset
Duschuvud 200x200 mm
G1 Duschset inklusive
Nautic termostatblandare
Blandare, 160 c-c				
Blandare, 150 c-c				

8218327
8218329

GB41205325
GB41215325

6 924:7 086:-

G1 Duschset utan blandare, avsedd
för kombination med blandare
med duschanslutning uppåt 				

8218307

GB41103225

4 792:-

8218316

GB41638464

399:-

G2 Duschset inklusive Nautic
termostatblandare
Blandare, 160 c-c				
Blandare, 150 c-c				

8218328
8218330

GB41205320
GB41215320

6 924:7 086:-

G2 Duschset utan blandare,
avsedd för kombination med
Blandare med duschanslutning uppåt 			

8218308

GB41103220

4 792:-

8218316

GB41638464

399:-

Består av:
Fast takdusch
Handdusch på glider
Dragomkastare
1,75 m metallomspunnen slang
TILLBEHÖR
Väggfäste (inringat) för montage
med duschblandare som har
duschanslutning nedåt 			

G2 Duschset
Duschuvud Ø 200 mm

Består av:
Fast takdusch
Handdusch på glider
Dragomkastare
1,75 m metallomspunnen slang
TILLBEHÖR
Väggfäste (inringat) för montage
med duschblandare som har
duschanslutning nedåt 				

HANDDUSCH MED VÄGGFÄSTE
• När det inte finns plats för ett komplett duschset med stång kan en separat handdusch med väggfäste vara lösningen

RSK-nr

Handdusch Skandic

ART-nr

PRIS*

		

821 82 91

GB41636596 00

409:-

		

821 82 21

GB41636266 00

204:-

Väggfäste till handdusch 		

821 82 67

GB41637575

72:-

Slang till duschset

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*
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Köksblandare Logic
• Energiklass B
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur

• Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

• Pip svängbar 110°
(0° och 60° spärr ingår)
• Färgade spakar och vred
som tillval

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Logic köksblandare med hög pip
Classy Chrome

830 32 53

GB41204956

2 487:-

Spak för utbyte till färg:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

861 31 31
861 31 32
861 31 33
861 31 34

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

406:406:406:406:-

Logic köksblandare med hög pip med diskmaskinsavstängning
Classy Chrome

830 32 54

GB41204996

2 799:-

Spak och diskmaskinsvred för utbyte till färg
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

861 31 36
861 31 37
861 31 38
861 31 39

GB41638520 23
GB41638520 25
GB41638520 36
GB41638520 38

511:511:511:511:-

BLANDARE
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

*

KÖKSBLANDARE LOGIC
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur

• Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

• Färgade spakar som tillval

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Logic köksblandare med hög pip
Classy Chrome

830 32 83

GB41204958

4 562:-

Spak för utbyte till färg:
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

861 31 31
861 31 32
861 31 33
861 31 34

GB41638515 23
GB41638515 25
GB41638515 36
GB41638515 38

406:406:406:406:-

Logic köksblandare med hög pip med diskmaskinsavstängning
Classy Chrome

830 32 84

GB41204998

4 968:-

Spak och diskmaskinsvred för utbyte till färg
Sinful Black
Perfect White
Moody Blue
Crazy Orange

861 31 36
861 31 37
861 31 38
861 31 39

GB41638520 23
GB41638520 25
GB41638520 36
GB41638520 38

511:511:511:511:-

Köksblandare Coloric
• Anodiserad aluminium, lika reptålig
som förkromning
• Aluminium är 100 % återvinningsbart

• Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
• Keramisk tätning

• Fast pip eller svängbar 110°
• Coloric koksblandare fungerar
utmärkt till höga modeller av
bänktvättställ

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Coloric köksblandare
Sinful Black		
Rough Aluminium		
Heavenly Champagne		
Moody Blue		
Passionate Red		

830 32 75
830 32 76
830 32 79
830 32 80
830 32 78

GB41209055 23
GB41209055 46
GB41209055 47
GB41209055 36
GB41209055 49

4 765:4 765:4 765:4 765:4 765:-

TILLBEHÖR
Diskmaskinsavstängning		

832 22 82

GB41205081

1 695:-

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Köksblandare Nautic
• Energiklass B
• Justerbart komfortflöde
• Justerbar komforttemperatur

• Typgodkänd flexibel vattenanslut‑	
ning för enklare montage
• Keramisk tätning
• Pip svängbar 110° på låga modeller

• Pip svängbar 110° på höga
modeller (0° och 60° spärr ingår)
• Möjligt att spärra varmvattentem‑	
peraturen för ökat skållningsskydd

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic köksblandare med hög pip

830 32 49

GB41204056

1 597:-

Nautic köksblandare med hög pip,
med diskmaskinsavstängning

830 32 50

GB41204096

2 142:-

TILLBEHÖR
Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin

830 33 11

GB41635790 01

399:-

Nautic köksblandare med hög pip

830 32 71

GB41204057

1 597:-

Nautic köksblandare med hög pip,
med diskmaskinsavstängning

830 32 72

GB41204097

2 142:-

TILLBEHÖR
Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin

830 33 11

GB41635790 01

399:-

Nautic köksblandare med låg gjuten pip

830 36 64

GB41204055

1 889:-

Med sidodusch

830 36 56

GB41204155

3 082:-

BLANDARE
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic köksblandare med låg gjuten pip
med diskmaskinsavstängning

830 36 55

GB41204095

2 374:-

Med sidodusch

830 36 58

GB41204195

3 664:-

TILLBEHÖR
Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin

830 33 11

GB41635790 01

399:-

830 32 51

GB41204256

2 142:-

160 c-c

830 32 52

GB41204255

2 253:-

TILLBEHÖR
Ventil, extra vattenuttag

854 70 91

FG079805705

165:-

Nautic köksblandare för väggmontage
med svängbar utloppspip (övermonterad)
160 c-c

Nautic köksblandare för väggmontage med svängbar
utloppspip (undermonterad) och med extra vattenuttag

Köksblandare ND 40
• Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

• Keramisk tätning
• Pip svängbar 110°

• Möjligt att spärra varmvattentem‑	
peraturen för ökat skållningsskydd

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

ND 40 köksblandare med hög gjuten pip

830 36 22

GB41209455

3 405:-

Med sidodusch		

830 36 28

GB41209451

4 942:-

ND 40 köksblandare med hög gjuten pip,
med diskmaskinsavstängning

830 36 25

GB41209495

4 046:-

Med sidodusch

830 36 31

GB41209491

5 264:-

TILLBEHÖR
Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin

830 33 11

GB41635790 01

399:-

BLANDARE

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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Utomhuskran
• Enkel att montera och serva
• Kan monteras i äldre befintliga rör
• Kapbara

• Självdräneringen sker nedåt, vilket
är skonsamt mot fasaden
• Fryssäker, även om slang är ansluten

• För väggtjocklek max 400 mm eller
max 1000 mm
• Med löstagbar nyckel eller ratt

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

För väggtjocklek max 30–400 mm

431 55 24

FG0105062

822:-

För väggtjocklek max 30–1000 mm

431 55 13

FG0105070

1 421:-

431 55 14

FG0105061

1 011:-

431 55 27

FG0105065

1 431:-

Utomhuskran med typgodkänd backventil och nyckel,
självdränerande

Utomhuskran med typgodkänd backventil och ratt,
självdränerande
För väggtjocklek max 30–400 mm

Utomhuskran med vakuum- och backventil som uppfyller kraven
på återsugningsskydd enligt SS-EN 1717
För väggtjocklek max 30–600 mm

BLANDARE
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*

Blandare för bad- och dusch 40 c-c samt blandare
för utbyte av 40 c-c blandare till 160 c-c
• Samma fördelar som motsvarande160 c-c
Nautic blandare.

• Avsedda för montering vid utanpåliggande rör.

RSK-nr

ART-nr

PRIS*

Nautic 40 c-c duschblandare termostat med
rör- och duschanslutning nedåt.
40 c-c			

842 68 88

GB41205404

2 042:-

842 54 62

GB41205427

2 077:-

Nautic 40 c-c duschblandare termostat med
röranslutning uppåt och duschanslutning nedåt.
40 c-c			

Nautic ettgreppsblandare dusch med
duschanslutning nedåt. 				
40 c-c 			

812 68 71

GB41204114

1 801:-

Paketet består av:
Blandare GB41204014				
Blandarfäste GB41102872

Nautic ettgreppsblandare bad med
dragomkastare. 				
40 c-c 			
811 43 91
GB41204123
Paketet består av:
Blandare GB41204023				
Blandarfäste GB41102872

2 479:-

Nautic duschblandare termostat med
duschanslutning nedåt
40 c-c			

842 54 85

GB41205414

2 203:-

Paketet består av:
Blandare GB41205304				
Blandarfäste GB41102872		

Nautic duschpaket termostat
40 c-c 			

842 54 87

GB41205488

3 196:-

842 54 73

GB41205433

2 771:-

Duschpaketet består av:
Blandare GB41205304
Blandarfäste GB41102872
Duschset, GB41103250

Nautic badkarsblandare termostat med fast
badkarspip med dragomkastare

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.
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BLANDARE

40 c-c			
Paketet består av:
Blandare GB41205333
Badkarspip GB41636820
Blandarfäste GB41102872
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badrumsporslin från
villeroy & boch
Sedan år 2001 ägs Gustavsberg av Villeroy & Boch. Vi kan därför
erbjuda dig hela Villeroy & Boch sortiment av exklusiva badrumsprodukter. Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa broschyrer.
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här handlar
du gustavsberg
Du hittar Gustavsbergs produkter i de flesta välsorterade

din bostadsort i det angivna fältet. Du får snabbt

badrumsbutiker, VVS-butiker och byggvaruhus.

besked, med karta och allt. Om du ändå har frågor

På vår hemsida www.gustavsberg.se kan du snabbt hitta
till närmaste återförsäljare. Klicka på ”Återförsäljare”
uppe i högra hörnet och skriv in ditt postnummer eller

om återförsäljare eller produkter så är du välkommen
att mejla info@gustavsberg.com eller att ringa vår
kund- service på 08 – 570 391 00.

vsberg
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Klimatkompenserad trycksak för att motverka växthuseffekten.

Välkommen till vår hemsida
www.gustavsberg.se för
ännu mer inspiration!

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

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

a member of the

Box 400, 134 29 Gustavsberg

villeroy & boch group

Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com

