GUSTAVSBERG/

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM

VÄGGHÄNGT

TRIOMONT – DEN ENKLASTE VÄGEN TILL
VÄGGHÄNGD TOALETT, TVÄTTSTÄLL OCH BIDÉ

FÖRE VÄGGHÄNGT – GAMMALT BADRUM

14 CM ÄR ALLT SOM BEHÖVS
Drömmer du om vägghängt badrumsporslin? Triomont är ett system från Gustavsberg som gör att du snabbt och enkelt kan förverkliga din dröm.
Lätt att installera och passar de flesta badrum. Du undviker stora ombyggnader och kan dessutom använda hörn eller små utrymmen. Det enda du
behöver är ett djup från vägg på minst 14 cm.
Utrymmet där fixturen placeras ska vara våtrumssäkrat – men om du installerar en Triomont bakom en tillbyggd ny vägg i ditt befintliga badrum är den
saken redan avklarad! Se bara till att noga täta eventuella borrhål i badrumsväggen med silikon.
Den här broschyren beskriver på ett enkelt sätt hur du bär dig åt när du installerar en Triomontfixtur från Gustavsberg i ditt befintliga badrum. Men naturligtvis kan du använda Triomont även när du bygger ett badrum från grunden.
Kom ihåg att särskilda regler och krav gäller för våtutrymmen. De flesta av
våra produkter kan du installera själv, men för fixturer föreslår vi att du tar hjälp
av en fackman.
Vill du göra arbetet själv bör du ändå prata med en fackman, till exempel
din återförsäljare, rörinstallatör eller ett byggvaruhus.

UNDER BYGGNATION – FIXTUREN PÅ PLATS
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Valbart bultavstånd c-c 180
eller 230 mm. Med 180 c-c
passar samtliga vägghängda
toaletter från Gustavsberg
och Villeroy & Boch.

Övre väggfäste. Kan
ersättas med hörnfäste
vid hörnmontage.
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Skyddsproppar monterade
för att skydda anslutningarna
under byggtiden.
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Genomföring för rör-i-rörsystem, skyddsrör 18-28 mm.
Bilden visar Triomont XT.
På XS finns inte den blå delen.

Nedre väggfästet gör att man
slipper borra hål i golvet för
montage av fixturen.

Avloppsvinkel och excenter
90x110 mm för enkel installation.

3
Installerad 1 meter över färdigt
golv ger det en sitthöjd på
410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation
justeras upp till 610–630 mm.

A
Passar vägghängda bidéer och
toaletter (med utanpåliggande
cistern) med bultavstånd 180 eller
230 mm.
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Väggtrycke. Finns i flera
färger och modeller. Du
hittar samtliga på sidan 12.
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Alla vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch passar
på Triomontfixturen. Det ger ett
stort urval av olika design och täcker
också många specialbehov. Du hittar
modellerna längre fram i broschyren.

C
Snygg installation, med ett
minimum av synliga rör. Passar alla
tvättställ med c-c bultavstånd upp
till 280 mm.
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MED VÄGGHÄNGT – NYTT BADRUM

SNYGGT, BEKVÄMT, PRAKTISKT OCH HYGIENISKT
Vägghängt badrumsporslin har många fördelar: Du utnyttjar badrumsytan maximalt och badrummet känns större. Det blir
lättstädat och hygieniskt. Bygger du en halvvägg, kan du använda överdelen till förvaring eller som ren dekoration.
Det finns även en fixtur för att montera ett vägghängt tvättställ och en för att montera vägghängd bidé.
Med dem får du ett snyggt, enkelt och stabilt montage utan att göra extra förstärkningar i väggen. Och med det
vägganslutna avloppet blir nästan allt rörmokeri osynligt!

MED VÄGGHÄNGT – NYTT BADRUM

”HELA RUMMET FICK LIV OCH KARAKTÄR”
När familjen G ville göra föräldrarnas badrum mer trivsamt handlade det till en början bara om en uppgradering av porslinet och om att flytta ut tvättmaskinen. Vägghängt var ett tidigt önskemål. Men det fanns också en känsla av att badrummet var avskärmat från hemmet i övrigt. Inspiration till glasväggen fick de från ett inredningsreportage.
”Vägghängt är praktiskt – men känns också lyxigt. När vi förstod hur enkelt det var att byta till vägghängt var valet klart.
Glasväggen var bara ett infall, men det som hände var att den vägghängda lösningen gav hela rummet en mer dynamisk
känsla med liv och karaktär som vi ville ta vara på. Det känns som en lägenhet i lägenheten som vi får ha för oss själva. Det
blev ännu bättre än vi hade tänkt oss.”
– Ulrika G

SMARTA SAKER ATT KÄNNA TILL

BREDASTE UTBUDET AV VÄGGHÄNGDA TOALETTER

Triomont är ett enkelt och flexibelt system, både för den som installerar och för den som använder badrummet.

Samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg/Villeroy & Boch passar med Triomontfixturerna.

HÖGSTA KVALITET – KLARAR 400 KILO!
Konstruktion och material håller högsta kvalitet. Triomont toalettfixtur uppfyller högsta testkrav på belastning, 400 kg.

ENKELT ATT INSTALLERA VÄGGHÄNGD TOALETT

Det finns toaletter för små utrymmen, för barn, för långa, korta, storväxta och rörelsehämmade. Vi kan erbjuda marknadens
största urval av vägghängda toaletter, vilket gör det enkelt att hitta rätt. Du hittar modellerna längre fram i broschyren.

SMARTA DETALJER FÖR ENKEL INSTALLATION
För att underlätta hantering och förebygga skador vid montering levereras fixturen med skyddskåpor för anslutningar till

Triomontfixturen passar de flesta badrum och gör att du undviker stora och kostsamma ombyggnader. Fixturen kräver en

toalett och väggtrycke. Att serva eller byta ut flottör och spolventil kräver inga specialverktyg. Avstängningsventilen är

golvyta med ett djup av minst 14 cm. Ombyggnaden behöver alltså inte ta mer plats än en golvstående toalett.

lättåtkomlig i cisternen. Cisternen nås antingen via hålet bakom trycket eller via toppskivan på en halvvägg.

GOLVMONTERAD
TOALETT

ERSATT MED VÄGGHÄNGD
TOALETT PÅ TRIOMONTFIXTUR

MÅTT, MONTERING OCH SKYDD MOT VATTENSKADOR
Fixturens bredd är endast 380 mm, vilket gör att den passar in i hörn och trånga utrymmen. Det finns särskilda konsoler för
ännu enklare hörnmontering. Det smala måttet gör att fixturen passar i väggar med regelavstånd c-c 450 mm. Fyra väggfästen

190 *

*) Exemplet visar mått då avloppets centrum ligger 100 mm från vägg.

625

ingår i leveransen så att du slipper borrhål i golvet – det är där de flesta vattenskador uppstår. Avstånden mellan bultarna för
fastsättning av toaletten är 180 eller 230 mm, för att klara av olika modeller.

SAFEBAG – DÄR VÅTRUMSSÄKRING SAKNAS

530

SafeBag är lätt att montera och ger ett läckageskydd då fixturen installeras i ett utrymme utan våtrumssäkring, till exempel
100

en gästtoalett.
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655

RÖRMOKERI

745

Vattenanslutningen till toaletten kan göras ovanifrån eller från sidan av cisternen (se montageinstruktion för respektive
modell). Extra långt avloppsrör/spolrör för tjocka väggar ingår. Spolcisternen är anpassad för anslutning med rör i rör-

TRE INTALLATIONSVARIANTER AV TRIOMONT TOALETTFIXTUR

teknik. Klarar skyddsrör med en dimension på 18–28 mm. Excentrisk avloppsförminskning 90/110 mm ingår. Fixeringen
av avloppsböjen är enkel och kan lätt vridas för anslutning till höger eller vänster om fixturen. Ett isoleringsskydd mellan
porslin och vägg ingår. Den tar upp mindre ojämnheter i väggen bakom toaletten.

VÄGGHÄNGDA BIDÉER OCH TOALETT MED
UTANPÅLIGGANDE SPOLCISTERN
Triomont toalett/bidéfixtur passar till alla vägghängda bidéer och vägghängda toalettstolar med utanpåliggande cistern
med bultavstånd 180 eller 230 mm.
BAKOM HALVVÄGG

BAKOM HELVÄGG

I HÖRN

TVÄTTSTÄLL UTAN SYNLIGA RÖR
Alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm, passar på tvättställsfixturen. Fördelen är att du slipper se alla vattenoch avloppsrör. Samtliga tvättställsmodeller hittar du på Gustavsbergs hemsida och/eller badrumsbroschyren som du kan

TRYCKEN FÖR ALLA SMAKER

ladda ner eller beställa på www.gustavsberg.se

Trycken i olika modeller och material gör det enkelt att matcha din smak och din inredning: För vägg- eller toppmontering, för enkel- eller dubbelspolning, samt för sensorstyrd, mekanisk eller pneumatisk spolning. Du hittar alla på sidan 12.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
Vår nya badrumsserie Nautic är vår mest genomtänkta någonsin. Det är inte så
Utför installationen fackmannamässigt efter
Se även vår
konstigt.medföljande
Vi lyssnade anvisning
på dig ochoch
allagällande
andra som
använder
badrummet
varje
dag.
byggregler.
installationsfilm på
Då elimineras risken för eventuella vattenskador.

www.gustavsberg.se.

SENSORSTYRT VÄGGTRYCKE
Sensorstyrd spolning utvecklades ursprungligen för offentliga miljöer. Beröringsfri teknik ger bättre hygien
och underlättar även för funktionsnedsatta användare. Med en vägghängd toalett från Gustavsberg och
med ett designat, sensorstyrt trycke gör du ditt badrum mer hygieniskt, mer praktiskt och mer modernt.

2

3

SPOLA SNYGGT. SPOLA SMART.
Trycken i olika modeller och material gör det lätt att matcha din smak och din inredning. Du kan välja om du vill ha en väggmonterad
tryckknapp, en toppmonterad eller om den ska vara pneumatisk. Eller varför inte den senaste modellen som är sensorstyrd och helt
1

beröringsfri. Det är trycket som styr om du ska ha enkel- eller dubbelspolning.

1

Väggtrycke

Mekaniskt, sensorstyrt eller pneumatiskt trycke som du placerar på fast plats
på väggen ovanför toaletten.

230

FULL KONTROLL MED GENOMTÄNKT APP
Med Gustavsbergsappen kan du enkelt ändra inställningarna för den sensorstyrda spolningen via din mobil eller platta. Till exempel så att toaletten ”vaknar” då man närmar sig eller spolar när man avlägsnar sig.
En fantastisk lösning för offentlig miljö – men även i hemmamiljö där det finns någon slarvig eller glömsk
familjemedlem… Du kan också ställa in och justera automatisk intervallspolning. Med appen styr du även spolknappens ljussättning. LED-belysningen möjliggör alla tänkbara färgval! Mer information hittar du på www.gustavsberg.se. Appen hämtas utan kostnad där
appar finns. Appen heter Gustavsberg Triomont.

Sensorstyrt väggtrycke anpassat för
offentlig miljö har andra mått än övriga
väggtrycken.

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.

Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt
ventilerna i cisternen när du väljer
pneumatisk spolknapp.

TRYCKEN TRIOMONT

TOALETTFIXTUR TRIOMONT

• Många modeller och material att välja på.
• Valet av trycke styr enkel- eller dubbelspolning.
• Måttskiss för tryckknappar, se sidan 11.

Notera! I rubrikraden för respektive trycke nedan står om de
passar till fixtur XS eller XT. Var noga med att välja ett trycke som
passar till den fixtur du beställt.

VÄGGTRYCKEN DUBBELSPOLNING
till Triomont XS

•	Snygg installation, med ett
minimum av synliga rör.
•	Stort utbud av trycken i olika stilar.
•	Välj mellan större eller mindre spolmängd.
•	Vi erbjuder marknadens största urval
av vägghängda toaletter.
•	Omställningsbar spolmängd, se
medföljande monteringsanvisning.

•	Platseffektiv konstruktion, endast
380 mm bred.
•	Väggfästen medföljer. Håltagning i
golv ej nödvändig.
•	Roterbara väggfästen för flexibel
fästpunkt i vägg.
•	Sitthöjd 410–630 mm. Rekommenderad
sitthöjd 450 mm över golv.

• För golv- eller vägganslutet avlopp.
• Belastningstestad för 400 kg.
•	SINTEF-certifierad.
• Fixtur enligt SS 820200 standard.
• Cisternen enligt EN 14055.
•	Klarar AMA montage utan extra
komponenter (SE).

ART-nr

RSK-nr

Pris

Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter eller enkelspolning 4,5 liter
Triomont XS, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter

GB1921102026
GB1921102020

800 00 64
792 50 77

3 050 kr
3 813 kr

Tillbehör:
SafeBag ger ett läckageskydd då fixturen installeras i ett utrymme
utan våtrumssäkring, t.ex. en gästtoalett
Hörnfästen för montering i hörn
Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

GB1921102034
GB1921102029
GB1921102027

800 00 59
792 50 79
792 50 78

1 739 kr
243 kr
243 kr

Triomont XT, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter

GB1921102024

792 50 95

3 813 kr

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

GB1921102027

792 50 78

243 kr

Triomont XS Vario dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter.

GB1921102022

792 50 94

6 412 kr

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

GB1921102029
GB1921102027

792 50 79
792 50 78

243 kr
243 kr

Triomont XS fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp
Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn.
Komplettera med trycke och vägghängd toalett.
Det är trycket som styr typ av spolning, se sidan 12.

Vit
ART-nr GB1921102035
RSK-nr 739 35 84
PRIS 460 kr

Matt krom
ART-nr GB1921102036
RSK-nr 739 35 85
PRIS 618 kr

Blank krom
ART-nr GB1921102037
RSK-nr 739 35 86
PRIS 569 kr

Vit
ART-nr GB1921102052
RSK-nr 739 36 51
PRIS 460 kr

Blank krom
ART-nr GB1921102053
RSK-nr 739 36 52
PRIS 569 kr

Vit metall, utan logo
ART-nr GB1921102045
RSK 739 35 90
PRIS 1 914 kr

83

83

Blank krom, metall,
utan logo
ART-nr GB1921102047
RSK-nr 739 35 92
PRIS 2 155 kr

Rostfri
ART-nr GB1921102054
RSK-nr 739 36 53
PRIS 1 619 kr

VÄGGTRYCKEN ENKELSPOLNING
till Triomont XS

Vit, glas
ART-nr GB1921102056
RSK-nr 783 22 68
PRIS 4 629 kr

Svart, glas
ART-nr GB1921102057
RSK-nr 783 22 69
PRIS 4 629 kr

Aluminum
ART-nr GB1921102058
RSK-nr 783 22 70
PRIS 3 460 kr

Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd
på 410–430 mm beroende på toalettmodell.
Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm.
Vikt: 14 kg inkl. emballage.

 

Triomont XT fixtur för topptrycke eller pneumatisk spolknapp
Låg modell för montage mot rak vägg.
Komplettera med trycke och vägghängd toalett.
Det är trycket som styr typ av spolning, se sidan 12.

PNEUMATISKA VÄGGTRYCKEN DUBBELSPOLNING
till Triomont XS

Montering: Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd
på 410–430 mm beroende på toalettmodell.
Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm.
Vikt: 12 kg inkl. emballage

Vit
ART-nr GB1921102030
RSK-nr 739 35 81
PRIS 460 kr

Blank krom
ART-nr GB1921102032
RSK-nr 739 35 83
PRIS 569 kr

SENSORSTYRDA VÄGGTRYCKEN DUBBELSPOLNING
till Triomont XS

Vit
ART-nr GB1921102070
RSK-nr 783 22 64
PRIS 5 826 kr

För offentlig miljö, rostfri
ART-nr GB1921102071
RSK-nr 783 22 65
PRIS 9 169 kr

PNEUMATISKA TOPPTRYCKEN DUBBELSPOLNING
till Triomont XT

Vit
ART-nr GB1921102060
RSK-nr 739 36 64
PRIS 512 kr

Blank krom
ART-nr GB1921102061
RSK-nr 739 36 65
PRIS 670 kr

Vit, glas
ART-nr GB1921102066
RSK-nr 739 36 66
PRIS 1 873 kr

Svart, glas
ART-nr GB1921102067
RSK-nr 739 36 67
PRIS 1 873 kr

Triomont XS Vario fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp
Framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar.
Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn.
Med justerabar sitthöjd efter installation.
Komplettera med trycke och vägghängd toalett.
Det är trycket som styr typ av spolning, se sidan 12.

TOPPTRYCKEN DUBBELSPOLNING
till Triomont XT

Vit
ART-nr GB1921102080
RSK-nr 739 36 80
PRIS 460 kr

Blank krom
ART-nr GB1921102081
RSK-nr 739 36 81
PRIS 569 kr

Vit, glas
ART-nr GB1921102082
RSK-nr 783 22 71
PRIS 4 629 kr

Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd
på 410–430 mm beroende på toalettmodell.
Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm.
Efter installation är toaletten justerbar uppåt i höjd med 100 mm
men kan naturligtvis återställas till ursprungsläget.
Vikt: 19 kg inkl. emballage

Svart, glas
ART-nr GB1921102083
RSK-nr 783 22 72
PRIS 4 629 kr

PNEUMATISK TRYCKKNAPP ENKELSPOLNING
till samtliga modeller av fixturer
I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:

Vit
ART-nr GB1921102085
RSK-nr 739 36 82
PRIS 512 kr

Blank krom
ART-nr GB1921102086
RSK-nr 739 36 83
PRIS 670 kr

Rostfri
ART-nr GB1921102092
RSK-nr 739 36 54
PRIS 512 kr

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.

• Fixtur med fyra väggfästen.
• Komplett spolcistern isolerad mot kondens med 		
spolarmatur och avstängningsventil.
• Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör).
• Hålmall för trycke.
• M12 gängstång för montage av toalett.

Komplettera alltid med:
•
•
•
•
•

Skyddsproppar.
Skruv och plugg för fixering.
Isoleringsskydd mellan porslin och vägg.
Håltagningsmall för vägg.
Monteringsanvisning.

• Vägghängd toalett.
• Trycke.

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.

TVÄTTSTÄLLSFIXTUR TRIOMONT

VÄGGHÄNGDA TOALETTER GUSTAVSBERG

• Snygg installation, med ett minimum av synliga rör.
• Passar alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm.
• Belastningstestad för 175 kg.

•T
 illverkade i hygieniskt, hållbart
och tätsintrat sanitetsporslin.
•Alla vägghängda toaletter passar med
Triomontfixturerna.
•A
 lla Gustavsbergs wc-skålar monteras
med c-c mått på 180 eller 230 mm.
ART-nr

RSK-nr

ART-nr

RSK-nr

Pris

GB1183300R1030
GB1183300R1020
GB1183300S3030
GB1183300S0030

776 31 59
776 31 75
776 31 74
776 31 20

5 460 kr
5 460 kr
6 825 kr
6 825 kr

5G84HR01
5G84R001

776 31 12
776 30 96

3 648 kr
2 668 kr

9M16S101
9M16S136

788 69 49
788 69 50

1 249 kr
1 249 kr

4G01R001 781 99 21

2 912 kr

9M676101 782 17 99
9M38S101 782 18 00

1 349 kr
1 349 kr

4G95R001 781 99 22

2 704 kr

9M676101 782 17 99
9M38S101 782 18 00

1 349 kr
1 349 kr

8330 Estetic för väggmontage

GB1921102100

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

• C+ som tillval för enkel och miljövänlig
rengöring.
• Hygienic Flush med öppen spolkant
för enklare rengöring är standard på de
flesta toaletterna.

Pris

Triomont XS tvättställsfixtur. Hög modell för montage
mot rak vägg eller i hörn.

Triomont XS tvättställsfixtur

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

GB1921102029
GB1921102027

792 50 97

792 50 79
792 50 78

350
180

1 808 kr

243 kr
243 kr

355
320
220

Vägghängd toalett med öppen spolkant, med C+.
Enkelt och snabbt montage med Suprafix.
Toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

530

Ø55
Ø102

420
70

Vit med vit hård sits med SC/QR
Vit med vit hård sits
Matt vit med matt vit hård sits med SC/QR
Svart med svart hård sits med SC/QR

5G84 Hygienic Flush för väggmontage
Vägghängd toalett med öppen spolkant.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.
Med vit hård sits med SC/QR
Utan sits

SITSAR

Vikt: 11 kg inkl emballage

Vit hård sits med SC/QR
Svart hård sits med SC/QR

I leveransen av Triomont tvättställsfixtur ingår:

Komplettera alltid med:

• Fixtur med fyra väggvästen.
• M12 gängstång för montage av tvättställ.
• Skruv och plugg för fixering.

• Avloppsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
• Monteringsanvisning.

• Tvättställ.
• Tvättställsblandare.
• Väggvattenlås.
Sortiment på www.gustavsberg.se

4G01 Care för väggmontage, förlängd modell

360

• Snygg installation, med ett
minimum av synliga rör
• Belastningstestad för 400 kg.

•	Passar vägghängda bidéer och toaletter
(med utanpåliggande cistern) med bultavstånd 180 eller 230 mm.

Ø55

Utan sits

355
320
220

• För golv eller vägganslutet avlopp.
•	Rekommenderad sitthöjd 450 mm
över golv.

Triomont wc/bidéfixtur.
För montage mot rak vägg eller i hörn.

700

180

FIXTUR FÖR VÄGGHÄNGDA BIDÉER OCH TOALETT MED UTANPÅLIGGANDE SPOLCISTERN

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Förlängd modell för
enklare förflyttning mellan rullstol och toalett.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

400

Ø102

55

Vit hård sits med fasta fästen
Vit hård sits med SC/QR

15±5

ART-nr

RSK-nr

Pris

GB19211000510

382 57 56

1 635 kr

SITSAR

4G95 Care för väggmontage, förhöjd modell

360

Vägghängd toalett med öppen spolkant. För montage på
befintligt fixtur där högre sitthöjd önskas.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

595

180

Ø55

Utan sits
150-210

380

Tillbehör:
Hörnfästen för montering i hörn
Extra väggfäste

GB1921102029
GB1921102027

792 50 79
792 50 78

243 kr
243 kr

355
320
220

460

Ø102

55

15±5

SITSAR
Vit hård sits med fasta fästen
Vit hård sits med SC/QR

595

330
0

230

83

67
10

0-200

Vikt: 9 kg inkl emballage

I leveransen av Triomont toalett/bidéfixtur ingår:

Komplettera alltid med:

• Fixtur med fyra väggfästen.
• M12 gängstång för montage av bidé/toalett.
• Skruv och plugg för fixering.

• Bidé eller toalett.

• Avloppsanslutning för toalett medlevereras.
• Monteringsanvisning.

Sortiment 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.

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.

VÄGGHÄNGDA TOALETTER GUSTAVSBERG, FORTSÄTTNING
ART-nr

RSK-nr

Pris

Dubbelspolning 2/4 liter.
Med vit hård sits med SC/QR, med C+
Med vit hård sits med SC/QR

GB1115222R1231
GB111522201231

776 34 47
781 99 30

7 657 kr
7 240 kr

Enkelspolning 4 liter.
Med vit hård sits med SC/QR, med C+

GB1115224R1231

776 34 48

7 657 kr

1522 Nautic Hygienic Flush vägghängd med spolcistern
Vägghängd toalett med öppen spolkant.
Utrymme mellan fast vägg och spolcistern för enklare rengöring.
Med förhöjd spolknapp.

SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA
LÖSNINGAR
H YGIENIC F LUSH
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.

1522 Nautic Hygienic Flush vägghängd med spolcistern
Vägghängd toalett med öppen spolkant. Utrymme mellan fast
vägg och spolcistern för enklare rengöring.
Med förhöjd spolknapp.

C ER A MIC PLUS = C +

Dubbelspolning 2/4 liter.
Med vit standardsits
Utan sits

GB111522201211
GB111522201205

781 99 29
781 99 41

6 289 kr
6 141 kr

Enkelspolning 4 liter.
Med vit standardsits

GB111522401211

781 99 31

6 289 kr

SOF T C LOSE

SITSAR
9M24 Standardsits
9M25 Hård sits med rostfria fästen
9M26 Hård sits med SC/CR
9M26 Hård sits med SC/CR, svart

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

9M246101
9M256101
9M26S101
9M26S136

788 08 23
788 08 22
788 08 21
788 08 20

351 kr
709 kr
906 kr
985 kr

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

5530 Nautic för väggmontage
Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med
inbyggnadscistern.
Utan sits. Med C+
Med vit standardsits

GB1155300R1000
GB115530001010

776 30 61
776 30 60

3 179 kr
2 610 kr

9M246101
9M256101
9M26S101
9M26S136

788 08 23
788 08 22
788 08 21
788 08 20

351 kr
709 kr
906 kr
985 kr

SITSAR
9M24 Standardsits
9M25 Hård sits med rostfria fästen
9M26 Hård sits med SC/CR
9M26 Hård sits med SC/CR, svart

3530 Nordic³ för väggmontage

INGEN PL AT S FÖR SMU T S
På toaletter med synlig cistern har ”sömmen” mellan underporslin och cistern flyttats upp.
En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Foten är slät
för enklare rengöring och bättre hygien.

T YS T OC H TOR R T

Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med
inbyggnadscistern.
Utan sits
Med vit standardsits

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

GB113530001000
GB113530001010

781 99 51
781 99 52

2 427 kr
2 536 kr

8780G101
9M646101

782 18 50
782 18 51

689 kr
341 kr

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

SITSAR
8780 Nordic³ hårdplastsits, vit
9M64 Nordic³ standardsits, vit

SUPR A F I X
Dolt väggfäste för osynlig montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smutsfällor betyder bättre hygien och enklare renhållning. Det patenterade systemet Suprafix
förenklar monteringen av din vägghängda toalett, det sparar både tid och onda ryggar.

4330 Artic för väggmontage
Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med
inbyggnadscistern.
Vit med hård vit sits med SC/QR
Vit med hård vit sits med SC/QR. Med C+
Svart med hård svart sits med SC/QR. Med C+

GB114330201231
GB1143302R1231
GB114330BLACK

776 33 21
776 33 22

4 871 kr
5 625 kr
7 311 kr

MON T ER ING
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.

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.

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.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

VÄGGHÄNGDA TOALETTER VILLEROY & BOCH, FORTSÄTTNING

- VI HAR FLER TOALETTER MED SAMMA UNIKA SPOLTEKNIK

180
580

360

180
580

360

75

325

325

85

560

både osynligt och mycket enkelt. Se filmen om Suprafix på youtube.com/gustavsbergfilm

180

320

320

Ø 55

415

320
220

Ø 102

50

Ø 102

50

Ø 55
280

VÄGGHÄNGDA TOALETTER VILLEROY & BOCH
• Direct Flush med öppen spolkant
för enklare rengöring. Spolar ända
upp till kanten för bättre hygien.
• Ceramicplus (C+) för snabb och miljövänlig rengöring.

420

320
220

Ø 102

75

250
355
180

• Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och
ljudlös stängning och Quick Release (QR)
för enklare rengöring.
• Belastningstestad 400 kg.
• Bultavstånd c-c 180 mm.

Ø 55
480

280
420

320
220

Ø 102

75

560

Ø55

340

400

320
220
260
180
360
340

Ø55
400

320
220

50

Ø102

Pris

580

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Standarddesign
med traditionell form.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

360

180

Utan sits
Utan sits, med C+

5660 R0 01
5660 R0 R1

580 kr
2 201
3 043 kr

Vit sits med SC/QR

9M38 S1 01

1 263 kr

Ø102

50

360

Ø102

410

320
220

560

325

280
180
375
325

320
220

Ø 102

415

320
220

85

410

Ø 102

9M68 S1 01
9M78 S1 01

2 082 kr
2 320 kr

Utan sits
Utan sits, med C+

5606 R0 01
5606 R0 R1

5 243 kr
6 085 kr

Vit sits med SC/QR

9M69 S1 01

2 320 kr

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Som modellen ovan men
med extra kort byggmått, endast 480 mm, passar bra i
trånga badrum. Enkelt och snabbt montage med Suprafix där
hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

4609 R0 01
4609 R0 R1

5 394 kr
6 236 kr

Ø102

Vit sits comfort med SC/QR

9M86 S1 01

2 201 kr

5685 HR 01
5685 HR R1

4 693 kr
5 535 kr

Ø 55

325

180280
370

Utan sits
Utan sits, med C+

4611 R0 01
4611 R0 R1

530
4 963
kr
5 805 kr

Vit sits slimseat line med SC/QR
Vit sits slimseat wrap med SC/QR

9M80 S1 01
9M79S1 01

2 320 kr
2 320 kr

325
320
220
280
370

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Bredare och längre innermått
ökar porslinets sittkomfort. Enkelt och snabbt montage med Suprafix där
hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

Utan sits
Utan sits, med C+

Ø 102

410

320
220

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.

4 963 kr
5 805 kr

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Modell i ren design med
slät utsida. Enkelt och snabbt montage med Suprafix där
hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

Architectura

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Enkelt och snabbt montage med
Suprafix där hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

85

5614 R0 01
5614 R0 R1

Subway 2.0

75

530

Ø 55
415

2 320 kr
2 320 kr

Ø55

310
410

Venticello
Ø 55

9M96 S1 01
9M95 S1 01

75

310
410

320
220

Ø55

180

180

4 963 kr
5 805 kr

Subway 2.0 Comfort

O.novo

180

5663 R0 01
5663 R0 R1

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Enkelt och snabbt montage
med Suprafix där hela toaletten monteras via hålen till sitsen,
inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

250
355

180
ART-nr

2 503 kr

Subway 2.0 Compact

180

• Tillverkad i hygieniskt, hållbart och
tätsintrat sanitetsporslin.
• Porslinet har samma vita färg som
Gustavsbergs porslin.
• Passar med våra Triomontfixturer.

9M82 S1 01

Vit sits med SC/QR
Vit sits slimseat med SC/QR

280
370

480

Vit sits comfort med SC/QR

Utan sits
Utan sits, med C+

Ø 55

415

320
220

5 394 kr
6 236 kr

Vit sits slimseat line med SC/QR
Vit sits slimseat wrap med SC/QR

85

560

4642 R0 01
4642 R0 R1

Utan sits
Utan sits, med C+

Ø 102

415

280
180 370

Med det patenterade systemet Suprafix har montaget av vägghängda toaletter gjorts

Ø 102

415

Ø 55

280
375

För det kompletta sortimentet av Villeroy & Bochs alla badrumsprodukter, kontakta oss eller besök villeroy-boch.com

Ø 55

320
220

280
375

320
220

Utan sits
Utan sits, med C+

Vägghängd toalett med öppen spolkant. Bredare och längre innermått
ökar porslinets sittkomfort. Enkelt och snabbt montage med Suprafix där
hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.

Legato

180

180

Pris

Ø102

410

560

en del av sortimentet där alla modeller kan monteras med
Triomontfixturen. Samtliga toaletter i urvalet är utrustade med
560
Direct Flush, samma smarta spolteknik som inom Gustavsberg
benämns Hygienic Flush.

75
Ø55

310
410

Villeroy & Boch är en av Europas ledande badrumsleverantörer
och har i över 270 år tillverkat innovativa badrumsprodukter.
Sedan 2000 är Villeroy & Boch ägare av Gustavsberg vilket
ger dig fantastiska möjligheter att kombinera dessa två badrumsvärldar, och vi kan lova att det finns något för alla.
När det gäller vägghängda toaletter erbjuder Villeroy &
Boch ett brett sortiment i alla prislägen. I broschyren visar vi

Ø102

410

320
220

310
410

320
220

Ø55

ART-nr

Vivia Comfort

90

Vägghängd toalett med öppen spolkant med modern design.
Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.
Med vit sits med SC/QR
Med vit sits med SC/QR, med C+

Ø 55
Ø 102

410
90

Med modeller från Villeroy & Boch har vi marknadens bredaste sortiment av vägghängda toaletter Se flera modeller på www.villeroy-boch.com

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.

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

SUPPORT OCH SERVICE
Välkommen till vårt kund- och supportforum på gustavsberg.se. Där
kan du söka bland de vanligast ställda frågorna med svar eller ställa en
egen fråga direkt till kundservice. På
vår hemsida hittar du även manualer,
reservdelar och instruktionsfilmer.

Box 400, 134 29 Gustavsberg

VILLEROY & BOCH GROUP

Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com

GB8030000619 201802

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

A MEMBER OF THE

