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GÖR ETT TRYGGT VAL. 
DET ÄR SMART.
GUSTAVSBERG HAR VARIT EN DEL AV SAMHÄLLSBYGGE T SEDAN 1939. UNDER ÅRENS LOPP HAR VI SAMLAT PÅ OSS KUNSK AP  
OCH RUTINER SOM – OM DU FR ÅGAR OSS – GÖR OSS TILL EN UNIKT LÄMPAD PARTNER I ALLA T YPER AV PROJEKT: 

V
i vet att vare sig det gäller samhälls-

vinst eller ekonomisk vinst så ska ett 

byggprojekt alltid vara en bra affär. 

Vi vet att det finns en slutkund som 

har förväntningar på funktion, kvalitet och 

hållbarhet. Vi vet också att vägen dit går 

via arkitekter, upphandlingar, budgetar, 

byggare och installatörer. 

Gustavsberg är en leverantör av kompletta 

badrum och det gör det enkelt för dig 

att vara kund. En paketlösning genom en 

enda partner förenklar förvaltning och 

service gör det lättare att förutse totala 

ägandekostnader.

Efter närapå 200 år i branschen och en lång 

rad innovationer så antar vi att du känner 

till kvaliteten på våra produkter. Smarta 

badrum från Gustavsberg tillgodoser högt 

uppställda hygienkrav. De sparar vatten, 

energi och pengar och uppfyller FN och 

Sveriges miljömål. 

Det gör Gustavsberg till det tryggare valet, 

därför det smartare valet. 
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I vårt breda utbud 

finns blyfria och 

energiklassade blan-

dare för alla behov. 

Med förlängda 

spakar för rörelse-

hämmade personer, 

eller bara för ökad 

tillgänglighet. De är 

byggvarubedömda 

och godkända 

och uppfyller alla 

legala krav för 

samhällsbyggnader.

Gustavsberg har 

utvecklat silpluggs-

ventiler anpassade 

specifikt för sjuk-

husmiljö. De sluter 

tätt för att förhindra 

smittspridning av, till 

exempel, legionella. 

Den tätslutande 

konstruktionen 

förhindrar även dålig 

lukt. 

Vår dräneringsventil 

förhindrar eventuell 

smittspridning i 

duschslangar. Den 

tömmer både slang 

och duschhuvud 

på restvatten och 

minskar risken för, till 

exempel, legionella. 

Duschslangen är 

spiralformad så att 

allt vatten enkelt 

rinner ner och ut 

genom ventilen.

Flera av våra 

tvättställ lämpar 

sig – och kan 

anpassas ytterligare 

– för sjukhusmiljö. 

Smutsavstötande 

C+-behandling 

ger bättre hygien, 

enklare rengöring, 

och minskad åtgång 

av rengöringsmedel. 

Rullstolsanpassade 

tvättställ med plan 

undersida gör det 

enkelt att komma åt 

och att komma nära 

tvättstället.

En förhöjd 

tryckknapp i röd 

kontrastfärg gör toa-

lettbesöket enklare 

för personer med 

synnedsättning. 

Den har även 

anpassats för att 

en rörelsehämmad 

användare enkelt 

ska kunna spola 

toaletten med, till 

exempel, armbågen.

Ett armstöd som 

enkelt monteras i 

sitsfästet förenklar 

rengöring och ger 

en bättre och tryg-

gare upplevelse för 

användaren. Sitsar 

i kontrastfärger 

förenklar för perso-

ner med synnedsätt-

ning, och sitsen har 

ett glidstopp som 

gör den stadigare 

att sitta på. Armstöd 

för väggfäste finns 

som tillval. 

Gustavsbergs ener-

gieffektiva, blyfria 

dusch- och badkars-

blandare finns med 

funktionsanpassade 

RH-spakar och 

RH-vred som 

tillval. Det förenklar 

användandet för 

alla användare med 

nedsatt muskelstyr-

ka. Spakar och vred 

finns i flera olika ut-

föranden beroende 

på specifikationer, 

krav och behov.

Våra produkter 

är anpassade för 

vård och omsorg. 

Det är även vår 

organisation. Med 

våra ”paketlösning-

ar” och med oss 

som projektpartner 

sparar du tid och 

pengar under byg-

gets alla faser, inte 

minst förvaltning. 

Resultatet är en för-

delaktig Total Cost 

of Ownership med 

målet att ta hänsyn 

till alla kostnader 

från inköp till service 

och förvaltning.

I  TRYGGA HÄNDER  
MED GUSTAVSBERGS CARE

E T T FLERTAL PRODUKTER SOM TAGITS FR AM AV GUSTAVSBERG I SAMR ÅD MED NYA K AROLINSK A SJUKHUSE T 
OCH ANDR A SJUKHUS HAR BLIVIT STANDARD INOM VÅRDEN. PRODUKTERNA, VÅR ERFARENHE T OCH VÅR 
ORGANISATION GÖR AT T VI K AN ERBJUDA PAKE TLÖSNINGAR FÖR SJUKHUS OCH VÅRDHEM. 

MED OSS SOM PROJEKTPARTNER KR ÄVS DE T ENDAST E T T TELEFONNUMMER FÖR HANTERING AV SERVICE, 
REKLAMATION OCH FÖRVALTNING. AT T HA EN PROJEKTPARTNER FÖRENKLAR ÄVEN KUNSK APSÖVERFÖRING 
OM PRODUKTER OCH LÖSNINGAR. NÅGR A KONKRE TA E XEMPEL PÅ AT T GUSTAVSBERG ÄR E T T TRYGGT VAL:
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GUSTAVSBERG BÄST I KLASSEN
Projektledare från Vårgårda kommuns 

sida var Harald Andrén. Han berättar att 

det var den dittills dåliga miljön som drev 

fram tankarna på att göra en svanenmärkt 

skola som kunde erbjuda en säkrad 

miljö för elever och lärare. De höga 

kraven skulle även gälla på skolans alla 

toaletter. Valet av Gustavsberg var inte 

förutbestämt:

 ”Vi diskuterade inte vilket fabrikat 

egentligen. Vi valde blandare utifrån sva-

nenmärkning och högsta energiklass och 

då valde installatören och entreprenören 

blandarserien Nautic från Gustavsberg.”

SVENSKTILLVERK ADE BLANDARE
Johan Wehlin på Djupedals rör var 

projektledare och kalkylator för VS-delen 

på skolan. När Vårgårda Kommun och en-

treprenören drog igång projektet bjöds 

han in att ansvara för VS installationerna 

redan på projekteringsstadiet. 

 Till Lindbladskolan valde man ut 

LINDBLADSKOLAN ÄR  
SVERIGES FÖRSTA  
SVANENMÄRKTA SKOLA

I VÅRGÅRDA KOMMUN HAR DE T FUNNITS T VÅ SKOLOR SOM BYGGDES PÅ 60-TALE T. T ILL 
SLUT GJORDE FUKTSK ADOR OCH ANDR A PR AKTISK A PROBLEM AT T UNDERVISNINGEN 
I SKOLORNA BLEV LIDANDE. DÅ KOM MAN PÅ IDÉN AT T BYGGA EN SKOLA SOM KUNDE 
ERSÄT TA DEM BÅDA – OCH AT T DEN SKULLE VAR A SVERIGES FÖRSTA SVANENMÄRKTA 
SKOLA. DE T ÄR HÄR GUSTAVSBERG KOMMER IN I BILDEN.
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WC-stolar, tvättställ, blandare, dusch-set, 

vattenutkastare och kopplingssystem. 

Även blandare i storköket. Enligt Johan 

var den inhemska tillverkningen ytterliga-

re en faktor i Gustavsbergs favör:

 ”Vi valde Gustavsberg för att dom hade 

en bra kvalitet samt hög energiklass, 

vilket krävdes för att skolan skulle få 

svanenmärkning. Och när armaturfabri-

ken med tillverkningen ligger ett stenkast 

bort så var valet självklart.”

HÅLLBARHE T ST YR VALE T
Fastigheter för barnomsorg och skola är 

komplexa byggnader som ställer stora 

krav och där det finns regler för vad som 

måste finnas på plats. Enligt Harald finns 

därför praktiska fördelar med att inte ha 

så många olika fabrikat. 

 ”Vi har alltid ett hållbarhetsperspek-

tiv och ett underhållsperspektiv. Vi 

underhåller själva, så det är viktigt med 

bra produkter som håller och där det är 

enkelt att få fram reservdelar.”

 Johan berättar att just det projektet 

dessutom bröt ny mark för många av de 

inblandade:

 ”Det hade inte byggts en skola med 

Svanenmärkning i Sverige vad jag förstått. 

Så detta var lite speciellt även för Svanen 

själva.”

BR A TOALE T TER ÄR LIK A MED TRIVSEL
En generell princip för moderna 

skolprojekt är att bygga många toaletter. 

De ska vara lättillgängliga och synliga så 

att det känns tryggt att gå dit. Miljön ska 

vara trevlig, med kakel och klinker och 

kvalitetskänsla. Det gör eleverna mindre 

benägna att göra sönder något och det 

gör det enklare att hålla rent. 

SENSORBLANDARE FÖR BÄT TRE HYGIEN
Lindbladskolan var klar innan 

Coronapandemin började. Hade Harald 

vetat då vad han vet nu så hade han velat 

ha ett system för handspriten i stället 

för lösa flaskor. Man satte in sensorstyra 

blandare på några ställen, till exempel 

i köken, men idag hade man valt sen-

sorstyrda blandare rakt igenom. Harald 

menar att då man blandar sensorstyrda 

och traditionella blandare så händer 

lätt att elever glömmer att stänga av de 

traditionella blandarna. Sensorstyrda 

blandare ger inte bara bättre hygien, de 

sparar också vatten. 

SVANENMÄRKNINGEN GAV MERSMAK
Lindbladskolan öppnade i årsskiftet 2019 

– 2020. Den projekterades för 525 elever 

i F-6, nu går där 410 elever. Projektet har 

slagit väl ut. Föräldrar, elever och lärare är 

nöjda. Och nu finns planer på att bygga 

en svanenmärkt förskola.
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VI ÄR MED DIG…

E
tt modernt badrum måste vara 

långsiktigt hållbart. Det ställer höga 

krav på valet av badrumsprodukter, 

men även på valet av projektpartner. 

 Gustavsberg har varit en del av det 

svenska samhällsbygget sedan 1939 och du 

hittar våra badrumsmöbler i bostäder, inom 

vård och omsorg, och i offentlig miljö. Hög 

kvalitet, kompletta badrumslösningar, och 

marknadsledande teknik som sparar vatten 

och energi gör Gustavsberg till ett smart val 

av projektpartner.  

SMART ARBE TSSÄT T
Vi vill påstå att det inte bara är produkterna 

som är smarta, det är även vårt arbetssätt. 

Att hitta lösningar som uppfyller ett större 

projekts alla tänkbara krav kräver att man är 

insatt – och det tar tid. För att kunna tillföra 

så mycket värde som möjligt vill vi därför 

bidra med vårt kunnande på ett så tidigt 

stadium som möjligt. Med vår erfarenhet 

kan vi hjälpa dig identifiera projektets 

förutsättningar och ta fram förslag på en 

komplett lösning. 

MIL JÖENGAGEMANG I ALLA LED
Vårt miljöengagemang sker på alla fronter: 

Det börjar i vår tillverkning där det pågår 

ett ständigt utvecklingsarbete för att ta 

fram miljövänligare arbetssätt och mer 

miljövänliga material till våra produkter. 

Vi arbetar kontinuerligt för att minska 

mängden emballage och för att minimera 

transportvikt. Vi samarbetar även med våra 

transportörer för att minska vårt avtryck 

på miljön under resan till byggprojektet. 

Slutligen, när produkterna har installerats, 

kommer de att spara vatten och främja 

både miljön och byggnaden i årtionden. 

SJUKHUS MED MER A
2010 bjöds Gustavsberg in i projektering-

en av Nya Karolinska Sjukhuset. I nära 

samarbete med några av världens mest 

framstående healthcare-bolag utvecklades 

flera unika produkter. Genom dialog och 

långsiktighet byggdes det koncept som 

idag går under namnet Gustavsberg CARE. 

Att bygga sjukhus ställer extremt höga krav 

på en leverantör av badrum, men det här 

var ett projekt som påverkade hur vi idag 

jobbar med alla större projekt. Målet är 

alltid att vara involverade och lyhörda. Och 

att vår erfarenhet ska vara din trygghet.

TOTAL COST OF OWNERSHIP
Att ha en enda långsiktig projektpartner 

skapar trygghet. Genom att bidra med ru-

tiner och kunskap och genom att ta på sig 

hela badrumskonceptet kan Gustavsberg 

förenkla allt från projektering till installation 

och – inte minst – förvaltning. Även ekono-

miska frågor blir enklare att hantera. Total 

Cost of Ownership blir lättare att överblicka 

med en enda partner som kommer in tidigt 

och som finns kvar även långt efter själva 

byggfasen. Gustavsberg har, som sagt, 

varit en del av det svenska samhällsbygget 

sedan 1939…

…HELA VÄGEN
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FRÅN PROJEKT TILL OBJEKT

PROJEKTERING
Kanske värdefullast av allt: Att göra rätt från 

början. Våra produkter och specifikationer 

finns tillgängliga i digital miljö, vilket under-

lättar för arkitekter och konsulter redan under 

upphandlingsfasen.

• AMA-texter, 3D-ritningar och mycket mer finns på vår 
hemsida.

SUPPORT OCH UTBILDNING
Livscykelkostnader, energi- och vattenbe-

sparingskalkyler, byggvarudeklarationer, 

produktspecifikationer, med mera. Vi delar 

med oss av vår kunskap och långa erfarenhet 

av projektering.

• Att ha en helhetsleverantör av badrum underlättar. För flera 
av våra kunder har vi skapat ”paketlösningar”.

INSTALLATION
Gustavsberg är världsledande inom smart 

teknik som sparar vatten och energi. Vi säker-

ställer att entreprenören har rätt produkter 

och bistår med utbildning, instruktionsfilmer 

och testinstallationer.

• Våra produkter är miljösmarta under sin livstid, men 
miljöhänsyn tas även vid tillverkning, materialval, transport, 
återvinning, med mera. 

SÄKER VAT TEN
Vattenskador kan drabba både byggen och 

färdigställda våtutrymmen. Våra produkter 

är kvalitetssäkrade, det är även våra metoder 

för installation. För att vara riktigt säkra kan vi 

bistå dig i besiktningsfasen.

• Gustavsbergs produkter är Säker vatten-auktoriserade. 
Korrekt installation minimerar risken för vattenskador.

FÖRVALTNING
I ett fullskaligt, långsiktigt bygge utgör förvalt-

ningen – över tid – 80 procent av kostnaden. 

Många aktörer tänker inte på det, men det 

gör Gustavsberg. 

• Gustavsberg ligger i framkant när det gäller anpassning 
till alla nya lagkrav för t ex energideklarationer, med mera. 
(Tufft för oss, tryggare för dig.)

SERVICE
Produkter från Gustavsberg 

skapas för att hålla ur ett 

livscykelperspektiv. Utöver 

hög produktkvalitet har vi 

ett serviceerbjudande som 

förenklar vardagen för alla 

inblandade.

• Gustavsberg garanterar bl a att 
reservdelar finns kvar 10 år efter 
att produkten utgått.



HUDIKSVALLS SJUKHUS 
TOG DET SÄKRA 
FÖRE DET OSÄKRA

VID AKUTSJUKHUSE T I HUDIKSVALL BEDRIVS VERKSAMHE TEN TILL STOR DEL I BYGGNADER SOM UPP-
FÖRDES UNDER 70- OCH 80-TALE T, ELLER I ÄNNU ÄLDRE HUS. NU SK A HELA BYGGE T FR AMTIDSSÄKR AS. 
TOTALLEVER ANTÖR AV BADRUMSPRODUKTER UNDER E TAPP 1 ÄR GUSTAVSBERG.

GUSTAVSBERG – PROFFSENS SMARTA PARTNER
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B
adrumsprodukter för sjukhus måste 

uppfylla stränga krav på att vara 

miljövänliga, energisnåla och pa-

tientsäkra. Gustavsbergs produkter 

uppfyller samtliga krav och har därför valts 

ut till ”Framtidsbygget” etapp 1. 

 Framtidsbygget omfattar Hudiksvalls 

sjukhus och Gävle sjukhus och beräknas 

ta drygt 10 år. Första etappen är 

ombyggnationer av Hudiksvalls sjukhus 

har påbörjats och omfattar bland annat 

helt nya avdelningar för öron-näsa-hals, 

hörselvård, sterilcentral, centralopera-

tion med operationsmottagning och 

uppvakningsavdelning mm. Det är i denna 

etapp Gustavsbergs produkter kommer att 

installeras. 

INTE FÖRSTA GÅNGEN FÖR GUSTAVSBERG 
Även under tidigare renoveringar och till-

byggnader åren 2013 till 2015 installerades 

produkter från Gustavsberg. Entreprenör 

och VVS-ansvarig var Arne Åhs som är VD 

och ägare på ÅM Rör och Mek:

 “Vi valde Gustavsberg eftersom vi tidiga-

re arbetet med varumärket och vet att det 

är bra kvalitet och bra ur energisynpunkt. 

Gustavsberg har flera bra produkter som är 

framtagna speciellt för ändamålet.”

 Enligt Arne var Nya Karolinska Sjukhuset 

ett referensprojekt, det var viktigt att 

välja en trygg och säker leverantör. Vid 

stora byggen är eftermarknaden – service, 

reservdelar och garantier – en viktig faktor. 

DE T SIT TER I DE TAL JERNA
Lars Åkerlind har varit vvs-konsult i 35 år, 

idag anställd i Region Gävleborg som 

delprojektledare i Framtidsbygget. Han 

berättar att Covid-19-pandemin har gjort 

vårdhygien till en ännu hetare fråga och 

ger några konkreta exempel där det kan 

brista: Tvättställ med konsoler är, generellt, 

svåra att hålla rena. Och det är viktigt att 

de har en slät yta även på undersidan. 

Bräddavlopp får över huvud taget inte 

förekomma. Även spolkanter på wc-stolar är 

ett problemområde.

 ”Det ska vara lätt att hålla rent”, samman-

fattar Lars.

 Stora förbättringar sitter ofta i detaljerna: 

Smutsavvisande porslin av hög kvalitet, 

obrutna hygieniska ytor utan ”smutsfällor”, 

generösa avstånd och utrymme för enkel 

renhållning, slangar som helt töms på 

vatten, med mera. 

 Det är här Gustavsberg kommer in i 

bilden:

VÅRDPRODUKTER FR ÅN GUSTAVSBERG
Gustavsberg har sedan tidigare ett brett 

utbud med produkter som utvecklats 

speciellt för sjukhus. Fler av dem har valts ut 

till Framtidsbygget:

 Tvättställ 740, marknadens mest 

ergonomiska RH-tvättställ som är anpassat 

för rörelsehämmade och rullstolsbundna, 

Nautic 1522 vägghängd wc-stol med arm-

stöd och speciellt framtagen för sjukhus då 

den har ett städvänligt mellanrum mellan 

vägg och cistern. Nautic tvättställ med 

användarvänlig förlängd RH-spak, samt 

Gustavsbergs A-klassade duschset med 

Nautic termostatblandare med RH-vred 

samt spiralslang med självdränerade ventil 

som ser till att inget stillastående vatten 

blir kvar och som därmed minskar risken för 

legionellasmitta. 

DE T HÅLLBAR A VALE T
Vårdhygien är första prioritet, men alla 

stora, offentliga byggprojekt måste också 

göra noggranna livscykelanalyser, ”LCC”. 

En vårdanpassad blandare som Nautic kan 

innebära bättre hygien, men den kan även 

spara in stora pengar genom att ha en lång 

och pålitlig livslängd och genom teknik som 

sparar in på energi och vatten. 

 Resultatet blir både bättre ekonomi i det 

långa loppet – LCC – och långsiktig hållbar-

het med ett mindre avtryck på miljön. 

 “Gustavsberg har många miljöbedömda 

produkter och det är en förutsättning för 

att placeras i sjukhusmiljö”, anser Lars. 
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ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ  
SKA GÖRA GUSTAVSBERG 
TILL MARKNADENS 
BÄSTA PARTNER
I E T T T IDIGT SKEDE 2010 BJÖDS GUSTAVSBERG IN I 
PROJEKTERINGEN AV NYA K AROLINSK A SJUKHUSE T, BLAND 
ANNAT DÄRFÖR AT T GUSTAVSBERG REDAN FÖRDE EN 
DIALOG MED REGIONERNA OCH POTENTIELLA BESTÄLLARE 
OM MER ÄNDAMÅLSENLIGA OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR A 
BADRUMSPRODUKTER TILL VÅRDEN. IDAG FINNS GUSTAVSBERG 
CARE I FLERTALE T AV SVERIGES STÖRSTA SJUKHUS. 

N
ya Karolinska Sjukhuset, NKS, 

var ett unikt projekt. För att 

det var så stort, men också för 

att det var så visionärt. Den 

vanligaste certifieringsmodellen 

inom nybyggnation i Sverige idag är 

”Miljöbyggnad”. Kravet vid byggna-

tionen av NKS var att uppfylla den allra 

högsta nivån, ”Miljöbyggnad Guld”.

 Gustavsbergs satte som mål att 

under loppet av 3 till 4 år uppnå en kol-

lektion med produkter som uppfyllde 

de högt ställda kraven. I samarbete 

med några av de tongivande aktörer-

na kring NKS projektet utvecklades 

bland annat toaletten Nautic 1522. 
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Unikt med denna toalett är bland annat att 

utrymmet mellan cistern och vägg är 2 cm 

och därmed lättstädat och hygieniskt. 

 Gustavsberg tog även fram blyfria 

blandare, rullstolsanpassade tvättställ, 

och en duschslang med en innovativ back-

ventil som minimerar risken för legionella. 

Samtliga produkter testade, anpassade 

och godkända för sjukhusens höga krav på 

hygien, energi och tillgänglighet. Genom 

dialog och långsiktighet byggdes ett 

förtroende och ett kunskapskapital som 

idag är det koncept som går under namnet 

Gustavsberg CARE. 

 ”Man kan säga att NKS var en bra början” 

konstaterar Thomas Göransson, Channel 

Manager Projects på Gustavsberg.

FINNS PÅ FLER A STOR A SJUKHUS
Innan leveranserna till NKS stod klart 

så inleddes även samarbeten med 

Huddinge sjukhus, Sollentuna sjukhus och 

Södersjukhuset. Samverkan har även skett 

via regionala s k brukarråd och under årens 

lopp har det lett till medverkan i ett 20-tal 

stora projekt inom vården. 

 Sjukhus är inte som andra projekt: De är 

offentliga, ofta utdragna i tid och volymer-

na är stora. Kraven är höga gällande hygien, 

hållbarhet och god energianvändning. 

Men så finns det ännu en skillnad, förklarar 

Thomas:

 ”Sjukhus vill ständigt bli bättre. Det är vår 

roll att förstå konceptet, att vara lyhörda  

och att planera projektet väl.” 

 Gustavsberg strävar ständigt efter ett 

smart och effektivt arbetssätt. Produkter 

och koncept måste ha ett långsiktigt 

hållbart perspektiv. De ska även passa för 

flexibelt utnyttjande. 

 ”Vi är otroligt stolta att vi nu har ett kom-

plett sortiment att erbjuda till sjukhusen.”

DE T LÅNGA PERSPEKTIVE T
Gustavsberg lägger sator vikt på att 

ständigt blicka framåt och säkerställa att 

Care-sortimentet uppfyller marknadens 

krav, även ur ett förvaltningsperspektiv. 

Som partner i sjukhusprojekt måste man 

säkerställa att produkterna uppfyller LCA 

(Life Cycle Assesment), att reservdelar 

finns minst 10 år efter att en produkt har 

utgått ur sortimentet, och att produkterna 

accepteras av Byggvarubedömningen. 

 Tio års erfarenhet har gett en gedigen 

kunskap om vad som krävs inom sjuk-

vården, som organisation förbereder sig 

Gustavsberg ständigt på de nya krav som 

ska uppfyllas. Redan idag arbetar man mot 

de krav som man vet kommer under 2024 

och ännu längre fram. 

 ”Genom att vara uppdaterade skapar 

vi förutsättningar för våra kunder att göra 

rätt val från början. På så sätt blir vi en trygg 

partner.”

  

SMARTA PRODUKTER, SMART ARBE TSSÄT T
Gustavsberg är en leverantör av lösningar 

för kompletta badrum för sjukhus. Om 

det upptäcks en lucka i konceptet så kan 

man – i egenskap av global producent 

och partner – ta fram nya produkter, eller 

utveckla det som saknas.  Det är unikt, 

menar Thomas.

 ”Vi har en överlägsen process eftersom vi 

levererar hela badrumslösningar.”

 Att ha en partner som kan ta på sig hela 

badrumskonceptet förenklar långa, stora 

projekt. Även ”Total Cost of Ownership” 

blir en enklare beräkning när Gustavsberg 

finns där under – och även efter – projektets 

hela levnadstid.

VARFÖR SJUKHUS? 
Gustavsberg är en gammal samhällsbygga-

re och vill fortsätta att tillföra ett mervärde 

till samhället. Det driver verksamheten 

framåt. Samhället ställer höga krav – vilket 

i sin tur driver på Gustavsbergs ständiga 

utveckling. 

 Gustavsberg CARE har hittat sitt 

framgångskoncept för sjukhus:  I NKS fallet 

var det dialog i ett tidigt skede. Där mark-

nadens aktörer bjöds in för att tycka till om 

förslag på både produkter och processer. 

 ”Den input vi får gör oss till en bättre 

partner”, sammanfattar Thomas. ”Lyssna 

och förstå marknadens krav, idag och i 

framtiden. Det är det som är vår styrka.” 

• Gustavsberg har varit en del av samhällsbygget sedan 
början på förra århundradet.

• Gustavsberg CARE levererar kompletta badrum för 
sjukhus sedan 2010.

• CARE-segmentet är under konstant utveckling och 
omfattar idag ett 50-tal produkter.

• Samtliga produkter och processer uppfyller svensk 
sjukvårds hygien-, hållbarhets-, miljö- och energikrav. 

FRÅN BESTÄLLARE 
OCH BYGGARE TILL 
INSTALLATÖR OCH 
SLUTANVÄNDARE, ALLA 
SK A BLI NÖJDA.
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TOMAS PÅ VÅRGÅRDAHUS  
VÄLJER GUSTAVSBERG
VÅRGÅRDAHUS HAR VARIT KUND HOS GUSTAVSBERG SEDAN 1992. I SAMBAND MED AT T VI 
NU LANSER AR VÅR NYA SERIE MED DUSCHVÄGGAR OCH DUSCHDÖRR AR DELAR PROJEKT-
CHEFEN TOMAS BERNEREK MED SIG AV SINA TANK AR KRING PRODUKTER, KVALITE T OCH 
VAD SOM ÄR VIKTIGT AT T TÄNK A PÅ I VALE T AV BADRUMSINREDNING. 

V
årgårdaHus är kända för sin enga-

gerade och yrkeskunniga personal. 

– Vi älskar att bygga hus och får ofta 

höra att det märks, berättar Tomas. 

Målsättningen för oss är att ha marknadens 

nöjdaste kunder. Något vi uppnår genom 

att stå för trygghet, erbjuda full valfrihet 

och att våra tillvalsprodukter håller hög 

kvalitet. Det är nyckeln i allt vi gör, fortsätter 

han. Därför är det heller ingen slump att det 

är Gustavsbergs produkter du hittar i husen 

från Vårgårda.

Vad är vik t igast för dig när du väl jer bad-
rumsproduk ter?
Det måste vara erkänt bra produkter. Som 

hustillverkare tittar jag till exempel på att 

det inte är en massa reklamationer vilket blir 

jobbigt för våra kunder och för oss, säger 

Tomas. Logistiken måste fungera, det ska 

vara ordning och reda på leveranserna och 

bra folk att jobba med. Kort sagt en hög 

servicenivå. Även säkerhetsaspekten är 

viktig, alltså att produkterna lever upp till 

de regler och säkerhetsföreskrifter som 

gäller på vår svenska marknad. Här finns le-

verantörer som tar genvägar vilket innebär 

att man kan få nedslag vid en besiktning, 

förklarar han. Och det vill vi inte riskera.
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Var för har ni val t a t t samarbeta  
med Gustavsberg?
Förutom att jag är väldigt nöjd med 

produkternas kvalitet, att känslan när man 

håller i produkterna är distinkt och bra, 

vet jag alltid vad jag får och att det funkar 

installationsmässigt. Det är det som är för-

delen med att ha en och samma leverantör. 

Här är jag verkligen en sann förespråkare av 

Gustavsberg då jag har monterat en hel del 

själv. 

Vad är vik t igast för husköparkunden?
En ökad trend vi ser är att kunden blir mer 

och mer designintresserad och att de vill ha 

möjlighet att påverka och göra egna val. Vår 

nisch är att inte hålla oss till standard, utan 

kunden får välja fritt. När det kommer till 

att välja produkter är det många som gärna 

håller sig till en och samma serie, så att det 

blir enhetligt och snyggt. Oftast faller valet 

på vad man har för helhetsstil hemma.

Vilka Gustavsbergsproduk ter gil lar du bäst?
Jag gillar egentligen alla produkterna men 

dras mest åt de klassiska hållet. Sedan 

tycker jag att takduscharna är schyssta och 

ger lite lyxigare känsla än en handdusch. 

Jag har själv ett ganska klassiskt hus där jag 

exempelvis valt Gustavsbergsprodukter 

ur serien Estetic som är designad av Jon 

Eliasson.

Vad t ycker du om den nya serien med 
duschdörrar och duschväggar?
Smarta och snygga, sammanfattningsvis. 

Jag gillar att dörrarna är vändbara, dvs 

varken höger eller vänsterställda, och att 

de olika måtten går att kombinera som man 

vill. Det blir flexibelt och erbjuder lösningar 

som kan passa i stort sett vilket utrymme 

som helst. Den stilrena designen, med 

dörrar och väggar i klarglas, gör också att 

de enkelt matchar alla miljöer.

TOMAS TIPSAR:

PLACERING
Fundera på var i badrummet du bäst placerar din dusch. Mitt 
på en vägg eller i ett hörn? Tänk igenom behoven noga och välj 
sedan duschmodell utifrån det. 

MÅT T
Det är viktigt att mäta noga så att duschen verkligen får plats, 
att dörrar inte slår i handfat eller toalettstol osv. Gustavsbergs 
duschdörrar kan till exempel öppnas både utåt och inåt vilket 
sparar värdefullt utrymme. 

PLANER A FÖR AVLASTNINGSY TA
En detalj som lätt glöms bort är en praktisk hylla för schampo, 
tvål och rakgrejer så att man slipper ha saker stående på golvet.

UTSEENDE
Välj en duschvägg i en design som håller över tid. Uttrycket kan 
sedan lätt förändras med val av duschblandare/takdusch och 
accessoarer.

FR ÅGA FAMIL JEN
Jag brukar fråga min fru, då blir det rätt. 

PST!
När man har klarglas i duschen är ett bra tips att använda en 
duschskrapa, helst efter varje dusch. Då hålls glaset fint och du 
slipper kalkavlagringar.

OM VÅRGÅRDAHUS
VårgårdaHus har sitt ursprung i Mattias Olsson Bygg AB, som 
startade sin verksamhet inom byggnation av småhus redan 
1974. VårgårdaHus bygger prefabricerade trähus och har sälj-
kontor på ett 20-tal orter i landet. Sedan 2016 ägs VårgårdaHus 
av Danmarks största husföretag, Huscompagniet, som levererar 
ca 1800 stenhus per år. Bakom Huscompagniet står EQT. 


