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Bruseafskærmninger og brusekabiner
En smuk bruseafskærmning er som regel en god løsning. Når formen og materialet
er i høj kvalitet, så følger funktionen som regel med. Derfor er vægge og døre i glas
den suverænt bedste løsning. Glas er smukt, det lukker lys ind, og så er det nemt
at holde rent. Det perfekte materiale til vådrummet.
Designet af vores bruseafskærmninger er afdæmpet, tidløst og smukt. Profilerne
findes i hvid eller krom (højglanspoleret anodiseret aluminium). Alle vores væg- og
gulvprofiler kan justeres, så bruseproduktet altid står i vater, selvom gulvet og
væggene er lidt skæve. De er inddelt i produktserier til forskellige løsninger:
Sikkerhedskravene er høje, og vi tester sikkerheden og funktionen samt tætheden
og holdbarheden i henhold til CE-standarder.

Nordicbruseafskærmninger
Vægge i kraftigt, hærdet, gennemsigtigt
sikkerhedsglas med ”Clear glass”.
”Vip ind-funktionen” betyder, at du med et
enkelt greb kan adskille væggene, hvilket
sikrer nemmere rengøring og bedre
hygiejne. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Der er
afløbshuller i den justerbare gulvprofil,
hvilket betyder, at brusebadets gulvafløb
fungerer som afløb for hele badeværelset.
Profiler med ekstra bredde fås separat, så
du kan øge brusebadets bredde med op
til 65 mm. Du kan sågar sætte flere profiler
sammen og på den måde opnå den
ønskede bredde.

Nordic-brusekabine
Vores brusekabiner fremstilles med vægge i kraftigt, hærdet sikkerhedsglas med ”Clear glass”. De bageste vægge har mønstret
glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere.
Profiler i hvid eller krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade
har justerbare (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules
bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. På kabiner med
forkromede profiler er karrets fronter i krom, og på kabiner med
hvide profiler er fronterne hvide. Med vip ind-funktionen kan du løsne
dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre. Leverancen
omfatter et brusersæt, ikke armatur. Armaturet 150 eller 160 c-c
kan monteres på højre eller venstre væg. Badeværelset skal have en
loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.
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Nautic-brusekabine
NACC og NACQ
Vores nyeste model brusekabine fås i to udførelser: firkantet
eller kvartrund. Den fremstilles med vægge i kraftigt, hærdet
sikkerhedsglas med ”Clear glass”. De bageste vægge har
mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i hvid eller krom. Det hvide kabinekar
i emaljeret stålplade har justerbare (20 mm) fødder. Fødderne
og kabinens bund skjules bag fronterne, der er lette at fjerne
ved rengøring. På kabiner med forkromede profiler er også
karrets frontpaneler i krom, og på kabiner med hvide profiler
er fronterne hvide. Med vip ind-funktionen kan du løsne
dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre.
Leveres med armaturpanel i krom med indbygget termostatarmatur. Kun grebene er synlige på ydersiden af panelet.
Der medfølger et komplet brusersæt, som helt enkelt monteres i de forborede huller på armaturpanelet. Badeværelset skal
have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let
kan monteres.

Skandic
Vægge i kraftigt, hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas med ”Clear glass”. Skandic-serien
har indbygget løftefunktion, som løfter dørene 5 mm, når de åbnes. Dørene åbner 180°, både
indad og udad, og det kan spare plads i badeværelset. Der kan laves huller i vægprofilerne
til udvendig rørføring. Skandic-brusesortiment, har ikke gulvprofil, så de forudsætter et plant
gulv med en svag hældning ned mod gulvafløbet. Den medfølgende beskyttelse mod vand
kan limes eller silikonemonteres mod badeværelsesgulvet ved utilstrækkeligt fald. Profiler med
ekstra bredde fås separat, hvis du har brug for at øge bruseproduktets breddemål med
25 mm, fast mål. Du kan også sammensætte flere profiler for at opnå det ønskede breddemål.
Hul til udvendig rørføring i udbygningsprofilen er ikke muligt.
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Skandic svingdør

Smarte detaljer forenkler montering og rengøring

En dør i hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas
med ”Clear glass” til montering i nicher med faste sidevægge.
Døren kan vendes, så den kan monteres både til højre og til
venstre. Den hængslede dør har indbygget løftefunktion, som
løfter dørene 5 mm ved åbning, samt justerbart vægprofil,
og det er muligt at lave hul til udvendig rørføring. Skandic
nichedør har ikke gulvprofil og forudsætter derfor et plant gulv
med en svag hældning ned mod gulvafløbet. Beskyttelse mod
vand medfølger. Profiler med ekstra bredde fås separat, som
tidligere beskrevet til Skandic.

Vip ind-funktion og justerbar gulvproﬁl med aﬂøbshuller. Nordic.

Proﬁler i hvid eller
krom. Nordic og
Nautic.

Med hul til udvendig
rørføring i løftefunktion. Nordic.

Løftefunktionen
hæver 5 mm.
Skandic.

Beskyttelse mod vand. Skandic.

Asymmetriske mål

Logic-badekarsdør
Badekarsdør i hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas med
”Clear glass” til montering på faste vægge over badekarret.
Den kan svinge 180°. Løftefunktionen indbygget i vægprofilen
løfter dørene med 5 mm, når de åbnes.

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvilket bruseprodukt
kunden foretrækker, når der er tale om asymmetriske mål.
Målene tager altid udgangspunkt i brusehjørnets murede
vægge. Hvis kunder måler størrelsen på asymmetriske brusevægge til f.eks. 100x80, skal du bede kunden om at tape en
vinkel på gulvet og måle fra venstre mod højre, så målene
bliver korrekte. På vores hjemmeside finder du også detaljerede måltegninger for de forskellige modeller og størrelser,
som du kan downloade. Her kan du tydeligt se, hvilken væg
der har hvilken størrelse. www.gustavsberg.dk

Clear glass
Glasset udsættes regelmæssigt for vand, sæbe, olie, rengøringsmiddel og store mængder
kalk. Derfor er indersiden af alle brusehjørner, døre og kabiner fra Gustavsberg udstyret
med overfladebehandlingen ”Clear glass”. Med ”Clear glass” bliver vanddråber til vandperler,
som ikke kan hæfte. Bruseproduktet bliver lettere at rengøre og holder sig som nyt og
pænt længere.

GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE
Et bruseprodukt holder sig bedst, hvis det rengøres regelmæssigt. Undgå kalkaflejringer på glasvæggens inderside ved
at tørre af med en gummiskraber eller klud efter hver anvendelse. Til mere grundig rengøring anvendes et mildt rengøringsmiddel, f.eks. flydende opvaskemiddel eller et af de specialrengøringsmidler til brusebade, der findes i handlen.
Glasvæggene rengøres med almindeligt vinduesrengøringsmiddel. Brug aldrig midler med slibeeffekt.
Acetone og sure eller alkoholbaserede rengøringsmidler kan også beskadige glasset.
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NQ Nordic halvrunde brusehjørner

Beskrivelse
Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med ”Clear glass”.
”Vip ind-funktionen” betyder, at man med et enkelt greb kan adskille væggene, hvilket sikrer nemmere rengøring
og bedre hygiejne. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig
væg- og gulvprofil, 25 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Der er afløbshuller i den justerbare gulvprofil, hvilket betyder, at brusebadets gulvafløb fungerer som afløb for hele badeværelset. De mål, der angives under AxB* forneden, refererer til ydermål på profilen og de angivne max mål kan kun
opnås ved lige og retvinklede vægge og gulve. Ekstra udbygningsprofil findes som et separat produkt. Alle
udbygningsprofiler forøger brusebadets breddemål med 40–65 mm. Flere profiler kan sammensættes for at opnå
præcist det ønskede breddemål. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Du kan hente detaljerede måltegninger
til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Sortiment

VVS-nr.

A x B*

NQ80G-W, 80x80 cm, hvid
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4489.230

700 – 805 x 780 – 805

NQ80G-C, 80x80 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4489.234

NQ90G-W, 90x90 cm, hvid
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4489.250

NQ90G-C, 90x90 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4489.254

NQ100G-W, 100x100 cm, hvid
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
Dør 100, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

674 48 9260

NQ100G-C, 100x100 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
Dør 100, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4489.264

Vægt**
48
22
26

700 – 805 x 780 – 805

48
22
26

880 – 905 x 880 – 905

54
25
29

880 – 905 x 880 – 905

54
25
29

980 – 1005 x 980 – 1005

59
27
32

980 – 1005 x 980 – 1005

59
27
32

Vægt
Se sortiment
Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter
NE-W Udbygningsprofil, hvid
67 4608.990
NE-C Udbygningsprofil, krom
67 4608.994

Tillægsprofil 40–65 mm
Tillægsprofil 40–65 mm

2
2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage
Supplerende produkter
Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer
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NC Nordic brusehjørne

Beskrivelse
Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med ”Clear glass”.
”Vip ind-funktionen” betyder, at man med et enkelt greb kan adskille væggene, hvilket sikrer nemmere rengøring
og bedre hygiejne. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig
væg- og gulvprofil, 25 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Der er afløbshuller i den justerbare gulvprofil, hvilket betyder, at brusebadets gulvafløb fungerer som afløb for hele badeværelset. De mål, der angives under AxB* forneden, refererer til ydermål på profilen og de angivne max mål kan
kun opnås ved lige og retvinklede vægge og gulve. Ekstra udbygningsprofil findes som et separat produkt.
Alle udbygningsprofiler øger brusebadets breddemål med 40-65 mm. Flere profiler kan sammensættes for at
opnå præcist det ønskede breddemål. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Du kan hente detaljerede
måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk
Vægt
Se sortiment
Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning
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Sortiment

VVS-nr.

A x B*

NC80G-W, 80x80 cm, hvid
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.230

780 – 805 x 780 – 805

NC80G-C, 80x80 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.234

NC90G-W, 90x90 cm, hvid
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4485.250

NC90G-C, 90x90 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
2 stk. greb

67 4485.254

NC100G-W, 100x100 cm, hvid
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.260

NC100G-C, 100x100 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.264

NC89G-W, 80x90 cm, hvid
Består af:
Dør 90, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
Dør 80, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485 220

NC89G-C, 80x90 cm, krom
Består af:
Dør 90, højre, med magnetliste,
ekstra vægprofil
Dør 80, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.224

NC810G-W, 80x100 cm, hvid
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.270

NC810G-C, 80x100 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.274

Vægt**
64
32

780 – 805 x 780 – 805

64
32

880 – 905 x 880 – 905

76
38
38

880 – 905 x 880 – 905

76
38
38

980 – 1005 x 980 – 1005

82
41

980 – 1005 x 980 – 1005

82
41

80 – 805 x 880 – 905

70

32
32

780 – 805 x 880 – 905

70

32
32

780 – 805 x 980 – 1005

73
32

780 – 805 x 980 – 1005

73
32
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NC98G-W, 90x80 cm, hvid
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.240

NC98G-C, 90x80 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.244

NC108G-W, 100x80 cm, hvid
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.280

NC108G-C, 100x80 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
2 stk. greb

67 4485.284

880 – 905 x 780 – 805

70
38

880 – 905 x 780 – 805

70
38

980 – 1005 x 780 – 805

73
41

980 – 1005 x 780 – 805

73
41

Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter
NE-W Udbygningsprofil, hvid
67 4689.990
NE-C Udbygningsprofil, krom
67 4608.994

Tillægsprofil 40–65 mm
Tillægsprofil 40–65 mm

2
2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage
Supplerende produkter
Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer
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SQ Skandic halvrunde brusehjørner

SQ100G-C, 100x100 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
Dør 100, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.364

SQ89G-C, 80x90 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.324

SQ810G-C, 80x100 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 100, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.374

SQ98G-C, 90x80 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.344

SQ108G-C, 100x80 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.384

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage
Supplerende produkter
Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer

SQ80G-C, 80x80 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.334

700 – 800 x 780 – 800

47

SQ90G-C, 90x90 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4641.354
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780 – 800 x 980 – 1000

55

880 – 900 x 780 – 800

53
28
25

Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning
Vægt**

53

22
33

Vægt
Se sortiment

A x B*

780 – 800 x 880 – 900

22
31

Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter
SE-C udbygningsprofil, krom
67 4659.404

VVS-nr.

63
30
33

Beskrivelse
Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med ”Clear glass”.
Løftefunktion indbygget i vægprofilen løfter dørene med 5 mm, når de åbnes. Profiler i højglanspoleret anodiseret
aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig
få et lodret brusebad. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig
rørføring. Skandic bruseprodukt har ikke gulvprofil, hvilket betyder, at de kræver et plant gulv med en svag
hældning ned mod gulvafløbet. Der medfølger en beskyttelse mod vand, der kan limes eller silikonemonteres
mod badeværelsesgulvet i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod gulvafløbet. De mål, der er angivet
i AxB* forneden, refererer til ydersiden af vægprofilen og de angivne max mål kan kun opnås ved retvinklede gulve
og vægge. Har du behov for at udvide brusevæggens bredde kan du supplere med en udbygningsprofil, der øger
væggen med 25 mm. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Der findes detaljerede måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Sortiment

980 – 1000 x 980 – 1000

980 – 1000 x 780 – 800

55
30
25

Tillægsprofil 40–65 mm

2

22
25

880 – 900 x 880 – 900

59
28
31

www.gustavsberg.dk
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SC Skandic brusehjørne

Beskrivelse
Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med ”Clear glass”.
Løftefunktion indbygget i vægprofilen løfter dørene med 5 mm, når de åbnes. Profiler i højglanspoleret anodiseret
aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig
få et lodret brusebad. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig
rørføring. Skandic bruseprodukt har ikke gulvprofil, hvilket betyder, at de kræver et plant gulv med en svag
hældning ned mod gulvafløbet. Der medfølger en beskyttelse mod vand, der kan limes eller silikonemonteres
mod badeværelsesgulvet i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod gulvafløbet. De mål, der er angivet
i AxB* forneden, refererer til ydersiden af vægprofilen og de angivne max mål kan kun opnås ved retvinklede gulve
og vægge. Har du behov for at udvide brusevæggens bredde kan du supplere med en udbygningsprofil, der
øger væggen med 25 mm. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Der findes detaljerede måltegninger til de
pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

67 4640.364

SC89G-C, 80x90 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4640.324

SC810G-C, 80x100 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 100, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4640.374

SC98G-C, 90x80 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4640.344

SC108G-C, 100x80 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4640.384

980 – 1000 x 980 – 1000

84
42
42

780 – 800 x 880 – 900

73
33
40

780 – 800 x 980 – 1000

75
33
42

880 – 900 x 780 – 800

73
40
33

980 – 1000 x 780 – 800

75
42
33

Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter
SE-C udbygningsprofil, krom
67 4659.404

Tillægsprofil 40–65 mm

2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage

Vægt
Se sortiment

Supplerende produkter
Suppler med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer

Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning
Sortiment

VVS-nr.

A x B*

SC80G-C, 80x80 cm, krom
Består af:
Dør 80, venstre, med magnetliste
Dør 80, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4640.334

780 – 800 x 780 – 800

SC90G-C, 90x90 cm, krom
Består af:
Dør 90, venstre, med magnetliste
Dør 90, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4640.354

880 – 900 x 880 – 800

D14

SC100G-C, 100x100 cm, krom
Består af:
Dør 100, venstre, med magnetliste
Dør 100, højre, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

Vægt**

80
40
40

www.gustavsberg.dk
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SA Skandic svingdør til nichemontering

Sortiment

VVS-nr.

A*

SA80G-C, 80 cm, krom
Består af:
Dør 80, kan vendes, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4647.334

780 – 820

SA90G-C, 90 cm, krom
Består af:
Dør 90, kan vendes, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4647.354

SA100G-C, 100 cm, krom
Består af:
Dør 100, kan vendes, med magnetliste
Gulvprofil
2 stk. greb

67 4647.364

Vægt**
34
34

880 – 920

40
40

980 – 1020

42
42

Beskrivelse
Svingdøren er beregnet til montering i en niche med faste sidevægge. Døren kan vendes, så den kan monteres
både til højre og venstre. Fremstilles i 8 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Løftefunktionen er indbygget
i vægprofilen og løfter dørene med 5 mm, når de åbnes. Glasset er behandlet med ”Clearglass”. Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge eller
hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Der kan laves huller
i vægprofilerne til udvendig rørføring. Skandic bruseprodukt har ikke gulvprofil, hvilket betyder, at de kræver et
plant gulv med en svag hældning ned mod gulvafløbet. Der medfølger en bundliste til beskyttelse mod vand, der
kan limes eller silikonemonteres mod badeværelsesgulvet i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod
gulvafløbet. De mål, der er angivet i A* forneden, refererer til ydersiden af vægprofilen og de angivne max mål kan
kun opnås ved retvinklede gulve og vægge. Har du behov for at udvide brusevæggens bredde kan du supplere
med en udbygningsprofil, der øger væggen med 25 mm. Døren lukkes med en kraftig magnetliste. Du kan hente
detaljerede måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk
Vægt
Se sortiment
Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning
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NACQ Nautic halvrunde duschkabin 90x90 Nyhed!

NACC Nautic-brusekabine 90x90 Nyhed!

På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med hvide profiler, er fronten også hvid.

På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med hvide profiler, er fronten også i hvid.

Beskrivelse
Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med ”Clear glass”. De bageste vægge
har mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Det hvide kabinekar i emaljeret
stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Karrets indvendige dybde er 40 mm. Fødderne og kabinens bund skjules
bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. På kabiner med forkromede profiler er karrets fronter i krom, og
på kabiner med hvide profiler er fronterne hvide. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen
bliver lettere og hygiejnen bedre.

Beskrivelse
Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med ”Clear glass”. De bageste vægge
har mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronten, der
er let at fjerne ved rengøring. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og
hygiejnen bedre.
Vægt
Se sortiment

Vægt
Se sortiment

Armatur
Leveres med komplet armaturpanel i krom med indbygget termostatarmatur og brusersæt Nautic ll.

Armatur
Leveres med komplet armaturpanel i krom med indbygget termostatarmatur og brusersæt Nautic II.
Montering
Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Alle rørtilslutninger til vand er formonterede ved leverancen. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.

Montering
Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Alle rørtilslutninger til vand er formonterede ved leverancen. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 250 cm, for at brusekabinen let kan monteres.
Sortiment

Sortiment
NACC Nautic-brusekabine 90x90 cm
med forkromede profiler
Består af:
Overdel
Bagvæg
Kabinekar
NACC Nautic-brusekabine 90x90 cm
med hvide profiler
Består af:
Overdel
Bagvæg
Kabinekar

D18

VVS-nr.

67 4461.134

A*

900 x 900

112
57
38
17

67 4461.130

900 x 900

112
57
38
17

www.gustavsberg.dk

VVS-nr.

A*

Vægt**

67 4662.134

900 x 900

109

Vægt**
NACQ Nautic-brusekabine 90x90 cm
med forkromede profiler
Består af:
Overdel
Bagvæg
Kabinekar
NACQ Nautic-brusekabine 90x90 cm
med hvide profiler
Består af:
Overdel
Bagvæg
Kabinekar

55
38
16

67 4662.130

900 x 900

109
55
38
16
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NCC Nordic-brusekabine 80x80

NCC Nordic-brusekabine 90x90
G1/2
G1/2

M26x1.5
M26x1.5
35
35

På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med de hvide profiler, er fronten også hvid.

På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med de hvide profiler, er fronten også hvid.

Beskrivelse
Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med ”Clear glass”. De bageste vægge
har mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i hvid eller krom. Det hvide
kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne,
der er lette at fjerne ved rengøring. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og
hygiejnen bedre.

Beskrivelse
Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med ”Clear glass”. De bageste vægge
har mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er
lette at fjerne ved rengøring. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og
hygiejnen bedre.

Vægt
Se sortiment

Vægt
Se sortiment

Armatur
Leverancen inkluderer brusersæt, model Nautic II, men ikke termostatarmatur.

Armatur
Leverancen inkluderer brusersæt, model Nautic II, men ikke termostatarmatur.

Montering
Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm,
for at brusekabinen let kan monteres.

Montering
Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm,
for at brusekabinen let kan monteres.

Sortiment

VVS-nr.

A*

Vægt**

Sortiment

VVS-nr.

A*

Vægt**

NCC-G 80C med forkromede profiler
Består af:
Bagvæg
Overdel
Kabinekar

67 4604.524

800 x 800

94

NCC-G 90C med forkromede profiler
Består af:
Overdel
Bagvæg
Kabinekar

67 4604.534

900 x 900

98

NCC-G 80W med hvide profiler
Består af:
Bagvæg
Overdel
Kabinekar

67 4604.520

Forskruning (par) til brusearmatur
For fastspænding af armatur i brusekabinen.

49
30
15
800 x 800

94
49
30
15

Forskruning (par) til brusearmatur
For fastspænding af armatur i brusekabinen.

53
28
17

72 8228.004

** = vægt inkl. emballage
Supplerende produkter
Brusekabinen skal suppleres med brusearmatur, se afsnit for armaturer

72 8228.004

** = vægt inkl. emballage
Supplerende produkter
Brusekabinen skal suppleres med brusearmatur, se afsnit for armaturer
D20
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LB Logic badekarsdør

LB 70

LB 80

Beskrivelse
Beregnet til montering på en fast væg over badekarret. Kan svinge 180°. Løftefunktionen er indbygget i vægprofilen og løfter døren med 5 mm, når den åbnes. Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt
sikkerhedsglas. Glasset er overfladebehandlet med ”Clearglass”. Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium,
i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge kan du stadig få en lodret badekarsdør.
Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Det mål, der er angivet under A* forneden, refererer til yder siden af
vægprofilen og det angivne max mål kan kun opnås ved lige vægge.
Vægt
Se sortiment
Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning
Sortiment

VVS-nr.

A*

Vægt**

LB70G-C, 70 cm, krom
Består af:
Dør 70
1 stk. greb

67 4649.324

700 – 720

19

LB80G, forkromede profiler
Består af:
Dør 80 med magnetliste
1 stk. greb

67 4649.334

19

800 – 820

22
22

A = justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage
Supplerende produkter
Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer
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