
DUSCHSET
FÖR MONTERING MED SKRUV ELLER LIM 

NYHET!
Väggfästena är  
anpassade för limning.

Anti twist-funktion med lekande 
anslutning mot duschhuvud gör 
att duschslangen inte snurrar 
ihop sig.

Justerbart c-c mått mellan  
väggfästena.    

Tre-funktions handdusch.

Vatten- och energi-
besparande handdusch.

Praktisk tvålhylla med 
krokar för upphängning av 
skrubborste och schampo-
flaskor.

RSK nr 8218319

ARTnr  GB41103250

EANnr  7393792227407

100

900



GUSTAVSBERG DUSCHSET

FLÖDESSSCHEMA -  DUSCHSLANG OCH HANDDUSCH

I arbetet med att ta fram vårt nya duschset har fokus legat på att skapa ett smartare duschset som inte bara är  
vatten- och energisparande utan även ger en behaglig och njutningsfull duschupplevelse. Duschsetet, tillsammans 
med handduschen, har tydliga och rena linjer och fungerar tillsammans med olika typer av blandarserier och passar  
således lika bra till nyinstallation som till renovering och uppgradering. En intressant nyhet är att väggfästena är  
anpassade för att kunna limmas upp, något som blir allt vanligare i dagens badrum.

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se | info@gustavsberg.com

A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

PRODUKTFÖRDELAR

•	 Handdusch med 3-funktion ger en bra strålbild oavsett förutsättningar. 

•	 Handdusch med antikalkfunktion motverkar kalkbeläggning och  

underlättar rengöring.

•	 Energi- och vattensparande handdusch.

•	 Kromad och töjbar duschslang på 1,75 m säkerställer att du  

har en lång räckvidd och tack vare en lekande anslutning mot  

duschhuvudet (anti twist-funktion) snurrar den inte ihop sig.

•	 Funktionell tvålhylla anpassad för schampo- och balsamflaskor och  

med två krokar för t.ex. skrubborsten.

•	 Väggfästen som både kan skruvas och limmas. 

•	 Justerbart c-c mått på väggfästena gör att duschsetet passar i eventuella 

befintliga hål.

•	 Klassisk nordisk design som passar tillsammans med olika blandarserier.

•	 Finns tillgänglig i Vaska-modell för montering på utanpåliggande rör och i 

Kombi-set då inklusive olika blandare.

MONTERING MED LIM

Med de nyutvecklade väggfästena, som både kan monteras med skruv och limmas, 

har vi ökat valmöjligheten för kunden. Viktigt att komma ihåg är att limning endast kan 

användas på kaklat ytskikt. Att välja limning som monteringsalternativ är en stor fördel 

då man slipper göra hål i tätskiktet på ett ställe där man dessutom hanterar mycket 

vatten. Den förmonterade dubbelhäftade tejpen hjälper till att hålla duschsetet på plats 

under tiden limmet härdar, och samtidigt skapar den ett vattentätt skikt som skyddar 

eventuella hål mot inträngande vatten. Limmet är även demonterbart och lämnar inga 

rester på väggen. Lim levereras inte tillsammans med duschsetet. Rekommenderat lim 

skall användas (Glabete Aerosol Art.nr. GL0060).

NYHET!

100 4,5 3,9 4

200 6,4 5,4 5,5

300 7,8 6,5 6,9

500 9,3 8,6 9

A. NORMAL
(l/min)

B. MASSAGE
(l/min)

C. SOFT
(l/min)

TRYCKFALL
(kPa)

100

900


