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Atlantic er et gennemtænkt sortiment med 

armaturer til håndvask, bruser, badekar 

og køkkenvask. Alle modeller fås i en 

standardudgave. For at leve op til markedets 

strenge krav findes der også blyfri varianter 

med energiklassifikation, som er udstyret med 

smarte vand- og energisparefunktioner. Vi vil 

vove den påstand, at Atlantic altid er det rigtige 

valg – uanset om du prioriterer design, funktion, 

montering, miljø eller kvalitet.



ATLANTIC / ARMATUR

Atlantic giver ordet ”standard” en helt ny 

betydning. Samtlige armaturer i serien holder 

Gustavsbergs høje kvalitet og har et enkelt og 

stilrent design, som passer ind i tiden.

Atlantic er udviklet i tæt samarbejde med 

industridesignvirksomheden Propeller, men 

også indkøbere, leverandører og montører 

har været involveret i projektet. Resultatet er 

en løsning, der passer til alle i hele kæden.

Formgiverne bag Atlantic har opnået en 

lethed i udtrykket, som tilfører en følelse af 

design og kvalitet på ethvert badeværelse 

– fra herregård til sommerhus og stilbevidst 

storbylejlighed. Atlantic-seriens køkkenarma-

tur har den samme effekt i ethvert køkken.

Atlantic gør det nemt at være prisbevidst, 

miljøbevidst og designbevidst på samme tid.



Pb
0,1%<

         

350

330

Ø34

m
ax

 4
5

260

212 58 ART-nr VVS

Atlantic køkkenarmatur

Standard GB41205058 70 6052.104

Blyfri og energiklassificeret GB41205058 0 70 6052.504
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Atlantic håndvaskarmatur

Standard GB41215047 70 1623.104

Blyfri og energiklassificeret GB41215047 0 70 1623.504
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Atlantic håndvaskarmatur med sidebruser og vægbeslag

Standard GB41215147 70 3882.104

ATLANTIC KØKKENARMATUR

• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring
• Svingbar udløbstud 110° (blokering ved 0° og 60° inkluderet)
• Eco-flow, som sparer vand og energi
• Cold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem

• Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid
• Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA]

ATLANTIC HÅNDVASKARMARTUR

•  Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring
• Eco-flow, som sparer vand og energi
• Cold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem

• Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid
• Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA]
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Atlantic brusearmatur, termostat med nedadvendt brusetilslutning 

150 c-c GB41215004 72 2872.104

150 c-c Blyfri GB41215004 0   72 2872.104
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Svingbar badekartud med indbygget omskifterfunktion

GB41638760 72 8077.104

M20x1,5

G1/2

115

ART-nr. VVS-nr.

Brusesæt med 1,75 m slange.

Inklusive sæbehylde med kroge GB41103250 73 7841.304

TERMOSTATARMATUR TIL BRUSER ATLANTIC

• Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring
• Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring
• Safe Touch, minimerer varmen på forsiden af armaturet
• Spærreknap på temperatursiden ved komforttemperaturen 38 °C
• Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandtilstrømningen, 

hvilket sikrer en jævn vandtemperatur

• Keramisk lukning, som giver drypsikring og lang levetid
• Typegodkendte kontraventiler i indløbene
• Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [EB]
• Kan kombineres med badekartud

• Vand- og energibesparende håndbruser
•  Håndbruser med antikalkfunktion, der modvirker  

kalkbelægninger og letter rengøringen
• PVC fri bruseslange, 1,75 m
• Håndbruser med tre funktioner

• Sæbehylde med kroge
• Justerbart øvre fæste
• Vægfæsterne er tilpasset til limning eller traditionel skruning
• Kan kombineres med alle vores badekar- og brusearmaturer

BRUSESÆT



SPØRG OS OM ATLANTIC

Vi glæder os til at fortælle mere i forbindelse 

med lanceringen, men du er velkommen til at 

kontakte din sælger eller vores kundeservice 

allerede nu, hvis du har spørgsmål.

PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.GUSTAVSBERG.DK FINDER DU 
MASSER AF INSPIRATION OG ALLE VORES PRODUKTER.

A MEMBER OF THE 

VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S 

Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre 

Telefon 36 70 80 55

www.gustavsberg.dk info@gustavsberg.com


