
    
 
Tiedote  12.12.2011 

 

Gustavsbergin Triomont kiinnittää wc-kalusteet seinälle helposti ja tukevasti 
 
Kukapa ei haluaisi lisätilaa kylpyhuoneeseensa? Kylpyhuonekalusteiden asentaminen seinälle on tyylikäs tilaratkaisu, 
mutta koetaan usein liian työlääksi toteuttaa. Gustavsbergin uusi asennusteline Triomont kiinnittää kalusteet 
seinään tukevasti ja helposti ilman suuria korjaustoimia. Tilaa tarvitaan syvyyssuunnassa vain 14 cm. Triomont 
päivittää kylpyhuoneen – oli se sitten vanha tai uusi. 
 
Seinään asennettavilla tuotteilla on paljon etuja. Ne hyödyntävät kaikki sopukat ja lisäävät tilan tuntua, ja kylpyhuone 
on helppo pitää puhtaana. Gustavsbergin Triomont on yksinkertainen ja joustava järjestelmä sekä asentajan että 
kylpyhuoneen käyttäjän kannalta. Se on helppo asentaa, sopii pieneen tilaan, pysyy tukevasti seinällä eikä vaurioita 
kosteuseristeitä.  
 
Vain 14 cm:n paksuinen seinä kätkee taakseen kaiken tekniikan. Kun viemäröintikin on seinän vieressä, putkiliitännät 
saadaan lähes näkymättömiin. Puoliseinä on tyylikäs sisustuselementti, jonka yläosaa voi käyttää kätevänä 
säilytystasona. Tarvittaessa asennusteline on mahdollista asentaa myös kulmaan.  Järjestelmä täyttää tiukimmat 
testivaatimukset, jopa 400 kg:n kuormituksen. Käyttäjän ei siis tarvitse olla huolissaan, kestääkö asennus omaa painoa. 
 
Triomont mukautuu sisustukseen sopivaksi tai sillä voi loihtia kylpyhuoneeseen täysin uuden ilmeen. Triomont soveltuu 
käytettäväksi Gustavsbergin ja Villeroy & Bochin kaikkien wc-istuinten ja lähes kaikkien pesualtaiden kanssa. Wc-
istuimen korkeus on mahdollista säätää itselleen sopivaksi.  
 
Saatavana on myös erimallisia ja eri materiaaleista valmistettuja huuhtelupainikkeita, jotka on helppo sovittaa omaan 
tyyliin ja sisustukseen. Huuhtelupainikkeen voi asentaa seinälle tai puoliseinän päälle, painike voi olla mekaaninen tai 
pneumaattinen ja siinä voi olla tavallinen tai kaksoishuuhtelu. Pneumaattinen painike voidaan sijoittaa jopa 1,5 metrin 
päähän WC-istuimesta. Näyttävä uutuus on kaksoishuuhtelulla varustettu pneumaattinen painike mustana tai 
valkoisena lasina.  

 
Vesitiloihin liittyvien riskien vuoksi Villeroy & Boch Gustavsberg suosittelee Triomontin asennukseen LVI-alan 
ammattilaista. Teline asennetaan seinään vankalla kaksinkertaisella kiinnitysmekanismilla ylhäältä ja alhaalta, mikä 
takaa Triomontin tukevan kiinnityksen.  
 
Lisätietoja: 
Arto Mustonen 
Country Manager 
Oy Gustavsberg Ab 
arto.mustonen@gustavsberg.com 
Puh. (09) 3291 8811 tai 0400 449383 
 
Kuluttajatiedustelut: (09) 32918811 
 
Tuotekuvat: Tuotekuvat löytyvät Gustavsbergin kuvapankista: http://gberg.citat.se/marketstore/ 
 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB kuuluu Pohjoismaiden johtaviin kylpyhuonetuotteiden valmistajiin. Konsernin kaksi tuotemerkkiä 
Gustavsberg ja Villeroy & Boch kattavat kaikki kylpyhuonetuotteet, kuten WC-istuimet, pesualtaat, hanat, kalusteet, kylpyammeet ja 
Wellness-ammeet. Gustavsberg-konsernin palveluksessa on noin 480 työntekijää, ja sen liikevaihto on 1,2 miljardia Ruotsin kruunua. 
Gustavsberg-konsernin omistaa saksalainen Villeroy & Boch AG, joka on eräs Euroopan suurimmista kylpyhuonekalusteiden 
valmistajista.  

Gustavsbergillä on pitkät perinteet kylpyhuonekalusteiden valmistajana. Posliinin valmistus aloitettiin Gustavsbergissä jo vuonna 
1825, ja WC-istuimet ja hanat valmistetaan edelleen Ruotsissa. Filosofiana on alusta lähtien ollut korkea laatu, korkealuokkainen ja 
ajaton muotoilu sekä innovatiiviset ratkaisut. Yritys panostaa vahvasti ympäristöasioihin ja kehittää jatkuvasti vettä ja energiaa 
säästäviä tekniikoita. Lisätietoja www.gustavsberg.com. 
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