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Coloric
Armaturet, der sætter kulør på dit baderum

Kvalitet fra Gustavsberg

Inde i alle armaturer fra Gustavsberg skjuler der sig 
avanceret, vandbesparende teknologi og komponenter, 
som er såkaldt WRC-godkendte. De opfylder en række 

strenge krav. Et armatur fra Gustavsberg er en hver-
dagshelt, som du skal tage i hånden, stole på og 

trives med i mange år. 

Villeroy & Boch Danmark A/S
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby

Tlf 36708055 Fax 36720805
www.gustavsberg.dk info@gustavsberg.dk

Coloric armaturer er fremstillet i helstøbt farvet aluminium 
og udstyret med vandspareteknik. Håndvaskarmaturet 
leveres med SoftPex fl eksibel vandtilslutning i metal, der 
letter monteringen. Armaturerne skal monteres som anvist 
i den vedlagte monteringsvejledning.

Coloric håndvaskarmatur 
uden bundventil

Sort 70 2036.101 1.619,- 
Natur (silver)  70 2036.105 1.619,-
Champagne 70 2036.108 1.619,-
Blå 70 2036.112 1.619,-
Rød 70 2036.113  1.619,-

VVS-nr.       PRIS

Coloric etgrebsarmatur til brus 
med tilslutning nedad, 150 c-c

Sort 72 7275.101 2.056,-
Natur (silver)  72 7275.105 2.056,-
Champagne 72 7275.108 2.056,-
Blå 72 7275.112 2.056,-
Rød 72 7275.113 2.056,-

Coloric etgrebsarmatur til 
bad med omskifter, 150 c-c

Sort 72 7276.101 2.953,-
Natur (silver)  72 7276.105 2.953,-
Champagne 72 7276.108 2.953,-
Blå 72 7276.112 2.953,-
Rød 72 7276.113 2.953,-

Coloric brusesæt med 1,75 m slange. 
Inkl. sæbeskål og separat vægfæste.

Sort 73 7832.301 995,-
Natur (silver)  73 7832.305 995,-
Champagne 73 7832.308 995,-
Blå 73 7832.312 995,-
Rød 73 7832.313 995,-



Skab et nyt baderum blot ved at skifte armatur

Armaturet er baderummets midtpunkt. Du bruger det fl ittigt, og du har det bogstaveligt 
talt mellem hænderne. Derfor har det utroligt stor betydning for helhedsindtrykket. Coloric 
er lidt mere opsigtsvækkende end andre armaturer. Det fås i fem forskellige farver, som 
du kan matche med dine fl iser, dine håndklæder eller med den sidste nye mode. Designet 
er stilrent og moderne – og lidt frækt. På trods af det koster Coloric ikke mere end andre 
kvalitetsarmaturer.

Miljøvenligt design

Coloric gør et stort indtryk i baderummet, men efterlader et mindre aftryk i 
miljøet. Når man legerer armaturer med krom, er det en ressource-krævende 
proces, men Coloric er fremstillet af vandbestandigt aluminium. Det er et 
relativt let metal, hvilket fører til mindre brændstofkrævende transport. 
Coloric kan desuden genbruges 100 procent. Læs mere om markedets mest 
farvesprudlende armatur på www.gustavsberg.dk/coloric. Velkommen!
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