Ve rsio n 1

INBYGGNAD
FÖR GESSIBLANDARE TILL TVÄTTSTÄLL, DUSCH OCH BADKAR

INBYGGNAD
Vi på Sanova ger dig möjligheten att skapa vackra lösningar som gör just ditt badrum unikt. Slipp
utanpåliggande rör till alla funktioner som t.ex. tvättställsblandare eller dusch. Bygg in allt i väggen
med våra särskilt framtagna inbyggnadsprodukter. Snyggt, enkelt och säkert! Samtliga boxar är
framtagna för att uppfylla Boverkets byggregler (BBR).
Välj vilken design och vilka funktioner du önskar. I denna katalog hittar du våra inbyggnadslösningar
för tvättställ, badkar och dusch. På varje produktuppslag framgår vilken inbyggnadsbox och reglage
som behövs för installationen.
INBYGGNADSBOX

INBYGGNADSDEL

+

REGLAGE OCH UTKAST

+

Kontakta oss gärna! Vi hjälper till att
hitta rätt inbyggnadslösning till ditt badkar,
tvättställ eller din dusch.
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TVÄTTSTÄLL 	 SID 4-13
DUSCH 	SID 14-25
BAD 	SID 26-33
TEKNISK INFO SID 34-35
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TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 1-GREPPS

JO30190

GS54198

+

GS29683

+
JO30190 + GS54198 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande 2-hålsprodukter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

Mått (BxHxD): 300x300x80 mm
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INCISO

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS58088-707

219 mm

GS58089-707

264 mm

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

316 Meccanica (separata vred)

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS54283-239

146 mm

GS54286-239

200 mm

316 finns i mönstren Flessa,
Trame, Intreccio, Meccanica
och Cesello.

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.

316 Meccanica (front med vred)

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS54288-239

146 mm

GS54290-239

200 mm

316 finns i mönstren Flessa,
Trame, Intreccio, Meccanica
och Cesello.

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.
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TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 1-GREPPS

JO30182

GS38497

+

GS29683

+
JO30182 + GS38497 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande 1-greppsprodukter att byggas in i vägg.

Mått (BxHxD): 400x300x80 mm
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Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

VIA MANZONI

VIA TORTONA

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS44893-031

148 mm

GS44895-031

209 mm

Finns i färgerna krom,
finox och matt svart.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS44823-031

148 mm

GS44827-031

212 mm

Finns i färgerna krom,
finox och matt svart.
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TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 1-GREPPS

JO30182

GS44697

+

GS29683

+
JO30182 + GS44697 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande
produkter att byggas in i vägg.

Mått (BxHxD): 400x300x80 mm
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Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

RETTANGOLO K

RETTANGOLO

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS53089-031

147 mm

GS53088-031

207 mm

GS53090-031

257 mm

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

ELEGANZA

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS44840-031

147 mm

GS44836-031

207 mm

GS44838-031

257 mm

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

RILIEVO

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS46088-031

212 mm

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS59092-031

175 mm

GS59089-031

215 mm

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.
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TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 1-GREPPS FÖR SEPARAT PIP

JO30186

GS44655

+

GS29683

+
JO30186 + GS44655 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande 1-greppsprodukter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

Mått (BxHxD): 300x300x80 mm
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ELEGANZA

INCISO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58061

1-vägs

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

RETTANGOLO K

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS46061

1-vägs

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

RETTANGOLO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS53061

1-vägs

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

CONO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44602

1-vägs

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

GOCCIA

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS45061

1-vägs

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44676

1-vägs

Goccia finns i färgerna
krom, matt vit, matt svart,
borstad krom, borstad
koppar, borstad svart metall
och koppar.

RILIEVO

FÖR SEPARAT VATTENPIP
ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS59061

1-vägs

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.

1-greppsblandare för tvättställ med
separat pip. Kan även användas till
dusch eller badkarspåfyllning.

11

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 2-GREPPS

JO30181

GS45089

+

GS29683

+
JO30181 + GS45089 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande 3-hålsprodukter att byggas in i vägg.

Mått (BxHxD): 400x300x80 mm
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Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

INCISO +

INCISO -

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS58194-707

190 mm

GS58190-707

210 mm

GS58192-707

255 mm

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS58094-707

190 mm

GS58090-707

210 mm

GS58092-707

255 mm

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

316 FLESSA

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS54092-239

146 mm

GS54094-239

200 mm

316 finns i mönstren Flessa,
Trame, Intreccio, Meccanica
och Cesello.

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.

ELEGANZA

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS46090-031

210 mm

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

RILIEVO

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS59090-031

213 mm

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.
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TERMOSTATBLANDARE FÖR DUSCH OCH BAD

1-VÄGS

Handdusch eller huvuddusch/badkarspåfyllning.

2-VÄGS

Handdusch + huvuddusch/badkarspåfyllning/annan funktion.

3-VÄGS

Handdusch + huvuddusch/badkarspåfyllning + annan funktion.

JO30183

GS09269

+

GS29683

+
JO30183 + GS09269 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande
produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

Mått (BxHxD): 300x400x80 mm
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INCISO +

INCISO -

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58232

1-vägs

GS58234

2-vägs

GS58236

3-vägs

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

RETTANGOLO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58132

1-vägs

GS58134

2-vägs

GS58136

3-vägs

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

ELEGANZA

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS20182

1-vägs

GS20184

2-vägs

GS20190

3-vägs

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

CONO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS46232

1-vägs

GS46234

2-vägs

GS46236

3-vägs

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

GOCCIA

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS45132

1-vägs

GS45134

2-vägs

GS45136

3-vägs

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS33842

1-vägs

GS33844

2-vägs

GS33846

3-vägs

Goccia finns i färgerna
krom, matt vit, matt svart,
borstad krom, borstad
koppar, borstad svart metall
och koppar.

RILIEVO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS59132

1-vägs

GS59134

2-vägs

GS59136

3-vägs

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.
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TERMOSTATBLANDARE FÖR DUSCH ELLER BAD

1-VÄGS

VIA MANZONI / VIA TORTONA

Handdusch eller huvuddusch/badkarspåfyllning.

2-VÄGS

Handdusch + huvuddusch/badkarspåfyllning eller
annan funktion.

3-VÄGS

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS38792

1-vägs

GS38794

2-vägs

GS38796

3-vägs

Finns färgerna krom, finox
och matt svart.

Handdusch + huvuddusch/badkarspåfyllning
+ annan funktion.

JO30183

GS38269

+

GS29683

+
JO30183 + GS38269 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande
produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

Mått (BxHxD): 300x400x80 mm
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1-GREPPSBLANDARE MED OMKASTARE
FÖR DUSCH ELLER BAD

VIA TORTONA

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44664

2-vägs

Finns färgerna krom, finox
och matt svart.

VIA MANZONI

1-greppsblandare med omkastare. För t.ex.
väggmonterad dusch med en huvuddusch samt
handdusch.

JO30184

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44634

2-vägs

Finns färgerna krom, finox
och matt svart.

GS38473

+

GS29683

+
JO30184 + GS38473 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande
produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

Mått (BxHxD): 300x400x80 mm

17

1-GREPPSBLANDARE MED OMKASTARE
FÖR DUSCH ELLER BAD

1-greppsblandare med omkastare. För t.ex. väggmonterad dusch
med en huvuddusch samt handdusch eller bodyjets.

JO30184

GS44673

+

GS29683

+
JO30184 + GS44673 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande
produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

Mått (BxHxD): 300x400x80 mm
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INCISO -

ELEGANZA

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58079

2-vägs

Inciso finns i färgerna krom,
finox, antik mässing, antik
brons, matt svart, svart
metall, borstad svart metall,
koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

RETTANGOLO K

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS46079

2-vägs

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

RETTANGOLO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS53079

2-vägs

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

CONO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44604

2-vägs

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

GOCCIA

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS45079

2-vägs

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44678

2-vägs

Goccia finns i färgerna
krom, matt vit, matt svart,
borstad krom, borstad
koppar, borstad svart metall
och koppar.

RILIEVO

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS59079

2-vägs

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.
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DUSCHBLANDARE MED 2 FUNKTIONER

2-vägs inbyggnadsbox ska du välja
om du valt inbyggnadslösning med t.ex:
•

Huvuddusch med 1 funktion + handdusch.

GS44103

GS29683

+
GS44103 + GS29683
Inbyggnadssystem för duschar med större vattenflöden.
Denna inbyggnadsbox är komplett med inbyggnadsdel (high flow) och
ger möjlighet för följande produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i Gessis
samtliga färger.

Mått (BxHxD): 233x418x88 mm
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VÄLJ DESIGN - Gessis reglage finns i olika utföranden:
• Smal front med vred (100 mm) i serierna 316 och
Inciso ger åtkomst till avstängning, byte/rengöring av
termostat, ventiler och filter.
• Bred front med vred (150 mm) i serierna Eleganza,
Rettangolo, Tondo och Cono ger åtkomst till
inspektion, avstängning, byte/rengöring av termostat,
ventiler och filter.
• Separata vred (i alla serier) ger åtkomst till avstängning, byte/rengöring av termostat, ventiler och filter.

316

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.
ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS54514

Smal front
med vred

GS54504

Separata vred

INCISO +

INCISO -

Inciso finns i färgerna krom, finox,
antik mässing, antik brons, matt
svart, svart metall, borstad svart
metall, koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

Inciso finns i färgerna krom, finox,
antik mässing, antik brons, matt
svart, svart metall, borstad svart
metall, koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58224

Smal front
med vred

GS58204

Smal front
med vred

GS58344

Separata vred

GS58214

Separata vred

ELEGANZA

RETTANGOLO

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44284

Bred front
med vred

GS44204

Bred front
med vred

GS46224

Separata vred

GS43214

Separata vred

TONDO

CONO

Tondo finns i färgerna krom,
borstad krom, finox, matt vit, matt
svart, svart metall, koppar, borstad
svart metall, och borstad koppar.

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44214

Bred front
med vred

GS44274

Bred front
med vred

GS43234

Separata vred

GS45234

Separata vred
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DUSCHBLANDARE MED 3 FUNKTIONER

3-vägspaket ska du välja om
du valt inbyggnadslösning av:
•

Huvuddusch med 2 funktioner
samt handdusch.

•

Takdusch, handdusch
samt separat vattenfall/jets.

GS44105

GS29683

+
GS44105 + GS29683
Inbyggnadssystem för duschar med större vattenflöden.
Denna inbyggnadsbox är komplett med inbyggnadsdel (high flow) och
ger möjlighet för följande produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i Gessis
samtliga färger.

Mått (BxHxD): 233x578x88 mm
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VÄLJ DESIGN - Gessis reglage finns i olika utföranden:
• Smal front med vred (100 mm) i serierna 316 och
Inciso ger åtkomst till avstängning, byte/rengöring av
termostat, ventiler och filter.
• Bred front med vred (150 mm) i serierna Eleganza,
Rettangolo, Tondo och Cono ger åtkomst till
inspektion, avstängning, byte/rengöring av termostat,
ventiler och filter.
• Separata vred (i alla serier) ger åtkomst till avstängning, byte/rengöring av termostat, ventiler och filter.

316

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.
ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS54516

Smal front
med vred

GS54506

Separata vred

INCISO +

INCISO -

Inciso finns i färgerna krom, finox,
antik mässing, antik brons, matt
svart, svart metall, borstad svart
metall, koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

Inciso finns i färgerna krom, finox,
antik mässing, antik brons, matt
svart, svart metall, borstad svart
metall, koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58226

Smal front
med vred

GS58206

Smal front
med vred

GS58346

Separata vred

GS58216

Separata vred

ELEGANZA

RETTANGOLO

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44286

Bred front
med vred

GS44206

Bred front
med vred

GS46226

Separata vred

GS43216

Separata vred

TONDO

CONO

Tondo finns i färgerna krom,
borstad krom, finox, matt vit, matt
svart, svart metall, koppar, borstad
svart metall, och borstad koppar.

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44216

Bred front
med vred

GS44276

Bred front
med vred

GS43236

Separata vred

GS45236

Separata vred
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DUSCHBLANDARE MED 4 FUNKTIONER

4-vägspaket ska du välja om
du valt inbyggnadslösning av:
•

Huvuddusch med 3 funktioner
samt handdusch.

•

Huvuddusch, handdusch,
vattenfall samt jets.

GS44107

GS29683

+
GS44107 + GS29683
Inbyggnadssystem för duschar med större vattenflöden.
Denna inbyggnadsbox är komplett med inbyggnadsdel (high flow) och
ger möjlighet för följande produkter att byggas in i vägg.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i Gessis
samtliga färger.

Mått (BxHxD): 233x581x88 mm
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VÄLJ DESIGN - Gessis reglage finns i olika utföranden:
• Smal front med vred (100 mm) i serierna 316 och
Inciso ger åtkomst till avstängning, byte/rengöring av
termostat, ventiler och filter.
• Bred front med vred (150 mm) i serierna Eleganza,
Rettangolo, Tondo och Cono ger åtkomst till
inspektion, avstängning, byte/rengöring av termostat,
ventiler och filter.
• Separata vred (i alla serier) ger åtkomst till avstängning, byte/rengöring av termostat, ventiler och filter.

316

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.
ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS54518

Smal front
med vred

GS54508

Separata vred

INCISO +

INCISO -

Inciso finns i färgerna krom, finox,
antik mässing, antik brons, matt
svart, svart metall, borstad svart
metall, koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

Inciso finns i färgerna krom, finox,
antik mässing, antik brons, matt
svart, svart metall, borstad svart
metall, koppar, borstad koppar,
guld och borstad mässing.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS58228

Smal front
med vred

GS58208

Smal front
med vred

GS58348

Separata vred

GS58218

Separata vred

ELEGANZA

RETTANGOLO

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44288

Bred front
med vred

GS44208

Bred front
med vred

GS46228

Separata vred

GS43218

Separata vred

TONDO

CONO

Tondo finns i färgerna krom,
borstad krom, finox, matt vit, matt
svart, svart metall, koppar, borstad
svart metall, och borstad koppar.

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

ARTIKELNR:

FUNKTION:

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS44218

Bred front
med vred

GS44278

Bred front
med vred

GS43238

Separata vred

GS45238

Separata vred
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1-GREPPS BADKARSBLANDARE MED OMKASTARE

1-greppsblandare med omkastare för inbyggnad med handdusch eller pip.
Kombineras med vattenfall, huvuddusch eller bräddavloppspåfyllning.

JO30191

GS44639

+

GS29683

+
JO30191 + GS44639 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande
produkter att byggas in i vägg.

Mått (BxHxD): 400x300x80 mm
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Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

RETTANGOLO K

RETTANGOLO

ARTIKELNR:

ARTIKELNR:

GS53136-031

Pip (184 mm)

GS53140-031

För handdusch
(ingår ej)

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

GS44906-031

Pip (184 mm)

GS44910-031

För handdusch
(ingår ej)

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

Kombineras med vattenfall, huvuddusch eller bräddavloppspåfyllning.

Kombineras med vattenfall, huvuddusch eller bräddavloppspåfyllning.

ELEGANZA

RILIEVO

ARTIKELNR:

ARTIKELNR:

GS46136-031

Pip (185 mm)

GS46138-031

För handdusch
(ingår ej)

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

Kombineras med vattenfall, huvuddusch eller bräddavloppspåfyllning.

GS59138-031

Pip (169 mm)

GS59140-031

Handdusch och
slang ingår

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.

Kombineras med vattenfall, huvuddusch eller bräddavloppspåfyllning.

CONO

ARTIKELNR:
GS45036-031

Pip (210 mm)

GS45038-031

För handdusch
(ingår ej)

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

Kombineras med vattenfall, huvuddusch eller bräddavloppspåfyllning.
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1-GREPPS BADKARSBLANDARE MED OMKASTARE

1-greppsblandare med omkastare för inbyggnad med handdusch eller pip.
För påfyllning av badkar via pip, badkarets bräddavlopp eller vattenfall.

JO30187

GS54139

+

GS29683

+
JO30187 + GS54139 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och
inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande produkter
att byggas in i vägg.

Mått (BxHxD): 400x300x80 mm
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Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.

316 MED HANDDUSCH

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS54038

2-vägs

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.

316 MED PIP

ARTIKELNR:

FUNKTION:

GS54136

2-vägs

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.
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BADKARSBLANDARE GOLVSTÅENDE

JO30185

GS46189

+

GS29683

+

JO30185 + GS46189 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande produkter att byggas in
i golv. Se fler produkter och modeller på www.sanova.se.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.
Mått (BxHxD): 300x300x80 mm
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316

ELEGANZA

Finns i färgerna borstad
stål, borstad svart metall,
borstad koppar, borstad
varm stål.

Eleganza finns i färgerna
krom, koppar, finox, guld,
svart metall, antik mässing
och borstad guld.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS54028

230 mm

GS46129

247 mm

RETTANGOLO K

RETTANGOLO

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

Rettangolo finns i färgerna
krom, finox, svart metall, matt
svart, borstad svart metall,
koppar och borstad koppar.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS53128

245 mm

GS24968

245 mm

CONO

RILIEVO

Cono finns i färgerna krom,
finox, matt vit, matt svart, svart
metall, koppar och borstad
svart metall.

Finns även i färgerna finox,
koppar, borstad koppar,
matt svart, matt vit, svart metall
och borstad svart metall.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS45028

195 mm

GS59128

242 mm
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BADKARSBLANDARE GOLVSTÅENDE

VIA MANZONI

VIA TORTONA

Finns färgerna krom, finox
och matt svart.

Finns färgerna krom, finox
och matt svart.

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

ARTIKELNR:

PIPUTSPRÅNG:

GS24969

247 mm

GS24942

240 mm

JO30185

GS38389

+

GS29683

+

JO30185 + GS38389 + GS29683
Följande kombination av inbyggnadsbox och inbyggnadsblandare ger möjlighet för följande produkter att byggas in
i golv. Se fler produkter och modeller på www.sanova.se.
Den synliga runda brickan på Gessis läckageindikator finns i
Gessis samtliga färger.
Mått (BxHxD): 300x300x80 mm
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FÄRGKODER GESSI
031 - KROM

279 - MATT VIT

708 - BORSTAD KOPPAR

147 - BORSTAD KROM

299 - MATT SVART

726 - BORSTAD VARM STÅL

149 - FINOX

706 - SVART METALL

727 - BORSTAD MÄSSING

080 - GULD

030 - KOPPAR

187 - ANTIK BRONS

087 - BORSTAT GULD

707 - BORSTAD SVART METALL

239 - BORSTAT STÅL

713 - ANTIK MÄSSING
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INBYGGNADSBOX - GESSI

INSTRUKTION
BYTE AV FRONTPLÅT FÖR EXTERN DEL

MED SEPARATA DEKORATIONSBRICKOR
GÄLLER FÖLJANDE INBYGGNADSBOXAR:

GS44103 - GS44105 - GS44107

ör extern del med separata dekorationsbrickor vid varje vred (se exempel fig.3)
kall förmonterad frontplåt (fig.1) bytas mot den bifogade frontplåten med
eparata hål (fig.2).

skandinaviska
komplett
OBS! EfterGessis
montering
är det viktigtinbyggnadsbox
att plåten rengörs kommer
noggrant så
att god med inbyggnadsdel och är en stabil och säker
box
rostfritt
stål. Följ
Densedan
är Godkänd
Sintef (EN1111) och uppfyller därför, vid korrekt installation,
dhäftning
av av
tätskiktet
erhålls.
ordinarieav
monteringsanvisning.
Boverkets byggregler (BBR). Denna box används för duschar som kräver högre vattenflöden.

(fig.1)
(fig.2)

(fig.3)

Boxen kan skruvas fast mellan reglar eller gjutas in i väggen. Läckageindikering ska installeras
utanför eventuell duschzon. Godkända tätskikt: PCI VG2014 och Mapei.
För extern del med separata dekorationsbrickor vid varje vred (se exempel fig.3) skall
förmonterad täckplåt (fig.1) bytas mot den bifogade frontplåten med separata hål (fig.2).
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BRUKSGATAN
3C, 531 40 LIDKÖPING
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TEL: 0510-48 58 90

l

ORDER@SANOVA.SE

l

WWW.SANOVA.SE

INBYGGNADSBOX - JORAMARK

Joramarks inbyggnadsbox är en stabil och säker box av rostfritt stål. Den är godkänd av Sitac
(SCO483-09) och uppfyller därför, vid korrekt installation, Boverkets byggregler (BBR).

Boxen kan skruvas fast mellan reglar eller gjutas in i väggen. Läckageindikering ska installeras
utanför eventuell duschzon, se bild ovan. Godkända tätskikt: Casco.
1. Inbyggnadsbox. 2. Servicelucka. 3. Täckplåt. 4. Dräneringsstycken. 5. Plugg. 6. Monteringsstag. 7. Fästbultar till inbyggnadsblandare. 8. Täckbricka för läckageindikator.
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