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Hur sätter vi tuffare krav på
vattenhushållning?
Under två dagar finns Villeroy & Boch Gustavsberg på plats i Almedalen,
Visby för att delta i seminarium tillsammans med VVS-Fabrikanternas Råd.
Här kommer man lyfta viktiga frågor som rör oss alla, oavsett om man är
politiker, byggherre, leverantör eller privatperson. Idag diskuteras frågan om
hur vi kan sätta tuffare krav på vattenhushållningen.Detta är ett extremt
aktuellt ämne då det råder vattenbrist i vårt land.
Hur sätter vi tuffare krav på vattenhushållning?
3 juli kl 15.00-15.30, monter H517

I dag ser vi tydligt hur klimatförändringar påverkar vår tillgång till dricksvatten
och stora delar av Sverige förväntas ha rekordlåga vattennivåer under 2017. Hur
kan politiken, byggandet och beteenden bidra till en effektivare vattenhushållning
där de bästa lösningarna blir standard i fastigheter?
Talare från Villeroy & Boch Gustavsberg, Thomas Göransson, Projektchef

För mer information och fullständigt program besök; VVS-Fabrikanternas
Råds hemsida

Gustavsberg är en av Skandinaviens ledande leverantörer av badrumsprodukter.
Hög nordisk standard, tidlös design och smarta lösningar som spar vatten, energi
och pengar gör det enkelt att skapa ett komplett badrum från Gustavsberg.
Företaget ägs av den tyska koncernen Villeroy & Boch AG, en av Europas största
producenter av badrumsinredningar. I koncernen ingår även varumärket Vatette,
ledande inom installationsmaterial för badrum. Gustavsbergsgruppen har i dag ca
400 medarbetare och omsätter över 1,1 miljard SEK.
Porslinstillverkning i Gustavsberg startade 1825. De första badrumsprodukterna
tillverkades 1939 och sedan dess har Gustavsberg stått för hög kvalitet, god
formgivning och innovativa lösningar i badrumsmiljö. Idag har
porslinstillverkningen ersatts av montering i Gustavsberg, men i fabriken i
Vårgårda tillverkas fortfarande blandare och har så gjort i över 100 år. Idag är
Gustavsberg ledare inom vattenbesparing och miljöarbete – från produkt till
färdig installation. Läs mer på www.gustavsberg.se
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