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19.495,-

Geberit AquaClean Sela  
– en unik oplevelse af velvære 
Side 2
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Geberit AquaClean Sela
Douchetoilet i et minimalistisk design, der passer diskret ind på 
ethvert moderne badeværelse. Toilettet har ingen skyllekant, hvor 
snavs og bakterier kan fæstne sig, og er derfor særdeles hygiejnisk 
og rengøringsvenligt. Douchen på toilettet rengøres både før og efter 
brug og kan justeres i styrke, temperatur samt placering for maksimal 
hygiejne og komfort. Toiletsædet er med softclose for en elegant og 
lydløs lukning og kan tilmed nemt tages af, så du kan foretage en 
grundig rengøring, 

WhirlSpray-teknologi 
Takket være den unikke  
WhirlSpray-teknologi forfines  
douchestrålen med dynamisk  
lufttilførsel, hvilket giver en  
behagelig og grundig rengøring 
med et lavt vandforbrug.

Grundigt skyl med TurboFlush 
Den innovative TurboFlush- 
skylleteknik er særligt støjsvag  
og skyller toiletskålen grundigere 
end et normalt skyl. Det betyder, 
at du næsten altid kan undvære 
toiletbørsten efter toiletbesøget.

Orienteringslys 
Toilettet er udstyret med et 
diskret og strømbesparende 
orienteringslys på bagkanten 
af toilettet, så du nemt kan 
orientere dig på badeværelset 
i mørke.

Fjernbetjening og app 
Alle funktioner på AquaClean 
Sela kan styres med én hånd på 
fjernbetjeningen. Du kan også 
indstille funktionerne via Geberit 
AquaClean-app’en og gøre din 
smartphone til din fjernbetjening. 

Det nye Geberit AquaClean Sela imponerer med et tidløst, puristisk formsprog, et 
endnu smukkere design og flere optimerede funktioner. AquaClean Sela tilbyder nu 
endnu mere komfort og takket være toiletskålen uden skyllekant en perfekt hygi-
ejne. Med AquaClean Sela får du et designorienteret toilet, der passer ind i næsten 
alle badeværelser uden at gøre sig bemærket som et douchetoilet.

SMART
ELEGANCE
Geberit AquaClean Sela

NYHED

19.495,-
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hansgrohe Talis E110
Håndvaskarmatur med vandbesparende 
EcoSmart-teknologi samt AirPower for en 
blød og stænkfri stråle. Med QuickClean 
antikalkfunktion. Inkl. bundventil. Krom.

895,-

hansgrohe Metropol 
Håndvaskarmatur med vandbesparende EcoSmart- 
teknologi samt AirPower-teknologi, hvor luft blandes 
i vandet for en blød, fyldig og let stråle. Med Quick-
Clean antikalkfunktion. Inkl. bundventil. Krom.   

1.795,-

GROHE Essence S-size
Håndvaskarmatur i et slankt og klassisk 
design med vandbesparende EcoJoy®, 
som reducerer vandforbruget til 5,7 
liter/min. Krom. Med eller uden 
bundventil. Frit valg.  

995,-  

Smukt  
design – både  
udvendigt og 

indvendigt

Damixa Silhouet Small  
Håndvaskarmatur i et slankt, 
skandinavisk og indbydende 
design, som byder på flere 
smarte og unikke Damixa- 
funktioner, som både øger 
komforten og sparer på vand 
og energi. Inkl. bundventil. 
Krom.    

945,-

Når  
design  

giver  
mening

Gustavsberg Estetic
Håndvaskarmatur med økostop, som gør det  
muligt at begrænse vandgennemstrømningen for 
et reduceret vandforbrug. Ekskl. bundventil.  
Mathvid eller matsort. Frit valg.

1.795,-
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E 
Berøringsfri håndvaskarmatur med temperatur-
regulering i siden. Armaturet er udstyret med 
vandbesparende EcoJoy®, som reducerer vand- 
forbruget til 5,7 liter/min. Krom. 

1.495,-

Berøringsfri

EcoSmart:  
Vandbesparende 
funktion, der bruger 
60% mindre vand 
end traditionelle 
armaturer.

Hvad er QuickClean?  
QuickClean er en antikalk- 
funktion, som gør det let  
at gnide kalkaflejringer af  
perlatoren med en finger.  
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Oras Inspera 
Håndvaskarmatur med praktisk høj svingtud  
og betjeningsvenligt greb i et moderne design.  
Inkl. bundventil. Krom.

 

2.295,-

Æstetik, funktionalitet og bæredygtighed er de tre ord, der kendetegner den nye armaturserie 
Inspera fra Oras. Serien har et gennemgående moderne look med en firkantet base samt  

afrundede, bløde kanter og rummer både berøringsfri armaturer med hygiejniske og  
bæredygtige fordele samt traditionelle armaturer, hvor fleksibilitet og ergonomiske fordele  
er i fokus. Faktisk rummer hele kollektionen 13 forskellige modeller – alle med individuelle 

funktioner – designet til at passe ind i både klassisk og moderne boligindretning.

Oras Inspera 
– Æstetik, funktionalitet og bæredygtighed

NY  
SERIE

Oras Inspera 
Håndvaskarmatur i et stilrent og 
tidløst design med et slankt greb. 
Inkl. bundventil. Krom.   

1.995,-

Oras Inspera berøringsfri 
Berøringsfri håndvaskarmatur i et ele-
gant design med temperaturregulering i 
siden. Armaturet reducerer dit vandfor-
brug og højner hygiejnen på bade- 
værelset, da spredningen af bakterier 
via berøring reduceres markant. Krom.   

3.495,-
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GROHE Essence 
Køkkenarmatur i et slankt 
design med en praktisk høj 
svingtud samt udtræksbru-
ser med to forskellige stråle-
typer: en standardstråle og 
en kraftigere stråle. Krom.     

1.995,-

Med udtræk og  
to stråletyper

Damixa Slate Pro  
Køkkenarmatur med svingtud 
og smart udtræk. Armaturet 
har koldstart og bruger derfor 
ikke varmt vand, når grebet er 
i midterposition for at redu-
cere varmtvandsforbruget. 
Krom/sort.

1.595,- 

NYHED

Dornbracht Tara 
Køkkenarmatur med svingtud 
og elegante og klassiske 
krydsgreb. Armaturet er 
udstyret med en luftblander, 
som blander vandstrålen med 
luft og reducerer vandfor-
bruget til max. 7 liter/min. 
Poleret krom.  

4.605,-

Nyt  
brand hos 
Comfort

Oras Optima  
– den nye  
hybridvandhane

Oras Optima 
Køkkenarmatur med en praktisk, 
høj og fleksibel svingtud samt to 
forskellige stråletyper: almindelig og 
spray. Armaturet kan både betjenes 
på grebene og via den berøringsfri 
funktion. Krom/sort.

NYHED
Oras Optima er den nye  
hybridvandhane til køkkenet, som 
kombinerer den traditionelle, ma-
nuelle vandhane med berøringsfri 
teknologi. Det betyder, at du både 
kan tænde for vandet på grebene, 
som du er vant til, men også ved 
at placere en hånd eller genstand 
foran sensoren – en stor fordel, når 
du har begge hænder fulde eller 
gerne vil undgå at placere beskidte 
hænder på vandhanen.

Med  
udtræk

Oras Inspera  
Køkkenarmatur med en praktisk, 
høj og praktisk svingbar C-tud 
og et betjeningsvenligt greb i et 
moderne design. Krom. 

2.295,-

5.695,-
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Få 750 kr. i cashback på 
Blue Home & Red
GROHE ønsker at gøre deres nyeste  
innovationer tilgængelige for alle.  
Derfor tilbagebetaler GROHE 750,- for  
professionel installation af GROHE Blue 
og Red indtil 31.12.2019 ved forevisning af 
faktura fra en VVS Comfort-installatør.

GROHE Red Duo 
Med GROHE Red får du kogende vand 
direkte fra hanen. Startsættet består af 
et køkkenarmatur med en høj og prak-
tisk svingbar C-tud, et filtersæt, som 
filtrerer kalk og klor fra vandet, samt en 
kompakt kedel i størrelse M, som passer 
ind under stort set alle køkkenvaske.  
Armaturet har børnesikring, der  
eliminerer risikoen for skoldning.

Kan du lide gadgets,  
eller er du bare praktisk anlagt? 
Nu kan du betjene din GROHE Blue vand-
hane via GROHE Ondus app’en på din 
smartphone. Med GROHE Ondus kan du 
også holde øje med dit daglige forbrug 
samt få besked, når filtret skal renses, eller 
din CO2-patron skal udskiftes – så du aldrig 
løber tør for vand med brus. 

10.995,- 11.495,-

GROHE Blue Home 
Med et GROHE Blue Home køkken- 
armatur kan du tappe filtreret og afkølet 
vand med enten meget, lidt eller ingen 
brus. Startsættet består af et køkken- 
armatur med en høj og praktisk sving-
bar C-tud, en køleenhed, et filter og en 
CO2-patron. Køleenheden kommer i en  
praktisk størrelse, der passer i alle skabe  
med en bredde på over 30 cm.

Vi lever i en verden, hvor vi ønsker, at ting skal ske med det samme. Så 
hvorfor vente på, at vandet koger eller bliver koldt nok? Med GROHE 
Blue Home får du perlende, friskt og iskoldt vand med eller uden brus 
ved et tryk på en knap, mens du med GROHE Red kan tappe filtreret og 
kogende vand sikkert og øjeblikkeligt – direkte fra hanen.

GROHE RED & BLUE Home 
– gør hverdagen lettere

Meget, lidt eller ingen brus?  
Valget er dit.
Afkølet vand uden brus:  
tryk på den øverste knap  
LED-lyset bliver nu blåt.

Afkølet vand med let brus:  
tryk begge knapper ind på samme 
tid. LED-lyset bliver nu turkis.

Afkølet vand med meget brus:  
tryk på den nederste knap.  
LED-lyset bliver nu grønt.

Børnenes sikkerhed har førsteprioritet i  
designet af GROHE Red®. Armaturet er  
derfor udstyret med ChildLock, en totrins- 
touch-aktivering, der sikrer, at man ikke  
kommer til at tænde for det kogende vand 
ved et uheld. 
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Duravit DuraStyle Nordisk toilet
’Back to wall’ toilet med helstøbt cisterne og en fuldt  
glaseret skyllerand. Fordelen ved denne model er, at 
toilettet er placeret helt ind til væggen, så der er færre 
overflader at rengøre. 3 og 4,5 liter skyl.  
Siddehøjde: 44 cm. Inkl. toiletsæde med softclose,  
som er aftageligt for nemmere rengøring.

. 

Gustavsberg Nautic 1500 toilet
Toilet med en heldækkende kondensfri cisterne.  
Toilettet er behandlet med en smuds- og kalkafvisende  
CeramicPlus-overflade og er uden skyllekant, hvilket giver et  
effektivt skyl helt op til kanten. 2 og 4 liter skyl. Siddehøjde: 
42 cm. Inkl. toiletsæde med softclose og Lift-off, som gør 
det nemt at løfte sædet af ved rengøring.

Ifö Spira Rimfree
Toilet i et rent og skandinavisk design med den 
rengøringsvenlige Ifö Clean-overflade. Toilettet har ingen 
skyllekant og er udstyret med et kraftigt og sprøjtefrit skyl, 
som forhindrer snavs i at sætte sig. 2 og 4 liter skyl. Sidde-
højde: 42 cm. Inkl. toiletsæde med softclose og quick- 
release, som gør det nemt at løfte sædet af ved rengøring.

Laufen Kompas E toilet
Toilet i et enkelt nordisk design. Toilettet er behandlet 
med en tophygiejnisk porefri LCC-overflade og har 
ingen skyllekant, hvor snavs og bakterier kan sætte sig, 
hvilket gør toilettet nemt at rengøre. 3 og 4,5 liter skyl. 
Siddehøjde: 43 cm. Inkl. toiletsæde med softclose samt 
quick-release, som gør det let at klikke sædet af for en 
grundigere rengøring.

Geberit Group

Nordisk 
design

Uden  
skyllekant

Uden  
skyllekant

Uden  
skyllekant

Nemt og enkelt – trygt og sikkert 
Du vælger et toilet – vi leverer og monterer det for
dig og tager gerne det gamle med os.

Leveret og monteret*

3.995,-
*Monteret til bestående installation  

og max. 20 km fra butikken
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Reframe Collection håndkædekroge
To elegante og stilrene håndklædekroge, som holder dine 
håndklæder sikkert på plads. Børstet stål.

799,-

Reframe Collection håndklædestang.  
Børstet stål. 

1.599,-

Fem
smukke 

overflader
Reframe Collection fås i 5 forskellige 
overflader. Vælg mellem børstet eller 

poleret stål samt messing, kobber  
og sort med slidstærke  

PVD-overflader, som holder 
produkterne smukke i lang tid. 

Reframe Collection 
toiletbørste
Stilfuld og tophygiejnisk 
toiletbørste med ud- 
skifteligt børstehoved 
udviklet til at opsamle 
mindst mulig vand og 
papir. Vælg mellem en 
væghængt eller gulv-
stående model.  
Børstet stål. 

1.799,-

Begge modeller er udstyret med en 
indvendig plastikbeholder, så du 

undgår bakterier mellem den indre 
og ydre beholder. Den indvendige 
beholder har håndtag, så den kan 
tømmes uden at komme i kontakt 

med bakterier. 

Reframe Collection bruseskraber
Bruseskraber med separat magnetisk ophæng, som kan  
placeres lige der, hvor du har mest brug for den. Børstet stål.

1.099,-

NYHED

NYHED

Reframe Collection hjørnehylde
Hjørnehylde med spor, der dræner vandet af pladen 
samt antislip-barriere, som sikrer, at shampoo og andre 
badprodukter ikke glider af hylden, når den er våd. 
Hylden er ideel til mindre badeværelser og kan tilpasses 
hjørner, der ikke er helt vinkelrette. Børstet stål.

999,-

Reframe Collection  
toiletrulleholder reserve.  
Børstet stål. 

999,-

Reframe Collection toiletrulleholder. 
Børstet stål.

999,-

Reframe Collection sæbehylde og bruseskraber 
Sæbehylde med magnetisk ophæng til bruseskraberen. 
Hylden er produceret med spor, der dræner vandet af 
pladen samt antislip-barriere, som sikrer, at shampoo og 
andre badprodukter ikke glider af hylden, når den er våd. 
Børstet stål.

2.099,-
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SHOWER LIKE A PRO

VIND MED  
SAGAN OG 
BORA- 
HANSGROHE
Vind en BORA-hansgrohe cykel- 
trøje med en ægte signatur af 
Peter Sagan. Du deltager i kon- 
kurrencen på vores Facebook-side.
Konkurrencen slutter den 8. juli 2019.

hansgrohe Raindance Select S PowderRain
Håndbruser med tre stråletyper, som der let skiftes 
mellem på Select-knappen. PowderRain er en ny 
stråletype, som med sine mikrofine vandperler  
føles som varm sommerregn på huden. Med 
QuickClean antikalkfunktion. Krom.

695,-

hansgrohe Raindance Select  
S PowderRain
Brusesæt bestående af håndbruser med tre 
stråletyper, der let skiftes mellem på  
Select-knappen. PowderRain er en ny  
stråletype, der med sine mikrofine vandperler 
føles som varm sommerregn på huden.  
Med QuickClean antikalkfunktion. Krom.  

1.495,-

hansgrohe Croma Select E Vario 
Brusesæt bestående af håndbruser i soft- 
cube-design samt termostat med EcoStop-
knap, der begrænser vandgennemstrøm-
ningen til 10 liter/min. Håndbruseren har 
tre forskellige stråletyper, som der let skiftes 
mellem på Select-knappen. Med Quick-
Clean antikalkfunktion. Krom.  

1.995,-

hansgrohe Ecostat 1001 CL
Termostatarmatur med  
ergonomiske og betjenings- 
venlige greb. Armaturet er 
udstyret med en EcoStop-knap, 
som reducerer vandgennem-
strømningen til 10 liter/min. 
Krom.

795,-

hansgrohe Crometta Vario 
Brusesæt bestående af hånd-
bruser med to stråletyper, som 
der skiftes mellem ved at dreje 
på stråleskiven. Med Quick- 
Clean antikalkfunktion.  
Krom/hvid. 

395,-

+

Igen i år er hansgrohe en af de to 
hovedsponsorer for WorldTour- 
cykelholdet BORA-hansgrohe.  
Efter en succesrig 2018-sæson, hvor 
holdet endte på UCI-ranglistens  
3. plads, er BORA-hansgrohe klar til 
bl.a. Tour de France, Giro d’Italia og 
Vuelta a España 2019. Holdets store 
stjerne er Peter Sagan, der i 2017 
som den første nogensinde blev 
tredobbelt verdensmester i lande-
vejscykling. I 2018 kørte Sagan sig til 
flere podieplaceringer i de store løb 
samt tre etapesejre i Tour de France. 
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Oras Hydractiva Style
Brusesæt bestående af håndbruser med de 
tre stråletyper Sensitive, Intense og Pulse, 
som du let skifter mellem på håndbruserens 
knap. Inkl. sæbeskål. Krom. 

1.595,-

Sensitive – blød og afslappende stråle
Intense – kraftfuld stråle
Pulse – massagestråle

Oras Esteta  
– plejer din krop  

og din sjæl

Luksuriøs hovedbruser  
på 36 x 22 cm

Oras Esteta Rainshower 
Brusesystem bestående af stor,  
luksuriøs hovedbruser på 36 x 22 cm, 
en Hydractiva håndbruser med tre 
forskellige stråletyper samt termostat 
med rummelig hylde i sikkerhedsglas. 
Du skifter let mellem de tre stråletyper 
på håndbruserens knap. 

Krom/hvid sikkerhedsglas  7.995,-
Krom/grå sikkerhedsglas  7.995,-

Som varm 
sommerregn 
på huden

Justerbar  
brusestang

hansgrohe Raindance Select S PowderRain
Showerpipe i harmonisk, afrundet design 
med en luksuriøs hovedbruser på Ø24 cm og 
håndbruser med tre forskellige stråletyper, 
som du let skifter mellem på Select-knappen. 
Krom.  

Vælg mellem den klassiske stråle, 
Rain, som med sine brede bruseregn 
er ideel til hverdagens bruserutine, 
massagestrålen WhirlAir, som hjælper 
med at friske både hud og muskler 
op eller den fløjlsbløde Powder- 
Rain-stråle med mikrodråber. 

6.695,-
Tre stråletyper  
– tre bruseoplevelser
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GROHE Grohtherm Rainshower  
Cosmopolitan indbygningsløsning 
Indbygningsløsning bestående indbygnings- 
termostat, luksuriøs hovedbruser på Ø21 cm 
samt håndbruser i et slankt design.  
Inkl. GROHE Rapido SmartBox.  
Lækagesikring medfølger ikke. Krom.

6.995,-

QTOO badekararmatur med  
håndbruser til indbygning 
Indbygningsløsning bestående af kararmatur, hånd-
bruser med vægholder og slange i mathvid gummi 
samt mathvide pin-greb i corian. Fremstillingen i 
rustfrit stål gør løsningen slidstærk og forlænger 
levetiden. Samtidig er rustfrit stål både et allergi- og 
rengøringsvenligt materiale. Matbørstet.

11.730,-

GROHE Grohtherm SmartControl Cube  
Indbygningsløsning bestående af hoved-
bruser i et kubistisk design på 31 x 31 cm 
med tre stråletyper, håndbruser i et slankt 
design samt SmartControl indbygnings- 
termostat. Med et simpelt tryk eller drej på 
termostatens tre ikon-knapper styrer du 
let både vandmængden og skift af de tre 
stråletyper. Inkl. GROHE Rapido SmartBox 
og GROHE indbygningsboks til hoved- 
bruser. Krom. 

8.295,-

Nyd den fulde  
bevægelsesfrihed  

under bruseren

Få en fremtidssikret og fleksibel 
løsning med den innovative  

indbygningsboks Rapido Smart-
Box fra GROHE. Boxen passer til alle 
indbygningsprodukter fra GROHE, 
og du kan derfor nemt udskifte din 

forplade, lige når du ønsker.

Skjul teknologien
Fremhæv skønheden

Komplet 
indbygnings- 

system

Hovedbruser Ø30 cm

Løsningen indeholder alt det nødvendige tilbehør til 
montering inkl. den lovpligtige lækagesikring, som 
sikrer en vandtæt og godkendt samling i væggen.

QTOO Circle brusesystem til indbygning  
Komplet indbygningsløsning i rustfrit stål bestående af 
en lækker stor hovedbruser på hele Ø30 cm, håndbru-
ser i et elegant og aflangt design samt indbygget ter-
mostat med to synlige greb. Fremstillingen i rustfrit stål 
gør brusesystemet slidstærkt og forlænger levetiden.  
Samtidig er rustfrit stål både et allergi- og  
rengøringsvenligt materiale. Matbørstet.  

21.261,-

Skønheden ligger i detaljen 
QTOOs nye pin-greb er det 
perfekte match til de mathvide 
overflader på både badekar og 
vaske. Nu kan du nemlig få de 
små pins på grebene i mathvid 
corian, og opnå et ensartet og 
strømlinet udtryk.  

Når du vælger en indbygningsløsning, får dit 
badeværelse et stilrent og minimalistisk udtryk. 
Men det er ikke den eneste fordel. Ved at  
skjule fx bruse- eller kartermostaten i væggen 
får du også fordele som mere plads og  
hurtigere og lettere rengøring.
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Dansani Match E brusehjørne 
Brusehjørne bestående af to halvrunde brusedøre 
med klare glasflader i 6 mm hærdet sikkerhedsglas. 
Glasset er behandlet med EasyCare, som får vandet 
til at prelle af, så der efterlades færre kalkaflejringer. 
Dørene kan åbnes indad og udad og har  
hæve-/sænkefunktion, der løfter dørene fri af gulvet.  
Mål: H: 200 x B: 89-91 cm.

3.600,-

BLÜCHER Waterline er en universel og fleksibel baderumsrende i et elegant 
design med valgfri placering af udløbet, som både kan placeres til højre og til 
venstre. Placeringen af renden er ligeledes fleksibel – du vælger nemlig selv, 
om renden skal placeres langs væggen, ud fra væggen eller frit i gulvet. Vælg 
dertil mellem et stort udvalg af designriste, og sæt dit personlige touch på 
badeværelset. Baderumsrenden er fremstillet i rustfrit stål og er derfor nem at 
holde blank og pæn.

Kontakt din lokale VVS Comfort-forhandler,  
og få et tilbud på BLÜCHER Waterline. 

4
farver

Den populære Mobile fra Dansani er et praktisk og  
multifunktionelt møbel, som kan placeres i badeværelset, 
soveværelset eller andre rum, hvor det kniber med  
pladsen til opbevaring. Fås i fire farver: mathvid, hvid høj-
glans, lys eg eller mørk eg. Leveres færdigsamlet. Frit valg. 

1.195,-

BLÜCHER Waterline – en komplet afløbsløsning

Dørene kan  
åbnes indad  

og udad

Æstetik og 
funktionalitet i 
sin reneste form

Alape hylde 
Hylde til vægmontering med håndklædeholder.  
Fremstillet i aluminium. Matsort. B: 80 x H: 5 x 10 cm.   

2.369,-

Nyt  
brand hos 
Comfort

QTOO Uno toiletrulleholder 
Matbørstet eller poleret rustfrit stål.

423,-
QTOO Uno håndklædekroge 
2 stk. Matbørstet eller poleret 
rustfrit stål.  

375,-

QTOO UNO er en serie af badeværelses- 
tilbehør designet af den danske designer 

Hans Thyge Raunkjær. Tilbehøret er  
produceret i rustfrit stål, hvilket sikrer en  

lang levetid og en smuk finish.
QTOO Uno toiletbørste
Til vægmontering.  
Matbørstet eller poleret 
rustfrit stål. 

1.066,-

QTOO Uno  
toiletrulleholder reserve 

Matbørstet eller poleret  
rustfrit stål. 

423,-
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Danfoss Eco™ radiatortermostat
Intelligent, elektronisk og programmerbar 
radiatortermostat, som du via Bluetooth på 
din smartphone kan programmere efter dine 
behov. Med LCD-display. Ikke kompatibel 
med Danfoss Link eller gulvvarme.  

295,-

Danfoss Smartvarme  
– den nemme  
vej til intelligent  
opvarmning

Spar  
op til 23 %  

på dit energi- 
forbrug

Det røde lys signalerer,  
at din smartphone er for-
bundet med termostaten.

Lad opvarmningen følge din daglige rutine
Med Danfoss Eco™ radiatortermostaten kan du nemt og 
enkelt styre varmen i dit hjem fra din smartphone. Via den 
brugervenlige Danfoss Eco™ App kan du programmere 
radiatortermostaterne efter dine behov i en afstand på op til 
10 meter. Lav fx en ugeplan, der passer til dig og din families 
daglige rytme, og angiv hvornår varmen skal være tændt og 
slukket, så du undgår at bruge varme, når du ikke er  
hjemme. Du programmerer den enkelte termostat indivi- 
duelt. Har du flere Danfoss Eco™ termostater i din bolig, 
kan du let kopiere dit ugeprogram til de øvrige termostater. 

Danfoss Link™ startpakke
Danfoss Link™ startpakke til tre rum/radiatorer, som giver 
dig mulighed for trådløs styring af dit varmesystem.

Pakken indeholder:
· 1 stk. Danfoss Link™ CC kontrolenhed
· 3 stk. Danfoss Link™ Connect radiatortermostater 

2.895,-

Opdag lækager, og stop oversvømmelser i  
hjemmet med GROHE Sense & GROHE Sense Guard

GROHE Sense Guard Kit
Pakken består af en elektronisk styreenhed med vandafbryder 
samt tre vandalarmer, batteridrevet. Styreenheden kræver 
tilgængelig Wi-Fi og 230 V strømforsyning. 

3.700,-
+

Kom godt
og nemt   
i gang

Du kender  
røgalarmen

- kender du også 
vandalarmen?

Kom vandskaden i forkøbet
Det smarte sikkerhedssystem GROHE Sense 
Guard overvåger luftfugtigheden, registrerer 
lækager og advarer dig og lukker for vand- 
tilførslen, hvis uheldet er ude.

GROHE Sense Guard kan opfange alt fra 
smålækager til mere alvorlige skader som 
sprængte vandrør. I det øjeblik en lækage  
registreres, får du besked på din smartphone 
via GROHE ONDUS App, og afbryderen vil 
automatisk lukke for vandtilførslen, så du  
undgår følgeskader. 

Overvåg dit forbrug
Med GROHE ONDUS app’en kan du holde 
dig opdateret samt overvåge, kontrollere 
og styre vandforsyningen i hjemmet. Du har 
også mulighed for at skræddersy dine egne 
personlige indstillinger. 
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Ifö Spira Art væghængt toilet
Væghængt toilet uden skyllekant og med  
rengøringsvenlig Ifö Clean-glasur, som gør  
det svært for kalk og snavs at fæstne sig. 
Ekskl. sæde.

2.795,-

Me by Starck Compact væghængt toilet
Væghængt toilet i et kompakt design behandlet med 
den vand- og smudsafvisende WonderGliss, som gør det 
svært for kalk og snavs at fæstne sig. Toilettet har  
ingen skyllekant, hvor snavs og bakterier kan gemme sig, 
hvilket både letter rengøringen og forbedrer hygiejnen. 
Inkl. sæde med softclose og aftageligt sæde for  
nemmere rengøring.  

2.690,-

Villeroy & Boch Subway væghængt toilet
Væghængt toilet i et simpelt design med rene linjer 
fremstillet i hygiejnisk og robust sanitetsporcelæn og 
behandlet med Villeroy & Bochs rengøringsvenlige 
CeramicPlus-overflade, som er modstandsdygtig over 
for kalk og bakterier. Inkl. sæde med softclose samt 
quick-release for nem aftagning ved rengøring. 

3.290,- 

Pressalit Sway Norden passer til følgende toiletter:
Ifö Sign væghængt/gulvstående, Ifö Sign Art væghængt, 
Ifö Spira gulvstående, Ifö Cera 3860 gulvstående,  
Gustavsberg Nautic væghængt/gulvstående, Gustavsberg 
Nordic 2300/2002 og Laufen Kompas gulvstående.

Geberit Group

GROHE Euro Keramik væghængt toilet
Væghængt toilet i et tidløst design uden skyllekant for 
en forbedret hygiejne med færre bakterier, nemmere 
rengøring samt et renere og mere effektivt skyl. Toilettet 
er behandlet med en slidstærk, robust og blank  
glasering, som sikrer toilettet en lang levetid. Inkl. sæde 
med softclose samt quick-release for nem aftagning.  

2.690,-

Laufen Alessi One væghængt toilet
Væghængt toilet i et unikt og prisvindende design af 
den italienske designer Stefano Giovanni. Toilettet er 
behandlet med en tophygiejnisk porefri LCC-overflade 
og har ingen skyllekant, hvor snavs og bakterier kan 
sætte sig, hvilket gør toilettet særdeles hygiejnisk og 
let at rengøre. Inkl. sæde med softclose for en blød og 
dæmpet lukning. 

8.290,- 

Pressalit Spira Art toiletsæde
Toiletsæde med softclose for en blød og dæmpet  
lukning samt quick-release, som gør det nemt at 
klikke sædet af ved rengøring. Designet af Knud 
Holscher. Passer til alle Ifö Spira Art toiletter. 

1.495,-

Pressalit Sway Norden  
Toiletsæde i strømlinet og prisvindende design. 
Med funktionen softclose får du et sæde, som 
ved et forsigtigt skub lukker i en blød bue, mens 
funktionen Lift-Off gør det muligt at tage sædet 
af for en grundigere rengøring.    

Hvid 995,-
Sort 1.295,-
Antracitgrå 1.395,-

Me by Starck
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Dansani Jupiter pendel
Energibesparende LED-pendel i 
ultratyndt og lækkert design med 
dæmpbar belysning. Sort. Fås 
også i hvid og krom. Ø8 cm. 

625,-

Dansani hylde
Fleksibel hylde med røgfarvede 

glashylder til opbevaring af fx 
toiletruller og håndklæder. Sort. 

H: 12 x B: 40 x D: 12 cm. 

675,-

I modsætning til de ydre 
slanke og skarpe linjer, 

er Marcato-vaskens indre 
kendetegnet ved et blødt og 

rengøringsvenligt design.

Dansani YOU Urban møbelsæt
Møbelsæt bestående af vaskeskab i hvid 
elm med to push-open-skuffer samt 
bordstående Marcato-vask i et markant 
og let design, som kan placeres til højre, 
venstre eller i midten. Vasken er placeret 
på en bordplade fremstillet i det ultra- 
tynde materiale solid surface.  
B: 200 x H: 64 x D: 44 cm.

14.310,-

Dansani YOU Urban højskab
Rummeligt højskab i hvid elm med  
dobbeltlåge med push-open. Der er  
mulighed for indvendigt LED-lys samt 
bakker på indersiden af lågen.  
H: 176 x B: 60 x D: 33 cm. 

5.400,-

Dansani Moon spejl
Cirkelformet spejl med LED-lysramme i 
matsort. Rammens lys giver en centreret 
belysning omkring ansigtet, så du undgår 
uønskede skygger. Spejlet har indbygget 
touchpanel med tænd- og slukfunktion 
samt trinløs dæmpning og farve- 
temperaturstyring. Ø90 cm. 

4.925,-

Dansanis nye møbelserie YOU 
giver dig alle muligheder for at 
skræddersy et flot og funktionelt 
badeværelse med udgangspunkt 
i den, du er. Møblerne fås i lige 
præcis den farve, du drømmer 
om, og det store udvalg af tilbe-
hør og accessories giver dig rig 
mulighed for at understrege din 
personlige stil. 

Oplev mere 

YOU
her

Dansani 

– et univers af personlige losningerI
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Dansani YOU Classic møbelsæt
Møbelsæt bestående af vaskeskab med 
rammefront lakeret i en valgfri farve og 
to skuffer med sorte greb. Vasken har et 
enkelt og kantet design og er fremstillet i 
ægte sanitetsporcelæn med en robust og 
rengøringsvenlig mathvid overflade.  
Foretrækker du en grebsfri løsning, er  
der mulighed for tilvalg af skuffer med  
push-open. Støtteben kan tilkøbes.  
B: 100 x H: 64 x D: 35 cm.

13.765,- 

Dansani Panorama spejlskab
Spejlskab med vandrette lysfelter i top 
og bund, som giver det optimale lys til 
daglige rutiner som makeup og barbering. 
Felterne er placeret bag spejlglasset for 
lettere rengøring. Spejlskabet har ni  
flytbare glashylder og er udstyret med 
lysstyring, elstik, magnet og forstørrelses-
spejl. B: 100 x H: 80 x D: 14,5 cm.

8.395,- 

Dansani YOU Classic højskab
Højskab med rammefront lakeret i en 
valgfri farve med sort greb og sorte  
støtteben. Der er mulighed for indvendigt 
LED-lys og bakker på indersiden af lågen  
B: 40 x H: 176 x D: 35 cm. 

5.600,- 

Dansani Lyra pendel
Energibesparende LED-pendel i et retro 
design med dæmpbar belysning. Sort.  
Fås også i messing. Ø4 cm.

625,-

Farverige muligheder
Alle møbler i YOU-serien fås i lige præcis den farve, du ønsker på dit 
badeværelse. Da den samme farvekode kan se forskellig ud afhængig 
af fabrikat, materiale, glans og lysforhold, anbefaler vi, at du foretager 
dit farvevalg i samarbejde med din VVS Comfort-forhandler. 

Oplev mere 

YOU
her

Det viste møbelsæt har NSC-farven S 3010 – B30G
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Fordelen ved Unilift CC- 
pumpen er dens sugeevne. 
Hvor traditionelle pumper kan 
pumpe vandstanden ned til 
3 cm, kan Unilift CC pumpe 
vandstanden helt ned til 3 
mm. I en kælder på 100 m2 vil 
det svare til 2.700 liter vand 
mindre, som du skal fjerne 
med kost, klud og spand.

Undgå tilstopning
Den praktiske og flytbare fil-
terboks med netsider fungerer 
som et filter mod genstande, 
som flyder rundt i vandet, og 
reducerer dermed risikoen for 
tilstopning. Selve pumpen er 
også udstyret med en si, som 
ikke kan passeres af genstande 
over 1 cm. Når pumpen ikke er 

i brug, kan boksen anvendes til 
opbevaring. 

Så nemt er det:
1.  Monter slangen på  

pumpen, og placer pumpen 
i filterboksen

2.  Placer filterboksen i vandet 
3.  Før slangen derhen, hvor 

vandet skal ledes til
4.  Start pumpen 

Når pumpen ikke opsuger 
mere vand, kan du afmontere 
sien i bunden af pumpen og 
placere pumpen direkte på 
gulvet. Pumpen vil herefter  
opsuge den resterende  
mængde vand – helt ned  
til 3 mm.

Grundfos Multiboks CC7
1 stk. bestående af:

·  Grundfos Unilift CC7-pumpe med Storz-C 
kobling for nem montering af slange

·  En multifunktions-filterboks 

·  15 meter slange med beskyttelseskappe

·  En ekstra Unilift CC-adapter, som passer  
til flere størrelser slanger.

2.895,-

Grundfos Multiboks  
– en alt-i-en-løsning til oversvømmelser

Står kælderen under vand, gælder det om 
at få fjernet vandet så hurtigt og effektivt 
som muligt. Med en Grundfos Multiboks 
har du alt, hvad du skal bruge lige ved 
hånden – nemlig en enkel og komplet 
pumpeløsning i højeste kvalitet. 

– en investering der betaler sig 

 SCOP 4 ∙  SEER 7

Altech  
POLARIS 12K

Altech  
SIRIUS 9K

Altech Polaris 12K Altech Sirius 9K Altech Sirius 12K

VVS. Nr.  346867037  346867535  346867542

Effekt

Varmeeffekt  3670 W  3500 W  4200 W

Tilført effekt ved varmedrift  990 W  745 W  950 W

Køleeffekt  3500 W  2700 W  3530 W

Tilført effekt ved køledrift  1085 W  550 W  840 W

Forsyning 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas

Energimærke varme   A  +  A +++  A +++

Energimærke køl  A ++  A +++  A +++

Årsvirkningsgrad SCOP varme  4  5,1  5,1

Årsvirkningsgrad SEER køling  7  8,5  8,5

Lyd
Lydtryk indedel dB (A) 42/38/35/32/30/28/26 43/41/38/36/33/31/29 46/43/41/38/36/34/21

Lydtryk udedel dB (A)  52  53  54

Mål
Indedel B x H x D  845×289×209 mm  996×301×225 mm  996×301×225 mm

Udedel B x H x D  848×596×320 mm  899×596×378 mm  899×596×378 mm

Vægt
Indedel  10,5 kg  13 kg  13,5 kg

Udedel  31 kg  44,5 kg  45,5 kg

Rør
Væskerør diameter  1/4 ”  1/4  ”  1/4 ”

Gasrør diameter  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”

Afstande

Max. Længde kølerør uden ekstra 
påfyldning af kølemiddel  5 m  5 m  5 m

Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør  16 g./m.  16 g./m.  16 g./m.

Max. Længde kølerør i alt  20 m  15 m  20 m

Max. Højde mellem ude- og indedel  10 m  10 m  10 m

Kølemiddel  R32  R32  R32

Kølemiddel mængde  0,7 kg  1 kg  1 kg

WiFi Indbygget Indbygget Indbygget

Produktfordele

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel
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80g铜版纸
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1:1

√

√

√

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料，每张离型纸上一张贴纸。

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色 ：PANTONE 431 C
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签   名 日  期

80g铜版纸
√

√

√

1:1

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。
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材料及厚度:
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签   名 日  期

80g铜版纸
√

√

√

1:1

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

A+++A+++

A+

62229963020

客户名称:

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE
SIRIUS OG POLARIS

Altech Polaris 12K Altech Sirius 9K Altech Sirius 12K

VVS. Nr.  346867037  346867535  346867542

Effekt

Varmeeffekt  3670 W  3500 W  4200 W

Tilført effekt ved varmedrift  990 W  745 W  950 W

Køleeffekt  3500 W  2700 W  3530 W

Tilført effekt ved køledrift  1085 W  550 W  840 W

Forsyning 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas

Energimærke varme   A  +  A +++  A +++

Energimærke køl  A ++  A +++  A +++

Årsvirkningsgrad SCOP varme  4  5,1  5,1

Årsvirkningsgrad SEER køling  7  8,5  8,5

Lyd
Lydtryk indedel dB (A) 42/38/35/32/30/28/26 43/41/38/36/33/31/29 46/43/41/38/36/34/21

Lydtryk udedel dB (A)  52  53  54

Mål
Indedel B x H x D  845×289×209 mm  996×301×225 mm  996×301×225 mm

Udedel B x H x D  848×596×320 mm  899×596×378 mm  899×596×378 mm

Vægt
Indedel  10,5 kg  13 kg  13,5 kg

Udedel  31 kg  44,5 kg  45,5 kg

Rør
Væskerør diameter  1/4 ”  1/4  ”  1/4 ”

Gasrør diameter  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”

Afstande

Max. Længde kølerør uden ekstra 
påfyldning af kølemiddel  5 m  5 m  5 m

Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør  16 g./m.  16 g./m.  16 g./m.

Max. Længde kølerør i alt  20 m  15 m  20 m

Max. Højde mellem ude- og indedel  10 m  10 m  10 m

Kølemiddel  R32  R32  R32

Kølemiddel mængde  0,7 kg  1 kg  1 kg

WiFi Indbygget Indbygget Indbygget

Produktfordele

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

客户名称:

材料

物料编码:62229963018
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能源标签(带胶)

批准会签

会  签

工艺

审核

编制

钣金

喷塑

两器

管路

采购

机加件

喷涂

丝印

控制

预装

注塑

物料状态

借通用登记

标准化

数据审核

审定

标记 处数 分区 更改文件号

质控

发放单位

生产

采购

空四

空六

试制

控制

家技

钣金

喷塑

注塑

两器

管路一

管路二

模具

筛选

巴西

重庆

商技

签  名 日  期

图样标记 质量 比例

家研

小家电

使用范围

内销
出口
通用

TTK14.V1

是否属于客户化物料

否
是

空一

空二

空三

空五

80g铜版纸

62229963018
1:1

√

√

√

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料，每张离型纸上一张贴纸。

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色 ：PANTONE 431 C
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物料编码:62229963019
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Model Altech Sirius 9K
Altech Sirius 9K
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材料及厚度:
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签   名 日  期

80g铜版纸
√

√

√

1:1

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

3,8

5,7
933

A+++ A+++

62229963019

客户名称:

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

物料编码:62229963020
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批准会签
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Model Altech Sirius 12K
Altech Sirius 12K
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材料及厚度:
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签   名 日  期

80g铜版纸
√

√

√

1:1

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

A+++A+++

A+

62229963020

客户名称:

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE
SIRIUS OG POLARIS

Altech Polaris 12K Altech Sirius 9K Altech Sirius 12K

VVS. Nr.  346867037  346867535  346867542

Effekt

Varmeeffekt  3670 W  3500 W  4200 W

Tilført effekt ved varmedrift  990 W  745 W  950 W

Køleeffekt  3500 W  2700 W  3530 W

Tilført effekt ved køledrift  1085 W  550 W  840 W

Forsyning 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas

Energimærke varme   A  +  A +++  A +++

Energimærke køl  A ++  A +++  A +++

Årsvirkningsgrad SCOP varme  4  5,1  5,1

Årsvirkningsgrad SEER køling  7  8,5  8,5

Lyd
Lydtryk indedel dB (A) 42/38/35/32/30/28/26 43/41/38/36/33/31/29 46/43/41/38/36/34/21

Lydtryk udedel dB (A)  52  53  54

Mål
Indedel B x H x D  845×289×209 mm  996×301×225 mm  996×301×225 mm

Udedel B x H x D  848×596×320 mm  899×596×378 mm  899×596×378 mm

Vægt
Indedel  10,5 kg  13 kg  13,5 kg

Udedel  31 kg  44,5 kg  45,5 kg

Rør
Væskerør diameter  1/4 ”  1/4  ”  1/4 ”

Gasrør diameter  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”

Afstande

Max. Længde kølerør uden ekstra 
påfyldning af kølemiddel  5 m  5 m  5 m

Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør  16 g./m.  16 g./m.  16 g./m.

Max. Længde kølerør i alt  20 m  15 m  20 m

Max. Højde mellem ude- og indedel  10 m  10 m  10 m

Kølemiddel  R32  R32  R32

Kølemiddel mængde  0,7 kg  1 kg  1 kg

WiFi Indbygget Indbygget Indbygget

Produktfordele

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger 

på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

客户名称:

材料

物料编码:62229963018
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注塑
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标准化
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采购
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试制

控制
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喷塑

注塑
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管路一
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模具

筛选

巴西

重庆

商技
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图样标记 质量 比例
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使用范围
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出口
通用
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是否属于客户化物料

否
是

空一

空二

空三

空五

80g铜版纸

62229963018
1:1

√

√

√

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料，每张离型纸上一张贴纸。

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色 ：PANTONE 431 C
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物料编码:62229963019
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技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。
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苏坚榆 180801
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Altech Sirius 12K
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80g铜版纸
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1:1

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。
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客户名称:

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE
SIRIUS OG POLARIS

 SCOP 5,1 ∙  SEER 8,5

Altech  
SIRIUS 12K

En luft til luft-varmepumpe er den perfekte løsning til dig, der 
gerne vil spare på varmeregningen, skåne miljøet og sikre et 
sundt indeklima med en behagelig og tilpasset temperatur 
hele året rundt. Varmepumpen udnytter varmen i udeluften og 
afgiver op til fem gange så meget varme som den mængde 
energi, den tilføres, hvilket reducerer energiforbruget. Som et 
ekstra plus kan varmepumpen også anvendes som et aircondi-
tionanlæg til at køle boligen eller sommerhuset om sommeren. 
Takket være indbygget Wi-Fi kan du fjernstyre din varmepumpe 
via app og på den måde sørge for, at boligen eller sommerhuset 
altid har den perfekte temperatur, når du ankommer.

ALTECH LUFT TIL LUFT-VARMEPUMPER

Kontakt  
din lokale  

VVS Comfort 
for en skarp  
sommerpris!

 SCOP 5,1 ∙  SEER 8,5

 Køl boligen  
eller sommer- 
huset på de 

varme sommer-
dage



hansgrohe køkkenvask
Køkkenvask til nedfældning fremstillet i SilicaTec-granit 
med en hård og slidstærk overflade. B: 77 x D: 51 cm. 
Vaskens indvendige dybde er 19 cm.  
Inkl. af- og overløbssæt. Grafitsort.

3.070,-

NYHED

Forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt leveringssvigt. *Begrænset eller ingen udstilling. Følg os

AABENRAA 
VVS Comfort Mathias Hendes Eftf. 
Søstvej 21, 6200 Aabenraa 
Tlf. 74 62 37 60

AARHUS
Frede Andersen VVS - VVS Comfort 
Sindalsvej 15, 8240 Risskov 
Tlf. 86 21 97 00

HALS* 
Hou Hals VVS 
Strandvejen 4, 9370 Hals  
Tlf.  98 25 10 49

HELSINGØR
Lund Christensen VVS 
Støberivej 13, 3000 Helsingør 
Tlf. 49 21 20 23

HOLSTEBRO
Mogensen VVS Comfort A/S 
Sletten 47a, 7500 Holstebro 
Tlf. 97 42 00 15

KØBENHAVN 
VVS Comfort Rasmussen & Sønner ApS 
Kastrupvej 161, 2300 KBH  
Tlf. 32 58 22 67

NYKØBING FALSTER
VVS Comfort Fyrodan VVS A/S 
Havnegade 2, 4800 Nykøbing Falster 
Tlf. 54 85 31 89

NYKØBING MORS*
VVS installatør Tommy Nielsen 
Stendyssevej 26, 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 40 20 76 32

ODENSE
Skovhavens VVS A/S 
Holkebjergvej 85, 5250 Odense SV 
Tlf. 66 18 44 58

SAMSØ Ny hos Comfort
Brdr. Stjerne VVS 
Besser Smedegade 7, 8305 Samsø 

Tlf. 45 86 59 17 00 

SILKEBORG Ny hos Comfort
Vangvedvængets VVS 
Vangvedvænget 1a, 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 85 32 35

SKÆRBÆK 
VVS Comfort Overby 
Nørre Skærbækvej 28, 6780 Skærbæk 
Tlf. 74 75 11 77

STRUER*
Mogensen VVS Comfort A/S 
Hjermvej 47, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 06 16

SVENDBORG*
Hybel VVS 
Nordre Ringvej 121, 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 01 56

SVINNINGE*
VVS Comfort Svinninge varmeservice 
Hovedgaden 81, 4520 Svinninge 
Tlf. 59 26 52 90

SØNDERBORG Ny hos Comfort
Sønderborg Bad og Varme ApS
Ingolf Nielsens Vej 5, 6400 Sønderborg 
Tlf. 74 48 50 47

THISTED 
Thisted VVS- & Blikkenslagerforretning A/S 
Karetmagervej 1, 7700 Thisted 
Tlf. 97 91 19 70

Smukke designvaske fra hansgrohe
hansgrohes nye serie af køkkenvaske er minimalistiske i deres form og passer

perfekt ind i det moderne og funktionelle køkken. Vaskene fås i flere forskellige størrelser 
og former, og der findes derfor både en løsning til det lille single-

køkken såvel som det store familiekøkken.


