
Få silkeblødt vand  
med et BWT-anlæg 

og et års forbrug af salt  
gratis med i prisen  

Se side 17

 Måneskin 
på badeværelset  
Se hvordan på side 16

Priserne er gældende til 14. marts 2022

Unidrain glasline 
- når æstetik og funktion går 
op i en højere enhed  
Se side 4
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Lækker finish 
- og varme farver

Få mere information om de lækre 
møbler fra Villeroy & Boch hos din 
lokale VVS Comfort-forhandler.  

Gustavsberg Nautic 1500 toilet
Toilet med en heldækkende kondensfri cisterne. Toilettet er behandlet med 
en smuds- og kalkafvisende CeramicPlus-overflade og er uden skyllekant 
for nemmere rengøring. 2 og 4 liter skyl. Siddehøjde: 42 cm. Inkl. aftageligt 
sæde med softclose og quick release. 

4.495,-

Villeroy & Boch O.Novo hængeskål 
Kompakt 3500x490mm hvid CeramicPlus. Moderne og tidløst væg- 
monteret toilet af langtidsholdbar keramik. Toilettet er behandlet med en 
smuds- og kalkafvisende CeramicPlus-overflade for nemmere rengøring. 

1.895,-
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Villeroy & Boch O.Novo  
toiletsæde 
Med softclose og quick-release 
for nem aftagning ved rengøring. 
Beslag i rustfrit stål. Hvid

795,-

*Leveret og 
monteret
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Geberit ONE 
Væghængt toilet i et tidløst design uden skylle- 
kant og med rengøringsvenlig glasur. Skålen har  
en asymmetrisk udformning, der sikrer et lydsvagt 
og effektivt skyl, og højden på toilettet kan juste-
res med +3/-1 cm efter installationen, hvis behovet 
ændrer sig. Inkl. aftageligt sæde med soft close.

4.995,-

Geberit AquaClean Sela
AquaClean Sela imponerer med et tidløst, 
puristisk formsprog og smukt design. Sela har 
flere smarte funktioner, samt behagelig komfort 
og takket være toiletskålen uden skyllekant en 
perfekt hygiejne.

21.195,-

Geberit AquaClean Mera Comfort
Douchetoilet i et elegant og svævende design 
med kantfri skål og TurboFlush-skylleteknik.  
Foruden doucheteknologien har toilettet en 
række luksuriøse komfortfunktioner, herunder 
lugtudsugning, varmlufttørrer, sædevarme, låg 
med berøringsfri åbne/lukke-funktion samt orien-
teringslys i forskellige farvenuancer. Krom/hvid.

36.495,-

Geberit Icon vaskeskab 
37x27,9x41,5 cm, 1 låge i eg natur 
melamin træstruktur.

3.495,-

Geberit Icon 
sideskab 
37x24,5x40 
cm, eg natur 
melamin 
træstruktur.

2.995,-

Geberit Icon håndvask 
38x28x13,5 cm, hvid.

795,-

Geberit Option Plus spejl 
Med ramme i børstet 

aluminium og LED- 
belysning i top og bund.  

B: 40 x H: 70 cm. 

6.495,- 

Geberit AquaClean Tuma 
Comfort douchetoilet
Inkl. sæde, 360x340x553 
mm, hvid.

17.995,-

Flere luksuriøse  
funktioner f.eks.  
lugtudsugning

*Leveret og 
monteret

Ifö Spira Rimfree
Toilet i et flot skandinavisk design med rengø-
ringsvenlig glasur. Toilettet har ingen skyllekant 
og er udstyret med et kraftigt skyl, hvilket forhin-
drer snavs i at sætte sig. 2 og 4 liter skyl. Siddehøjde: 
42 cm. Lukket S-lås. Inkl. aftageligt sæde med soft 
close.

4.995,-
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Geberit Group
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Unidrain GlassLine brusevæg 800 – 900 – 
1000 mm. 10 mm hærdet glas, sort ramme
Brusevæg på enten 800, 900 eller 1000 mm. 
10 mm hærdet glas, sort pulverlakeret ramme. 
Kan højre- og venstrestilles, nanobehandlet 
for nemmere rengøring. Skal kombineres med 
Unidrains ShowerLine armatur og linjeafløb.

Kontakt din lokale VVS Comfort- 
forhandler, for specifikke mål og 
priser på Unidrain GlassLine  
Brusevæg og linjeafløb

Unidrain linjeafløb
- smukt alternativ til den 
traditionelle firkantede rist

Som blid 
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hansgrohe Crometta S 240
Brusesystem i et tidløst design med stor hovedbruser 
på Ø24 cm, håndbruser med de to stråletyper Rain og 
IntenseRain samt brusetermostat. Krom.

2.885,-

hansgrohe Raindance showerpipe Select S 240 1jet PowderRain
Dette luksuriøse hansgrohe Raindance Select S 240 1jet brusesystem 

kombinerer en lækker, stor hovedbruser på hele Ø24 cm, en håndbruser  
med tre forskellige strålemønstre og et termostatarmatur for fuld bruse-

fornøjelse. Matsort. Øvrige overflader se *.

8.995,-

Axor One 70
Håndvaskarmatur i et 
slankt og minimalistisk 
design med et vandret 
vingegreb. Inkl. siveventil. 
Krom. Fås også i matsort. 

2.495,-

hansgrohe Talis E 110 Håndvaskarmatur med 
bundventil 
Håndvaskarmatur i med blidt svungne linjer og 
elegante rundinger. Udstyret med den smarte 
og vandbesparende EcoSmart-teknologi, der 
reducerer vandforbruget til blot 5 liter/min. Inkl. 
løft-op-bundventil. Matsort. Øvrige overflader se *

1.295,-

hansgrohe RainDrain Flex 
Kappesæt bruseafløb. Aftagelig afdækning til nem rengøring. 
Fås i mange overflader og mål. Pris-eks. B: 800 mm. Matsort.

3.495,-

Matsort Poleret 
guld-optik

MathvidBørstet  
bronze

Krom Børstet  
sort krom

* - øvrige overflader

OBS: uBox og vægbeslag skal tilkøbes

Matsort Poleret 
guld-optik

MathvidBørstet  
bronze

Krom Børstet  
rustfrit stål

Øvrige overflader på Rain Drain Flex

Perfektion til brusebadet 

– og en fryd for øjet

s o m m e r r e g n
Som blid 
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Ø26 cm

Ø31 cm

GROHE Euro keramik hængeskål med Pureguard 
belægning
Lydsvag toiltskål med effektivt 3 dobbelt skyl samt GROHE 
PureGuard antibakteriel overflade der gør den nem at 
rengøre.

2.495,-

GROHE Rainshower 310 brusesystem 
med termostat til vægmont
Brusesystem med 310 mm metal bruse-
hoved. Tryk og temperatur styret termo-
stat der sikrer konstant temperatur under 
hele badet.

6.685,-

GROHE Grohtherm SmartControl brusesæt 
med Rainshower SmartActive 310 Cube
Stilren indbygningsløsning til brus med 
GROHE smartcontrol, hvor du kan styre 
vandstyrke individuelt for hoved og håndbrus. 
Samt tryk og temperatur styret termostat der 
sikrer konstant ensartet temperatur under hele 
badet.

8.995,-

GROHE Euphoria 260 
brusesystem termo-
stat CoolT
Brusesystem med 260 
mm brusehoved med 
3 spray zoner. Tryk 
og temperatur styret 
termostat med rillet 
greb der gør det nemt 
at betjene med sæbe 
på fingrene.

3.995,-

GROHE Cube Ceramic håndvask 500 mm.
Stilren håndvask til vægmontering. Med GROHE PureGuard antibakteriel 
overflade der gør den nem at rengøre. Hvid.

1.795,-

GROHE Lineare S-Size
Håndvaskarmatur med vandbesparende 
EcoJoy®, som begrænser vandforbruget 
til 5,7 liter/min. Inkl. push-open- 
bundventil. Krom. 

1.495,-

Mellem funktion og design
Perfekt balance

GROHE Euro Ceramic toiletsæde med 
softclose, quick release-funktion
Toiletsæde med softclose som er let at 
afmontere i forbindelse med rengøring.

695,-

5 års  
fuld produkt- 
garanti på alle  

produkter
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Nu kan 
din Quooker 

også give vand 
med brus

Vandhanen, der kan det hele
100˚C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane
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Nu kan 
din Quooker 

også give vand 
med brus

Vandhanen, der kan det hele
100˚C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane

7

På billedet vises Quooker Fusion Round i bruneret messing. Pris fra 19.990,- 

Priser fra

11.990,-
på en valgfri Quooker, 
når du bestiller hos din 

lokale VVS Comfort

Gratis levering  
og montering*
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Kartell by Laufen håndvask 
60x46 cm. Elegant håndvask udført i 
LAUFENs patenterede SaphirKeramik, 
der giver stringente linjer og rigeligt med 
volumen i håndvasken. Håndvasken er i 
et klassisk hvid farve, men fås også som 
mathvid. Ekskl. vaskeskab.

Hvid  1.995,-
Mathvid  2.995,-

PRO N gulvstående back-to-wall toilet
Gulvstående toilet fra LAUFENs PRO N-serie. Toi-
lettet har en rengøringsvenlig udformning med 
bløde former og et design, der tillader tilslut-
ning helt op ad væggen, så der er færre steder 
for skidt og snavs at gemme sig. Herudover 
kommer det med den særligt rengøringsvenlige 
overflade, Laufen Clean Coat, der gør det svært 
for urenheder at sætte sig fast.

4.495,-

Kartell by Laufen “All Saints”
Flot rundt badeværelsesspejl fra bade-

værelsesserien Kartell by Laufen. Den 
transparante glorie i riflet design giver et let 

og bemærkelsesværdigt udtryk, som både 
kan samle et badeværelse og stå for sig selv i 

andre af hjemmets rum. Ø78. Powder Pink.

2.195,-

Kartell by Laufen væghængt toilet inkl. sæde 
m. softclose & Quick-release
Elegant og minimalistisk væghængt toilet 
fra den schweiziske badeværelsesproducent 
LAUFEN. Hertil følger sæde med softclose- 
funktion og Quick-release for en nemmere 
rengøring på badeværelset. Hvid.

2.595,-

CLEANET NAVIA duschtoilet fra LAUFEN inkl. 
sæde m. softclose & Quick-release
Toilettet er udstyrret med multifunktionel dyse, 
hvor skyllet kan tilpasses til brugeren og kan 
nemt styres ved app eller drejeknap på siden. 
Toilettet er udformet med rengøringsvenlig LCC 
og fås i henholdsvis hvid eller mat hvid.

15.995,-
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BADMAGASINET 2022
- Hent det hos din lokale forhandler

Vores skønne nye Badmagasin er ude nu med 135 siders inspiration til dit næste 
badeværelsesprojekt. Gå på opdagelse i de nyeste trends og tendenser, eller læs 

om farver på badeværelset. Du kan hente et eksemplar hos din nærmeste 
VVS Comfort-forhandler.

God fornøjelse 

Følg os
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Eksklusive armaturer fremstillet 
i syrefast rustfrit stål - lang leve-
tid og produceret med omtanke 
for miljøet

Tidløst dansk 
design

Kontakt din 
lokale forhandler 

for tilbud på 
Qtoo’s  

produkter
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Philippe Starck

Duravit SensoWash Starck f Lite Compact
Douchetoilet i et funktionelt og tidløst 
design uden skyllekant for nemmere 
rengøring og bedre hygiejne. Toilettet er 
spækket med en lang række komfortfunk-
tioner, men kræver ikke mere plads end et 
almindeligt toilet. Funktionerne tæller blandt 
andet almindelig-, komfort,- og dameskyl, 
sædevarme, varmlufttørrer samt nattelys og 
indstilles via app eller fjernbetjening. Fjern-
betjening medfølger. Designet af Philippe 
Starck.

23.445,-

Duravit D-Neo 
væghængt toilet
Væghængt toilet i et 
moderne, stilrent nordisk 
design uden skylle-rand. 
37x40x54 cm. Designet af 
Bertrand Lejoly.

1.495,-

Duravit D-Neo  
toiletsæde med låg 
Toiletsæde med 
softclose. Hvid. 

545,-

Duravit D-Neo håndvask 
55x44 cm til montering på væg. Vasken har 
overløb og hanehul. Stilren og klassisk. Designet 
af Bertrand Lejoly.

845,-

Starck T tilbehør
designet af  

Toiletbørste 
Gulvstående i matsort.

995,-

Toiletpapirholder
Flot og enkel toiletpapirholder i matsort.

445,-

Håndklædekrog
Funktionel håndklædekrog i matsort.

245,-

Serien er designet så alle 
produkter har samme grund-
model, hvilket skaber ro i de 

produkter der hænger på 
badeværelset.

Douche- 
toilet
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Oras Stela 4805F
Håndvaskarmatur med fast tud og perla-
tor, der kan justeres efter vaskens form for 
at forhindre vandstænk. Krom.

1.395,-

Oras Stela 4810F
Håndvaskarmatur med fast tud og en innovativ, 
bred perlator, der giver vandet en diamantformet 
stråle. Krom. 

1.395,-

DEN PERFEKTE KOMBINATION 
af stil og funktion

Oras Stela 4814FZ berøringsfri 
Berøringsfrit håndvaskarmatur med tempera-
turregulering i siden og justerbar perlator. Arma-
turet har Bluetooth og kan tilsluttes Oras App, 
hvor du let kan holde øje med dit vandforbrug 
og ændre indstillingerne i vandhanen. Batteri-
drevet (6V). Krom. 

2.395,-

Oras Electra 6151FZ
Berøringsfri håndvaskarmatur i et simpelt design 
med temperaturgreb på siden. Med Bluetooth 
for nem justering af funktioner. 6V-batteri. Krom. 

2.295,-

Oras Optima 2728F
Køkkenarmatur med en høj, fleksibel 
svingtud med udtræk. Armaturet kan 
både betjenes på de betjeningsvenlige 
greb og via den berøringsfri funktion, 
som aktiveres ved at holde hænderne 
inden for sensorområdet. Krom/sort.

5.595,-

Berørings-
fri

Berørings-
fri

Berørings-
fri

Det brede 
vandudløb 
giver vandet en 
fascinerende dia-
mantstruktur, der 
bringer naturen 
lidt tættere på 
badeværelset.
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Frostline Duo udendørsbruser
Frostsikker udendørsbruser i et 
tidløst og klassisk design fremstillet 
i glasblæst rustfrit stål. Vandforbrug 
28-30 liter/min. Brusehøjde: 205 cm. 

15.295,-

Frostline Duo H30 Frostfri frit-
stående vandpost glasblæst 
Duo H30 frostfri fritstående 
vandpost har et smukt og tidløst 
design og gør sig særligt egnet 
som en flot vandpost i haven.
Vandforbrug 28-32 liter/min. 
Højde 76 cm.

9.495,-

året rundt
FROSTFRIT VAND 

Frostline Classic 
havevandpost 
Frostsikker vandpost 
i stilrent og klassisk 
design, som pryder 
enhver have, terrasse 
eller gårdsplads. Vand-
forbrug 18-23 liter/min. 
Højde 43 cm.  
Rustfrit stål.

10.495,-

Frostline Wall vægvandhane
Frostsikker vægvandhane i et eksklu-
sivt og stilrent design med mulighed 
for tilslutning af vandslange. Vandfor-
brug 15 liter/min. Glasblæst rustfrit stål. 

3.695,-
Fås også i kobber  6.395,-

Ellipse  
Slangesaddel  
vægmonteret 
I tidsløst design.

3.695,-
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Mora INXX II bruseystem
Brusesystem i et elegant og klassisk 
design med et tyndt brusehoved på 
Ø30 cm, en elegant flad håndbruser 
med sort greb samt en trykstyret ter-
mostat, der udligner selv de mindste 
forandringer i vandtemperaturen. 
Matsort.

6.995,-

Poleret
messing

MatgråMatsort Mathvid

Øvrige overflader:

STILRENT SKANDINAVISK
design

Mora INXX II håndvaskarmatur soft small 
Enkelt og indbydende håndvaskarmatur der 
gør sig smukt i både dagens og morgen-
dagens badeværelser. Mat-sort. Fås også i 
mathvid, matgrå og poleret messing. 

Mat-sort 1.595,-

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.

1.045,-

Damixa Slate Pro
Køkkenarmatur i et moderne, stilrent design 
med matsort greb, der står i flot kontrast til 
den blanke kromoverflade. Armaturet har 
svingtud med fleksibelt udtræk, der giver dig 
ekstra frihed ved køkkenvasken. Krom/sort.

1.795,-

Med 
Eco-stop
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CATALANO Zero kompakt vægtoilet 
46x35cm. Med støjsvag NewFlush skylleteknik 
hvor vandet kun ledes en vej i toilettet og 
dermed undgås sprøjt udover kummen.

3.995,-
CATALANO Plus toiletsæde med softclose
Produceret i antibakteriel materiale. Kan afmonteres uden brug 
af værktøj, hvilket gør det nemt at rengøre toilet og sæde.

1.695,-

Sanibell Basicline 80
Møbelsæt bestående af vaskeskab med to skuffer med integrerede 
greb og en slank porcelænsvask. Skufferne er med fuldt udtræk 
samt softclose, der giver en blød og dæmpet lukning. Whiskey eg. 
Mål: B: 80 x H: 67 x D: 46 cm.

4.395,-

CATALANO Italy toiletsæde med softclose 
Produceret i antibakteriel materiale. Kan afmon-
teres uden brug af værktøj, hvilket gør det nemt at 
rengøre toilet og sæde

955,-

NewFlush®-skyllesystemet skaber 
en kraftig hvirvelstrøm i vandet, 
når der skylles ud, hvilket giver en 
effektiv rengøring af hele skålen. 
Teknologien sikrer samtidig et 
mere støjsvagt skyl og bruger 
tilmed væsentlig mindre vand 
end normalt. 

Sanibell INK® Aspekt 120 cm møbelsæt. 
Møbelsæt bestående af vaskeskab i mat betongrøn med skuffe 
og en slank porcelænsvask med god afsætningsplads. Skuffen 
har integreret greb og softclose.Mål: B: 120 x H: 35 x D: 45 cm. 
Betongrøn.

13.385,-

CATALANO Italy Newflush hængeskål  
52x37cm med antibakteriel og rengøringsvenlig glasur.  
Med støj svag NewFlush skylleteknik hvor vandet kun ledes en 
vej i toilettet og dermed undgås sprøjt udover kummen.

2.495,-

Sanibell Proline møbelsæt 
120x46cm i farven ideal eg. Porcelæns-
vasken med hanehul har et rummeligt 
bassin og god afsætningsplads på siderne. 
Møblet er med 2 grebsfrie softclose skuffer 
og har udskæring i øverste skuffe, så der er 
god plads til vandlås og afløb.

7.985,-

Sanibell 
Basicline 

højskab 
150x35x35 cm, 

whiskey eg.

2.595,-

Sanibell  
Proline  højskab 

169x35x35 cm,  
ideal eg.

2.795,-
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på badeværelset
Måneskin

Dansani Moon
Rundt spejl med LED-lysramme 
og indbygget touchpanel med 
tænd- og slukfunktion samt trinløs 
dæmpning og farvetemperatur-
styring. Ø90 cm. Matsort eller 
børstet messing. 

3 .195,-

Fås også i Ø75 cm i matsort

2.795,-

Dansani halvrund brusedør 
90 x 90 cm rund hjørneløsning med døråbning både udad og indad. God højde 
på 200 cm , 6 mm hærdet glas med matte sorte,  slanke  profiler. Nem rengøring 
med Easy Care behandling på indvendig side. 10 års produktgaranti. 

Komplet pris 3.990,- inkl. sort bruseskraber.

Dansani Corona spejl
Rundt spejl med LED-baggrunds- 
belysning, der giver spejlet et  
svævende look og oplyser væggen  
i et blødt skær. Fås i flere størrelser. 

Ø60 cm: 1.995,-
Ø75 cm: 2.195,-
Ø90 cm: 2.295,-

Inkl. sort 
bruse-
skraber
i silikone
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Få et års forbrug af salt med GRATIS, når du 
køber et anlæg inkl. levering og montering 
gennem din lokale VVS Comfort installatør

Det eneste et BWT blødgøringsanlæg kræver er løbende 
påfyldning af salt. Salten sørger for at blødgøringsanlægget 
kan rense sig selv for kalk og dermed opretholde driften. 

Kampagnen udløber 

den 31. marts 2022

   

BWT AQA Life 
Vælg dette blødgøringsanlæg hvis du har et badekar 
og/eller to hovedbrusere. Dette blødgøringsanlæg 
passer ind i et 50 cm. skab. Anlægget leverer kalkfrit 
vand under regenerering og har desuden en indbyg-
get vandalarm, som advarer mod et sivende vandfor-
brug - fx. lækage eller et løbende toilet.

ET BWT blødgøringsanlæg fjerner kalken fra vandet. 
Du vil både opleve blødere hud og hår samtidig med 
at du beskytter din brusekabine, badekar og hushold-
ningsapparater mod kalk.

Silkeblødt  Silkeblødt  

Leveret  
og monteret*

Inkl. 1 års forbrug af salt  

22.995,-

*E
l t

il 
rå

d
ig

h
ed

 in
d

en
 fo

r 
70

 c
m

 s
am

t 
afl

øb
 o

g
 v

el
fu

n
g

er
en

d
e 

h
ov

ed
h

an
er

. M
ax

. 2
0

 k
m

 f
ra

 b
u

ti
kk

en
. G

æ
ld

er
 ik

ke
 v

ed
 b

es
ti

lli
n

g
 o

n
lin

e.
 

VAND Få et års  
forbrug af salt 
med GRATIS, 

når du køber et 
anlæg
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Velkommen  
til Danfoss Ally™

Stemmestyret / Et smartvarmesystem,  
der lytter til dine behov
Med Danfoss Ally™ kan du styre opvarm- 
ningen af dit hjem ved hjælp af din stemme 
– du skal bare oprette forbindelse til din 
foretrukne digitale assistent. Brug enkle 
stemmekommandoer til hurtigt at justere 
varmen, hvis dine behov pludselig ændrer 
sig, og nyd komforten fra smartvarmen. 

Appstyret /  
Kan styres hvor som helst
Glemte du at regulere varmen, inden du 
tog hjemmefra? Det er ikke noget problem. 
Med Danfoss Ally™-app’en kan du altid 
skrue ned for varmen, mens du er på farten 
– og skrue op igen, så du er sikret en varm 
velkomst, når du kommer hjem. 

Besparelser / Smartvarme passer til  
din lomme. Og din pengepung
Danfoss Ally™ giver dig fuld kontrol over 
dine radiatorer og din gulvvarme samt  
din varmeregning. Hvor og når som helst.  
Danfoss Ally™-app’en gør det nemt for dig 
at tilpasse varmen i forhold til din hverdag 
og de daglige rutiner. Med uovertruffen 
præcision og maksimale besparelser  
– helt op til 23%.

Vil du høre mere om  
Danfoss Ally™? 

Kontakt din lokale 
VVS Comfort. 

Hvis du ønsker komforten i at have gulvvarme på 
badeværelset eller i bryggerset, har Uponor løsnin-
gen, som både er enkel og økonomisk attraktiv. 

Systemet hedder Uponor Minitec og består af et 
komplet system af rør, gulvvarmeplader, fittings 
og shunte (pumpe) til installation af vandbåren 
gulvvarme. 

Installationen har en byggehøjde på kun 15 mm 
hvorpå klinker eller parket kan monteres. Systemet 
særdeles velegnet til renoveringsopgaver, som f.eks. 
i badeværelser, køkkener, bryggers o.lign.

Scan QR-koden og se videoen og brochuren for 
mere information.

Varme i gulvet er vejen til øget velvære  
- sådan er det bare!

Kontakt 
din lokale 

VVS Comfort 
for priser

Byggehøjde på 
kun 15 mmSe videoen Se hjemmesiden
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Følg os

Aabenraa · VVS Comfort Mathias Hendes Eftf. · Tlf. 74 62 37 60
Aalborg · Blik og VVS Aalborg · Tlf. 98 14 19 00
Aarhus · Frede Andersen A/S · VVS Comfort · Tlf. 86 21 97 00
Hjørring · Nordjysk VVS Teknik A/S · Tlf. 98 96 56 56
Holstebro · Mogensen VVS Comfort · Tlf. 97 42 00 15
Nykøbing Mors · Aut. Gas- og VVS-installatør · Tommy Nielsen · Tlf. 40 20 76 32 
Silkeborg · Vangvedvængets VVS · Tlf. 86 85 32 35
Skagen · Nordjysk VVS Teknik A/S · Tlf. 98 96 56 56
Skærbæk · VVS Comfort Skærbæk · Tlf. 74 75 11 77
Struer · Mogensen VVS Comfort · Tlf. 97 85 06 16
Sønderborg · Sønderborg Bad og Varme ApS · Tlf. 74 48 50 47
Thisted · Thisted VVS- & Blikkenslagerforretning · Tlf. 97 91 19 70
Samsø · Brdr. Stjerne VVS · Tlf. 86 59 17 00
Nyborg · VVS Comfort Nyborg · Tlf. 24 24 24 24
Odense · NITO-TEK A/S · Tlf. 24 24 24 24
Ringe · Hemmingsens Badudstilling · Tlf. 40 37 02 16 / 28 12 54 20
Svendborg · VVS Comfort Hybel · Tlf. 62 21 01 56
Helsingør · Lund Christensen VVS · Tlf. 49 21 20 23
København · VVS Comfort Rasmussen & Sønner ApS · Tlf. 32 58 22 67
Nykøbing F · VVS Comfort Fyrodan VVS A/S · Tlf. 54 85 31 89
Svinninge · VVS Comfort Svinninge Varmeservice · Tlf. 59 26 52 90

Hvad er Danmarks Bedste Badeværelse?
Engang var badeværelset ikke noget man  
tillagde stor værdi, men blot noget der skulle 
virke. Efter få generationer er vi danskere held-
igvis gået fra das i gården til badeværelser med 
alt fra regulerbart lys til indbygget spa og sauna. 
Og det er der en grund til. Vi synes badeværel-
set, uden tvivl, er et af hjemmets vigtigste rum. 
Faktisk bruger vi i gennemsnit mere end et halvt 
år på badeværelset i løbet af vores liv, hvor alt fra 
morgenbad til tandbørstning er med til at forme 
resten af dagen. Men det er stadig ikke givet, 
hvad det bedste badeværelse skal indeholde. 
Derfor starter det hele med dig, når VVS Comfort 
skaber Danmarks Bedste Badeværelser. Vi tager 
os altid god tid til at gennemgå dine ønsker 
og drømme, så vi kan løfte vores fornemmeste 
opgave og gøre din vej til drømmebadeværelset 
så let og god som overhovedet muligt. 

Et godt overblik giver de bedste resultater 
Det er ikke en nem beslutning at få et nyt 
badeværelse. Derfor er det vigtigt, at vores 
løsning bliver så konkret som muligt tidligt i 
processen. Og alting bliver bare lettere at tage 
stilling til, når man kan se dem i virkeligheden. I 
vores lokale showrooms kan du se alle materialer 
og armaturer og mærke efter, hvad der vil være 
mest rigtigt for dig. Du får adgang til et bredt 
sortiment af kvalitetsprodukter fra markedets 
førende leverandører med de stærkeste og mest 
moderne produkter. Når du har orienteret dig i 
udvalget, tilbyder vi også at tegne et fotorealistisk 
indretningsforslag, så du kan få det fulde overblik 
over, hvordan det kommer til at se ud. 

Et team med stor erfaring 
Når du samarbejder med os, samarbejder du 
med et team, der, foruden at have de dygtigste 

autoriserede VVS-installatører i Danmark, også 
har mange års erfaring med den proces, det er 
at lave badeværelse i en travl hverdag. Derfor 
tilbyder vi at stå for både koordinering og  
udvælgelse af murere, malere og elektrikere, 
så den eneste, du behøver at ringe til, er os. Det 
giver tryghed og gør processen hurtigere. 

”Danmarks Bedste Badeværelse” er altså ikke 
bare noget, vi siger 
Det er en service vi kæmper for at udøve hver 
dag, og som vi til hver en tid vil stå på mål for. 
Vores lokale placering sikrer, at du altid kan 
komme ned til en uforpligtende snak og få 
rådgivning og vores ærlige mening om dit kom-
mende badeværelsesprojekt. Danmarks Bedste 
Badeværelse findes kun, fordi du kommer med 
din drøm. En drøm vi glæder os til at gøre til 
virkelighed.

Hvad er  
DANMARKS BEDSTE 
BADEVÆRELSE? 

består af 21 dedikerede medlemmer, som fordeler sig over hele landet
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DET PERFEKTE 
MATCH  
TIL BRUSENICHEN

BLÜCHER Art Deco er en helt 
ny serie af baderumsrender  
i et stilrent design med rå, 
industrielle undertoner og 
rengøringsvenlige features. 
Serien fås i overfladerne stål,  
sort og messing og kan med 
fordel kombineres med et  
brusesystem i en matchende 
overflade for et fuldendt look.  

Kontakt din lokale 
VVS Comfort for pris.

Så er det værd at 
tage et kig på cirkula-
tionspumperne i dit 
varmeanlæg. For er 
pumpen en ældre 
model, kan der være 
penge at hente, hvis du 
skifter til en ny, energi-
effektiv pumpe som fx 
Grundfos ALPHA3. 

Lad os tjekke, hvor 
gammel din pumpe er – så kan vi 
hurtigt regne din besparelse ud.

Skift til 

GRUNDFOS ALPHA3 25-60 
Kontakt din lokale VVS Comfort for pris 
– leveret og monteret.

Find nærmeste forhandler på www.vvscomfort.dk

PRISEN PÅ STRØM ER HISTORISK HØJ!
Leder du efter steder, hvor du kan spare strøm UDEN at gå  
på kompromis med komforten i hjemmet?

 

Vi sender din 
gamle pumpe 

til genbrug* 

*Grundfos Take 
Back adskiller 

pumperne, så op til 
98% kan genan-

vendes. Det er grøn 
fornuft. Læs mere 
på vvscomfort.dk


