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Leveret og monteret*

9.995,-

SEPTEMBER 2021

GROHE Blue Home startsæt
Startsæt bestående af køkkenarmatur 
med høj, C-formet svingtud, køleenhed, 
filter samt CO2-patron. Køleenheden 
kommer i en praktisk størrelse, der  
passer i alle skabe med en bredde på 
over 30 cm. Krom. 

5000,-
SPAR

OP TIL

Leveret og monteret gælder  
ikke ved bestilling online

AFKØLET,  
SMAGFULDT  
OG BOBLENDE  
LIGE FRA  
VANDHANEN

Mere power, mere rent
med Villeroy & Boch TwistFlush

Mere power, mere rent
med Villeroy & Boch TwistFlush

 MERE POWER, MERE RENT 
med Villeroy & Boch TwistFlush 

side 18 

BRUSESJOV FOR HELE FAMILIEN 
side 34 



hansgrohe Metropol 110 
Håndvaskarmatur med vandbesparende 
teknologi samt AirPower, der blander luft i 
vandet for en blød, fyldig og let stråle. Med 
QuickClean-antikalkfunktion. Inkl. bundventil.  
Krom 1895,- Matsort 3295,-

hansgrohe Talis E
Håndvaskarmatur i et moderne og pris- 
vindende design. Armaturet er udstyret med 
den vandbesparende EcoSmart-teknologi, der 
reducerer vandforbruget med op til 50 procent 
sammenlignet med traditionelle armaturer. 
Krom inkl. push-open-bundventil 895,- 
Matsort 1195,-  
Push-open-bundventil. Matsort  595,- 

NYHED

Oras Stela
Håndvaskarmatur i et elegant  
softcube-design med fast tud samt  
perlator, hvis vinkel kan justeres for  
at forhindre vandstænk. Krom. 
1495,-

GEOMETRISKE GEOMETRISKE FORMERFORMER

Mora INXX II Soft Small
Håndvaskarmatur i et stilrent design 
med vandbesparende funktion, der 
reducerer vandforbruget til blot 5 liter/
min. uden at gå på kompromis med 
komforten. Velegnet til små vaske. 
Krom. 
1225,-

SILHOUET TOUCHLESS  
– NYT BERØRINGSFRIT DESIGN
Nu udvider Damixa deres populære Silhouet-serie med et nyt   
berøringsfrit design til både køkken og bad – Silhouet Touchless.  
Armaturerne kombinerer et stilrent design med funktionalitet,  
der matcher alle de behov, du har i køkkenet og på badeværelset.

Damixa Silhouet Touchless  
Håndvaskarmatur i et stilrent nordisk udtryk, der kombinerer design 
med berøringsfri teknologi. Vandet åbnes, når du placerer en hånd  
eller genstand foran sensoren, mens temperatur og vandflow  
reguleres på toppen af armaturet. 

BERØRINGS- 
FRI

BERØRINGS- 
FRI

Krom 2295,- Matsort 3195,-  Børstet messing 3195,- Mathvid 3195,-



hansgrohe Focus
Berøringsfri armatur med temperaturgreb i siden.  
Armaturet har vandbesparende EcoSmart-teknologi samt 
AirPower, der blander luft i vandet for en blød og stænkfri 
stråle. Batteridrevet. Krom. 
2895,-

Oras Stela 4814FZ
Berøringsfri håndvaskarmatur med temperatur-
regulering i siden samt integreret perlator, hvis 
vinkel kan justeres for at forhindre vandstænk. 
Med Bluetooth for nem justering af indstillinger  
i Oras App. Batteridrevet. Krom. 
2395,-

NYHED

EN REN  
GEVINST

GROHE Bau Cosmopolitan E
Berøringsfri håndvaskarmatur 
med temperaturgreb på siden og 
EcoJoy-teknologi, der reducerer 
vandforbruget til kun 5,7 liter/min. 
Batteridrevet. Krom.
1395,-

GROHE Eurosmart Cosmopolitan E
Berøringsfri håndvaskarmatur med  
temperaturregulering i siden. Armaturet  
er udstyret med EcoJoy®, der reducerer 
vandforbruget til 5,7 liter/min.  
Batteridrevet. Krom. 
1995,-

Berøringsfrie vandhaner vinder stadig større indpas i det moderne 
hjem, og det er der flere årsager til. En af de altoverskyggende fordele 
ved vandhanerne er, at de ikke kræver berøring. Det sikrer en god  
hygiejne, da der ikke overføres bakterier til og fra armaturet.  
Derudover kan en berøringsfri vandhane reducere dit vandforbrug 
med op til 50 procent takket være den indbyggede sensor, som  
sikrer, at vandet kun løber, når du skal bruge det. 

NYHED

Oras Electra
Berøringsfri håndvaskarmatur i et stilrent 
design med temperaturregulering i siden 
og Bluetooth-sensor for nem justering af 
indstillinger i Oras App. Batteridrevet. 
Matsort: 3295,- Krom: 2595,- 



DET BEDSTE FRA TO VERDENER
En vandhane med hybridfunktion gør det muligt at åbne for vandet på to måder – enten på det  

manuelle greb, som du er vant til, eller via den berøringsfri funktion, hvor du blot fører hånden forbi 
den integrerede sensor. Det giver dig masser af fleksibilitet i køkkenet. Du fylder for eksempel nemt 
gryder med vand på det manuelle greb, mens du kan vaske hænder ved hjælp af den berøringsfri 

funktion helt uden at sætte fedtede fingre på armaturet. 

Damixa Silhouet Touchless
Køkkenarmatur i et stilrent design  
med en elegant J-tud. Armaturet kan  
betjenes på det manuelle greb eller via 
den berøringsfri funktion efter behov. 

Damixa Venus
Køkkenarmatur i et elegant design med en smuk rundbuet 
svingtud samt karakteristiske store greb. Krom. 
1395,-

MED 
UDTRÆK

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  
ekstra frihed og komfort. Krom/sort. 
1495,-

hansgrohe Talis M54 
Køkkenarmatur i et slankt og  
minimalistisk design med en rundbuet, 
svingbar C-tud og Select-udtræksbruser 
med to forskellige stråletyper. Krom. 
1995,-

BESTSELLER

hansgrohes nye køkkenarmatur-serie Talis M54 er kendetegnet ved et minimalistisk design med klare, slanke linjer, 
hvor alle overflødige detaljer er skåret fra. Køkkenarmaturerne fås i tre designs: En rundbuet C-form, en retlinet 
L-form og en U-form. Dertil kan du vælge mellem tre eksklusive overflader: krom, rustfrit stål og matsort.

Messing.
5295,-

Mathvid.
5295,-

Matsort.
5295,-

Krom.
3795,-

hansgrohe Talis M54 
Køkkenarmatur med en L-formet 
svingtud, der giver masser af fleksibilitet 
ved køkkenvasken. Matsort. 
1595,-

HYBRID



GROHE Essence
Køkkenarmatur i et stilrent 
design med en høj, svingbar 
J-tud, der giver masser af 
fleksibilitet ved køkkenvasken. 
Brushed Hard Graphite. 
2995,-
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Leveret og monteret*

14.990,-
5 slags vand fra samme hane

Leveret og  
monteret  

gælder ikke ved  
bestilling online

Quooker Fusion Round
Leveres inkl. PRO3-beholder på  
3 liter, som dækker behovet for  
en almindelig husholdning. Sort. 

OBS: For afkølet vand med eller 
uden brus tilkøbes en Quooker 
CUBE køleenhed. Denne er ikke 
inkluderet i prisen.

GROHE Essence
Køkkenarmatur i et tidløst 
design med en praktisk, høj 
svingtud med smart udtræks-
funktion og to stråletyper.  
Brushed Cool Sunrise eller  
Brushed Hard Graphite. Frit valg. 
3995,-

MED 
UDTRÆK

FLOT TIL  
BETON ELLER  

LYST TRÆ

ER DIT KØKKEN  
GULD VÆRD?



Ifö Sense knopgreb
Sort. Pr. stk. 
95,-

1. Kartell by Laufen håndvask i SaphirKeramik med stort bassin og god afsætningsplads. Med hanehul og uden overløb.  
Sort højglans 5695,- Hvid 3695,-
2. Kartell by Laufen metalstativ til Kartell by Laufen håndvask. Stativet er et chikt alternativ til et underskab og  
giver et let og elegant udtryk i badeværelset. B: 53,5 x H: 79 x D: 44 cm. Matsort 3995,- Krom 2995,-
3. Kartell by Laufen All Saints spejl med LED-belysning fra det italienske designhus Kartell. Det ikoniske spejl er fremstillet  
i transparent plastik med en plisseret effekt, der giver spejlet et helt unikt udtryk. Ø: 78 cm. Sort eller hvid. Frit valg. 2495,-
4. Kartell by Laufen Max Beam skammel i tranparent plastik. B: 33 x H: 46,5 x D: 28 cm. 2495,-

IFÖ SENSE   
INSPIRERET AF NATUREN

Ifö Sense er en fleksibel møbelserie med et bredt sortiment, der gør serien perfekt til både det lille og store 
badeværelse. De færdigmonterede skabe findes i mange forskellige bredder, dybder, farver og varianter, og 
du kan derfor nemt skræddersy dem efter din egen stil. Skabene er lakeret med en fugtafvisende overflade, 

som gør dem særligt egnet til våde badeværelsesmiljøer.

De praktiske skuffeindsatser gør det nemt 
at holde styr på dine sager. 

Med det brede sortiment af greb kan du 
sætte dit helt personlige præg på dine  
badeværelsesmøbler. 

1.

2.

4.

2.

3.
3.

1.

BLACK VS WHITE
Det flotte metalstel fra serien Kartell by Laufen tilfører en minimalistisk enkelhed til  

badeværelset. Stativet fås i både sort og krom og kan kombineres med forskellige vaske.  
Er du til et cool og råt udtryk kan du med fordel vælge stativ og vask i sort og kombinere det 
med seriens forskellige plastelementer, der også fås i sort. Foretrækker du et mere køligt og 
elegant look kan du kombinere et kromstel med en hvid vask og et spejl med hvid ramme.

Geberit Group

Ifö Sense 120
Møbelsæt bestående af underskab i 
hvid med fire skuffer og en elegant 
tynd vask med en kant på kun 15 
mm. Skufferne er udstyret med 
softclose og glider let og lydløst på 
plads med et enkelt skub. Greb eller 
push-open bestilles separat.  
Ekskl. armatur. 
Mål: B: 120 x H: 58 x D: 46,6 cm.  
9790,-

Ifö Option spejl
Spejl med to vertikale LED-lysfelter, 
som giver det optimale lys til daglige 
rutiner som makeup og barbering. 
B: 120 x H: 64 cm. 
3995,-



THE NEW CLASSIC er en eksklusiv badeværelsesserie med et nyfortolket vintage-design,  
der formår at skabe en nostalgisk følelse og samtidig et helt nyt look, som passer ind på det  

moderne badeværelse. Seriens produkter er kendetegnet ved romantiske, nostalgiske former  
og rene perfekte linjer, der giver følelsen af harmoni og moderne elegance.

the new classic

Laufen The New Classic håndvask
Håndvask i et harmonisk design, der 
kombinerer rene linjer med elegante 
afrundede former. Vasken er fremstillet i 
SaphirKeramik, der sikrer en flot, robust 
og holdbar keramik. Ekskl. vandlås.  
Ekskl. armatur. B: 80 x H: 7,5 x D: 48 cm.
5995,-

Laufen The New  
Classic håndklædestel
Håndklædestel i valnøddetræ 
til montering under håndvask. 
B: 78 x H: 83 x D: 32 cm. 
8995,-

Laufen The New Classic spejl
Ovalt spejl med LED-belysning, der giver 
et blødt og behageligt indirekte lys hele 
vejen rundt langs spejlets kant, der er 
udført i SaphirKeramik. Hvid.  
B: 50 x H: 70 x D: 8 cm. 
5495,-

Sanibell Basicline 100
Møbelsæt bestående af vaskeskab i ’whisky-eg’ med to skuffer med  
integrerede greb samt porcelænsvask. Skufferne er med fuldt udtræk 
samt softclose, der giver en blød og dæmpet lukning. Ekskl. armatur.  
B: 100 x H: 65 x D: 46 cm.
5495,-

SLANKT 
DESIGN

Laufen Base Slim 60, 80 eller 100
Møbelsæt bestående af vaskeskab i hvid med to  
grebsfri skuffer og en håndvask i et slankt design.  
Skufferne har push-open og lukker let og lydløst i takket 
være softclose-funktionen. B: 60/80/100 x H: 59 x D: 50 cm.

BRING NATUREN IND

60 cm.  5495,- 80 cm.  7495,-  100 cm.  7495,-

Sanibell Basicline spejl
B: 120 x H: 60 cm.
1595,-

Træ har for alvor gjort sit comeback i badeværelset, og særligt råt og ubehandlet træ med  
knaster og små skønhedsfejl er trendy. Med elementer i træ kan du opnå et rustikt og nordisk 
look i badeværelset og skabe flotte kontraster til mere kliniske materialer som fliser, sanitet og 
metaller, der ofte er at finde i badeværelset. 

Sanibell Basicline højskab
Vægmonteret højskab i whisky-eg  
med to låger og integrerede greb.  
B: 35 x H: 150 x D: 35 cm.
2595,-



Dansani Jupiter spejllampe
Ø8 cm. Sort. Pr. stk. 
535,-

Dansani Soft spejl
Spejl med afrundende hjørner 
og mulighed for tilkøb af 
LED-lamper, som styres på 
det indbyggede touchpanel. 
B: 80 x H: 80 cm.
2550,-

Dansani Luna 80
Møbelsæt bestående af vaskeskab i brun 
eg med to skuffer og aflange sorte greb 
samt porcelænsvask med elegant buet 
forkant. Ekskl. armatur og tilbehør.  
B: 80: x H: 49,8 x D: 49 cm.
9995,-

Dansani Luna 80
Møbelsæt bestående af vaskeskab i grå 
gummi med to skuffer med integrerede 
greb samt vask i et tyndt, let design og en 
mathvid overflade. Ekskl. armatur og  
tilbehør. B: 60: x H: 49,5 x D: 45,5 cm.
11.995,-

Dansani Luna højskab
Højskab i grå gummi med 
låge og indvendige hylder i 
glas. B: 35 x H: 175 x D: 35 cm. 
6740,-

Dansani Luna overskab
Overskab i grå gummi med 
låge og indvendige hylder i 
glas. B: 35 x H: 80 x D: 19 cm. 
3050,-

Dansani hylde
Fleksibel hylde med aftagelige 
røgfarvede glashylder Sort. 
H: 12 x B: 40 x D: 12 cm. 
475,-

GIV KREATIVITETEN FRIT SPIL
Med Dansani Luna får du mulighed for at udnytte hver en centimeter i dit badeværelse uanset  

størrelse og form. Med et omfattende sortiment af skabe, håndvaske og spejle i forskellige størrelser 
og designs lægger serien op til, at du kan lege og eksperimentere med indretningen af badeværelset. 

Når det gælder detaljer som overflader, farver og greb er mulighederne næsten uendelige. Seriens 
møbler fås i stort set alle farver og kan kombineres med stilfulde greb i forskellige flotte designs. 

Dansani Luna  
halvhøjskab
Halvhøjskab i brun eg 
med låge og sort, aflangt 
greb. Skabet leveres med 
en topplade, der går en 
cm ud over skabet for et 
elegant udtryk.  
B: 35 x H: 80 x D: 35 cm. 
2985,-

Dansani Soft spejl 
Spejl med afrundende 
hjørner og mulighed for 
tilkøb af LED-lamper,  
som styres på det  
indbyggede touchpanel.  
B: 60 x H: 80 cm.
2375,-

De integrerede greb  
vender opad, så vand  

og smuds ikke samles. 



*Leveret og  
monteret  

4495,-

Laufen Pro N Back-to-wall Rimless
Gulvstående toilet i et minimalistisk back-to-wall-design, der 
placeres helt ind til væggen for et helstøbt udtryk. Toilettet er 
uden skyllekant og har en rengøringsvenlig LCC-overflade, der 
afviser snavs og bakterier. 3 og 4,5 liter skyl. Siddehøjde: 43 cm. 
Til limning. Inkl. aftageligt sæde med softclose.

Laufen Pro Rimless
Væghængt toilet i et stilrent design uden skyllekant,  
hvor snavs og kalk kan sætte sig, hvilket både giver en 
bedre hygiejne og gør toilettet nemmere at rengøre.  
Inkl. aftageligt sæde med softclose. 
2395,-

Laufen betjeningsplade
Betjeningsplade til væghængt toilet i et flot 
og stilrent design med dobbeltskyl.
Hvid 295,- Krom 295,- Matsort 495,- 

Catalano SFERA50 NewFlush
Væghængt toilet i et kompakt design med 
rengøringsvenlig glasur, som holder overfladen 
smuk og blank. Toilettet har ingen skyllekant for 
nemmere rengøring og er udstyret med den  
støjsvage skylleteknologi ’NewFlush’, der giver en 
effektiv rengøring af hele skålen. Inkl. aftageligt 
sæde med softclose. 
5490,-

CATALANO SFERA54
Væghængt toilet med rengøringsvenlig glasur, som holder  
overfladen smuk og blank. Toilettet har ingen skyllekant for  
nemmere rengøring og er samtidig udstyret med den støjsvage 
skylle-teknologi NewFlush, der giver en effektiv rengøring af hele  
kummen. Inkl. aftageligt sæde med softclose.
5690,-

Effektivt og 
støjsvagt skyl
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Skal dit badeværelse opgraderes med et nyt toilet? Toiletter findes i mange designs og  
med forskellige funktioner. Skal det være væghængt eller gulvstående? Med eller uden  

skyllekant? Eller drømmer du måske om et douchetoilet, der rengør dig med lunt vand? 
 VVS Comfort har lokale forhandlere fordelt over hele landet,  

som kan vejlede og rådgive dig om dine muligheder. 

NYT TOILET?

Elegant 
design

Pressalit Spira Art  
Toiletsæde i et tidløst design med  
integrerede greb, softclose og quick-release 
for nem og hurtig aftagning. Inkl. beslag i 
rustfrit stål. Hvid. 
1595,-

Pressalit Spira
Toiletsæde i et unikt design med 
softclose og lift-off, der gør det 
nemt at løfte sædet af. Hvid. 
1095,-

Kartell by Laufen Rimless
Væghængt toilet i et elegant design med en rengørings- 
venlig glat overflade. Toilettet har et effektivt skyl og er  
uden skyllekant for bedre hygiejne og nemmere rengøring. 
Inkl. aftageligt sæde med softclose.
Sort højglans 4190,- Hvid 2795,-

Effektivt og 
støjsvagt skyl

Find 
forhandler  

HER 



Geberit ONE er udstyret med 
den innovative skylleteknik 

TurboFlush, der med en  
spiralformet bevægelse giver en 

effektiv og lydsvag rengøring  
af hele skålen.

Takket være den gennem- 
tænkte installationsteknik 
kan Geberit ONE justeres 
med +3/-1 cm i højden  
efter monteringen, uden  
at installationsvæggen  
skal åbnes. 

GEBERIT ONE  
– renhed og integreret fleksibilitet

Duravit SensoWash Slim
Væghængt toilet uden skyllekant for nemmere 
rengøring og bedre hygiejne. Toiletsædet har  
indbygget bidetfunktion, der giver dig alle  
fordelene fra et douchetoilet. Funktionerne tæller 
blandt andet tre skyllefunktioner, selvrensende 
dyse, dæmpet lukning af sæde og nattelys.  
Leveres med fjernbetjening.
10.795,-

PHILIPPE  
STARCK

HVAD ER ET DOUCHETOILET?
Et douchetoilet er ikke et nyt fænomen. Faktisk er douchetoilettet et 
udbredt fænomen i udlandet, der gennem de seneste år også har vundet 
stort indpas i danskernes badeværelsesindretning. Et douchetoilet rengør 
dig med vand efter dit toiletbesøg, så du opnår den samme rene følelse 
som efter en tur under bruseren – en luksus i hverdagen, der kan være svær 
at undvære, når man først har prøvet det.

Duravit SensoWash Starck F Lite Compact
Douchetoilet i et funktionelt og tidløst design, 
der passer ind i de fleste badeværelser.  
Toilettet er spækket med en lang række  
komfortfunktioner, men kræver ikke mere 
plads end et almindeligt toilet. Funktionerne 
tæller blandt andet almindeligt skyl samt 
komfort- og dameskyl, sædevarme,  
varmlufttørrer og nattelys.
22.995,-

Geberit One
Væghængt toilet i et stilrent design uden 
skyllekant og med en rengøringsvenlig  
dobbeltglasur, der sikrer en helt glat  
og porefri overflade. Inkl. aftageligt sæde. 
Hvid/krom. 
4295,-

Vand- 
besparende 

TwistFlush-skyl
 

Villeroy & Boch Subway 3.0 
Væghængt toilet uden skyllekant 
for bedre hygiejne og nemmere 
rengøring. Toilettet er udstyret med 
det kraftige TwistFlush-skyl, der 
samtidig er vandbesparende. Inkl. 
aftageligt sæde med softclose. 
4990,-

TwistFlush er en ny skylleteknik fra Villeroy & Boch, der  
skyller hele skålen effektivt ren med en kraftfuld og  
kontrolleret hvirvelstrøm af vand. Det giver flere fordele:

• Mindre vandforbrug
• Effektiv rengøring
• Støjsvagt skyl 
Det innovative skyl fås på alle modeller i Bestseller-serien 
Subway – nu i et helt nyt og opgraderet 3.0-sortiment.

NYHED

NYHED

MERE POWER, MERE RENT



Det nye AquaClean Sela imponerer med  
et tidløst, puristisk formsprog og et nu  
endnu smukkere design. Geberit har  
optimeret Sela med flere nye, smarte  
funktioner, så douchetoilettet nu tilbyder  
endnu mere komfort samt perfekt hygiejne 
takket være toiletskålen uden skyllekant.

Geberit AquaClean Sela
Douchetoilet i et elegant og tidløst design, der passer  
diskret ind på ethvert moderne badeværelse. Toilettets  
douchefunktion kan reguleres i styrke, temperatur samt  
placering, og dertil har toilettet smarte funktioner som  
ladydouche og orienteringslys i fem forskellige farver.
Krom/hvid 18.995,- Hvid 18.995,-

Geberit AquaClean Mera Comfort
Douchetoilet i et elegant og  
svævende design med kantfri  
skål og Turbo-Flush-skylleteknik.  
Foruden doucheteknologien har 
toilettet en række luksuriøse komfort-
funktioner, herunder lugtudsugning, 
varmlufttørrer, sædevarme, låg  
med berøringsfri åbne/lukke- 
funktion samt orienteringslys i  
forskellige farvenuancer. 
Hvid 32.995,- Krom/hvid 32.995,- 

FUNKTIONEL  
SKØNHED

 

1.   Vand gør dig helt ren 
Douchetoilettets blide, lune stråle rengør  
dig langt mere grundigt end toiletpapir. 

2.   Din krop takker dig 
Vand er ideelt til rengøring af følsomme  
områder på kroppen og kan minimere og  
forebygge hudirritationer.

3.   Du slipper for bakterier 
Når du erstatter toiletpapir med vand,  
minimerer du spredningen af bakterier. 

4.   Du skåner miljøet 
Et douchetoilet reducerer husholdningens  
papirforbrug markant og skåner dermed miljøet.

4 GRUNDE TIL AT VÆLGE ET 
DOUCHETOILET

Geberit AquaClean Tuma Comfort
Douchetoilet i et elegant og kompakt design, 
der maksimerer pladsen på badeværelset.  
Toilettet er uden skyllekant for nemmere  
rengøring og har, foruden douche-teknologien, 
sædevarme, tørrefunktion, lugtudsugning og 
ladydouche. Fjernbetjening medfølger. 
Hvid/glas 17.995,- Hvid 16.995,-

Blandt Geberits udvalg af douche- 
toiletter er AquaClean Mera den 
absolutte luksusmodel. Med Mera 
får du et højkvalitetsdouchetoilet i et 
enestående og smukt design, som 
er spækket med alle de smarte og 
luksuriøse funktioner som et  
modernedouchetoilet kan tilbyde.

AquaClean Tuma er et slankt og elegant  
douchetoilet, som takket være sit kompakte 
design maksimerer pladsen på badeværelset. 
Tuma kombinerer det smukke design med 
avanceret og innovativ teknologi, der giver  
maksimal komfort og friskhed.

Geberit AquaClean Mera Classic
Douchetoilet med kantfri skål og 
TurboFlush-skylleteknik. Foruden 
douche-teknologien kommer 
toilettet også med lugtudsugning, 
varmlufttørrer og orienteringslys i 
forskellige farvenuancer. Hvid. 
27.995,-



Sanibell INK UFO vask
Porcelænsvask i hvid højglans med  
en unik bassindybde på 48 cm og  
god afsætningsplads til højre. Kan 
leveres med eller uden hanehul.  
B: 80 x H: 1 x D: 48 cm. Bassin: Ø32 cm. 
7695,-

Sanibell INK UFO væghylde
Væghylde med stålramme  
og justerbart spejl. Matsort. 
2495,-

Sanibell INK UFO stålramme
Stålramme med hylde til 
opbevaring af håndklæder 
eller andre tekstiler. Matsort. 
Ekskl. vask.  
B: 80 x H: 48 x D: 48 cm. 
3995,-

Dansani Moon spejl
Rundt spejl med LED-lysramme og indbygget touchpanel 
med tænd- og slukfunktion samt trinløs dæmpning og 
farvetemperaturstyring. 

Matsort Ø75 cm: 2795,- Matsort Ø90 cm: 2995,- 
Børstet messing Ø90 cm: 2995,-

MÅNESKIN PÅ BADEVÆRELSET

BESTSELLER

Dansani Jupiter pendel
Energibesparende LED-pendel i et 
ultratyndt og lækkert design med 
dæmpbar belysning. Fås i sort, hvid 
og krom. Ø8 cm. Sort. Pris pr. stk.
475,-

Dansani hylde
Fleksibel hylde med aftagelige  
røgfarvede glashylder til opbevaring 
af f.eks. toiletruller og sæber. Sort. 
H: 12 x B: 40 x D: 12 cm. 
495,-

Dansani Corona spejl
Rundt spejl med LED-baggrundsbelysning, der  
giver spejlet et svævende look og oplyser væggen  
i et blødt skær. Fås i flere størrelser. 
Ø60 cm: 1995,-   Ø75 cm: 2195,-   Ø90 cm: 2295,-

SVÆVENDE ELEGANCE

NYHED

UFO-serien fra Sanibell er bygget op omkring den unikke porcelænsvask 
med en dybde på hele 48 cm. Vasken kan kombineres med enten et 
møbel eller den chikke sorte stålramme, der har et minimalistisk udtryk. 
Porcelænsvaskene fås i flere bredder samt med og uden hanehul, så du 
frit kan bestemme, om armaturet skal placeres i væggen eller på vasken.

Dansani Lyra
Pendel i et retro design med  
dæmpbar LED-belysning. Ø4 cm. 
Sort eller messing. Pr. stk.
475,-



Pedalspand med softclose for en dæmpet  
og lydløs lukning. Inkl. aftagelig spand med 
håndtag. 3 liter.
Krom 475,- Matsort 695,- Mathvid 695,- 

ESS BOX vægniche 120x30
Vægniche i et minimalistisk design til opbevaring 
af shampoo og andre badprodukter. Nichen er 
udført med en stilfuld ramme i børstet rustfrit stål 
samt 4 LED-spots. Indbygningsboks for vådrums-
sikring medfølger. B: 120 x H: 30 cm. 
4995,-

En indbygget hylde i væggen er en god måde at skabe mere plads på dit badeværelse.  
En vægniche fra ESS udnytter den ekstra plads, der er i dine vægge og kan tilpasses stort set alle  

badeværelser. Vægnicherne fås i mange forskellige farver, overflader, designs og størrelser og  
kan bruges i både eksisterende vægkonstruktioner samt nybyggede vægge.

Catalano Verso 
Håndvask til væg- eller 
bordmontering i et kom-
pakt design med god 
afsætningsplads til sæbe 
og tandkrus. Vasken er 
behandlet med en  
rengøringsvenlig glasur 
og har en antibakteriel 
overflade. Med hanehul 
og uden overløb. Ekskl. 
håndklædeholder. Hvid 
højglans. B: 45 x D: 35 cm.
2995,-

Loevschall Verona spejl
Rammespejl med LED-lys 
øverst i rammen samt  
baggrundsbelysning, der  
giver en flot lyseffekt på  
væggen. Spejlet har touch- 
panel med tænd/sluk samt 
regulering af lysstyrken. Sort. 
B: 80 x H: 75 x D: 4,10 cm.
2895,-

NYHED

NYHED

Loevschall Pisa spejl
Rundt spejl med sort ramme og LED- 
belysning hele vejen rundt. Lyset tændes 
via en lyskontakt. Ø80 cm. 
3495,-

Sanibell Vice håndvask
Håndvask i et kompakt, kvadratisk og 
tidløst design udført i mathvid polystone. 
Vasken leveres med push-open- 
bundventil i samme materiale som vasken 
for et harmonisk udtryk. Fås med og uden 
hanehul. B: 27 x D: 27 cm. 
2850,-

Håndklædekrog
Matsort.
225,-

Dobbelt- 
håndklædekrog
Matsort.
325,-

TILTALENDE  
& TIDLØS

STARCK T Tilbehørsserien Starck T fra Duravit er designet af 
den verdensberømte franske designer Philippe 
Starck og er kendetegnet ved den gennem- 
gående stringente og geometriske T-form, der  
står i flot kontrast til de bløde, organiske former.  
Hele serien fås i klassisk krom og moderne matsort.

Papirholder
Matsort.
425,-

ESS F-BOX vægniche 60x30
Vægniche i et minimalistisk design til opbevaring af 
shampoo og andre badprodukter. Nichen er udført 
med en stilfuld ramme i sortlakeret børstet rustfrit stål 
samt 2 LED-spots. Indbygningsboks for vådrums- 
sikring medfølger. B: 60 x H: 30 cm. 
4395,-

Laufen Leelo spejl 
Spejl med integreret LED-lysfelt i  
toppen samt indbygget touchpanel  
med tænd- og slukfunktion, lysdæmper  
og farvetemperaturstyring.
60 cm 4595,-  
80 cm 4695,-  
100 cm 5395,-

Laufen FRAME 25 
Rundt spejl med aluminiums- 
ramme og indirekte LED-belysning.
Ø:55 cm 3795,- 
Ø:80 cm 5995,-

– UDNYT DE SKJULTE KVADRATMETER
ELEGANT OPBEVARING 



1. GROHE Euphoria 310 brusesystem med stor og luksuriøs hovedbruser på Ø31 cm, klassisk rund håndbruser samt Turbo-
Stat®-termostat, der sikrer en konstant vandtemperatur. Brusesystemet er fremstillet med en ridsefast og rengøringsvenlig 
finish, der sikrer en langtidsholdbar overflade. 8695,- 2. GROHE Essentials papirholder 425,- 3. GROHE Essence S  
håndvaskarmatur i et moderne, minimalistisk design med indbygget EcoJoy®-teknologi, der reducerer vandforbruget til blot 
5,7 liter/min. Inkl. bundventil. 1795,- 4. GROHE Essentials krog 190,- 5. GROHE Skate Cosmopolitan betjeningsplade med 
en ridsefast og rengøringsvenlig belægning. Dobbeltskyl.  1195,-. Brushed Cool Sunrise.

MED GYLDNE METALLER
Gyldne metaller som messing og guld tilfører varme og glød til rummet og 

er den perfekte kontrast til den nordiske indretnings minimalistiske og  
til tider kølige udtryk. De guldfarvede metaller giver samtidig  

indretningen et ekstravagant og luksuriøst touch og står i flot kontrast  
til mørkere farver som grøn, blå, grå og sort. 

Bring varmen ind

1.

3. 4.

5.

2.



MED MØRKEGRÅ TONER
Dyrk den rå elegance på badeværelset med mørkegrå toner som overfladefarven 
’Hard Graphite’ fra GROHE. Den mørkegrå nuance passer perfekt ind i det stilrene 

og moderne badeværelse og er især flot til materialer som beton eller lyst træ. 

Fængende rå elegance 

1. GROHE Euphoria 310 brusesystem med stor og luksuriøs hovedbruser på Ø31 cm, klassisk rund håndbruser samt  
TurboStat®-termostat, der sikrer en konstant vandtemperatur. Brusesystemet er fremstillet med en ridsefast og rengørings-
venlig finish, der sikrer en langtidsholdbar overflade.  8795,- 2. GROHE Essentials papirholder  475,-  
3. GROHE Rainshower SmartActive håndbruser med tre strålemønstre, som du skifter mellem på SmartTip-knappen bagpå 
håndbruseren.  1095,- 4. GROHE Essentials krog  225,- 5. GROHE SmartControl indbygningstermostat med tre ikon-knap-
per. 6995,- GROHE Essence S håndvaskarmatur i et moderne, minimalistisk design med indbygget EcoJoy®-teknologi, der 
reducerer vandforbruget til blot 5,7 liter/min. Inkl. bundventil.  1695,-. Brushed Hard Graphite

1.

2. 3.

4.

5.

6.



GROHE Cosmopolitan 250 
Brusesystem i et stilrent design 
bestående af hovedbruser på Ø25 
cm, håndbruser med to stråletyper 
samt trykstyret brusetermostat. 
Brusehoved og håndbruser har 
EcoJoy-teknologi, der begrænser 
vandforbruget til hhv. 9,5 liter/min 
og 5,7 liter/min. Krom/hvid.
2695,-

Ø25 cm

RENOVÉR MED GROHE
Står du overfor en mindre renovering af badeværelset eller køkkenet?  
Vi har samlet en række kvalitetsprodukter fra GROHE til skarpe priser. 

GROHE Essence S
Håndvaskarmatur i et moderne design med en  
elegant buet tud. Armaturet har EcoJoy ®-teknologi,  
som reducerer vandforbruget til 5,7 liter/min. Krom.
895,-

GROHE 1000 Performance  
brusetermostat
Brusetermostat i et stilrent design med 
riflede greb og TurboStat-teknologi for 
konstant vandtemperatur. Krom.  
1295,-

GROHE Euphoria 110 Duo
Brusesæt bestående af 
håndbruser med stort  
brusehoved på Ø11 cm  
med to strålemønstre, 
brusestang 60 cm samt 
bruseslange 175 cm. Krom. 
545,-

GROHE Eurosmart M
Håndvaskarmatur i et tidløst design med en  
mellemhøj tud samt vandbesparende teknologi, 
der reducerer vandforbruget med op til 50  
procent. Inkl. push-open-bundventil. Krom. 
595,-

GROHE Eurosmart
Køkkenarmatur med ergonomisk 
greb og en høj, justerbar svingtud, 
der giver masser af fleksibilitet ved 
køkkenvasken. Krom. 
1295,-

GROHE bundventil
Bundventil til håndvask med 
overløb. Med push-open. 
Krom. 
295,-



Oras Esteta Rainshower
Brusesystem i et moderne, afrundet 
design med luksuriøs hovedbruser 
på 36 x 22 cm, håndbruser med tre 
strålemønstre samt brusetermostat 
med integreret rummelig hylde i 
hvidt glas. Krom.
7695,-

Oras Nova Style
Brusesystem i et stilrent design med en blød 
kubusform bestående af stor hovedbruser på 
20 x 20 cm, håndbruser med tre stråletyper 
samt brusetermostat med ergonomiske anti-
slip-greb. Krom.
2995,- 

NYHED

ORAS NOVA: BLØD GEOMETRI 

20 x 20 cm

36 x 22 cm

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 priser.

Termostatens overflade i 
sikkerhedsglas udgør  
samtidig en praktisk  
hylde til shampoo og 
andre badprodukter. 



Med AirPower  
for fyldige,  

bløde dråber 

hansgrohe Raindance Select S PowderRain
Brusesystem i harmonisk, afrundet design 
med en hovedbruser på Ø24 cm og hånd- 
bruser med tre forskellige stråletyper,  
som du let skifter mellem med et klik  
på Select-knappen.  
Krom. 6995,- Matsort. 8995,-

BRUSESJOV  
FOR HELE FAMILIEN

Med Easy Drain finder du nemt den perfekte afløbsløsning 
til dit badeværelse. Designafløbene fås i en bred vifte af  
størrelser, farver og designs, der kan tilpasses og justeres,  
så du opnår en løsning, der matcher din personlige stil.

MINIMALISTISK 
DESIGN

hansgrohe Jocolino børnehåndbruser
Håndbruser i sjovt og børnevenligt dyredesign med  
bevægelige øjne. Håndbruseren har to stråletyper og et 
ergonomisk smalt greb, der passer perfekt til små hænder. 
Vælg mellem tre designs: løve, krokodille og zebra. 
425,-

hansgrohe koblingssæt
Koblingssæt, der gør det muligt at skifte 
mellem børnehåndbruser og den almindelige 
håndbruser med et enkelt klik. 
125,-

NYHED

Der er mange børn, som absolut ikke er glade for at 
skulle i bad – og så udvikler badetiden sig hurtigt til 
lidt af en tålmodighedsprøve for forældrene.  
Med Jocolino har hansgrohe opfundet en løsning, der 
forvandler det daglige drama til en sjov vandleg.

HVAD ER SELECT? Blide  
dråber eller behagelig massage?  
Med et enkelt tryk på Select- 
knappen kan du skifte mellem  

de forskellige strålemønstre og  
få Større glæde i brusebadet

ESS Diamond TAF
Fritliggende gulvafløb i en unik  
diamantform med højdejusterbar  
ramme og panel i sortlakeret børstet 
rustfrit stål. L: 72,6 cm. 
Leveres som et komplet sæt. 
3595,-

ESS R-LINE 900 mm
Fritliggende linjeafløb i et minimalistisk 
og skarpt design med højdejusterbart 
panel i børstet rustfrit stål. L: 90 cm.  
Kan også fås til montering mod bagvæg. 
Leveres som et komplet sæt. 
2395,-

UDSMYK BRUSEOMRÅDET  
MED ET DESIGNAFLØB

Ø24 cm hansgrohe Crometta Vario  
brusesæt med Ecostat 1001 C
Brusesæt bestående af brusetermostat, 
håndbruser med to stråletyper, bruse-
stang med justerbar bruseholder samt 
bruseslange. Krom. 
1195,-

Håndbruseren kan nemt 
og enkelt skrues på alle 
gængse bruseslanger. 



Frostline Duo H30  
udendørshane
Frostsikker udendørshane i 
et eksklusivt og tidløst design 
fremstillet i glasblæst rustfrit 
stål. Fås også med selv- 
lukkende greb, hvor der lukkes 
for vandet, når grebet slippes. 
28-32 liter/min. Tudhøjde: 76 cm.  
8695,-

VAND I HAVEN ÅRET RUNDT 
Drømmer du om at have adgang til vand i haven året rundt uden at skulle bekymre dig om 

frostsprængte vandrør og haner? Danske FROSTLINE fremstiller frostsikre vandhaner og 
udensdørsbrusere i et tidløst og stilrent design til den kræsne villa- eller sommerhusejer, som 
ønsker ekstra luksus i haven. Kernen i produktlinjen er den selvtømmende ventil, der tømmer 

systemet for vand efter brug, så du er sikret friskt vand hele året rundt. 

Brusehøjde:  
205 cm

BRUS I  
DET FRI

Frostline Wall væghane
Frostsikker vægvandhane i et 
eksklusivt og stilrent design 
med mulighed for tilslutning af 
vandslange. Vandforbrug 15 liter/
min. Glasblæst rustfrit stål.
3295,-

Frostline Ellipse slangesaddel
Slangesaddel til montering på  
væg/mur. Glasblæst rustfrit stål. 
3695,-

Frostline Duo udendørsbruser
Frostsikker udendørsbruser i  
et tidløst og klassisk design  
fremstillet i glasblæst rustfrit  
stål. Vandforbrug 28-30 liter/min. 

Brusehøjde: 205 cm. 14.895,-

Frostline Classic  
udendørshane
Frostsikker udendørshane  
i et klassisk design fremstillet  
i glasblæst rustfrit stål.  
18-26 liter/min. Tudhøjde: 43 cm. 

9395,-

BWT AQA Life 
Blødgøringsanlæg til den store familie, der ofte bruger 
vand fra flere vandhaner eller brusere på samme tid 
eller i forlængelse af hinanden. Anlægget er tostrenget, 
hvilket vil sige, at det også leverer kalkfrit vand under 
regenerering. B: 41 x H: 60 x D: 51 cm.

BWT Quick & Clean kalkfilter 
Kalkfilter, der fjerner kalken i vandet, så du undgår kalk- 
aflejringer på glas, armatur og fliser i bruseområdet.  
Kalkfilteret monteres mellem brusetermostat og bruse- 
slange og aktiveres på en knap, hvorefter du nemt kan 
skylle badeområdet rent for sæbe- og kalkrester.
695,-

SLIP FOR  
KALK I BRUSE- 

OMRÅDET

SILKEBLØDT 
VAND 24/7

Et BWT blødgøringsanlæg gør hårdt vand silkeblødt, så du kan glæde dig over blødere hud og hår  
og samtidig beskytte brusekabinen, badekarret og dine husholdningsapparater mod kalk.

Silkeblødt vandSilkeblødt vand

*Leveret og  
monteret  

20.995,-
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Med ALPHA3 kan din vvs-installatør let styre og indregulere  
radiatorer og gulvvarme, så du får en jævn, behagelig varme- 
fordeling i alle rum og dermed sparer på el- og varmeregningen.  
Efter en indregulering modtager du en rapport, som du fx kan  
anvende som dokumentation for klimakvaliteten i dit hus. Via din  
telefon kan du også selv se evt. fejl på driften, så du hurtigt kan  
rådføre dig med din installatør. 

JÆVN VARMEFORDELING  
I ALLE RUM 

 

Vil du høre mere om  
GRUNDFOS PUMPER?

Kontakt din lokale  
VVS Comfort. 

Grundfos ALPHA3  
Cirkulationspumpe  
25-40 180 mm.
2495,-



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 uwovertruffen 
præcision og maksimale besparelser  
– helt op til 23%.

 

Vil du høre mere om  
Danfoss Ally™? 

Kontakt din lokale  
VVS Comfort. 



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

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 S 
Tlf. 32 58 22 67

NYBORG* Ny hos Comfort
VVS Comfort Nyborg 
Langelandsvej 32, 5800 Nyborg 
Tlf. 24 24 24 24

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* Ny hos Comfort
NITO-TEK A/S 
Hestehaven 27, 5260 Odense  
Tlf. 24 24 24 24 

RINGE Ny hos Comfort
Ole Hemmingsens VVS ApS 
Gørtlervej 1A, 5750 Ringe 
Tlf.  40 37 02 16 / 28 12 54 20

SAMSØ
Brdr. Stjerne VVS 
Besser Smedegade 7, 8305 Samsø 
Tlf.  86 59 17 00 

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

SKÆRBÆK 
VVS Comfort Skærbæk 
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
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

Priserne er gældende til den 30/9-2021. Forbehold for trykfejl,  
udsolgte varer samt leveringssvigt. *Begrænset eller ingen udstilling.


