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KLIKOGVIND
PRÆMIER FOR EN SAMLET VÆRDI PÅ OVER 150.000,-

LAUFEN PALACE
- en tidløs klassiker 
Se side 16

Vand i haven
- året rundt
Se side 5

Gustavsberg  
Graphic møbelsæt
- nu i grøn trendfarve 
Se side 8

Priserne er gældende til og med 24. juli 2022

Præmier for  
over 40.000,-

KLIK 
OG LÆS
 MERE
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GROHE Tempesta Cosmopolitan 250
Brusesystem i et stilrent design bestående af 
hoved bruser på Ø25 cm, håndbruser med to stråle-
typer samt trykstyret brusetermostat. Inkl. Eco-
Joy-teknologi, der begrænser vandforbruget. Krom/
hvid. Fås også med firkantet brusehoved. 

2.795,-

GROHE Rainshower SmartActive 310 
Brusesystem bestående af en stor hovedbruser, 
trykstyret termostat med Aquadimmer-funktion, 
en håndbruser med 3 stråletyper samt øvre beslag 
der nemt kan tilpasses eksisterende huller. Krom.

6.895,-

GROHE Euphoria 310 brusesystem
Enkelt og klassisk brusesystem bestående af en 
hovedbruser på Ø31 cm, termostat med Aquadim-
mer-funktion, som gør det muligt at styre vand-
mængden samt en håndbruser med 3 stråletyper. 
Øvre beslag kan justeres. 

4.495,-

GROHE Euphoria 260 brusesystem
Enkelt og klassisk brusesystem bestående af en 
hovedbruser på Ø26 cm med 3 stråletyper: Rain, 
Smart Rain og Jet, termostat med Aquadim-
mer-funktion, som gør det muligt at styre vand-
mængden samt en håndbruser med 3 stråletyper. 
Øvre beslag kan tilpasses eksisterende huller.

3.395,-

GROHE Euphoria SmartControl 310 Duo
Brusesystem med en stor, rund hovedbruser på 
Ø31 cm med to stråletyper, håndbruser i et klassisk 
rundt design med tre stråletyper og en Smart-
Control-termostat med tre ikon-knapper og vand-
besparende teknologi. Krom.

6.695,-

En uforglemmeligbruseoplevelsebruseoplevelse

SMART- 
CONTROL- 

TERMOSTAT

SMART- 
CONTROL- 

TERMOSTAT

GROHE Rainshower SmartControl 360 Duo
Brusesystem i elegant design med en hoved-
bruser på Ø36 cm, håndbruser med to stråletyper 
og en SmartControl-termostat med “tryk-og-drej” 
betjening. Krom.

9.995,-

Fås også med GROHE 
EcoJoy 9,5 l/min gennem-
strømningsbegrænser.
4.895,-
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BWT AQA Life 
Blødgøringsanlæg til den store familie med et 
større vandforbrug. Vælg dette anlæg hvis du har 
et badekar og/eller to hovedbrusere. Anlægget har 
indbygget vandalarm, som advarer mod et sivende 
vandforbrug - fx. lækage eller et løbende toilet. 
Dette anlæg passer ind i et 50 cm skab og leverer 
kalkfrit vand under regenerering.

21.995,-

Bestil et  
BWT anlæg i perioden 

24/6 – 24/7 og få en  
voucher til en gratis BWT 

genopladelig bund- 
suger BC02 (pool- 

støvsuger)
Værdi kr. 695,-

VAND
Kalkfrit  Kalkfrit  

BWT AQA Basic 
Blødgøringsanlæg til den gennemsnitlige 
familie på op til 4 personer, som kun bruger ét 
badeværelse ad gangen. Anlægget er kompakt 
og kan nemt placeres i et underskab. Det er nemt 
at vedligeholde og renses for kalk ved tilførsel af 
salttabletter, som tilkøbes separat. Leverer ikke 
blødgjort vand under regenerering. 

12.995,-

Kontakt din lokale VVS Comfort-forhandler for tilbud inkl. montering

VIND
BWT poolstøvsuger  
el. digital pooltester 

se side 6 

VIND
BWT AQA Basic  

se side 6 

BWT PERLA blødgøringsanlæg til hus 
Blødgøringsanlæg til 2-12 personer med Duplex 
system, som sikrer kalkfrit BWT-vand døgnet 
rundt. Med nye, smarte og intelligente funktioner  
er BWT Perla blødgøringsanlægget til det 
moderne hjem. Anlægget beskytter dit hjem mod 
vandskader og kan forbindes til WiFi, hvor du med 
BWT’s app får overblik over status og modtager 
relevante notifikationer.

34.995,-

KLIK 
OG LÆS
 MERE
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Sanibell Proline møbelsæt
Med 2 softclose skuffer med inte-
grerede greb samt porcelæns-
vask med hanehul og overløb. 
Cabana eg. Mål: H: 80 x B: 46 cm.

6.695,-

Sanibell Basicline spejl
Matsort ramme. Mål: B: 80  
x H: 60 cm.

1.495,-

Sanibell Proline møbelsæt
Med to skuffer der har integrerede greb og en porce lænsvask med en 
tykkelse på kun 2 cm. Skufferne er med fuldt udtræk samt softclose. 
Ideal eg. Mål: B: 120 x H: 52 x D: 46 cm.

8.495,-

Sanibell Proline 
højskab
Ideal eg. Mål:  
H: 169 x B: 35  
x D: 35 cm.

2.995,-

Sanibell Proline  
spejl m/LED

Ø100 cm.

3.995,-

Sanibell Basicline møbelsæt
Med 2 grebsfrie softclose skuffer 
samt en porcelænsvask med hane-
hul. Whiskey eg. Mål: B: 100 x H: 67 
x D: 46 cm. 

5.495,-

Sanibell Basic-
line højskab
Whiskey eg. 
Mål: B: 35 x H: 150 
x D: 35 cm.

2.695,-

Sanibell Proline spejl LED
Mål: H: 100 x B: 60 cm.

1.995,-

Catalano SFERA50 NewFlush
Væghængt toilet i et kompakt design med 
rengøringsvenlig glasur, som holder overfladen 
smuk og blank gennem hele toilettets levetid. Toi-
lettet har ingen skyllekant for nemmere rengøring 
og er udstyret med den støjsvage skylleteknologi 
’NewFlush’, der giver en effektiv rengøring af hele 
skålen. Ekskl. sæde.

3.495,-

Catalano mathvid SFERA54 NewFlush
Væghængt toilet med den rengøringsvenlige 
Cataglaze-glasur, som holder overfladen smuk 
og blank igennem hele toilettets levetid. Toilettet 
har ingen skyllekant, hvor snavs og bakterier kan 
sætte sig, og er derfor særdeles rengøringsvenligt. 
Med NewFlush-teknologi. Fås også i matsort og 
cement. Ekskl. sæde.

Mathvid  6.695,-

Catalano Italy Newflush
Væghængt toilet i stilrent italiensk design og 
kvalitet. Toilettet har ingen skyllekant, hvor snavs 
og bakterier kan sætte sig, og er derfor særdeles  
rengøringsvenligt. Det er udstyret med den 
støjsvage skylleteknologi ’NewFlush’, der giver en 
effektiv rengøring af hele skålen. Ekskl. sæde.

2.595,-

Sanibell Proline højskab
Med push-open låge som kan 
højre- eller venstrehængsles 
samt 4 glashylder. Cabana eg. 
Mål: H: 169 x B: 35 x D: 35 cm.

2.995,-

Catalano mathvid 
toiletsæde
I et slankt og stilrent 
design med softclose 
og Take-Off for nem 
aftagning. 

1.995,-

Catalano PLUS toiletsæde
Med softclose og Take-Off 

for nem aftagning. 

1.495,-

Catalano Italy  
toiletsæde

 Med softclose  
og Take-Off.

845,-
Med  
NewFlush®
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året rundt
Vand i haven

Frostline Duo 
udendørsbruser
Frostsikker udendørs-
bruser i et tidløst og 
klassisk design. Vand-
forbrug 28-30 liter/min. 
Brusehøjde: 205 cm. 
Rustfrit stål.

16.995,-

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

3.795,-

Frostline Classic  
Frostsikker udendørsarmatur 
i glasblæst, rustfrit stål med 
mulighed for tilslutning af vand-
slange. Pryder enhver terrasse, 
have eller gårdsplads.

10.595,-

Frostline Ellipse  
slangesaddel
Til montering på mur.  
Rustfrit stål. 

4.595,-
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Det store cykelløb står lige om hjørnet
VVS Comfort skyder sæsonen i gang med et brag af en  

konkurrence med præmier for over 150.000,- kroner. 

Alle kan deltage – både private motionister,    
cykel klubber og de mange entusiaster,  
der foretrækker at nyde sporten på TV. 

Slut dig til hovedfeltet og se om  
du ender med en podieplads.

vvscomfort.dk

KLIKOGVIND
PRÆMIER FOR EN SAMLET VÆRDI PÅ OVER 150.000,-

Damixa  
SILHOUET
brusesystem, 
matsort

Gustavsberg – 
Estetic Round 
brusesystem

Quooker Flex 
round køkken- 
armatur, vælg 
mellem rustfrit 
stål el. sort inkl. 
beholder

Dansani Mobile  
håndklædeholder

Oras Nova Rain 
brusersystem, 
matsort

Oras  
Electra 
håndvask- 
armatur 

VIND BLANDT ANDET DISSE LÆKRE PRÆMIER

Valgfrit produkt fra  
Unidrains Reframe serie

Få tryk på vandet med 
Grundfos SCALA2- 
tryk forøgerpumpe

Scan QR-koden, deltag  
i konkurrencen og læs mere  
om præmier, betingelser og vilkår 
Hver uge trækker vi lod blandt alle nyheds-
brevsmodtagere om en af præmierne.  
Vinderne får direkte besked på e-mail.

Oras Twista
håndvask- 
armatur 

Duravit D-Neo væghængt 
toilet inkl. toiletsæde

Uponor Smatrix Pulse 
trådløs kontrolenhed med 
kommunikationsmodul og 
3 termostater

INK SP24 spejl, Ø100 cm, 
matsort ramme med direkte 
LED mm. 
Proline matsorte stålhylder 
60 og 80 cm.

hansgrohe Croma 
Select S Shower-
pipe 280 1jet, 
børstet bronze

hansgrohe 
Talis E  
håndvask-
armatur, 
børstet 
bronze

Danfoss varmesystem med 
termostater Eco, Ally eller 
Icon

LAUFEN LUA hængeskål, 
Rimless inkl. toiletsæde

Præmier for  
over 40.000,- 

se s. 14
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hansgrohe Raindance Select S PowderRain
Brusesystem i harmonisk, afrundet design med 
luksuriøs hovedbruser på Ø24 cm og håndbruser 
med tre forskellige stråletyper. Vælg mellem 
den klassiske stråle, Rain, WhirlAir, og Powder-
Rain-stråle. Fås i flere overflader. Matsort.

9.295,-

hansgrohe Finoris 1-grebs håndvaskarmatur
Håndvaskarmaturet har et flot blikfang med 
den slanke, geometriske form og det lange 
vinge greb. Push-open bundventilen kan be tje n      -
es uden en løft-op-stang. Fås i tre forskellige 
højder og overflader. Pris-eks. Finoris 100, matsort

1.695,-

hansgrohe Vivenis 1-grebs håndvaskarmatur
Vivenis 1-grebs håndvaskarmatur med push-
open bundventil forvandler din tid ved hånd-
vasken til et velværeritual. Den blide vandstråle 
strømmer som et lille vandfald fra den ekstra 
brede tud og skaber en helt ny fornemmelse. 
Fås i to forskellige højder og flere overflader. 
Pris-eks. Vivenis 80, matsort.

1.495,-
hansgrohe RainDrain Flex Kappesæt 
bruseafløb til vægmontering
Fås i mange overflader og mål.  
Kan afkortes. Pris-eks. B: 900 mm. Matsort

3.995,-

hansgrohe Pulsify Select S  
Brusersæt 105 3jet Relaxation med 
bruserstang 65 cm
Enkelt og stilrent brusesæt fra 
hansgrohe bestående af håndbruser, 
glider, bruserstang og bruserslange. 
Bruser med 3 stråletyper: Powder-
Rain, IntenseRain og massage. 

Krom 695,-
Matsort el. mathvid 995,-

MINDRE  
KALK, MERE 

GLÆDE

SOM VARM  
SOMMER-

REGN

hansgrohe Crometta S 240
Brusesystem i et tidløst design med stor hoved-
bruser på Ø24 cm samt håndbruser med to 
strålemønstre. Krom.

2.995,-

hansgrohe Talis E
Håndvaskarmatur med vandbesparende 
EcoSmart-teknologi samt AirPower for en blød 
og stænkfri stråle. Med QuickClean antikalk-
funktion. Inkl. bundventil. Fås i flere overflader. 
Matsort. 

1.395,-

MAKSIMAL AFSLAPNING FOR KROP OG SIND 

OBS: uBox og vægbeslag 
skal tilkøbes

Matsort Poleret 
guld-optik

MathvidBørstet  
bronze

Krom Børstet  
rustfrit stål

Øvrige overflader:

hansgrohe Pulsify 
Select S håndbruser
Med 3 stråletyper.

318,-
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V&B Subway 3.0 Oval væghængt toilet 
Villeroy & Boch Subway er udført i et simpelt design 
med rene linjer. Fremstillet i hygiejnisk og robust 
sanitetsporcelæn og behandlet med CeramicPlus. 
Siddehøjde: 41 cm. Med TwistFlush-skyl er du garan - 
teret et renere toiletskyl som samtidig er vand-
besparende, når der kun skal skylles én gang 
med det effektive TwistFlush teknik. Inkl. softclose 
toiletsæde. 

3.995,-

Gustavsberg Square brusevæg
Brusevæg i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med pro-
filer og vægstang i anodiseret matsort aluminium. 
Glasvæggens slanke, sorte profiler løber horison-
talt på ydersiden af glasset, så brusevæggen er 
nem at holde ren på indersiden. H: 200 cm. Dybde: 
Max. 120 cm. B: Fås i 80, 90 eller 100 cm. Pris-eks. 
90 cm.

3.395,-

Gustavsberg Round brusesystem
Brusesystem i et stilrent og slankt design inkl. 
termostat, stor rund hovedbruser på Ø25 cm, 
justerbar brusestang samt håndbruser med tre 
strålemønstre, som der let skiftes mellem på den 
integrerede trykknap. Krom.

3.295,-

Gustavsberg Square brusesystem
Brusesystem i et stilrent og slankt design inkl.  
termostat, stor kvadratisk hovedbruser på 25 x 25 
cm, justerbar brusestang samt håndbruser med 
tre strålemønstre, som der let skiftes mellem på 
den integrerede trykknap. Krom.

3.295,-

Gustavsberg Graphic møbelsæt
Møbelsæt bestående af porcelænsvask, vaskeskab 
med to skuffer og et smart opbevaringsrum med 
vippeåbning og plads til montering af stikkontakt. Den 
smalle dybde på 41 cm gør møblet perfekt til mindre 
badeværelser. Ekskl. greb. Mål: B: 60 x H: 55 x D: 41 cm.

Grøn 6.995,-
Fås også i hvid

5.295,-

Det populære Graphic møbelsæt 
nu i grøn trendfarve

Enkelt design 
med rene linjer

Ø25 cm 25 x 25 cm

TWISTFLUSH  
- MERE POWER, 

MERE RENT 
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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.

19.995,-

Enkelt design 
med rene linjer

Geberit iCon kvadratisk vægskab
Mål: H: 23,3 x B: 22,5 x D: 13,2 cm. I eg/melamin 
træstruktur.

1.895,-

Geberit Monolith Plus cisterne
Cisternemodul i et elegant og stilrent design. 
Modulet monteres direkte på væggen, hvilket 
gør det muligt at installere et væghængt toilet 
uden at bryde væggen ned. Cisternen har smarte 
funktioner såsom diskret orienteringslys samt 
lugtudsugning. Installationshøjde: 114 cm. Toilet 
medfølger ikke. Sort.

12.995,-

1. Geberit Option Plus spejl med LED-belysning med direkte og indirekte belysning. Mål: H: 70 x B: 40 x D: 3,5 cm. 4.995,-
2. Geberit iCon håndvask har en dybde på kun 28 cm og leveres med hanehul til højre. Hvid porcelænsvask. Mål: H: 13,5 x B: 38 x D: 28 cm. 695,-

3. Geberit iCon underskab til håndvask i et elegant udseende, inkl. låge. Eg/melamin træstruktur. Mål: H: 41,5 x B: 37 x D: 27,9 cm. 2.995,-
4. Geberit iCon sideelement i eg/melamin træstruktur. Mål: H: 40 x B: 37 x D: 24,5 cm. 2.595,- 

5. Geberit iCon væghængt toilet med Rimfree®, som sikrer en mere simpel rengøring, da toilettet er uden skyllekant. Hvid. Ekskl. sæde. 2.695,- 
6. Geberit iCon toiletsæde med softclose. 1.295,-

1.

2.

3.

5.
4.

6.

RENSER  
LUFTEN  MED 

KERAMISK  
FILTER
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Mora INXX II Soft Small  
håndvaskarmatur
Håndvaskarmatur i et stilrent design 
med vandbesparende funktion der 
reducerer vandforbruget til blot 5 
liter/min. uden at gå på kompromis 
med komforten. Fås i flere farver.

Matsort 1.595,-

Silhouet Pro  
køkkenarmatur
Moderne køkkenarmatur med fleksi-
bel slange/udtræk.

2.295,-

Silhouet toilet-
børste 
Væghængt

1.595,-

Silhouet krog 
2 stk.

275,-

Silhouet Touchless Pro  
køkkenarmatur
Køkkenarmatur med berøringsfri 
sensor og fleksibel slange/udtræk.

8.495,-

og vidunderlig komfort
Stilfuld design 

Mora INXX II brusesystem
Brusesystem i et elegant 
og klassisk design. Med 
sit store ø-mål på 30 cm. 
sikrer det en behagelig og 
afslappende badoplevelse. 
Termostaten har sikker-
hedsspærre ved 38 grader. 
Fås i flere farver. Pris-eks. 
børstet messing.

8.995,-

Krom 5.995,-
Matsort, matgrå 
eller mathvid 7.995
Poleret messing 8.995,-



På billedet vises Quooker Fusion Round i rustfrit stål. Pris 13.990,- 

11

Priser fra

11.990,-

på en valgfri Quooker, 
når du bestiller hos din 

lokale VVS Comfort

Gratis levering  
og montering*
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Vandhanen, der kan det hele
100° C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane

Nu kan  
din Quooker 

også give vand 
med brus
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HighLine Custom  
- det næsten “usynlige” afløb

Sæbehylde  
NYHED nu mulighed for 

at købe ekstra sæbehylde. 
Børstet stål.

1.099,-

Sæbehylde og bruseskraber
Sæbehylde med integreret, magnetisk  

bruseskraber. Børstet stål/sort.

2.099,-

HighLine linjeafløb
HighLine serien er Unidrain’s eksklusive, 

prisvindende serie. I serien findes både solide 
stålpaneler og en diskret løsning med egen flise 

påklæbet. Fås i flere overflader.

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



Reframe
Tilbehørsprodukter i fem forskellige farver som giver dig mulighed  

for at matche alle metaldetaljer i dit badeværelse. Vælg mellem  
børstet stål, poleret stål, messing, kobber eller sort.

1. Hjørne sæbehylde - sort 1.199,- 2. sæbehylde - kobber 1.071,-
3. Toiletbørste (gulv) - messing. 2.299,- 4. Toiletbørste (væghængt) - messing. 2.299,-

5. Toiletrulleholder - børstet stål 999,- 6. Håndklædestang - messing - model 600 1.849,-
7. Toiletrulleholder - reserve - børstet stål 899,- 8. Håndklædekrog (2 stk) - kobber 949,-

9. Bruseskraber - sort 1.799,-

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

13
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Qtoo tror på et liv med smukt design, ene stående 
kvalitet, miljøansvar og løsninger, der gavner vores 
helbred. Produktene har en ekstraordinær lang 
levetid og forbliver smukke.

sommerdrøm

Kontakt din lokale 
forhandler for 

tilbud på Qtoo’s  
produkter

Øvrige overflader

Messing Charcoal Kobber Stål

En skandinavisk

Hovedpræmien i vores store konkurrence kommer fra d lines 
Qtoo kollektion og består af en badeværelseskollektion på en 
samlet værdi for over kr. 40.000,- Kollektionerne er skabt i  
samarbejde med de danske designere Hans Thyge og  
Knud Holscher og består af:

1 stk. komplet brusesystem, 1 stk. håndvaskarmatur, 
2 stk. kroge, 1 stk. papirholder, 1 stk. ekstra papirholder, 
1 stk. toiletbørste. Alt i PVD børstet messing.

VIND Qtoo PRÆMIER FOR OVER 40.000,-

KLIKOGVIND
PRÆMIER FOR EN SAMLET VÆRDI PÅ OVER 150.000,-

KLIK 
OG LÆS
 MERE

- læs mere s. 6
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Wellness
i hverdagen

Duravit D-Neo badekar
Fritstående badekar i et minimalistisk, 
afrundet design. Karret er fremstillet i det 
mineralbaserede materiale DuraSolid, der 
giver det et fløjlsagtigt udtryk.  
Mål: L: 160 x B: 75 x H: 60 cm.

24.995,-

Duravit D-Neo væghængt toilet
Enkelt og klassisk væghængt toilet fra Duravit. 
Rimless med åben skyllerand og skjult montering. 
Hvid. Ekskl. Sæde. Mål: B:  37 x D: 54 cm.

1.495,-

Duravit D-Neo 
toiletsæde med 
SoftClose. Hvid.

795,-

Duravit D-Neo 
møbelvask
Hvid porcelæn med 
vask i højre side. Med 
hanehul og overløb. 
Mål: B: 80 x D: 48 cm.

2.795,-

Duravit D-Neo 
vaskeskab 
Vaskeskab med 
1 skuffe samt 
en åben hylde. 
Sort eg.

6.595,-

Duravit D-Neo 
spejl 
LED Ø70 cm.

4.995,-

D-Neo serien er 
designet af belgieren 

Bertrand Lejoly
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LAUFEN LUA væghængt toilet inkl. sæde m/
softclose
Væghængt toilet med Rimless skyllefunktion 
for nemmere rengøring. Inkl. toiletsæde i slim 
design med softclose samt quickrelease for nem 
rengøring. Mål 52x36 cm.

2.195,-

LAUFEN LUA væghængt toilet, kompakt 
Væghængt toilet med Rimless skyllefunktion for 
nemmere rengøring. Ekskl. sæde. Mål: 49x36 cm.

1.895,-

LAUFEN PRO N Back-to-wall
Gulvstående toilet i et minimalistisk 
back-to-wall-design, der placeres helt 
ind til væggen for nemmere rengøring. 
Toilettet har desuden en rengøringsvenlig 
LCC-overflade, der skyr snavs og bakterier. 
3 og 4,5 liter skyl. Siddehøjde: 43 cm. Inkl. 
aftageligt sæde med softclose.

NYHED

NYHED

EN TIDLØS 

klassiker 

LAUFEN PALACE møbelpakke
Skuffer med gennemgående, inte-
greret alugreb i toppen af skuffen. 
Skufferne er med softclose for den 
nemme, stille lukning og leveres med 
en vask i enkelt, tyndt design. Farve: 
Traffic Grey. B: 80 x H: 59 x D: 50 cm. 

3.695,-

Fås også i B:  100 cm  3.995,-

*Monteret til bestående installation og max. 20 km fra butikken. Gælder ikke ved bestilling online.

*Leveret og  
monteret

4.495,-

LAUFEN LEELO spejl med 
LED og touchsensor

80X70cm 1.595,-
100X70cm 1.695,-
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EN TIDLØS 

klassiker 

Grundfos SCALA2 trykforøgerpumpe er designet til dig 
som husejer. Pumpen giver dig et perfekt vandtryk i alle 
tappe steder i din bolig, også selv om bruseren er tændt, 
køkkenhanen løber, og det er søndag, og bilen skal 
vaskes – på samme tid vel at mærke.

SCALA2 er endda så lille, at den passer ind i et almin de   - 
ligt køkkenskab og larmer ikke mere end en moderne 
opvaskemaskine. Har du ikke plads inde i huset, kan 
pumpen også installeres udenfor, så længe den  
beskyttes mod frost i vinterhalvåret.

Kontakt din lokale vvs-installatør for mere viden  
om SCALA2.
 

OPTIMALT VANDTRYK
- hele sommeren

Det opnår du  
med SCALA2

• Stabilt vandtryk i  
 alle tappesteder

• Stabil vandtemperatur  
 – undgå kulde- og varmeudsving under  
 bruseren

•  Støjsvag drift – 47 dB (A) ved normal brug er 
SCALA2 lige så stille om en moderne opvaske-
maskine 

• Lille og kompakt – passer i et almindelig skab i  
 fx køkken eller bryggers.

Du kender det sikkert: Det er sommer og det er varmt! Haven og drivhuset tørster,  
og ungerne vil gerne lege med vand i haven. Du starter sprederen, men der er ikke ordentligt 
tryk på vandet– måske fordi familien bruger vand i køkkenet eller bilen er ved at blive vasket.  

Det er selvfølgelig irriterende.
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Oras Vega håndvaskarmatur m. Bidetta
Håndvaskarmatur med Bidetta håndbruser og Eco funk-
tion. Uden bundventil. Bruserslange på 1750 mm samt 
vægholder til håndbruseren medfølger. Grebet på arma-
turet er udstyret med en Eco-knap, der kan begrænse 
vandmængden og vandtemperaturen. 

1.995,-

Oras Vega  
håndvaskarmatur
Håndvaskarmatur 
med Eco-funktion. 

Uden bundventil.

1.295,-

BERØRINGS-
FRI

MULIGT  
AT AFKORTE 

BRUSE- 
RØRET

Oras Signa håndvaskarmatur hybrid
Håndvaskarmatur i en smart og inno-
vativ hybridmodel, der både kan be - 
tjenes på grebet eller via berøringsfri 
sensor på siden af armaturet. Krom.

3.695,-

Oras Vega  
køkkenarmatur
Køkkenarmatur 

med høj svingtud og 
Eco-funktion.

2.195,-

VÆLG DET 
PERFEKTE ARMATUR

Oras Nova Rainshower  
brusesystem
Brusesystem i et moderne,  
nordisk design med en hoved-
bruser på Ø20 cm og en stor 
håndbruser på Ø9,5 cm. Udstyret 
med EcoFlow-funktion, der 
reducerer vandforbruget med  
op til 60%. Krom.

2.695,-

Oras Nova Rain brusesystem 
matsort
Brusesystem i et moderne 
design med en hovedbruser på 
Ø20 cm og en termostat med 
ergonomiske anti-slip-greb. 
Udstyret med EcoFlow- 
funktion, der reducerer vand-
forbruget med op til 60%. 

4.895,-
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VÆLG DET 
PERFEKTE ARMATUR

DETALJEN GØR FORSKELLEN

Pressalit håndklædekrog 2 stk. 
Matsort, eller mathvid.
Pr. sæt 95,-

Pressalit vægspand 
Hvid.

1.295,-

Pressalit toiletpapirholder
Matsort eller mathvid.

165,-

Pressalit toiletpapirholder
Børstet messing.

225,-

Pressalit toilet-
børste til væg 
Matsort eller 
mathvid.

695,-

Pressalit toilet-
børste til væg 
Børstet messing,

845,-

NYT 
DESIGN

HUSKER DU SIDSTE VINTER?

Fungerede dit gulvvarmeanlæg  
optimalt sidste vinter? 

Eller måtte du tage kondicyklen i brug for at 
holde varmen? Et gulvvarmeanlæg af ældre 
dato kan muligvis give varme, men lever ofte 
ikke op til nutidens krav om varmekomfort og 
energi besparelse. Heldigvis kan det udskiftes og 
derefter fungere langt bedre.

Som noget helt nyt kan Uponors nye regulerings-
system Smatrix Pulse monteres på de fleste 
eksiste rende gulvvarmesystemer. 

Med Uponor app-baserede gulvvarmestyring  
Smatrix Pulse opnås maksimal komfort, 
mulighed for samspil med forskellige intelligente 
enheder i hjemmet, stemmestyring samt en 
energibesparelse på op til 20%. 

Kontakt din lokale VVS-Comfort installatør og få 
meget mere at vide. Herefter får du ingen kolde 
fødder på badeværelset og kondicyklen kan igen 
placeres der, hvor den hører hjemme.
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Det stilfulde Luna badeværelsesmøbelpakke i grå 
mat består af vaskeskab i B80 cm og H64 cm og 
kantate porcelænsvask i B81 cm. Skufferne er med 
fuldt udtræk, softclose og greb i krom.  
 
Pakken fuldendes af det smukke spejl med LED 
lys i top og bund med lysstyring – 80x80 cm.  
Formonteret og lige til at hænge på væggen.  
 
Sættet fås i farverne hvid mat, hvid højglans,  
grå mat, askegrå, nordisk eg og brun eg.

Pris-eks. grå mat 9.495,-

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

Ø75 cm. Matsort. 2.795,-
Ø90 cm. Matsort el. børstet messing 3.195,- 

Dansani Corona spejl m/ 
integreret LED lys
Rundt spejl med LED-bag-
grundsbelysning, der giver 
spejlet et svævende look og 
oplyser væggen i et blødt skær. 

 

Ø60 cm  1.895,-
Ø75 cm  1.995,-
Ø90 cm  2.195,-

Dansani Mobile håndklædeholder
Praktisk og flytbar håndklædeholder. 
Kan stilles op ad væggen eller andre 
lodrette flader.

1.695,-

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

Frit valg 475,-

MAKSIMAL 
OPBEVARING 
PÅ MINIMAL 

PLADS



BADMAGASINET 2022
- se en teaser her og hent hele kataloget  

hos din lokale forhandler

Vores skønne Badmagasin er ude 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

Intelligent opvarmning med app
Gulvvarmesystemet styres via Sentio 
app’en, hvor du let og intuitivt kan 
skrue op og ned for varmen – uanset 
om du er hjemme eller på farten. Du 
kan med fordel programmere syste-
met til din daglige rytme.

Enkelt og diskret design
Rumtermostaten er udformet i et 
moderne og enkelt  design, som falder 
diskret ind i væggen. 

GULVVARMEN  
ER DEN USYNLIGE 
VELVÆRE

 

Vil du høre mere om  
Wavin Sentio?

Kontakt din lokale  
VVS Comfort

Gulvvarme er en lækker feature i boligen, der tilføjer en ekstra 
følelse af komfort og velvære i hjemmet. Udover øget komfort 
kan et intelligent gulvvarmesystem også bidrage til en mere 
jævn og afbalanceret opvarmning med et lavere varmefor-
brug. Med Wavin Sentio får du et intelligent gulvvarmesystem 
i et stilrent design baseret på den nyeste teknologi.
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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
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Velkommen  
til Danfoss Ally™

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. 

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

Danfoss Ally  
Starter Pack
Indeholder 1 stk. Ally  
gateway og 1 stk. Ally  
elektronisk radiator-
termostat

1.495,-
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Hvad er DANMARKS  
BEDSTE BADEVÆRELSE? 
Engang var badeværelset ikke noget 
man tillagde stor værdi, men blot 
noget der skulle virke. Efter få gene-
rationer er vi danskere heldigvis 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 badeværelset, 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 morgen-
bad 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 for-
nemmeste 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, sam - 
 ar bejder 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 bade værelse i en travl 
hverdag. Derfor til byder 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 kommende bade-
værelsesprojekt. Danmarks Bedste 
Badeværelse findes kun, fordi du 
kommer med din drøm. En drøm vi 
glæder os til at gøre til virkelighed.

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 · Erik Lytzen A/S (tidligere Nordjysk VVS Teknik) · 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 
Pandrup · Blik og VVS Jammerbugt · Løkkenvej 44 · 9490 Pandrup
Silkeborg · Vangvedvængets VVS · Tlf. 86 85 32 35
Skagen · Erik Lytzen A/S (tidligere Nordjysk VVS Teknik) · 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

VVS Comfort består af 22 dedikerede medlemmer, som fordeler sig over hele landet


