
Priserne er gældende til og med 31. december 2022

NYHED  
Ifö Sense Art 
Enkelt design  
med rene linjer 
Se side 5

Få en gratis  
hygiejne- 
pakke 
Når du bestiller
et BWT-anlæg 
Se side 6

Wellness 
PÅ BADEVÆRELSET

Vi kan ikke garantere at samtlige viste produkter er udstillede hos alle forhandlere

NYHED  

Cool sunrise 
Elegant og sofistikeret 
Se side 3
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Leveret og 
monteret

4.495,-

TWISTFLUSH  
- MERE POWER, 

MERE RENT

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. 80 cm.

3.195,-

Luksuriøst
- SOM ET SPA

Gustavsberg Nordic³  
Round brusesystem

Brusesystem i et stilrent og 
slankt design med bruseter

mostat, stor rund hovedbruser 
på Ø25 cm, justerbar bruse

stang samt håndbruser med 
tre strålemønstre, som der let 

skiftes mellem på den  
integrerede trykknap. 

Fås i flere overflader.
Priseks. matsort

4.495,-

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. 

4.295,-

GENERØST  
VANDFLOW
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1. GROHE Euphoria 310 brusesystem hovedbruser på Ø31 cm samt håndbruser og TurboStat® termostat.  

 Børstet Hard Graphite  9.995,- 

2. GROHE Essence New M-size etgrebs håndvaskarmatur. H: 19,3 cm. Børstet Hard Graphite 2.195,-
3. GROHE Essentials toiletrulleholder. Børstet Hard Graphite 425,-
4. GROHE Arena Cosmopolitan betjeningsplade. Børstet Hard Graphite 1.195,- 

5. GROHE Senia Arena douchetoilet væghængt slankt design og smart selvrensende teknologi 21.995,-

1.  GROHE Essence New S-size etgrebs håndvaskarmatur. Poleret Cool Sunrise 1.895,- 

2. GROHE Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser på Ø31 cm. Længde på brusearm: 38 cm.  

 Poleret Cool Sunrise 5.995,-
3. GROHE Grotherm SmartControl thermostat til indbygning med to ventiler. Poleret Cool Sunrise 5.695,-
4. GROHE Sena Stick håndbruser. Poleret Cool Sunrise 1.795,- 

5. GROHE Silverflex Bruseslange 125 cm. Poleret Cool Sunrise 275,-

4.

5.

3

UNIKT & SOLIDT

HARD GRAPHITE

Cool sunrise 
ELEGANT & SOFISTIKERET
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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.

 

NewFlush

1. INK PITCH keramisk håndvask 
Med skrånende bassin og afløbsskjuler i samme farve og 
materiale som håndvask. Mål 120x45x9 cm. Her vist i farven 
Armani grå mat på 120 cm med fuldt bassin uden hanehul. 

10.495,-

2. Push open møbel
Med en grebsfri push-open skuffe, med lodrette lameller i 
overfladen “chokolade”. Mål 120x45x38 cm. Massiv eg.

10.995,-

Catalano Sfera  
NewFlush vægtoilet 
Væghængt toilet med den 
rengørings venlige Cataglaze- 
belægning, der holder overfladen 
smuk, blank og fejlfri gennem 
hele toilettets levetid. Toilettet 
har ingen skylle kant for bedre 
hygiejne og er udstyret med 
NewFlush-teknologi, der giver et 
yderst effektivt og støj svagt skyl 
med et lavt vandforbrug. 

3.895,-

Smagfuldt

udtryk
nordisknordisk

3. Højskab
Det matchende højskab måler 
36x37x169 cm. Overflade: “choko-
lade”, massiv eg. 

13.495,-

Sanibell INK spejl  
Ø 100 cm 
Spejl med indbygget 
LED-belysning som 
kan justeres i tempe-
raturen. Spejlet har 
indbygget varme-
legeme, hvilket gør 
at det ikke dugger til. 
Med matsort  
aluminiumsramme. 

4.350,-

Catalano PLUS toiletsæde
Toiletsæde i et slankt og stilrent 
design med softclose og Take-Off,  
som gør det muligt at løfte sædet af  
for lettere rengøring. Hvid. 

1.495,-

1.

2.

3.

Med  
skrånende  

bassin



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 
lugtudsug ning. Installationshøjde: 
114 cm. Toilet medfølger ikke. Fås i 
skifer og beton-look. Frit valg

12.995,-

Geberit AquaClean Sela
Geberit Sela imponerer med et 
enkelt og tidløst design. Douche-
toilettet er udstyret med de klas-
siske funktioner, der indebærer et 
optimeret doucheskyl, ladydouche 
samt TurboFlush-teknologien, der 
sørger for et grundigt toiletskyl.

19.995,-

1.

2.5.

3.

4.

1. Ifö Sense Art væghængt møbelsæt bestående af en tynd håndvask samt underskab med to skuffer. Mål: H: 64,4 x B: 90 x D: 48 cm 9.995,-
2. Ifö Sense Art højskab med to låger og hylde i midten. Mål: H: 172,50 x B: 36,6 x D: 36 cm 4.995,-

3. Ifö Spira Rimfree® væghængt toilet uden skyllekant og med Ifö Clean glasur 1.795,-
4. Ifö Spira toiletsæde med softclose og QuickRelease, som gør det nemt at løfte sædet af ved rengøring 895,- 

5. Ifö Option spejl med integreret LED-belysning gennem et mat glas, som giver et optimalt lys foran spejlet. Mål: H: 64 x B: 90 x D: 3,8 cm 3.595,-

RENSER  
LUFTEN  MED  

KERAMISK  
FILTER

1. 2. 3.

4.

5.
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2. Geberit Acanto overskab Mål: H: 82 x B: 45 x D: 17,4 cm 3.995,- 
3. Geberit Acanto spejlskab m. udvendigt spejl m. belysning og to låger.  

Mål: H: 83 x B: 60 x D: 21,5 cm 7.995,-
4. Geberit Acanto håndvask hvid håndvask med hanehul i midten 1.895,- 

5. Geberit Acanto underskab mål: H: 53,5 x B: 59,5 x D: 47,5 cm 5.495,-

1. Geberit 
Acanto 
højskab  
Mål: H: 173 
x B: 45 x 
D: 17,4 cm 

6.495,-

NYHED

FÅ OP TIL  
2.500 KR.  
RETUR  
Når du køber  
et AquaClean  
douchetoilet 

KLIK OG 
LÆS MERE



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

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.

30.995,-

Bestil dit  
BWT-anlæg  

hos VVS Comfort i  
kampagneperioden  

og få en GRATIS  
hygiejnepakke*

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.

20.895,-

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,-

6

VAND
Kalkfrit  Kalkfrit  

*Køber du AQA basic eller AQA life får du 2 poser Sanitabs og 1 stk. Dioxal med i købet. Ved køb af Perla får du 2 poser Perla Tabs og 1 stk. IoClean.



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 systemet 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 varmeforbrug. 
Med Wavin Sentio får du et intelligent gulvvarmesystem i et 
stilrent design baseret på den nyeste teknologi.

På billedet vises Quooker Fusion 
Round i guld. Pris 19.990,- 

på en valgfri Quooker, når 
du bestiller hos din lokale 

VVS Comfort

Gratis levering  
og montering*

*Prisen forudsætter strømudtag med jord i skabet, fungerende stophaner, 
plads og alm. bordplade. Max. 20 km fra butik. Gælder ikke ved bestilling online.

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

12.690,-
Priser fra

7

Ved tilkøb af  
QUOOKER CUBE 
kan din Quooker 
også give afkølet 
vand med brus
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og vidunderlig komfort
Stilfuldt design 

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.

1. - 3. Matsort, -hvid eller -grå 1.595,-
4. - 5. Børstet el. poleret messing 1.995,-
6.  Krom 1.245,-

2

1

3

5

6

4

Vælg din 
farve

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. matsort.

7.895,-

Krom  

6.495-
Matgrå eller mathvid  

7.895,-
Poleret messing 

8.795,-
Børstet messing

8.995,-
VAND- 

OPLEVELSE I 
VERDENS- 

KLASSE



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, Whirl og PowderRain-stråle. 
Fås i flere overflader. Pris-eks. matsort.

9.995,-

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

1.795,-

hansgrohe Vivenis 1-grebs håndvaskarmatur
Vivenis 1-grebs håndvaskarmatur med løft-op 
bundventil forvandler din tid ved håndvasken 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 forskel-
lige 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

3.195,-

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. Brus-
er med 3 stråletyper: PowderRain, 
IntenseRain og massage. 

Krom 745,-
Matsort el. mathvid 1.045,-

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

3.095,-

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

1.395,-

hansgrohe AXOR One håndvaskarmatur
Håndvaskarmatur i et slankt og minimalistisk 
design med all-in-one-styring, hvor vandet på 
enkel og intuitiv vis kan startes, stoppes og 
temperaturreguleres. Inkl. push-open bund-
ventil.

4.595,-

OBS: uBox og vægbeslag 
skal tilkøbes

Matsort Poleret 
guldoptik

MathvidBørstet  
bronze

Krom Børstet  
rustfrit stål

Øvrige overflader:

MINDRE  
KALK, MERE 

GLÆDE

SOM VARM  
SOMMER- 

REGN

9



Duravit SensoWast Starck f Lite 
douchetoilet
Ikonisk design - maksimal komfort. 
Det nye SensoWash Starck f douche-
toilet imponerer med sin rene æste-
tik og tidløse modernitet. Af tekniske 
og innovative finesser kan nævnes, 
nattelys, brugeridentifikation i 
sædet et bredt udvalg af justerings-
muligheder til sædevarmen, bruse-
strålen og justerbar tørrefunktion.

22.995,-

Duravit ME by Starck
Helstøbt porcelænsvask med hanehul, designet af 
Philippe Starck. Mål: B:83 x D: 49 cm.

2.595,-

Duravit L-Cube underskab
Underskab med to skuffer i hvid højglans. 
Designet af Christian Werner. Grebsfrie skuffer 
med push-open funktion.

5.995,-

Duravit L-Cube spejl
Med indbygget LED-belysning. 
Mål: Bredde 80 cm x højde 70 cm.

5.995,-

dansk design

wellness ULTIMATIV

Soleil by Starck badekar
Fritstående badekar i DuraSolid materiale med to ryglæn og pushopen bundventil. 
Bade karret har en mat overflade med bløde former og tekstur. Måler 160x80 cm. 
Designet af Philippe Starck.

29.995,-

Øvrige overflader

Messing Charcoal Kobber Stål

KONTAKT  
DIN LOKALE 

FORHANDLER  
FOR TILBUD PÅ  

QTOO’S  
PRODUKTER

EKSKLUSIVT OG TIDLØST 

10
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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.

LAUFEN RIVA douchetoilet
Douchetoilet i et minimalistisk og klassisk design, 
der passer diskret ind på ethvert moderne 
badeværelse. Toilettets dyse kan reguleres i styrke, 
temperatur og placering, og rengøres både før 
og efter brug. Sidst men ikke mindst er toilettet 
udstyret med et aktivt kulfilter, der automatisk 
renser luften.

22.495,-

LAUFEN PALACE møbelpakke
Skuffer med gennemgående, integreret alugreb i 
toppen af skuffen. Skufferne er med softclose for 
den nemme, stille lukning og leveres med en vask i 
enkelt, tyndt design.

60 cm  5.895,-
80 cm  6.795,-
100 cm  7.495,-

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

*Leveret og  
monteret

4.995,-

1.

3.

2.

4.

5.

1. Kartell • LAUFEN væghængt toilet
Stilrent væghængt toilet, hvor man kombi-
nerer runde og lige linjer. Toilettets yderside er 
glat, så rengøringen er nem. På indersiden har 
toilettet ingen skyllekant for at undgå snavs 
og smuds.  

3.295,-
Kartell • LAUFEN væghængt toilet - kompakt
Fås i mindre, kompakt udgave som passer 
perfekt til små badeværelser. 

3.695,-
2. Kartell • LAUFEN toiletsæde 
Med softclose og Quick-Release. Matsort.

1.695,-

3. Kartell • LAUFEN underskab
Vaskeskab med to skuffer inkl. ordens system 
og hylde til højre. Ekskl. vask.  
Dybde 45 cm. Skifergrå. 

60 cm 5.295,-
80 cm 5.995,-
4. Kartell • LAUFEN håndvask 
Saphirkeramik, skjult overløb. Dybde 46 cm. 

60 cm 4.195,-
80 cm 5.195,-
5. Kartell • LAUFEN spejl “All Saints”
Flot rundt badeværelsesspejl. Den trans-
parante glorie i riflet design giver et let og 
bemærkelsesværdigt udtryk. Ø 78 cm. Fås i 
flere farver. Pris-eks. Powder Pink.

2.395,-

LAUFEN LUA møbelpakke 
Et smukt og funktionelt underskab med to 
skuffer med integrerede greb, push open- og 
softclose funktioner. Medfølgende slank og 
elegant vask med et rummeligt bassin som er 
udformet ovalt. 

60 cm 5.695,-
80 cm 6.495,-

GOD 
PRIS!
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MULIGT  
AT AFKORTE 

BRUSE- 
RØRET

MED 
WELLFIT

Oras Nova Rainshower 
brusesystem
Brusesystem i et  
moderne, nordisk design 
med en hovedbruser 
på Ø20 cm og en stor 
håndbruser på Ø9,5 cm. 
Den rengøringsvenlige 
antikalk-teknologi gør 
det nemt at fjerne kalk 
og smuds fra hoved- og 
håndbruser. Krom.

2.995,-

Det digitale display drives ved 
vandkraft, og håndbruseren 
kræver derfor hverken batterier 
eller strøm.

Luna

Dansani Moon LED rammespejl
Stilfuldt rundt spejl med LED lysramme der  
giver en flot effekt og et perfekt arbejdslys. Spejlet har indbygget 
touchpanel med tænd-/slukfunktion samt trinløs dæmpning og  
farvetemperaturstyring.

Ø75 cm. Sort mat. 2.795,-
Ø90 cm. Sort mat el. børstet messing 3.195,- 

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

 

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

Oras Esteta Wellfit  
brusesystem
Brusesystem med stor hov-
edbruser på 36x22 cm samt 
en stor håndbruser. Ovenpå 
armaturet er en smart hylde i 
hvidt sikkerhedsglas. 
Brusesystemet er med 
kold- og varmvandsterapi 
også kaldet kontrastterapi. 
Kroppen behandles med varmt 
og koldt vand i varierede inter-
valler. Systemet indeholder 3 
programmer: Recover, Relax 
og Reload. Håndbruseren 
kommer med 3 stråletyper: 
sensitiv, intens og puls. 

9.995,-

Oras Hydractiva Digital håndbruser  
m/ Bluetooth
En digital håndbruser, som gør det nemt at holde 
øje med vand- og energiforbrug. Håndbruseren 
har en blid vandstråle. Kan let kombineres med det 
brusesystem du allerede har, og passer lige ind i 
alle badeværelsestyper.

1.195,-

Skab dit personlige 
badeværelse

Luna badeværelsesmøbel
Sættet består af vaskeskab med smukt og praktisk intergreret greb i B: 120 
cm og H: 48 cm og Kantate porcelænsvask - B: 121 cm. Skufferne har fuldt 
udtræk, soft close og der kan tilvælges LED lys under vaskeskabet. Sættet 
fuldendes af et funktionelt Style spejlskab med bl.a. strøm til dine elektriske 
apparater. Formonteret og lige til at hænge på væggen. Fås i lige netop 
din yndlingsfarve, hvid mat lak, sort gummi, grå gummi, drivtømmer eller 
valgfri farve. Priseksempel i Midnight Blue. Samlet pris for det viste:

24.995,-
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Efteråret er over os  
- kan du huske sidste vinter? 

Fungerede dit gulvvarmeanlæg optimalt eller 
måtte du tage tykke sokker i brug for at holde 
varmen? 

Vidste du, at et gulvvarmeanlæg kan udskiftes  
og derefter vil fungere langt bedre, end du kan 
fore stille dig? Som noget helt nyt kan Uponors 
nye reguleringssystem Smatrix Pulse monteres 
på de fleste eksisterende gulvvarmesystemer. 
Kendskab til dit eksisterende anlæg, gulvvarme-
slangernes længder osv. er helt uden betydning 
for, om anlægget kommer til at fungere.

Hvad får jeg?
Med Uponor Smatrix Pulse-gulvvarmestyring 
opnås en indendørs komfort i særklasse. Samtidig 
fås en mærkbar energibesparelse i forbindelse 
med opvarmningen. Du får en oplevelse med 
Uponor Smatrix Pulse, der giver dig og familien 
en maksimal komfort og mulighed  for samspil 
med forskellige intelligente enheder i hjemmet 
f.eks. stemmestyret temperaturregulering. 

Du kan spare helt op til 20% på energien, samtidig 
med at komforten forbedres mærkbart i boligen 
og du kan smide de tykke sokker. Kontakt din 
installatør og få meget mere at vide om hvilke 
dele, der er relevante for at løse din opgave.

Pressalit hånd-
klædekrog 2 stk. 
Børstet messing
Pr. sæt 115,-

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

Toiletsæde Sway Norden med  
soft close og lift-off
Fås i hvid, sort, antracitgrå, 
mathvid og matsort. Pris-eks. hvid.

995,-

Toiletsæde Spira 
Med softclose og lift-off, fast beslag, 
topmonteret/bundmonteret.  
Anvendes på Spira og Spira art. Fås i 
hvid og sort. Pris-eks. hvid.

1.795,-

Pressait 
Vægspand 
Soft open funktion.
Inderspand i gen- 
brugs plast. Hvid.

995,-

Pressalit toiletpapirholder
Matsort eller mathvid.

165,-

Pressalit toiletpapirholder
Børstet messing.

195,-

Pressalit toilet-
børste til væg 
Matsort eller 
mathvid.

695,-

Pressalit toilet-
børste til væg 
Børstet messing.

845,-

NYT 
DESIGN

Kontakt din lokale VVS Comfort for priser
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Du kan vælge mellem begge 
Unidrains designserier, den 
originale ClassLine rist- 
design eller den eksklusive 
HighLine designserie.

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

Unidrain GlassLine brusevæg 
800 – 900 – 1000 mm. 
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.

HighLine Colour
Smukke linjeafløb i  
forskellige farver og over-
flader, her vist i messing.

HighLine Custom
Her påklæbes en flise magen 
til det omkringliggende gulv, 
hvilket resulterer i en næsten 
“usynlig” afløbsrende i gulvet. 

Velkommen  
til Danfoss Ally™

Besparelser / Smartvarme passer til  
din lomme. Og din pengepung
Danfoss Ally™ giver dig fuld kontrol over dine radia-
torer og din gulvvarme. Du kan skrue automatisk 
ned for varmen, når du ikke bruger den (om dagen 
og om natten) og dermed sparer du også på varme-
regningen. Hvor og når som helst. Med uovertruffen 
præcision og maksimale besparelser – helt op  
til 23%.

Stemme- og appstyret 
Med Danfoss Ally™ kan du styre opvarmningen 
af dit hjem ved hjælp af din stemme. Brug enkle 
stemmekommandoer til hurtigt at justere varmen, 
hvis dine behov pludselig ændrer sig, og nyd kom-
forten fra smartvarmen. Er du på farten og glemte 
at regulere varmen, inden du tog hjemmefra? Det 
er ikke noget problem. Med Danfoss Ally™-app’en 
kan du altid justere varmen, mens du er på farten. 

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

1.495,-

 

Vil du høre mere om  
Danfoss Ally™? 

Kontakt din lokale  
VVS Comfort.

Skru ned for varmen - og for varmeregningen!

Danfoss Ally™ rumføler
Rumføleren til Danfoss Ally™ radiator-
termostaterne sikrer ekstra præcis regulering 
af rumtemperaturen. Løsningen er særlig 
anvendelig ved skjulte radiatorer bagved 
møbler/gardiner eller radiatorskjulere.

375,-

LAV DIN  
DOBBELTBRUSER  
PRÆCIS SOM  
DU VIL HAVE DEN
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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

VIL DU SPARE STRØM? 
Stigende elpriser har fået mange familier til at undersøge,  

hvor de kan spare strøm. Et oplagt, men ofte overset område  
er skjulte energislugere som utidssvarende cirkulations- 

pumper. For hvis cirkulationspumpen har mange år på bagen, 
kan du sandsynligvis spare penge ved at skifte til en nyere, 
energieffektiv variant. En investering i en ny pumpe i dag  

kan hjælpe på din privatøkonomi i mange år frem.

Husk cirkulationspumpen, når du  
energirenoverer dit hjem!
Nye vinduer og bedre isolering er noget 
af det første, vi som husejere tænker på, 
når huset skal energirenoveres. Hvad 
mange af os ikke tænker på er, at de 
usynlige cirkulations pumper, der sørger 
for varme i radiatorer og gulvvarme og 
varmt vand i hanen, kan være de rene 
energislugere. Med nye, energieffektive 
cirkulationspumper kan både energi og 
vandforbruget reduceres. Lad os tjekke, 
hvor gammel din pumpe er – så kan vi 
hurtigt regne din besparelse ud.

 

Lad VVS  
Comfort tjekke, 

hvor gammel din 
pumpe er  

– så kan vi hurtigt 
beregne din  
besparelse 



VVS Comfort består af 22 dedikerede medlemmer,  
som er fordelt over hele landet

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

VI LAVER DANMARKS  
BEDSTE BADEVÆRELSER 

FØR

EFTER

Hos VVS Comfort er vi stolte af at lave  
Danmarks bedste badeværelser
Går du med tanker om at få foretaget en større 
eller mindre renovering af dit badeværelse, 
men ved du ikke helt, hvor du skal starte? 
Vores lokale placering sikrer, at du altid kan 
komme ned til en uforpligtende snak og få 
rådgivning om dit kommende badeværelses-
projekt. 

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. Der-
for 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. 
Danmarks Bedste Badeværelse findes kun, 
fordi du kommer med din drøm. En drøm vi 
glæder os til at gøre til virkelighed.

Følg os


