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TEMA: SMART VARME 
FÅ MAKSIMAL KOMFORT MED  
INTELLIGENT VARMESTYRING

side 13-14

DANMARKS BEDSTE 
BADEVÆRELSE

side 15

Find nærmeste forhandler på www.vvscomfort.dk
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MATERIALER 
SE ARMATURSERIEN 

FRA QTOO
side 9

genanvendelige

P
ris

er
n

e 
er

 g
æ

ld
en

d
e 

ti
l 1

0.
0

2.
20

22
. F

or
b

eh
ol

d
 fo

r 
tr

yk
fe

jl,
 u

d
so

lg
te

 v
ar

er
 s

am
t 

le
ve

rin
g

ss
vi

g
t. 

Foto: Dansani Calidris



2

Den cirkulerende strøm 
af vand sikrer en effektiv 
rengøring af hele skålen 

– helt uden vandsprøjt.
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.

Dybde  
50 cm

Dybde  
50 cm

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

4.795,-

Catalano SFERA50 NewFlush
Væghængt toilet i et kompakt design med rengøringsvenlig glasur, 
som holder overfladen smuk og blank. Toilettet har ingen skyllekant 
og både skål og sæde har antibakteriel funktion for bedre hygiejne. 
NewFlush®-skylleteknologien garanterer desuden en effektiv  
rengøring af hele skålen. Inkl. aftageligt sæde med softclose.

4.995,-

GSI Kube X 
Væghængt toilet i et minimalistisk og tidløst design. Toilettet har ingen  
skyllekant og er derfor nemt at holde fri for snavs og kalk. Den antibakterielle 
overflade på skål og sæde gør toilettet ekstra hygiejnisk og rengøringsvenligt, 
og skylleteknologien SwirlFlush® sikrer en grundig og lydsvag rengøring af 
skålen. Inkl. aftageligt sæde med softclose.

3.695,-

Sanibell Proline 120
Møbelsæt bestående af vaskeskab med to skuffer med integrerede 
greb og en porcelænsvask med en tykkelse på kun 2 cm. Skufferne 
er med fuldt udtræk samt softclose, der giver en blød og dæmpet 
lukning. Ideal eg. Mål: B: 120 x H: 54 x D: 46 cm.

7.895,-
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Geberit Group

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

4.495,-

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

4.595,-

         

Geberit Monolith Plus
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, 
der renser luften. Installationshøjde: 114 cm. 
Beton eller skifer. Frit valg. Toilet medfølger ikke.

12.995,-

Geberit Acanto
Møbelsæt bestående af vaskeskab og sideskab med 
integrerede greb og softclose samt porcelænsvask i et 
slankt design. Sandgrå med glasfront. Ekskl. armatur og 
tilbehør. Mål: B: 135 x H: 53,5 x D: 48 cm.

14.995,-
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*Leveret og 
monteret

FÅS I  
FLERE  

FARVER

FRIHED TIL AT SKABE
Badeværelsesserien Geberit Acanto udmærker sig ved sit stilrene design med 
rene, definerede linjer samt kombinationen af mange forskellige materialer.  

Serien har et imponerende udvalg af vaskeskabe, højskabe, spejlskabe og  
hyldeløsninger, der giver dig rig mulighed for at skabe en personlig  

og individuel designløsning. 

De dybe skuffer kommer med en 
ekstra indvendig skuffe for optimal 
udnyttelse af pladsen.

Monolith Plus 
i skifer
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KVALITET I HVERDAGEN

DET SKAL HÆNGE SAMMEN 

Sanitetsproducenten GROHE har siden 1936 været en af  
VVS-branchens førende spillere og har gennem årene udviklet 

teknisk overlegne armaturer til både badeværelset og køkkenet. 
Når du køber et GROHE-produkt, kan du derfor være sikker på, at 

det lever op til de mest kompromisløse krav i form af håndværk og 
funktionalitet. Det kalder vi kvalitet i hverdagen. 

Med GROHE Colors-kollektionen er det nemt at skabe sammenhæng mellem alle 
elementer i dit badeværelse – lige fra vandhanen til bruseren og helt ned til de små 
detaljer som tilbehør og betjeningsplade. Kollektionen fås i otte forskellige farvede 

overflader og åbner muligheden for at vælge et gennemgående  
farvetema og gøre indretningen harmonisk og komplet. 

GROHE Eurosmart M-size
Håndvaskarmatur i et moderne 
design med ergonomisk greb. 
Armaturet har EcoJoy®- 
teknologi, som reducerer 
vandforbruget til 5,7 liter/min. 
Mellemhøj model velegnet til 
større håndvaske. Inkl. bund-
ventil med push-open. Krom.  

645,-

GROHE Eurosmart 
Køkkenarmatur i et slankt  
og stilrent design med en  
høj, U-formet svingtud og et 
ergonomisk sidegreb, der giver 
en ubesværet betjening.

Krom 995,- 

Supersteel 1.295,-

GROHE Eurosmart S-size
Håndvaskarmatur i et moderne 
design med ergonomisk greb. 
Armaturet har EcoJoy®- 
teknologi, som reducerer 
vandforbruget til 5,7 liter/min. 
Lav model velegnet til mindre 
håndvaske. Inkl. bundventil 
med push-open. Krom.  

545,-

1. GROHE Euphoria 310 brusesystem med luksuriøs hovedbruser på Ø31 cm, klassisk håndbruser samt trykstyret 
brusetermostat, der sikrer en konstant vandtemperatur. Poleret cool sunrise. 9.995,-

2. GROHE Skate Cosmopolitan betjeningsplade med to-skylsfunktion og start/stop-betjening. Kan monteres 
lodret eller vandret. Passer til GROHE Rapid indbygningscisterne. Poleret cool sunrise. 1.195,-

3. GROHE Essence S-size håndvaskarmatur i et slankt og tidløst design med vandbesparende EcoJoy®,  
som reducerer vandforbruget til 5,7 liter/min. Inkl. bundventil. Poleret cool sunrise. 1.895,-

4. GROHE Essentials håndklædekrog i et stilfuldt design med skjult montering. Poleret cool sunrise. 195,-
5. GROHE Essence køkkenarmatur i et tidløst, moderne design med en høj, L-formet svingtud med udtræk og to 

strålemønstre. Poleret cool sunrise. 3.495,-
6. GROHE Essentials papirholder i et enkelt og diskret design. Poleret cool sunrise. 395,-

Bestseller i 
nyt design 

GROHE Cosmopolitan 250 
Brusesystem i et stilrent design  
bestående af hovedbruser på Ø25 cm, 
håndbruser med to stråletyper samt 
trykstyret brusetermostat. Brusesystemet  
har EcoJoy-teknologi, der begrænser 
vandforbruget uden at gå på kompromis 
med komforten. Krom/hvid. 

2.695,-

1.

2.

3. 4.

5.

6.
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Nu kan 
din Quooker 

også give vand 
med brus

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

KVALITET I HVERDAGEN

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

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

lokale VVS Comfort

Gratis levering  
og montering*
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Axor One Select 170
Håndvaskarmatur i et slankt design med 
en høj, buet tud og et vandret greb i siden 
med all-in-one-styring. Vandet åbnes og 
lukkes ved at trykke grebet ned, mens 
vandtemperaturen reguleres ved at dreje 
grebet. Inkl. push-open-bundventil.

Krom 3.795,-
Matsort 5.495,-

NYHED

Ø24 cm

NYHED

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

Krom 2.995,-
Matsort 3.995,-

Matsort Mathvid Poleret 
guld-optik

Børstet  
sort krom

Børstet  
bronze

FINISHPLUS  
SMUK HARMONI I BADEVÆRELSET
Med de fem flotte FinishPlus-farver fra hansgrohe kan du give dit 

badeværelse masser af personlighed. Alt lige fra armaturer og  
brusesystemer til designafløb og badværelsestilbehør fås i de  
populære farvede overflader, hvilket gør det nemt at opnå et  

harmonisk og strømlinet udtryk eller skabe spændende kontraster.

FÅS I ALLE  
FINISHPLUS- 

OVERFLADER

hansgrohe Talis E
Håndvaskarmatur i et moderne og prisvindende 
design. Armaturet er udstyret med EcoSmart- 
teknologi, der reducerer vandforbruget med op til 
50 procent sammenlignet med traditionelle  
armaturer. Inkl. løft-op-bundventil. Krom.

945,- hansgrohe Raindance Select S PowderRain
Brusesystem i harmonisk, afrundet design 
med hovedbruser på Ø24 cm, Select-håndbruser 
med tre forskellige strålemønstre samt  
brusetermostat i et klassisk design. Krom.

7.695,-

FÅS I ALLE  
FINISHPLUS- 

OVERFLADER

Skift strålemønster på 
Select-knappen.
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Laufen betjeningsplade
Betjeningsplade til væghængt toilet i et flot 
og stilrent design med dobbeltskyl. 

Matsort 495,-
Hvid 295,-

Matsort 7.995,-

Kartell by Laufen Rimless
Væghængt toilet med flotte rene linjer udviklet i 
samarbejde med det italienske designhus Kartell. 
Toilettet har et effektivt skyl og er uden skyllekant 
for nemmere rengøring og bedre hygiejne. Inkl. 
aftageligt sæde med softclose.

Hvid 2.995,-

BLACK VS WHITE
Skab et gennemført monokromt udtryk i bade- 

værelset med de stringente håndvaske og unikke, 
 transparente tilbehørselementer fra Kartell by 

Laufen. Ved at bruge en sort-hvid farvepalet i hele 
badeværelset opnår du et strømlinet og sofistikeret 

udtryk, der aldrig går af mode.

Kartell By Laufen All Saints
Rundt spejl med en riflet kant, der 
giver spejlet et unikt udtryk. Ø: 78 cm. 
Hvid eller sort. Frit valg.

5.495,- 

Kartell by Laufen håndvask
Håndvask i SaphirKeramik med stort 
bassin og god afsætningsplads. Fås 
med afsætning i højre eller venstre 
side. Med hanehul og skjult overløb. 
Ekskl. stativ, armatur og vandlås.  
Mål: B: 60 x H: 14,5 x D: 46 cm.

Hvid 3.995,- 
Sort højglans 5.495,-

FÅS OGSÅ 
I MATSORT
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MERE POWER 
MERE RENT

TWISTFLUSH

• MINDRE VAND
• MERE RENT
• STØJSVAGT SKYL 

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

Det innovative skyl fås på alle væghængte 
toiletter i Bestseller-serien Subway – nu i et 
nyt og opgraderet 3.0-sortiment. 

Villeroy & Boch Subway 3.0
Væghængt toilet i et elegant og minimalistisk 
design uden skyllekant for bedre hygiejne og 
nemmere rengøring. Toilettet har en kalk- og 
smudsafvisende overflade, og skålen er med 
TwistFlush-skylleteknik, der sikrer en effektiv 
rengøring af hele skålen. Inkl. aftageligt  
sæde med softclose.

4.995,-
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100% GENANVENDELIGE 
MATERIALER

NYE SMUKKE OVERFLADER

Qtoos armaturserie opfylder de højeste standarder for design, kvalitet, bære- 
dygtighed og sundhed. Armaturerne er fremstillet af massivt rustfrit stål, der er 
et 100 % genanvendeligt materiale, som ligeledes indeholder færre tungmetaller 
sammenlignet med traditionelle armaturer i krom. En anden fordel ved rustfrit 
stål er, at det ikke har en overfladebehandling, som kan slides af. 

På seriens farvede armaturer udnyttes fordelene ved den særlige PVD-coating til 
at skabe en ekstrem robust overflade. Faktisk er Qtoo så sikre på kvaliteten, at de 
har 10 års produktgaranti og 5 års farvegaranti.

Qtoo brusesystem til indbygning
Komplet indbygningsbrusesystem bestående 
af slank hovedbruser på Ø30 cm med vægarm 
40 cm, elegant stavhåndbruser med slange og 
holder samt indbygget termostat med to  
pingreb. Børstet rustfrit stål.

22.995,-

Qtoo håndvaskarmatur til indbygning
Indbygningsarmatur i et stilrent design med et elegant 
pingreb. Armaturet har luftblander for en blød og luftfyldt 
stråle samt et vandforbrug på max. 5 liter/min. Længde på 
tud: 19 cm. Inkl. indbygningsdel. Børstet rustfrit stål. 

7.995,-

Poleret
messing

Krom Børstet
messing

MatgråMatsort Mathvid

Mora INXX II brusesystem
Brusesystem i et elegant og 
klassisk design med et tyndt 
brusehoved på Ø30 cm, en 
elegant flad håndbruser med 
sort greb samt en trykstyret 
termostat, der udligner selv de 
mindste forandringer i vand-
temperaturen. Matsort med 
anti-fingerprint.

7.995,-

INDRET MED EN RØD TRÅD
Armaturserien INXX II fra Mora har et stilrent, skandinavisk 

design og består af armaturer til både badeværelset og  
køkkenet, der alle fås i seks smukke overflader. På den måde 

kan du trække linjer mellem køkken og bad og skabe et  
gennemført udtryk i din bolig. 

Mora INXX II Sharp køkkenarmatur
Køkkenarmatur med en høj svingtud i 
en skarp L-form. Armaturet har vand- 
besparende Eco-funktion, der reducerer 
vandforbruget til 8 liter/min uden at gå 
på kompromis med komforten.  
Matsort med anti-fingerprint.

2.195,-

Mora INXX II Sharp Small  
håndvaskarmatur 
Håndvaskarmatur i et minimalistisk 
design med en smuk retlinet tud.  
Armaturet findes i tre forskellige  
størrelser, hvor small er særligt velegnet 
til mindre håndvaske. Matsort med 
anti-fingerprint.

1.595,-

Poleret/
børstet  

charcoal 
(PVD)

Poleret/
børstet 

messing 
(PVD)

Poleret/
børstet 
kobber 
(PVD)
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Kan fremstilles  
på specialmål 

Duravit L-Cube spejl
Spejl i et eksklusivt design med 
dæmpbar LED-lys, som tændes  
og slukkes via sensor under spejlet.  
Mål: B: 100 x H: 70 cm

6.995,-

Duravit L-Cube møbelsæt med Me By Starck vask
Møbelsæt bestående af vaskeskab med to grebsløse 
skuffer samt en dyb håndvask uden skarpe hjørner, 
hvor snavs kan samle sig. De grebsløse skuffer åbnes 
ved et let tryk og lukkes med selvluk. Hvid højglans. 
Mål: B: 103 x H: 55 x D: 49 cm. 

8.995,-

Duravit D-Neo
Væghængt toilet i et moderne, stilrent nordisk 
design uden skyllekant. Inkl. aftageligt sæde 
med softclose. Design af Bertrand Lejoly. 

2.390,-

Duravit SensoWash Starck f Lite Compact
Douchetoilet i et enkelt, rent og tidløst design af  
Philippe Starck. Al teknik sidder i sædet, som  
betjenes via den medfølgende fjernbetjening eller 
app. Af tekniske funktioner kan nævnes et bredt 
udvalg af justeringsmuligheder til sædevarme,  
brusestråle og tørrefunktion. 

24.995,-

Drømmer du om dramatik, kontraster  
og ægte New Yorker-stemning på  
badeværelset? I Strømbergs Noma-serie 
finder du funktionelle brusedøre i  
moderne designs med iøjnefaldende 
sorte rammer og sprosser, der tilfører 
ægte storby-vibes til badeværelset.

NEW YORK,  
NEW YORK

Strømberg Noma 135
Hjørneløsning i et eksklusivt New Yorker-look bestående af en 
fast væg og en svingdør med sorte sprosser, profiler og greb. 
Væg og dør er fremstillet i 6 mm klart glas med Easy Clean- 
behandling, der har vandafvisende egenskaber, så vandet løber 
af glasset uden at efterlade spor. Svingdøren kan åbnes både  
ind- og udad. Mål: B: 89 x 89 x H: 200 cm.

8.495,-

Kan fremstilles  
på specialmål 

NYHED
Douche- 

toilet
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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, designs samt størrelser og 
kan bruges i både eksisterende vægkonstruktioner og 
nybyggede vægge. 

ELEGANT OPBEVARING   
– UDNYT DE SKJULTE  
MULIGHEDER

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

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

Dansani Moon spejl 
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 eller børstet messing. 3.195,- 

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

475,- 

Dansani Jupiter pendel 
Energibesparende LED-pendel 
i et ultratyndt og lækkert design 
med dæmpbar belysning.  
Ø8 cm. Krom, hvid eller sort.  
Frit valg. Pr. stk. 

475,-

ESS F-BOX vægniche
Vægniche i et minimalistisk design til opbevaring af 
shampoo og andre badprodukter. Nichen er udført med 
en stilfuld ramme i børstet rustfrit stål.  
Indbygningsboks for vådrumssikring medfølger. Sort. 
Mål: B: 30 x H: 30 x D: 10 cm. 

3.495,-

Kan fremstilles  
på specialmål 
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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.

DEN PERFEKTE KOMBINATION 
AF STIL OG FUNKTION

Oras Stela 4810F

Oras Stela 4801F

Oras Stela 4814FZ Oras Stela 4805F

Oras Stela 4814FZ berøringsfrit 
Berøringsfrit håndvaskarmatur med 
temperaturregulering i siden og  
justerbar perlator. Armaturet har 
Bluetooth og kan tilsluttes Oras App, 
hvor du let kan holde øje med dit 
vandforbrug og ændre indstillingerne 
i vandhanen. Batteridrevet (6V). Krom.  
2.495,-

Oras Stela 4801F 
Håndvaskarmatur med fast tud 
og perlator, der kan justeres  
efter vaskens form for at 
forhindre vandstænk. Krom. 
3.195,-

Oras Stela 4805F  
Håndvaskarmatur med fast tud 
og perlator, der kan justeres 
efter vaskens form for at 
forhindre vandstænk. Krom.  
1.495,-

Oras Stela 4810F 
Håndvaskarmatur med fast tud 
og en innovativ, bred perlator, der 
giver vandet en diamantformet 
stråle. Krom.   
1.495,-

Det brede vandudløb giver vandet 
en fascinerende diamantstruktur, 
der bringer naturen lidt tættere på 
badeværelset.



13

Velkommen  
til Danfoss Ally™ Stemmestyret / Et smartvarmesystem,  

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

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

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

 

Vil du høre mere om  
Danfoss Ally™? 

Kontakt din lokale  
VVS Comfort. 

SMATRIX PULSE:

DIN FEEL-GOOD FORBINDELSE Med Smatrix Pulse fra Uponor får du et gulv- 
varmesystem i førsteklasses kvalitet, når det 
kommer til både design og teknologi. Smatrix 
Pulse optimerer på elegant vis dit indeklima 
med færre energiomkostninger og større  
komfort. Noget du kan mærke hver eneste dag.

Selvlærende og intelligent
Gulvvarmesystemet er baseret på selvlærende og 
intelligent teknologi, der tilpasser sig adfærden i 
husstanden, hvilket giver en væsentlig øget komfort 
og et lavere energiforbrug.

Ultrapræcise sensorer
Systemet er udstyret med ultra-præcise sensorer, der 
registrerer både lufttemperatur og strålingsvarme 
fra gulve, vægge, vinduer og møbler – præcis som 
vi mennesker opfatter rumtemperaturen. Det giver et
optimalt termisk indeklima og sparer på energi- 
regningen.

Fuld kontrol hvor som helst
Med Uponor Smatrix App kan du styre temperaturen 
i alle hjemmets rum fra et hvilket som helst sted. 
Spar energi og penge ved at sætte varmen
på ”Away” eller ”Eco”, når du ikke er hjemme.

Stemmestyring og digitale assistenter
“Hey Google, hæv temperaturen i stuen med 2°C.” 
Smatrix Pulse kan nemt integreres med Google 
Home eller Amazon Alexa.

Aldrig mere kolde fødder
Komfortindstillingen ”Aldrig kolde fødder” giver 
mulighed for lune gulvoverflader uafhængig af 
varmebehovet og anvendes typisk i opholds- og 
baderum eller områder med klinker. 

Opgrader nemt dit gamle 
gulvvarmesystem 
Gulvvarmeanlæg af ældre dato kan 
muligvis give varme, men lever ofte ikke 
op til nutidens krav om varmekomfort og 
energibesparelse – men det er der råd 
for. Som noget helt nyt kan Smatrix Pulse 
reguleringssystemet nu monteres på de 
fleste eksisterende gulvvarmesystemer. 
Opgraderingen tager max. 4 timer, og der 
skal hverken bankes gulve op eller tappes 
vand af anlægget. 

Kontakt din lokale VVS Comfort, og få et 
tilbud på Smatrix Pulse inkl. montering.



14

WAVIN SENTIO 

GULVVARME TIL FAMILIENS 
BADEVÆRELSE

 

Vil du høre mere om  
Wavin Sentio?

Kontakt din lokale  
VVS Comfort. Rumtermostaten er udformet 

i et moderne og enkelt design. 
Termostatens display viser både 
temperatur og luftfugtighed, og 
den smarte Touch & Slide-funktion 
gør det nemt og behageligt at lave 
en justering. Displaylyset tilpasser 
sig sine omgivelser og lyser kun op 
kun, når termostaten er i brug.

Intelligent opvarmning med app
Gulvvarmesystemet styres via Sentio app’en, 
som du kan downloade i både Google Play og 
App Store. Du kan med fordel programmere 
systemet til din daglige rytme, så temperaturen 
automatisk sænkes om natten, eller når du ikke 
er hjemme.

Gulvvarme er en lækker feature, der tilføjer en ekstra følelse af 
komfort og velvære over alt 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  
baseret på den nyeste teknologi.

Pressalit arbejder aktivt med  
FN’s Verdensmål 

Hos den danske designvirksomhed Pressalit arbejder 

man aktivt med FN’s 17 Verdensmål med særligt fokus 

på tre udvalgte mål:

   Mål 4: Kvalitetsuddannelse
   Mål 6: Rent vand og sanitet
   Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

Pressalit samarbejder med lokale uddannelses- 

institutioner for at sikre gode forløb samt at uddanne 

deres egne elever bedst muligt. 

Virksomheden gør en aktiv indsats for at sikre  

ordentlige toiletforhold til alle mennesker – blandt 

andet støtter de UNICEFs arbejde med at etablere 

adgang til rent vand og sanitet i udviklingslande. 

Pressalit arbejder også kontinuerligt med at reducere 

CO2-udledningen. F.eks. har virksomheden fokus på 

at nedbringe madspild, sortere affald, øge genbrug 

og genanvendelse af produkter og materialer samt 

at samarbejde med bæredygtige leverandører. Hos 

Pressalit tænker man også fremad og arbejder med 

produkter, der har en lang levetid, hvilket i sidste ende 

skaber mindre affald.

Pressalit Sway Norden Polygiene
Toiletsæde i et strømlinet og prisvindende design 
med softclose og lift-off-beslag. Sædet er fremstillet 
i et antibakterielt materiale, der hæmmer bakterie-
væksten og højner hygiejnestandarden på  
badeværelset. Hvid eller sort. 

Hvid 1.195,- Sort 1.495,-

Pressalit Sway Norden 
Toiletsæde i strømlinet og prisvindende 
design med softclose og lift-off-beslag. 
Passer til de fleste nordiske toiletter. 

Mathvid eller antracitgrå 1.495,-
Matsort 1.795,-

Pressalit Spira Art 
Toiletsæde med softclose samt quick-release, der 
letter rengøringen af sædet. Passer på alle Ifö Spira 
Art toiletter. Hvid eller sort. 

Hvid 1.795,- Sort 2.495,-

Antibakteriel  

10 ÅRS  
GARANTI
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Følg os

Hvad er Danmarks Bedste Badeværelse? 
Engang var badeværelset ikke noget man tillagde stor 
værdi, men blot noget der skulle virke. Efter få genera-
tioner er vi danskere heldigvis gået fra das i gården til 
badeværelser med alt fra regulærbart 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  
morgenbad til tandbørstning er med til at forme 
resten af dagen. Men det er stadig ikke givet, hvad 
det bedste badeværelse skal indeholde. Derfor starter 
det hele med dig, når VVS Comfort skaber Danmarks 
Bedste Badeværelser. Vi tager os altid god tid til at 
gennemgå dine ønsker og drømme, så vi kan løfte  
vores fornemmeste opgave og gøre din vej til drømme-
badeværelset så let og god som overhovedet muligt. 

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

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

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

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

DANMARKS BEDSTE BADEVÆRELSE

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

 2   Du passer på dine overflader og vandinstallationer

 3   Du kan lægge den skrappe kalkfjerner væk

 4   Du får mere tid til andet end kedelig afkalkning

Leveret og monteret*

34.000,-

BWT PERLA Home blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlæg til villa eller parcelhus.  
Ydelse: 28 liter/min. Automatisk regeneration 
om natten. Mål: B: 40 x H: 80 x D: 51 cm.

For ekstra beskyttelse i hele hjemmet kan du koble op til 10 trådløse vandalarmer 
på dit anlæg og placere dem frit ved f.eks. vaskemaskinen, i din kælder eller  
køkkensokkel. Bliver vandalarmen våd, giver den straks besked til dit anlæg, som 
lukker for vandtilførslen, så risikoen for vandskader minimeres.

BWT PERLA er et intelligent blødgøringsanlæg, der er lavet til at beskytte dit hjem 
mod både vandskader og kalk. De indbyggede sikkerhedssystemer registrerer:

… og det er blot et udsnit af de praktiske fordele, der venter dig med blødgjort vand i hjemmet. 

Grundfos SCALA2 3-45 
trykforøgerpumpe

4.495,-

Som husejer er der to scenarier, man gerne vil slippe 
for. De fleste af os kender til de hvide, irriterende 
kalkpletter på fliserne, i brusekabinen, i håndvasken, 
på armaturet og husholdholdningsapparater. Eller 
frygten for at vende hjem til et hus, der er ramt af 
en vandskade. Et BWT-anlæg giver dig blødt og 
kalkfrit vand i hele hjemmet og kan endda sikre dit 
hjem mod vandskader.

SÅDAN UNDGÅR DU BÅDE 
KALK OG VANDSKADER

MINDRE KALK I VANDET GIVER 
DIG EN NEMMERE HVERDAG MED 
FLERE KALKFRIE FORDELE:

VANDSKADER, NEJ TAK:  
PAS PÅ DIT HJEM OG DINE  
MINDER MED ET BWT-ANLÆG

Et pludseligt, højt vandforbrug. Her lukker anlægget automatisk for 
al vandtilførsel til dit hjem.

Et langsomt, sivende vandforbrug. F.eks. ved et dryppende vandrør 
eller løbende toilet.

Du får direkte besked på din BWT-app, hvis uheldet skulle være ude.

God til boliger 
med blødgørings-

anlæg 

 

Hjælp til  
installation?

Kontakt din lokale  
VVS Comfort. 

Måske har du prøvet det? At vandtrykket falder, når der tappes 
vand fra mere end én hane? 

Det kan fx betyde, at vandtemperaturen svinger mellem at være 
skoldhed og iskold, når du tager brusebad. Eller at det tager 
længere tid at fylde toiletcisternen efter sidste skyl. Uanset hvad, 
er det irriterende og mindsker komforten i dit hjem.
 
Med den lille trykforøgerpumpe Grundfos SCALA2 får du perfekt 
vandtryk i alle haner i både villa og sommerhus. Så er der ikke 
længere bøvl, når familien både skal vaske bil, vande have og 
tage brusebad på samme tid. SCALA2 kan installeres i et  
køkkenskab og larmer ikke mere end en moderne opvaskemaskine.

NEJ TAK TIL 
KOLDE BRUSEBADE                                                                                                                 


