
25. Udgave 2017

Ifö Spira toilet inkl. sæde
Uden den traditionette skyllekant, som gør det nemmere at gøre rent og mere hygiejnisk.  

Leveret & Monteret 4.599 Kr.

Ifö Spira væghængt håndvask 60 cm.
Med Ifö Clean rengøringsvenligglasur. Monteres med bolte der nærmest skaber en usynlig montering.  

Afhentningspris 1.149 Kr.



Duravit ME væghængt WC og sæde 
Med rengøringsvenlig glasur og Duravit ME 
toiletsæde med softclose lukning.

Afhentningspris 2.599 Kr.

Dansani Calidris
Dansani Calidris baderumsmøbler er kompromisløs kvalitet. Indret dit 
badeværelse funktionelt og stilrent med eksklusive møbler - uanset  
rummets størrelse og form. Besøg vores showroom og se vores udvalg.

Vipp til køkken og bad 
Besøg vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte og se vores store udvalg 
af Vipp produkter til køkkenet og badet. Vi har alt lige fra møbeler, 
pedalspande, lamper og service. Vi glæder os til at se dig. 

Toiletrulleholder

Afhentningspris 1.499 Kr.

Sæbedispenser

Afhentningspris 849 Kr.

Brusehylde

Afhentningspris 1.499 Kr.Håndklædestang

Afhentningspris 1.499 Kr.

Håndklæder, 4 stk.

Afhentningspris 799 Kr.

Vask og skab
Mål: 100 x 40 cm. Fås i hvid højglas, mørk eg og lys eg.

Afhentningspris 13.900 Kr.

Spejlskab 
Med belysning. Mål: 40 cm.

Afhentningspris 5.999 Kr.

Opbevaringshylde 
Fås i hvid højglas, mørk eg og lys eg.

Afhentningspris 1.899 Kr.



NYHED fra Quooker !
Quooker Flex i krom
En 4 i 1 hane med varmt, koldt og kogende vand, samt en fleksibel 
udtræksslange. FLEX er tilgængelig med en rund tud.

Leveret & Monteret 12.990 Kr. *
*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstallation samt elstik.

GRATIS 
INSTALLATION

GlassLine er en elegant serie af brusevægge i glas, som sammen med det 
stilfulde gulvafløb giver en flot og kompromisløs løsning i badet. GlassLine fås 
i mange kombinationer og størrelser, besøg vores showroom for inspiration. 

Se Unidrain GlassLine i vores Showroom på Nybrovej 91 i Gentofte.

NYHED ! En ny generation af antikalksystemer
Beskytter vandinstallationer, badeværelser, vaskemaskiner, pumper mv. mod 
irriterende kalk.

Leveret & Monteret 7.900 Kr. *
*Egnet til villaer og rækkehuse. Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende elstik.

•      EFFEKTIV

•      VEDLIGEHOLDELSESFRI

•      ØKOLOGISK

•      ØKONOMISK

•      NEM INSTALLATION

•      RENT DRIKKEVAND

Renhed i en ny dimension
Et douchetoilet, der ser ud som et normalt WC. Geberit AquaClean Sela 
imponerer med sit strømlinede design og kan med garanti passe diskret ind i 
dit badeværelse. Blot med tryk på en knap vasker det dig ren med en blid og 
luftig douche med kropstemperatur. Toiletsædet kan nemt tages af, så  

rengøring bliver lettere.

Test et Geberit AquaClean i vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte

Brusehylde

Afhentningspris 1.499 Kr.

Afhentningspris fra 7.999 kr.
GlassLine fås i følgende mål:
Bredde: 90, 100 og 120 cm. H: 210 cm.



Hansgrohe Crometta S Showerpipe 240

Leveret & Monteret 6.199 Kr.

Hansgrohe Raindance Select Showerpipe 360

Leveret & Monteret 7.599 Kr.

Hansgrohe PuraVida håndvaskarmatur m/ bundventil

Leveret & Monteret 2.999 Kr.

Oras Safira Køkkenarmatur med vandvarmer 
Køkkenarmatur med vandvarmer til fritidshuset. Somhussæsonnen nærmer sig 
heldigvis med hastige skridt og her vil dette køkkenarmatur fra Oras muligvis 
egne sig rigtig godt. Armaturet har en svingradius på 120° som standard (kan 
begrænses til 40°-80°). Max. Flow: 5 l/min. 5 liters trykløs vandvarmer til  

stikprop og nem installation. Virkeområde +35° – 85°C (anbefaling + 65°C). 

Leveret & Monteret 3.999 Kr. *
*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende elstik.

Oras Optima berøringsfrit armatur
Med temperaturregulering. Uden bundventil.

Leveret & Monteret 2.499 Kr.

Oras Alessi Sense
Alessi Sense by Oras er et elektronisk armatur, der kombinerer 
design og bæredygtig teknologi. Uden bundventil.

Leveret & Monteret 3.899 Kr.



Grohe Sensia Arena Shower toilet 
Oplev en helt ny dimension af renhed med Grohe Sensia Arena Shower toilet. 
 
Når du først har oplevet Grohe Sensia Arena, vil du ikke være i tvivl. Skånsom 
mod din hud, let og mere hygiejnisk end at bruge toiletpapir - Grohe Sensia  
Arena løfter din personlige hygiejne til et nyt niveau.

Besøg vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte og oplev toilettet samt få et 
uforpligtende tilbud. 

NYHED! 
Damixa Slate Pro Køkkenbatteri

Leveret & Monteret 2.999 Kr.

Idealrain Luxe
Brusesystem med termostat.

Leveret & Monteret 5.299 Kr.



Ideel til sommerhuse eller huse med elvarme 
Energieffektiv luft/luft varmepumpe EHP 6,0

Bosch Compress 5000 AA serie er meget effektive luft/luft varmepumper. 
Tilbud gælder for standardinstallation, ring og hør nærmere.

• Perfekt i sommerhuse
• Behageligt klima året rundt
• Renere og sundere luft
• Støjsvag og let at betjene

Leveret & Monteret 16.999 Kr.
Afhentningspris 10.999 kr.

BOLIGAFFUGTER FRA METROTHERM

Affugtning af rumluft. Metro boligaffugter Type 4060.

Høj luftfugtighed giver ideelle livsbetingelser for mikroorganismer – f.eks. husstøvmider og  
svampesporer. Disse kan skabe store problemer, ikke blot for mange mennesker med allergi, men kan 
også medvirke til, at boligens indeklima forringes. 

Svamp og mug trives i bygningskonstruktioner, når luftfugtigheden er høj. Det er derfor vigtigt, at 
luftfugtigheden holdes om-kring 45-55% relativ fugtighed for en generel boligkomfort. Til dette er 
METRO´s boligaffugter den rigtige løsning i boliger og fritidshuse.

Affugteren er bærbar og placeres i det rum, hvor fugtproblemet er størst, f.eks. kælder, bryggers eller 
baderum. I affugteren nedkøles luften over en stor fordamper. Ved nedkøling udskilles fugten, der 
dannes kondensvand, som opsamles i en vandbeholder. Slange til  direkte afl øb kan monteres.

Højde: 53 cm. Bredde: 31 cm. Dybde: 19 cm.

Afhentningspris 2.249 kr.



Strømberg Lago Back-to-Wall badekar

Lago karret er fremstillet af Lucite støbeakryl. Karret bryder grænserne for det praktiske og super elegante med sin placering op ad væggen. Lago Wall 
gør det muligt på selv mindre badeværelser at opnå det stilfulde look med et ”fritstående” badekar. De glatte overflader gør det nemt at vedligeholde. 

Badekaret måler: 180 x 80 cm. 

Afhentningspris 13.349 Kr.

Ideel til sommerhuse eller huse med elvarme 
Energieffektiv luft/luft varmepumpe EHP 6,0

Bosch Compress 5000 AA serie er meget effektive luft/luft varmepumper. 
Tilbud gælder for standardinstallation, ring og hør nærmere.

• Perfekt i sommerhuse
• Behageligt klima året rundt
• Renere og sundere luft
• Støjsvag og let at betjene

Dit gulvvarmeanlæg kan meget mere end du tror!
Med en enkelt opgradering får du alle fordelene - helt uden besvær!

Gulvvarmeanlæg af ældre dato kan muligvis give varme, men lever ofte ikke op til nutidens krav om  
varmekomfort og energibesparelse – men der er der råd for og til! 

Som noget helt nyt kan reguleringssystemet nu monteres på de fleste eksisterende gulvvarmesystemer! 

Uponors nye Smatrix gulvvarmereguleringssystem samt Uponors multi-telestat kan på en enkelt måde 
monteres på de eksisterende gulvvarmefordelingsrør. Multi-telestaterne monteres på de eksisterende 
fordelerrør. Reguleringssystemet samt de trådløse termostater kobles til og monteres i de enkelte rum.  
Ved at opdatere systemet får du:
 
• Et varmesystem, der virker hver gang og lever op til nutidens krav. 
• Et varmesystem, med altid lune gulve, valgfrit i de rum hvor det ønskes
• Et varmesystem, der tænker selv og justerer efter husets og beboernes brugsmønstre
• Et varmesystem, der øger varmekomforten væsentligt.
• Et varmesystem, der er nemt kan kombineres med fremtidens energikilder.

Opgraderingen tager ca. 4 timer. Der skal hverken bankes gulve op, tappes vand af anlægget mv. 
Blot en udskiftning af elektroniske komponenter foretaget af en fagmand fra Falsing VVS.



“Har du brug for hjælp til at 
få monteret dine produkter ?

Vi kommer med glæde og 
hjælper dig.”

Morten, Overmontør hos Falsing VVS

Alle leveret og monteret priser er inkl. moms, leveret og monteret og til standardinstallationer. Alle afhentningspriser er inkl. moms. 
Priserne er gældende til d. 31.08.2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Falsing VVS A/S      Nybrovej 91      2820 Gentofte     Tlf 70 70 16 00     www.falsing.dk
Butikkens åbningstider      Man - fre kl. 10.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Gustavsberg Nautic toilet

Model 1500 med S-lås. 2/4 liters skyld, Ceramicplus og  
åben skyllerand. Trykknapper i krom inkl. hårdt hvidt sæde. 

Leveret & Monteret 4.399 Kr.

Gustavsberg Nautic håndvask

Mål: 60 x 46 cm.

Afhentningspris 699 Kr.

Gustavsberg Nautic søjle til håndvask

Afhentningspris 1.299 Kr.


