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STILREN ELEGANCE

Et mesterværk i funktion og design
Et douchetoilet, der passer ind i ethvert badeværelsesmiljø, og som er fyldt til randen med revolutionerende komfortteknologi. Geberit AquaClean Mera 
er en ny milepæl for komfort i luksusklassen. WhirlSpray-doucheteknologien giver en grundig, skånsom og økonomisk rengøring med en hurtig og konstant 
tilførsel af varmt vand. Yderligere funktioner omfatter den patenterede TurboFlush-skylleteknik, orienteringslys, toiletlåg med automatisk funktion, varme i 
toiletsædet og integreret lugtudsugningssystem. Geberit AquaClean Mera fås med en forkromet eller hvid designafdækning.

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



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.

NYHED! Laufen Riva bidét toilet - Alt i ét 

Riva sætter med sine vaskefunktioner nye standarder for toiletter. Med 
Laufen Riva får du størst mulig luksus og perfekt hygiejne. Toilettet har et 
klart designudtryk med sin slanke keramik.

Ring til os eller besøg vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte og få et 
uforpligtende tilbud.

Duravit L-Cube skab og vask i hvid højglans

Smukt og stilrent vægmonteret vaskeskab i hvid højglans, 2 skuffer, øverste 
skuffe er med udskæring for vandlås. Fås i flere størrelser.

Afhentningspris fra 7.999 Kr.

Nyt designersæde til Ifö Spira fra Pressalit
Sædet er indbydende og formgivet, så det kan åbnes med det yderste af 
en fingerspids. 

Med soft close-funktionen lukker Spira i med en blød bevægelse, og  
lift-off sikrer optimal hygiejne, da sædet let kan løftes helt af.
 
Sæderne er nu på lager i sort og hvid.

Afhentningspris 799 Kr.



NYHED! Belysning fra Dansani - Lyset skaber stemningen

Gå aldrig på kompromis med lyset på dit badeværelse. Den rette belysning er nemlig afgørende for, om rummet giver dig både velvære og en passende  
arbejdsbelysning. Løsningerne byder blandt andet på lofthængte pendler, loftlamper, spejlskabe og vaske med lys samt indirekte belysning i skabe og skuffer. 
Besøg vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte for at se flere muligheder.

Dansani Jupiter lampe

Energibesparende LED-lampe i ultra tyndt og lækkert design.
Fås i hvid og krom.

Afhentningspris 475 Kr.

Dansani Jupiter pendel

Energibesparende LED-pendel i ultra tyndt og lækkert design. 
Fås i hvid og krom.

Afhentningspris 595 Kr.



Vola HV1 håndvaskarmatur 
I krom, med klik bundventil.

Leveret & Monteret 4.299 Kr.

Vola KV1 køkkenarmatur 
I krom.

Leveret & Monteret 5.699 kr.

Geometri A2 Køkkenbatteri
Med L-tud, i krom.

Leveret & Monteret 2.649 Kr.

Geometri A1 Køkkenbatteri
Med C-tud, i krom.

Leveret & Monteret 2.649 Kr.

Geometri A1 håndvaskbatteri
Med bundventil, i krom.

Leveret & Monteret 2.649 Kr.

Rainshower 310

Svingbar brusearm, hovedbruser  

Ø31 cm. og håndbruser.

Leveret & Monteret 
8.495 Kr.

Tempesta Cosmopolitan

Svingbar brusearm, hovedbruser  

Ø 16 cm. og håndbruser Ø10 cm.

Leveret & Monteret 
3.699 Kr.

Rainshower 210

Svingbar brusearm, hovedbruser 

Ø21 cm. og håndbruser.

Leveret & Monteret 
6.099 Kr.

Rainshower Smart Control

SmartControl termotat. Hovedbruser Ø22 

cm. og håndbruser Ø11 cm.

Leveret & Monteret 
8.590 Kr.

Den ultimative bruseoplevelse fra Grohe 
Der er intet bedre end et godt bad - enten til at starte eller slutte dagen med. Hvis du sætter pris på ydeevne og pålidelighed, skal du 
vælge et GROHE brusesystem. Grohes brusesystemer kombinerer en række brancheførende teknologier, der sikrer fremragende  

ydeevne og en uovertruffen bruseoplevelse hver gang.



Rowan håndvaskarmatur
I krom med bundventil.

Leveret & Monteret 1.649 Kr.

Rowan køkkenarmatur
Med koldstart og keramisk kartousche.

Leveret & Monteret 2.649 Kr.

Osier køkkenbatteri 
Med L-tud. 
 
Leveret & Monteret 2.299 Kr.

NYHED fra Damixa !

Damixa Tradition serien har fået et nyt familiemedlem. Inspireret 
af den fransk-klassiske og romantiske landstil er Tradition serien fra 
Damixa et perfekt eksempel på et klassisk produkt i en moderne 
form. Armaturet leveres med vandbesparende funktion Eco-Save, 
anti-Skoldning for ekstra sikkerhed og Rub-Clean, som gør det 
nemt at fjerne kalk. 

Damixa Tradition køkkenbatteri 
I polleret messing eller kobber.

Leveret & Monteret 3.599 kr.

Talis Classic håndvaskarmatur
Med bundventil, i krom. 
 

Leveret & Monteret 2.299 Kr.

Talis S² Variarc køkkenarmatur
Med udtræksbruser, i krom. 

 

Leveret & Monteret 2.999 Kr.

Focus køkkenarmatur 
I krom. 

 

Leveret & Monteret 1.899 Kr.

Oras Optima berøringsfrit armatur
Med temperaturregulering. Uden bundventil.

Leveret & Monteret 2.399 Kr.

Oras Saga håndvaskarmatur med omskifter til brus
Armaturet kan anvendes til håndvask og badekar. Håndvaskarmatur med 
omskifter. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde. 
Bruser og bruserslange bestilles separat.

Leveret & Monteret 1.999 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

Strømberg Regus håndklæderadiator
Praktisk og elegant håndklæderadiator til  
central- eller fjernvarme. Ekskl. ventilsæt.

Afhentningspris 5.199 Kr.
B: 26,6 cm. H: 150 cm.

Afhentningspris 4.990 Kr.
B: 26,6 cm. H: 95 cm.

Den kompakte gaskedel passer ind i de fleste boliger, og kan 
kobles sammen med en matchende varmtvandsbeholder fra 
Bosch. Hvis pladsen er mere knap, kan kombimodellen med 
varmtvandsfunktion benyttes.

Kontakt os og hør hvor mange penge du kan 
spare ved at skifte til en bosch gaskedel.



GRATIS 
INSTALLATION

DANFOSS

Danfoss Living Eco Afhentningspris 299 Kr. 
             

RIOpanel Standard radiator
Radiatorens universelle anvendelsesmulighed gør det muligt at 
tilpasse den til enhver bolig.  

Kom ind og hør hvordan vi kan hjælpe dig med dimensionering og 
opsætning af nye radiatorer.

Den kompakte gaskedel passer ind i de fleste boliger, og kan 
kobles sammen med en matchende varmtvandsbeholder fra 
Bosch. Hvis pladsen er mere knap, kan kombimodellen med 
varmtvandsfunktion benyttes.

Kontakt os og hør hvor mange penge du kan 
spare ved at skifte til en bosch gaskedel.

– ren energi direkte fra naturen
•   På Energistyrelsens varmepumpeliste

•   Høje SCOP-værdier sikrer dig store energibesparelser

•   Støjsvag og driftsikker

•   Høj kvalitet og lang levetid

•   Op til 6 års garanti - registrer på METROTHERM.dk

 
*) Tilbud gælder for standardinstallation.

METROAIR 8 kW + indedel luft/vand-varmepumpe
 

Leveret & Monteret 

75.000 kr.  
(inkl. Energitilskud) 

VARMEPUMPER  
FRA METROTHERM

Velkommen til den nye generation af Danfoss Eco™ 

Den nye Danfoss Eco™ med App styring via bluetooth  kommer nu 
i et nyt design og med nye spændende features, der helt sikkert vil 
vække interesse hos danske boligejere. Og Danfoss Eco™ vil med 
sikkerhed blive et endnu mere attraktivt valg til mindre boliger og 
lejligheder.



“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. 31.12.2017 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

Nyhed: Stilren luksus i nye farver
Unidrain har udvidet deres sortiment i den eksklusive og prisvindende  
HighLine-serie med nye overfalder, således at du kan matche metaldetaljerne 
i badeværelset med dit designer afløb. Vælg mellem farverne: messing,  
kobber, sort og poleret stål. Den nye HighLine Colour-serie er udført i rustfrit 
stål og er farvebehandlet i en meget slidstærk overflade. Afløbene lanceres 
i to størrelser: 700 mm og 900 mm samt en 10 mm højde. Andre størrelser 
kan leveres på forespørgsel. 

Vipp Badmodul 
Badmodul fremstillet i pulverlakeret rustfrit stål med detaljer som 
gummibelagte greb, Corianbordplade med integreret vask og armatur i 
massivt, rustfrit stål designet i stil med Vipps øvrige accessories. Besøg 
vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte for at se møblet.

Leveret & monteret 28.750 Kr. 

Sæbedispenser Afhentningspris 849 Kr.

Tandkrus Afhentningspris 549 Kr.

Opbevaringsskål Afhentningspris 799 Kr.


