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100 °C DIREKTE FRA VANDHANEN
NY Grohe Red: Kogende varmt vand - med det samme

Nyd fordelene af de mange features såsom kogende og  
filtreret vand, en intellegent børnelås, grydeopfylder-funktion, 
holiday-mode, vandtank titanium, en isoleret tud med special 
mousseur for at undgå sprøjt med kogende vand 
og separat vandvej til almindeligt blandet postevand. 

Leveret & Monteret  Kr. 12.999,-*
*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstallation  
samt elstik.

BWT AQA basic

Blødgøringsanlæg til den gennemsnitslige familie på op 
til fire personer. Et kompakt anlæg, der nemt kan stå i 
et underskab. Anlægget leverer ikke kalkfrit vand under 
regenerering. H: 53 cm. B:29 cm. D: 50 cm.

Leveret & monteret

Kr. 18.995,-  *
* Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende elstik og afløb

BWT AQA life

Blødgøringsanlæg til den store familie med et større vand-
forbrug. Et anlæg der kræver lidt mere plads end AQA basic. 
Anlægget leverer kalkfrit vand under regenerering.
H: 60 cm. B:41 cm. D: 51 cm.

Leveret & monteret

Kr. 25.995,- *
* Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende elstik og afløb

Blødgøringsanlæg for kalkfrit vand

Godkendt til drikkevand

Nyd fordelene af de mange features såsom kogende 
og filtreret vand, en intellegent børnelås,  
grydeopfylder-funktion, holiday-mode, vandtank 
titanium, en isoleret tud med special mousseur for at 
undgå sprøjt med kogende vand og separat vandvej 
til almindeligt blandet postevand. 



Idealrain C100
Brusesystem med termostat.
Hovedebruser Ø 20 cm.

Leveret & Monteret Kr. 4.299,-

Idealrain Luxe
Brusesystem med termostat.
Hovedebruser Ø 30 cm.

Leveret & Monteret Kr. 5.399,-

Geometri A2 Køkkenbatteri
Med L-tud, i krom.

Leveret & Monteret Kr. 2.999,-

Geometri A1 Køkkenbatteri
Med C-tud, i krom.

Leveret & Monteret Kr. 2.999,-

Geometri A1 håndvaskbatteri
Med bundventil, i krom.

Leveret & Monteret Kr. 2.999,-

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

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

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



Oras Optima berøringsfrit armatur
Med temperaturregulering. Ekskl.bundventil.

Leveret & Monteret Kr. 2.899,-

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

Leveret & Monteret Kr. 4.399,-

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

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

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

NYHED! 
Damixa Slate Pro Køkkenbatteri

Leveret & Monteret Kr. 3.499,-

Talis Classic håndvaskarmatur
Med bundventil, i krom. 
 

Leveret & Monteret Kr. 2.599,-

Talis S² Variarc køkkenarmatur
Med udtræksbruser, i krom. 

 

Leveret & Monteret Kr. 3.599,-

Focus køkkenarmatur 
I krom. 

 

Leveret & Monteret Kr. 2.399,-

Filterkande med magnesium mineralisering
BWT’s Gourmet filterkande har to faser: Den første er at fjerner aroma- og 
smagshæmmende stoffer, f.eks. klor. I anden fase fjernes tungmetaller så bly og 
kobber. Derudover erstattes den udfældende kalk af mineralet magnesium

Afhentningspris Kr. 250,-



Laufen Kompas med LCC glasur og SoftClose sæde
Rimless toilet med skjult S-lås. Flot og innovativt design fra Laufen. 
Designet af Hee Wellings, som på smuk vis forener form og funktion ved 
bl.a. en helstøbt cisternekappe og ‘Rimless’ (åben) skyllerand.

Leveret & Monteret Kr. 4.799,-

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

Afhentningspris Kr. 2.599,-

Dansani Calidris - Design til alle størrelser af rum
Dansani Calidris badeværelsesmøbler er kompromisløs kvalitet. Serien er 
designet ud fra én enkelt tanke: Skabelsen af en komplet serie af møbler, 
som gør det muligt at indrette sig funktionelt og stilfuldt uanset rummets 

størrelse og form. Grundformen i Calidris er kvadratisk 20x20 cm. Ud fra 
dette princip udfolder serien sig i en lang række elementer. 
Designudtrykket er ens i alle møblerne, men de fås i flere forskellige dyb-
der, bredder og højder. Serien rummer også et stort udvalg af ekstra skabe, 
matchende spejle og forskellige former for belysning, som gør det både 
nemt og sjovt at indrette dit badeværelse uanset størrelse og opbygning.

Besøg os på Nybrovej 91 i Gentofte for vejledning og inspiration.

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 fås i sort og hvid.

Afhentningspris Kr. 799,-



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 Kr. 4.799,-

Gustavsberg Nautic håndvask

Mål: 60 x 46 cm.

Afhentningspris Kr. 899,-

Gustavsberg Nautic søjle til håndvask

Afhentningspris Kr. 1.299,-

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

Leveret & Monteret Kr. 4.799,-

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

Afhentningspris Kr. 1.149,-



DANFOSS

Danfoss Living Eco Afhentningspris Kr. 299,-              

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.

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.

5 års produktgaranti

Ved at vælge en Bosch Climate 
Partner får du 5 års garanti på 
varmepumper og gaskedler.

Vola HV1 håndvaskarmatur 
I krom, med klik bundventil.

Leveret & Monteret Kr. 4.799,-

Vola KV1 køkkenarmatur 
I krom.

Leveret & Monteret Kr. 5.999,-



– 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 

Kr. 75.000,-  
(inkl. Energitilskud) 

VARMEPUMPER  
FRA METROTHERM

Purmo Plan-Compact Panel 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 opsæt-
ning af nye radiatorer.

Få glæde af energieffektivitet og elegance
Det pålidelige og gennemtestede Smatrix reguleringssystem til  
gulvvarme og køling er blevet udvidet med en elegant og ultra slank 
termostat, der lever op til de højeste krav til design og teknologi.

Besøg vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte for vejledning.



“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. 30.04.2018 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

Quooker Flex: nu med fleksibel udtræksslange
Flex er den nyeste opfindelse fra Quooker 
En 4 i 1 hane med varmt, koldt og kogende vand, samt en fleksibel udtræksslange.

Leveret & Monteret Kr. 12.900,- *
*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstallation samt elstik.

GRATIS 
INSTALLATION

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 møbler, pedalspande, lamper og service.  
Vi glæder os til at se dig. 


