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VVS firma
med 70 års
jubilæum
På Nybrovej 91 er det let at blive inspireret til badeværelsesindretning, og samtidig se
hvorfor nogle installationer ganske enkelt er uundværlige – når man først har prøvet at
have dem i hjemmet.
Hos Falsing VVS har vi et stort showroom på Nybrovej, og det giver god mening selv om meget af salget
foregår via webshoppen completvvs.dk. Kim Falsing der er 3. generation og indehaver af firmaet Falsing
VVS fortæller: ”Mønstret har ændret sig i forhold til handel på nettet. Før kom kunder i showroomet for at
orienterede sig om, hvad der var på markedet. Bagefter gik de hjem og bestilte varer på den hjemmeside,
de mente var billigst. Nu har kunderne orienteret sig på nettet inden de kommer i showroomet, og ved
hvad de skal se på. Derefter bestiller de via vores webshop. ”På completvvs.dk handler både private og
VVS-installatører fra hele landet. Med mit grundige kendskab til VVS-branchen og vores kundeservicemedarbejders baggrunde, har vi dannet et solidt grundlag for completvvs.dk” forklarer Kim Falsing.
I maj måned fejrer Falsing VVS 70 års jubilæum.

Et showroom med nyheder & masser af inspiration

I vores showroom på Nybrovej findes bl.a. det nye inden for badeværelsesindretning og alt med vand. Er
man f.eks. træt af for meget kalk i vandet, kan man ved selvsyn se og smage fordelene ved blødgøringsanlægget BWT, og også se hvor hurtigt og nemt en Quooker kan levere kogende vand i køkkenet. Hos Falsing
VVS gør vi en dyd ud af at holde vores showroom opdateret med nyheder, så det altid er inspirerende for
vores kunder at komme på besøg hos os.

Leveret & monteret løsninger

I denne ’ jubilæumsudgave’ af vores tilbudsavis finder du en masse gode tilbud med én fast pris på kvalitetsprodukter inkl. levering og montering. Du skal blot vælge den løsning, der passer dig og din pengepung,
så sørger vi hos Falsing for resten. Og vi rådgiver selvfølgelig også, hvis du er i tvivl.
Masser af gode tilbud til dig inde i bladet

Skønne overflader til enhver smag

Nyhed!

Nyhed!

Smukke, buede former. En anderledes armaturserie, hvor kroppens bund nærmest svæver
over bordpladen eller håndvasken. Ideen bag Bell var at tage noget koldt og skarpt og gøre
det blødt og rundt. Gøre det naturligt og indbydende. Bell designet med færre overgange
og åbninger, så armaturet er ekstra nemt at gøre rent.

Bell håndvaskarmatur

Bell køkkenarmatur

I krom. Ekskl. bundventil.

I krom.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Kr. 3.399,-

Kr. 3.599,-

Nyhed!

Nyhed!

Det er Silhouet, som med sit slanke, rene udtryk passer flot ind i både dagens og morgendagens køkkener og badeværelser. Til håndvasken kommer Silhouet i tre forskellige højder,
så du også kan bruge Silhouet ved en høj bowlevask monteret ovenpå bordpladen.

Silhouet håndvaskarmatur

Silhouet køkkenarmatur

I krom. Ekskl. bundventil.

I krom.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Fra Kr. 2.699,-

Fra Kr. 2.799,-

Tradition køkkenarmatur

Inspireret af den fransk-klassiske og romantiske landstil
er Tradition serien et perfekt eksempel på et klassisk
produkt i en moderne form. Leveres med vandbesparende
funktion, anti-Skoldning og Rub-Clean, som gør det nemt
at fjerne kalk. I poleret messing eller kobber.

Leveret & Monteret

Fra Kr. 4.299,-

Eksklusiv serie til badeværelset
2

Reframe Collection er en ny, eksklusiv og
unik serie til badeværelset fra Unidrain.
Den minimalistiske og cool stil tager afsæt
i skandinavisk design og kvalitet.
Hele den nye produktserie fås i børstet
eller poleret rustfrit stål, messing, kobber
og sort, der muliggør at matche alle
metaldetaljer i hele badeværelset.

3
1. Sæbehylde og magnetisk skraber
Afhentningspris fra Kr. 2.099,2. Toiletpapirholder
Afhentningspris fra Kr. 999,3. Reserve toiletpapirholder
Afhentningspris fra Kr. 899,-

1

1

4. Håndklædestang
Afhentningspris fra Kr. 1.599,5. Toiletbørste, væghængt
Afhentningspris fra Kr. 1.799,6. Håndklædekroge, 2 stk.
Afhentningspris fra Kr. 799,-

4
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Ifö Sense Spejl

Med belysning. Mål bredde: 60 cm.

Leveret & Monteret Kr.

4.099,-

Ifö Sense vask & skab

Underskab med “push-open” skuffer.
Mål bredde: 60 cm. Fås i flere farver.
Ekskl. armatur. H: 58 cm D: 46,6 cm.

Leveret & Monteret Kr.

Ifö Spira toilet inkl. sæde

6.999,-

Uden den traditionette skyllekant, som gør
det nemmere at gøre rent og mere hygiejnisk.

Leveret & Monteret Kr.

4.999,-

Tandkrus Afhentningspris Kr. 549,Sugekroge 2 stk. Afhentningspris Kr. 249,-

Opbevaringsskål Afhentningspris Kr. 799,-

Vipp 13 pedalspand Afhentningspris Kr. 1.599,-

Sæbedispenser Afhentningspris Kr. 849,-

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 28.799

Kr.

Fusion
Børstet krom

Leveret & Monteret

GRATIS

Kr. 12.999,- *

INSTALLATION
Fusion
Rustfrit stål

Leveret & Monteret

Kr. 14.999,- *
Fusion
Sort

Leveret & Monteret
NYHED fra Quooker !
Quooker Flex

Quooker Fusion Square & Fusion
Round

En 4 i 1 hane med varmt, koldt og kogende vand,
samt en fleksibel udtræksslange. Quooker FLEX
er kun tilgængelig med en rund tud i to overflader:
Krom og rustfrit stål.

Fusion er en 3 i 1 hane med varmt, koldt og kogende
vand. Vælg Fusion, hvis du ikke ønsker to haner ved
vasken, eller hvis du ikke har plads til to haner.
Se de forskellige overflader til højre.

Leveret & Monteret *

Leveret & Monteret *

Krom

Krom

Kr. 12.999 ,- Rustfri stål Kr. 13.999,-

Kr. 11.999,-

Kr. 14.999 ,- *
Fusion
Messing

Leveret & Monteret

Kr. 17.999,- *
Fusion
Bruneret messing

Leveret & Monteret
*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende
vandinstallation samt elstik. Pro 3 beholder medfølger.

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstallation samt elstik. Pro 3 beholder medfølger.

Kr. 19.999,- *

DANFOSS

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.

Afhentningspris

Kr. 299,-

Safira køkkenkarmatur

Safira køkkenkarmatur

Med vandvarmer til fritidshuset. Med

Med høj svingtud. I krom.

svingtud. I krom.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Kr. 3.299,-

Connect Air håndvaskarmatur
I krom. Inkl. “push open” bundventil.

Leveret & Monteret

Fra Kr. 3.599,-

Kr. 3.799,-

Optima håndvaskarmatur
Berøringsfrit med regulering af
temperatur. Uden bundventil.

Leveret & Monteret

Kr. 2.999,-

Connect Air håndvaskarmatur

Safira håndvaskarmatur

I krom. Inkl. “push open” bundventil.

I krom. Inkl. bundventil.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Fra Kr. 2.899,-

Kr. 2.799,-

Geometri A1 Køkkenbatteri

Electra håndvaskarmatur

Med C-tud. I krom.

Berøringsfrit. I krom. Inkl. bundventil.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Fra Kr. 3.299,-

Kr. 4.699,-

Fabero
håndklæderadiator

Fabero har en harmonisk
fordeling af rørene, som fremhæver det enkle udtryk og giver
optimal udnyttelse af pladsen.
Fabero er en flot og praktisk
løsning til badeværelset – til en
overkommelig pris.
Mål:
H 79 cm xB 48/60 cm og
H 121 x B 48 /60 cm.

Køkkenarmatur

Køkkenarmatur

I krom.

I messing.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Håndvaskarmatur

Håndvaskarmatur

I krom, med klik bundventil.

I messing, med klik bundventil.

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Kr. 6.799,-

Kr. 8.299,-

Tilkobling
Centralvarme, elektrisk eller
kombineret
Farve
Krom eller hvid
Kontakt os for pris.

Kr. 5.299,-

Kr. 6.299,-

Strømberg Quantum badekar

Den velproportionerede form og det fantastisk lette udseende gør
Quantum til en favorit inden for badeværelsesdesign.
Leveres i to modeller – én med mulighed for at sidde i begge ender,
og én som er beregnet til, at man sidder i den ene ende.
Mål:
B 150 cm x D 70 cm, B 160 cm x D 70/80 cm, B 170 cm xD70 cm,
B 170 cm x D 75 cm, B 180 cm xD 80 cm og B 190 cm xD 90 cm
Tilvalg:
Til indmuring eller paneler. Enkelt eller dobbelt
rygstøtte. Fås i Carronite™ mod tillæg.

Afhentningspris
Fra

Kr. 3.699,-

Bruseløsninger til alle behov

Croma Select

Ecostat Comfort

Raindance Select

Ecostat 1001 CL

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

280 Showerpipe
Masser af muligheder.

Kr. 8.199,-

Kar-/brusetermostat.
Ekskl. forskruninger og rosetter.

Kr. 3.999,-

E120 brusersæt.
Masser af muligheder.

Kr. 2.199,-

Termostatbatteri
Ekskl. forskruninger og rosetter.

Kr. 1.699,-

Raindance Select E360 1 Jet

Blød bruseregn og luftige stråler. En hovedbruser med AirPowerfunktion, der giver stor volume af bløde luftfyldige stråler. Håndbruseren har hele tre stråletyper: blide regndråber (RainAir), en kraftigere
stråle god til udskylning af shampoo (Rain) og en massagestråle for
velvære. Select-knappen gør det let at skifte stråletype med ét enkelt
tryk. Glashylden oven på armaturet kan bruges til opbevaring.

Leveret & Monteret

Kr. 9.899,-

Nova

Optima

Leveret & Monteret

Leveret & Monteret

Brusersæt inkl. termostat, håndbruser, ø 7 cm. bruserstang,
sæbeskål og 150 cm. bruserslange.

Kr. 3.299,-

Rain brusersæt med stor hovedbruser, håndbruser med multifunktion, bruserholder og vægholder.

Kr. 6.999,-

Varme og varmt vand

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.

Bosch Compress 5000 AA luft/luft varmepumpe

- Energieffektiv luft/luft varmepumpe EHP 5,0
•
•
•
•
•

Kan opvarme op til 100 m2
Ideel til sommerhuse eller huse med elvarme
Behageligt klima året rundt
Renere og sundere luft
Støjsvag og let at betjene

Leveret & Monteret
Afhentningspris

Kr. 19.999,- *
Kr. 10.999,*) Tilbud gælder for standardinstallation

El-vandvarmere til et hvert behov
El-vandvarmer

El-vandvarmer

El-beholder med Smart Control aflæser
løbende dit faktiske forbrugsmønster og
opvarmer kun den mængde vand, der
faktisk skal bruges til rette tid. Skær op til
12% af varmeregningen uden at mærke
det, og det er med til at sikre, at der altid er
varmt vand i badet. Ingen kolde brusbade!

Specielt beregnet til opvarmning af
brugsvand til køkken, håndvask og
mindre brusebade. Vandvarmeren fås
i flere størrelser og som Combi model,
hvor det er muligt at tilslutte den til
en central- eller fjernvarmekilde, men
stadig med el-stav, så man kan lukke
for central- eller fjernvarmen om
sommeren og udelukkende bruge el til
opvarmning af brugsvandet.

- Med Smart Control

Model 60
Afhentningspris

Model 110
Afhentningspris

Model 160
Afhentningspris

- Perfekt til sommer - og fritidshuse!

Kr. 4.499,Kr. 4.999,Kr. 6.299,-

Model 30
Afhentningspris

Model 110
Afhentningspris

Kr. 2.599,Kr. 4.699,-

KSPERTER I VARMT VAND

METROPRO
kalkspalter

Kalkspalter

En kalkspalter er tilpasset vandforbruget i danske
husholdninger, men er også populær til mindre,
tekniske anlæg. En kalkspalter holder armaturerne og
andre
husholdningsmaskiner
rene for
kalk.
METROPRO
kalkspalter pulveriserer
kalk
i vandet og
minimerer dermed besværlige kalkaflejringer.

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

Kalkspalteren er tilpasset vandforbruget i danske husholdninger, men er også populær i mindre, tekniske anlæg
for at holde armaturerne rene.

Leveret
& Monteret Kr. 7.999,METROPRO er nem at installere og vedligeholde.
• Minimerer besværlige kalkaflejringer

• Er tilpasset vandforbruget i 1-2 familieshuse
• Nem installation uden el-tilslutning
• Problemfri vedligeholdelse
• Kemikaliefri
• Kompakt

Boligaffugter

- Affugtning af rumluft
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.
Højde: 53 cm. Bredde: 31 cm. Dybde: 19 cm.

Afhentningspris Kr.

2.099,-

Stilrene armaturer til dit køkken & bad

Essence køkkenarmatur

Eurosmart Cosmopolitan

Essence prof køkkenarmatur

Stilfuldt køkkenarmatur der giver fuld
fleksibilitet med sin udtrækstud og mulighed
for to forskellige stråler. I krom. 5 års garanti.

Eurosmart Cosmopolitan køkkenarmatur med
høj svingbar tud, som matcher selv de største
gryder. I krom. 5 års garanti.

Dualspray og integreret magnet, så slangen let
glider på plads. Slangen fås i 10 farver (merpris:
800,-). 5 års garanti. Leveres med sort slange.

Leveret & Monteret Kr.

Leveret & Monteret Kr.

Leveret & Monteret Kr.

3.799,-

2.699,-

4.699,-

Eurosmart håndvaskarmatur

Essence håndvaskarmatur

Eurosmart Cosmopolitan E

Enkelt og sikkert design med GROHE SilkMove®,
som gør det muligt at kontrollere grebet med
præcision. I krom. Inkl. løft-op bundventil.

Minimalistisk design, der med GROHE EcoJoy®
og GROHE SilkMove® sparer på vandet samt
sikrer præcis betjening. I krom. Inkl. løft-op
bundventil.

Berøringsfrit håndvaskarmatur med GROHE Eco
Joy® som giver mindre vand og perfekt vandflow.
Ekskl. bundventil. 5 års garanti.

Leveret & Monteret Kr.

Leveret & Monteret Kr.

Leveret & Monteret Kr.

2.399,-

2.899,-

3.399,-

Fod på hanen
GROHE Footcontrol gør det muligt for dig at åbne og lukke for vandet med foden.
Ved hjælp af en sensor, som placeres under køkkenskabet, skal du blot røre kontakten
for at åbne for vandet. Dermed er det slut med beskidte fingre på armaturet – og du
kan håndtere den tunge gryde med begge hænder.
Footcontrol kan eftermonteres på ethvert GROHE køkkenarmatur med udtræk. Besøg
vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte og prøv hvordan det virker.

Leveret & Monteret Kr.

3.999,-

Gulvvarme & radiatorer
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.

Hudevad radiatorer

Hudevad har et stort udvalg af forskellige radiatormodeller.
Radiatorenes universelle anvendelsesmuligheder gør det muligt at
tilpasse dem til enhver bolig.
Kom ind i vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte og hør
hvordan vi kan hjælpe dig med dimensionering og opsætning af
dine nye radiatorer.

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.

4.999,-

Douchetoilet
Geberit Mera - 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 i vores showroom på
Nybrovej 91 i Gentofte

Enkle Ifö møbler
Caprice vask & Silva underskab
Underskab i lysegrå med to softclose
skuffer. Textilmåtte i begge skuffer. Inkl.
justerbar ophængsbeslag og vandlås.
Ekskl. armatur.
Mål: H: 47 cm. B: 84,5 cm. D: 36 cm.

Leveret & Monteret

Kr. 10.599,-

Sense vask & underskab compact

Komplet møbelpakke med skab og elegant tynd Sense
håndvask i porcelæn. Hvidt skab med 2 softclose
skuffer. Textilmåtte i begge skuffer. Inkl. justerbar
ophængsbeslag og vandlås. Fås i flere farver. Ekskl.
armatur. H:58 B: 60 D: 36,6 cm.

Sense vask & underskab

Komplet møbelpakke med skab i sort eg
og med 2 softclose lukkende skuffer. Fås
i flere farver. Ekskl. armatur.
H:xx,5 B: 90 D: xx,6 cm

Leveret & Monteret
Leveret & Monteret Kr.

7.599,-

Kr. 10.499,-

Drømmer du om et nyt bad?
Graphic spejlskab 60 cm.

Dobbeltsidede spejldøre med blød lukning.
Matterede underkanter på spejldøren
modvirker synlige fedtpletter på spejlet. Hvid.

Leveret & Monteret 5.699

Kr.
Graphic højskab

Højskab med hvid glat låge. Model med lille dybde
på kun 16 cm. Det kan være på selv små badeværelser. Kan kombineres med Graphic vægskabe og
højskabe til et opbevaringsmodul. Ophængningssystem, der nemt og hurtigt kan monteres på
væggen og justeres til den korrekte position.

Leveret & Monteret 5.699

Kr.

Graphic møbelsæt 60 cm.

Møbelsæt i hvid MDF, med heldækkende vask i
porcelæ. Skjult rum til opbevaring af småting og
plads til montering af stikkontakt. Det skjulte rum,
der kan klappes ud, giver ekstra afsætningsplads ved
behov og indeholder en magnet.

Leveret & Monteret 8.299

Kr.

Nautic håndvask 56 cm.

Til montering med bolte eller konsol.
Rengøringsvenligt og minimalistisk design
Ellipseformet bassin og god afsætningsplads

Leveret & Monteret Kr.

2.999,-

Nautic håndvaskarmatur

I krom. Ekskl bundventil.
Energiklasse A, sparer vand og energi.

Leveret & Monteret Kr.

2.599,-

Nautic væghængt toilet

Inkl. sæde. Rengøringsvenligt og minimalistisk
design. Fleksibel boltafstand c-c 180/230 mm.

Leveret & Monteret Kr.

3.399,-

Estetic Round

Brusersæt fra Gustavsberg med supertyndt
bruserhoved med generøst vandflow, 3-funktioners håndbruser med trykknap.

Leveret & Monteret Kr.

4.999,-

Dansani Calidris

Med Dansani kan du skabe dit helt personlige badeværelse. Det har aldrig været mere inspirerende at
indrette sig med gennemtænkte og funktionelle løsninger. Og med serien Calidris kan du nu få det i alle
tænkelige farver. Der er ingen begrænsninger. Møblerne er af høj snedkerkvalitet, og du kan vælge mellem
eksklusiv lak eller håndsorteret finer fra bæredygtigt skovbrug – alt sammen skabt med udgangspunkt i
godt håndværk og med dybe rødder i dansk designtradition.
Se det store udvlag af Dansani i vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte

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.

4.999,-

Durasquare

En sammensmeltning af rektangulær og cirkulær design.
Metalkonsoller fuldender vaskenes lette design. Det væghængte
stativ har en praktisk håndklædeholder monteret – denne kan
enten være i venstre eller højre side. De fine glashylder fås i 7
forskellige farver. Stativet fås også som gulvstående med
håndklædeholder. Ekskl. armatur.

Leveret & Monteret Kr.

7.399,-

Pressalit vægspand

Pressalit vægspand har bløde, runde former og er en praktisk, smuk
og rengøringsvenlig (gulvet frit!) løsning. Lukker så dæmpet, at den kan
betjenes med én hånd.

Afhentningspris Kr.

699,-

L-Cube Compact og
Me By Starck porcelænsvask
- designet af Philippe Starck.
Flot og smart vaskemøbel også til det lille badeværelse.
Vælg en æstetisk og funktionel løsning med et compact
møbelsæt med en dybde på blot 40 cm.
Sættet fås i bredden 63 cm og 83 cm. Vælg mellem en eller
to skuffer. Ekskl. Spejl og håndvaskarmatur

Afhentningspris fra Kr.

6.999,-

Me By Starck væghængt toilet

Et Me by Starck compact vægtoilet med en dybde på kun
48 cm. vil fuldende indretningen. I små rum skaber det ro
at vælge design, der passer sammen.

Afhentningspris Kr.

2.499,-

BWT AQA Basic

BWT AQA Life

Filterkande med magnesium mineralisering

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.

Blødgøringsanlæg til den store familie med et
større vandforbrug. 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.

BWT’s Gourmet filterkande har to faser:
Den første fase 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

Leveret & monteret

Leveret & monteret

Afhentningspris

Kr. 19.999,-

*

* Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende
elstik og afløb

Kr. 26.999,- *

Kr. 250,-

* Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende
elstik og afløb

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
Alle leveret og monteret priser er inkl. moms, leveret og monteret og til standardinstallationer. Alle afhentningspriser er inkl. moms.
Priserne er gældende til d. 31.12.2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

