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Går du med drømmen 
om et nyt badeværelse? 

Hos Falsing VVS har vi over 70 års erfaring med  
udskiftning og totalrenovering af badeværelser. Vi 
hjælper dig med alt i forbindelse med dit nye bade-
værelse, hvad enten det drejer sig om udskiftning af 
en enkelt vandhane, eller en totalentreprise på et 
helt nyt badeværelse. Bliv inspireret af vores mange 
komplette miljøer i vores showroom på Nybrovej. 
Her finder du bl.a. det nye inden for badeværelses-
indretning og brus.  Vi har alt lige fra dit nye toilet, 
armatur, badekar, bruser, vandhane, termostat,  
baderumsmøbler samt en masse andet badeværelse-
tilbehør i udstillingen. 

Innovation i hjemmet
Vi holder altid vores showroom opdateret med de nyeste trends 
og de mest innovative nyheder til boligen. Er du f.eks. træt af for 
meget kalk i vandet, kan du ved selvsyn se og smage fordelene ved 
et BWT blødgøringsanlæg. Du kan også se hvor hurtigt og nemt en 
Quooker kan levere kogende vand i køkkenet eller prøve et  
hygiejnisk og miljøvenligt douchetoilet.

Energirigtig opvarmning
Særligt i disse tider er miljøhensyn og klima et særdeles vigtigt 
parameter i kundens valg af løsning ved f.eks. opvarmningskilde til 
boligen. Hos Falsing VVS er vi specialiseret i installation, service og 
udskiftning af gaskedler, fjernvarmeunits og gulvvarmesystemer. 
Vi tilbyder vores kunder op til 4 års garanti på en naturgaskedel og 
samtidig får du en serviceaftale med i købet. Uanset hvilken  
eksisterende varmekilde, du har i dag, har du mulighed for at 
nedsætte dit energiforbrug, ved at udskifte dine termostater til den 
nyeste generation af elektronisk klimastyring. Kom ind og få en snak 
om hvilke muligheder, vi kan tilbyde i dit hjem.

Hos Falsing VVS står vi klar til at hjælpe dig uanset om du skal have 
en stor eller lille opgave udført og hvis der opstår et akut problem, 
er vores VVS-installatør også parat til at hjælpe. Vi sikrer at du får 
en dygtig og dedikeret VVS-installatør, der følger opgaven til dørs.

Masser af gode tilbud til dig inde i bladet

Kim Falsing, Indehaver 



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. Whirl- 
Spray-doucheteknologien giver en grundig, skånsom og økonomisk 
rengøring med en hurtig og konstant tilførsel af varmt vand. 
Yderligere funktioner omfatter den patenterede TurboFlush-skylle-
teknik, 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.

Afhentningspris 

Kr. 26.999,-

Douchetoilet Vandbesparende & hygiejnisk valg

Sensia Arena
Sensia Arena står for Intelligent Care. Bag dette koncept er visionære 
idéer fra Grohe, den mest banebrydende teknologi samt en uover-
truffen evne til at kombinere det hele. Vælg mellem flere typer af skyl, 
vand- og lufttemperatur. Med dette toilet fra Grohe kan du opleve en 
ny standard af personlig hygiejne. 

Besøg vores showroom på Nybrovej og oplev Grohe Sensia Arena.

Afhentningspris 

Kr. 11.999,-

Me By Starck vægtoilet
Me By Starck vægtoilet til SensoWash slim sæde 
med bidéfunktion. Uden skyllerand til SensoWash 
Slim, har et kraftigt skyl selv ved en lille vand-
mængde. Betjenes via medfølgende fjernbetjening. 
Sædet kan nemt tages af.  
Sædet fås også til gulvstående toilet.  

Afhentningspris 

Kr. 9.499,-



Vandbesparende & hygiejnisk valg

Spira Art Rimfree vægtoilet
Uden skyllerand og med skjult montering 
for nem rengøring. Spareskyl 6/3 el. 4/2 l. 

inkl. Ifö toiletsæde med softclose lukning. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.899,-

Spira Art Rimfree toilet
Toilet til limning. Inkl. Ifö Clean glasur uden 
traditionelle skyllerand. Højde 42 cm. Krom 
trykknap og inkl. Ifö aftagelig soft-close sæde.

Leveret & Monteret 

Kr. 6.999,-

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

Leveret & Monteret 
Kr. 4.999,-

Kompas toilet
Rimless toilet med skjult S-lås. Inkl. LCC glasur 
og soft-close sæde. Helstøbte cisternekappe 
og ‘Rimless’ (åben) skyllerand.

Leveret & Monteret 
Kr. 4.999,-

Me By Starck vægtoilet
Med skjult montering og Wondergliss. Uden 
skyllerand inkl. Duravit sæde med softclose 

som er aftagelig for nem rengøring.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.599,-

Icon Rimfree vægtoilet
Uden skyllerand og med skjult montering 
for nem rengøring. Spareskyl 6/3 el. 4/2 l. 

inkl. Ifö toiletsæde med softclose lukning. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.599,-

Sway D toiletsæde
Sway D har en fjerlet svungen linje til det  
enkelte, nordiske formsprog. Sway D fås i 

sort og hvid. 10 års garanti. 

Afhentningspris

Kr. 949,-

Spira Art toiletsæde
Med softsclose og quick release. Passer 
til Ifô Spira Art væg- og gulvmodel. 10 års 

garanti. Fås i sort og hvid. 

Afhentningspris

Kr. 1.299,-

 
10 ÅRS 

GARANTI

 
10 ÅRS 

GARANTI

Spira Rimfree toilet
Model 6260 Inkl. Ifö Clean glasur uden 
traditionelle skyllerand. Højde 42 cm. Krom 
trykknap og inkl. Ifö sæde.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.999,-



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. 11.599,-

Sense vask & underskab
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. Mål: H:58 B: 60 D: 46,6 cm.

Leveret & Monteret 

Kr. 7.599,-

Stilrene møbler og møbelløsninger

Luna møbelsæt
Med enten greb eller Push-open skuffer.
Fås i størrelserne 40, 60, 80, 100 og 120 cm.
Mulighed for tilkøb af lys og el-stik samt skuf-
feindretning. Ekskl. armatur. Vælg mellem 9 
forskellige vaske og 8 forskellige farver. 
På billedet er vist Luna 100 cm i mat hvid med 
en Andante vask.

Kampagnepris afhentningspris 

Kr. 9.240,-

Zaro møbelsæt
Med integrerede greb. Fås i størrelserne 40, 
60, 80, 100 og 120 cm. Mulighed for tilkøb 
af lys og el-stik samt skuffeindretning. Ekskl. 
armatur. Vælg mellem 7 forskellige vaske og 5 
forskellige farver.
På billedet er vist Zaro 100 cm. i farven grå 
gummi med en Menuet vask. 

Kampagnepris afhentningspris 

Kr. 10.680,-

Mido møbelsæt
Perfekt til dig med et mindre badeværelse.  
Ekskl. armatur.  Mat hvid og krom greb.
     

Afhentningspris B: 52 cm: Kr. 3.185,-
Afhentningspris B: 62 cm: Kr. 3.285,-
Afhentningspris B: 82 cm: Kr. 3.979,-
Afhentningspris B: 92 cm: Kr. 4.349,-

Sense vask & underskab compact
Komplet smal møbelpakke i hvid med to softclose 
lukkende skuffer. Inkl. lige greb i aluminium, 
indretningspakke, vandlås og justerbare ophæng-
ningsbeslag. Håndvasken har god afstillingsplads. 
Ekskl. armatur. Mål: H: 59,5 B: 60 D: 36,6 cm.

Leveret & Monteret 

Kr. 6.999,-



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. 11.599,-

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,-

Graphic møbelsæt 
Med heldækkende vask i porcelæn, skjult rum til opbevaring af 
småting og plads til montering af stikkontakt. Det skjulte rum, kan 
klappes ud og give ekstra afsætningsplads og indeholder en magnet.

Møbelsæt 60 cm. Afhentningspris Kr. 5.799,- 

Møbelsæt 80 cm. Afhentningspris Kr. 6.599,-

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,-



Varme og stil til badeværelset

Skagen møbelpakke 80 cm
Skandinaviske dyder som stilrent design, moderne teknologi og høj 
funktionalitet er alt sammen indbygget i Skagen. Skabt i ægte træfinér, 
med passion for og inspiration fra naturen.

Ekskl. armatur. Fås i hvid, Mørk eg, Lys eg og Grå eg.
Vaskeskab er vist i grå eg – et flot sæt til det nordiske badeværelse.

Leveret & Monteret 

Kr. 11.000,-

Subway 2.0 møbelsæt 50 cm.
Møbelsæt fra Villeroy & Boch betsår af 
håndvask: 50 x 40 cm. skab: 44 x 42 x 35,2 
cm. Ekskl. armatur. Vælg mellem farverne: 
Eg, højglans grå og højglans hvid

Leveret & monteret

Kr. 6.700,-

Subway 2.0 møbelsæt 60 cm.
Møbelsæt fra Villeroy & Boch betsår af hånd-
vask: 60 x 47 cm. skab: 58,7 x 59 x 45,4 cm. 
Ekskl. armatur. Vælg mellem farverne: Eg, 
højglans grå og højglans hvid

Leveret & monteret

Kr. 8.500,-

Subway 2.0 møbelsæt 80 cm.
Møbelsæt fra Villeroy & Boch betsår af hånd-
vask: 80 x 47 cm. skab: 78,7 x 59 x 45 cm. 
Ekskl. armatur. Vælg mellem farverne : Eg, 
højglans grå og højglans hvid

Leveret & monteret

Kr. 11.000,-

Quantum badekar
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,-
Tilbehør: Etgrebsarmatursæt og nakkestøtte mod tillæg

Drømmer du om et nyt badeværelse



Varme og stil til badeværelset

Tyholt 
Tyholt er flot, fleksibel og har et selvsikkert og stilrent formsprog. Med kun ét vertikalt 
rør kan Tyholt placeres på alle badeværelser - uanset størrelse eller vægplads. 
Vælg antal håndklædetørre ud fra behov, og placer dem på række eller hver for sig. 
Designet og krogene gør det muligt at hænge håndklæder vertikalt - det giver fri  
luftcirkulation og hurtig tørring. 

Størrelse: H: 900 x B: 90 mm. og H: 1500 x B 90 mm.
Tilkobling: Elektrisk - skjult kabel eller sikkontakt
Farve: Krom, mat sort, poleret messing og højblank messing

Afhentningspris 

Fra Kr. 2.699,-

Regus
Regus repræsenterer elegance og nyskabende eksklusivt dansk design. Radiatoren er  
udstyret med op til 12 praktiske kroge. Her kan alle ønsker om individuel indretning 
blive opfyldt - ikke bare på badeværelset, men også i køkkenet, bryggerset og i  
entréen. Du har hele 69 modeller at vælge i mellem og 6 forskellige overflader. 

Størrelse: H: 950 x B: 420 mm. og H: 1500 x B 120/260/420 mm.
Tilkobling: Centralvarme, elektrisk eller kombineret
Farve: Krom, antracit, hvid, mat sort, rustfrit børstet stål og poleret messing

Afhentningspris  

Fra Kr. 2.399,-

Nilo
Med sit luftige design og rummelighed mellem de horisontale rør er Nilo konstrueret 
med tanke på ergonomi. Nilo er brugervenlig og let at holde ren. Med sin tidløse,  
skandinaviske stil passer den perfekt ind i et hvert badeværelse køkken eller  
bryggers - og er altid det kvalitetsbevidste valg. 

Størrelse: H: 780 x B: 500/600 mm. og H: 1210 x B 500/600 mm.
Tilkobling: Centralvarme, elektrisk eller kombineret
Farve: Krom og rustfrit stål

Afhentningspris 

Fra Kr. 2.899,-

Varzo
Varzo er en praktisk og fleksibel håndklædetørre i poleret rustfrit stål. De bløde  
afrundede buer giver et elegant design. Hver enkelt bue kan frit drejes 180 grader.  
Det gør det nemt at hænge håndklæder op. Konstruktionen gør, at flere håndklæder 
kan hænge frit og tørre samtidig. Når håndklædetørreren ikke er i brug, kan armene 
foldes ind og placeres langs væggen efter behov. Varzo leveres i fire højder og to bred-
der, så du nemt kan finde en model, som passer til dine behov.

Størrelse: H: 540 x B: 440/675 mm. og H: 750 x B 440/675 mm.
Tilkobling: Elektrisk - skjult ledning eller stikkontakt
Farve: Poleret rustfrit stål

Afhentningspris  

Fra Kr. 1.999,-

Drømmer du om et nyt badeværelse



Filterkande med magnesium mineralisering

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 som bly og kobber. 
Derudover erstattes den udfældende kalk af mineralet magnesium.

Afhentningspris 

Kr. 250,-

BWT AQA Basic
Blødgøringsanlæg til den gennemsnits-
lige 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. 19.999,-  *
* Prisen forudsætter tilslutning til  
eksisterende elstik og afløb

BWT AQA Life
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.

Leveret & monteret

Kr. 26.999,- *
* Prisen forudsætter tilslutning til  
eksisterende elstik og afløb

Varme og varmt vand

Boligaffugter
- Affugtning af rumluft

Affugteren er bærbar og placeres i det rum, hvor fugt- 
problemet 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,-

EKSPERTER I VARMT VAND

METRO THERM A/S · RUNDINSVEJ 55 · 3200 HELSINGE · +45 4877 0000 · INFO@METROTHERM.DK · WWW.METROTHERM.DK

• Minimerer besværlige kalkaflejringer

• Er tilpasset vandforbruget i 1-2 familieshuse

• Nem installation uden el-tilslutning

• Problemfri vedligeholdelse

• Kemikaliefri

• Kompakt

METROPRO 
kalkspalter
METROPRO kalkspalter pulveriserer kalk i vandet og  
minimerer dermed besværlige kalkaflejringer. 

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

METROPRO er nem at installere og vedligeholde.

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.

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

Leveret & Monteret Kr. 7.999,-

- Minimer besværlige kalkaflejringer
- Er tilpasset vandforbruget i 1-2 familiehuse
- Nem installation uden el-tilslutning
- Problemfri vedligeholdelse
- Kemikaliefri
- Kompakt



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 Kr. 19.999,- *
Afhentningspris Kr. 10.999,-

*) Tilbud gælder for standardinstallation

El-vandvarmer 
- Med Smart Control

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! 

Model 60

Afhentningspris Kr. 4.499,- 

Model 110

Afhentningspris Kr. 4.999,- 

Model 160

Afhentningspris Kr. 6.299,- 

El-vandvarmer 
- Perfekt til sommer - og fritidshuse!

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. 

Model 30

Afhentningspris Kr. 2.599,-

Model 110

Afhentningspris Kr. 4.699,- 

 

Varme og varmt vand



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,-

Grohe Red Duo
Koldt, varm eller kogende vand direkte fra hanen!

Med Grohe Red Duo kan du få kogende vand uden 
at skulle vente på det. Og med sikkerhedsforanstalt-
ninger for at undgå skoldning. Denne 4 liters-ver-
sion er perfekt til almindelige husstande. Med c-tud 
og energiklasse A. Prisen er inkl. Grohe Red kedel 
og Grohe Red filtersæt, der sikre den reneste smag 
og ingen tilkalkning i kedlen. 

Leveret & Monteret *  

Krom 11.999,-

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende  
vandinstallation samt elstik.

Grohe Blue Home
Danskvand direkte fra hanen!

Grohe Blue fungere som almindelig vandhane ved 
brug af grebet på højre side, mens trykknapperne 
til venstre leverer filtreret og afkølet vand med og 
uden brus. Med et kulfilter monteret under vasken, 
fjerner Grohe Blue tungmetaller, kalk, klor og andre 
urenheder i vandet. Duo med c-tud.

 

Leveret & Monteret *  

Krom Kr. 12.999,-

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstal-
lation samt elstik. Pro 3 beholder medfølger. 

Grohe Blue Mono
Afkølet, filtreret vand med eller uden brus!

Med LED-trykknapperne kan det afkølede og 
filtrerede vand vælges i 3 slags brus: ingen, lidt 
eller meget brus. Grohe Blue filteret bruger en 
femtrinsfilterproces, som er med til at reducere 
og fjerne indholdet af kalk, klor og de fleste 
urenheder i vandet, hvilket efterlader vandet 
med den bedst mulige smag.
 
 

Leveret & Monteret *  

Krom Kr. 12.999,-

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende van-
dinstallation samt elstik. Pro 3 beholder medfølger. 

Besøg vores showroom og oplev 
koldt, varmt, kogende eller vand med brus direkte fra hanen 

Lidt mere end bare vand



Quooker Flex

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.

Leveret & Monteret * 

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

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

Quooker Fusion Square & Round

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 *  

Krom Kr. 11.999,-

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstalla-
tion samt elstik. Pro 3 beholder medfølger. 

Fusion 
Børstet krom

Leveret & Monteret  

Kr. 12.999,- *

Fusion 
Rustfrit stål

Leveret & Monteret  

Kr. 14.999,- *

Fusion 
Sort

Leveret & Monteret  

Kr. 14.999 ,- *

Fusion 
Bruneret messing

Leveret & Monteret  

Kr. 19.999,- *

Fusion 
Messing

Leveret & Monteret  

Kr. 17.999,- *

Lidt mere end bare vand

GRATIS 
INSTALLATION



KV1 Køkkenarmatur 
I krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 6.799,-

Safira køkkenkarmatur
Med høj svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.299,-

Stilrene armaturer til dit køkken Flotte armaturer til dit bad

Safira køkkenkarmatur
Med svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.699,-

Geometri A1 køkkenarmatur
Med C-tud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.299,-

Ceraflex køkkenarmatur
I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.299,-

Eurosmart Cosmopolitan
Med høj svingbar tud. I krom. 5 års garanti. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.699,-

Essence prof køkkenarmatur
Dualspray. Slangen fås i 10 farver (merpris: 
800,-). 5 års garanti. Leveres med sort slange.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.699,-

Clover Green køkkenarmatur
I krom. Ekskl. bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.699,-

Talis S2 køkkenarmatur
1 greb. I krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.199,-

Talis S2 køkkenarmatur
1 greb. Med udtræksbruser. I krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.399,-

Silhouet køkkenarmatur
I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.799,-

Tradition køkkenarmatur
I poleret messing eller kobber.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.299,-



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

Leveret & Monteret 

Kr. 3.599,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 2.899,-

Håndvaskarmatur 
I krom, med klik bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 5.299,-

Safira håndvaskarmatur
I krom. Inkl. bundventil. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.799,-

Electra håndvaskarmatur
Berøringsfrit. I krom. Inkl. bundventil. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.699,-

Safira køkkenkarmatur
Med høj svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.299,-

Essence håndvaskarmatur
I krom. Inkl. løft-op bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.899,-

Eurosmart håndvaskarmatur
I krom. Inkl. løft-op bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.399,-

Eurosmart Cosmopolitan E
i Krom Ekskl. bundventil. 5 års garanti.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.399,-

Flotte armaturer til dit bad

Silhouet håndvaskarmatur
I krom. Ekskl. bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.699,-

Rowan håndvaskarmatur
I krom. Inkl. bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.399,-

Talis E håndvaskarmatur
I krom. Inkl. push-open bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.499,-

Focus håndvaskarmatur
I krom. Inkl. bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.399,-

Safira køkkenkarmatur
Med svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.699,-

Tradition køkkenarmatur
I poleret messing eller kobber.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.299,-



Raindance Select  
E120 brusersæt. 
Masser af muligheder.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.199,-

Ecostat 1001 CL 
Termostatbatteri  
Ekskl. forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.999,-

Ecostat Comfort 
Elegant Kar-/brusetermostat fra Hansgrohe. Venstregreb 
til regulering af vandmængde og om det kommer ud af 
kartud eller bruser. Højregreb regulerer temperaturen.
Ekskl. forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.999,-

Power & Soul  
Cosmopolitan 130 
Velvære & nydelse

Leveret & Monteret 

Kr. 2.099,-

NEW Tempesta 100  
Enkel & god
Perfekt vandfordeling.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.499,-

Grohtherm 1000
Termostatbatteri. Ekskl.  
forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.999,-

Grohtherm 800 
Termostatbatteri Ekskl.  
forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.999,-

Grohterm 1000 
Hurtig og præcis Kar-/brusetermostat fra Grohe. Med Grohe 
CoolTouch så du ikke kan skolde sig på overfladen lige som kalk 
ikke brænder fast. Leveres med Euphoria Mono håndbruser. 
Ekskl. forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.999,-

Bruseløsninger til alle behov

Lækre brusesæt til badekaret

Croma Select E Vario  
Brusersæt med smart Select 
omskifterknap.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.699,-

Ecostat Comfort  
Termostatbatteri  
Ekskl. forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.699,-



NEW Tempesta 100  
Enkel & god
Perfekt vandfordeling.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.499,-

Grohtherm 800 
Termostatbatteri Ekskl.  
forskruninger og rosetter.

Leveret & Monteret 

Kr. 1.999,-

Bruseløsninger til alle behov

Lækre brusesæt til badekaret

Esteta Wellfit
Oras Esteta giver en unik løsning til 
det moderne badeværelse, hvor stilet 
design møder funktionalitet. Justering 
af temperaturen og vandmængden er 
nem. En skjult skoldningsspærre sikrer 
alle brugere, så de ikke får skoldhed 
vand ned over sig.

Glashylden giver en følelse af luksus 
og giver samtidig en god opbevaring-
splads i brusebadet. Det er muligt at 
vælge mellem to farver: hvid eller grå.
Brusersystemet har et moderne og 
afrundet design, der gør det perfekt 
ind til en lang række badeværelsesin-
dretninger. Den store hovedbruser 
omfavner dig med en blid og naturlig 
vandstrøm, der dækker hele kroppen 
og giver dig den perfekte bruseroplev-
else. 

Se det i vores showroom på Nybrovej.

Leveret & Monteret 

Kr. 7.999,-

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,-



Alle leveret og monteret priser er inkl. moms, leveret og monteret og til standardinstallationer. Alle afhentningspriser er inkl. moms.  
Der tillægges 3% i miljøtillæg samt faktureringsgebyr. Priserne er gældende til d. 31.10.2019 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

Accessories i høj kvalitet

Produktserien fra Reframe fås i børstet eller 
poleret rustfrit stål, messing, kobber og sort.

1. Sæbehylde og magnetisk skraber 
    Afhentningspris fra Kr. 2.099,-

2. Toiletpapirholder
    Afhentningspris fra Kr. 999,-

3. Reserve toiletpapirholder 
    Afhentningspris fra Kr. 899,-

4. Håndklædestang
    Afhentningspris fra Kr. 1.599,-

5. Toiletbørste, væghængt 
    Afhentningspris fra Kr. 1.799,-

6. Håndklædekroge, 2 stk. 
    Afhentningspris fra Kr. 799,-

1

2

3

1

4 5 6

1. Kroge pakke med 4 stk. i krom 5,6 cm. Afhentningspris Kr. 529,- 2. Kroge pakke med 4 stk. i krom 2,8 cm.  

Afhentningspris Kr. 769,- 3. Håndklædestang i krom 60 cm. Afhentningspris Kr. 1.529 ,- 80 cm. Afhentingspris 1.639,-  

4. Reservepapirholder i krom Afhentningspris Kr. 999 ,- 5. Papirholder i krom Afhentningspris Kr. 529 ,-  6. Push open 

bundventil i krom Afhentningspris Kr. 539 ,-  7. Sæbedispenser 0,25 l. i krom Afhentningspris Kr. 2.649 ,-

1 2 3

4 5 6 7


