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Falsing VVS installerer gerne din Quooker
Hos Falsing vil vi meget gerne hjælpe dig, uanset om du skal have en stor eller lille opgave udført. Og hvis der opstår et akut problem, er vores  
proffesionelle VVS-montør også parat til at hjælpe. Du får en dygtig og dedikeret VVS-montør, der følger opgaven helt til dørs.

Vi har en veluddannet og specialiseret medarbejderstab der er din garanti for at opgaven løses på betryggende vis og med den helt ajourførte viden 
på området. Du kan derfor med ro i sindet lade os udfører opgaven. 

ÉN HANE 5 
SLAGS VAND
FAST INSTALLATIONSPRIS

Quooker CUBE
Med koldt, varmt, kogende, afkølet og brusende vand samlet 
i én hane, er Quooker vandhanen skabt til alle behov. Nu 
skal du hverken vente på kogende vand eller bruge tid på at 
transportere plastikflasker hjem, som dernæst skal lægges på 
køl. Du skifter let mellem 5 forskellige slags vand, og så sparer 
du strøm, vand, plads og ikke mindst miljøet for en masse 
plastikflasker. 

Få fem slags vand fra én hane



Fordele ved Quooker
CUBE køleenhed

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstallation samt elstik. 

    Standard installationspris    Kr. 2.499,-   Kr. 3.499,-

Få fem slags vand fra én hane

Fordele ved Quooker
– den kogende vandhane

    Standard installationspris    Kr. 2.499,-   Kr. 3.499,-

    Standard installationspris    Kr. 2.499,-   Kr. 3.499,-

Vi matcher altid prisen på armaturet

• Tidsbesparende
• Vandbesparende
• Energibesparende
• Pladsbesparende
• Børnesikker
• Enkel at installere

• Afkølet filtreret vand m/u brus
• Én hane 5 slags vand
• Tidsbesparende 
• Miljøvenlig løsning 
• Renser vandet
• Enkel at installere



BWT blødgøringsanlæg & Falsing VVS

Hos Falsing VVS har vi specialiseret os i installation af blødgøringsanlæg fra BWT. Vores servicemontører har stor erfaring med installation og opstart af anlæggene beregnet til private husstande. I vores udstilling på Nybrovej i Gentofte har 
vi sat et blødgøringsanlæg i drift, så vores kunder kan komme og smage det kalkfrie vand og få en snak om fordelene ved et blødgøringsanlæg. Har du et BWT anlæg i forvejen, har vi altid BWT Sanitabs på lager, hvis dit anlæg har brug for 
genopfyldning. Besøg os i vores showroom, hvor vi er klar til en uforpligtende snak.

Hvilket BWT anlæg passer til dit behov ?

NYHED NYHED

Perla
Mangler tekst

Leveret & Monteret

Kr. 32.999,-

Perla Home
Mangler tekst

Leveret & Monteret

Kr. 27.999,-



BWT blødgøringsanlæg & Falsing VVS

Hos Falsing VVS har vi specialiseret os i installation af blødgøringsanlæg fra BWT. Vores servicemontører har stor erfaring med installation og opstart af anlæggene beregnet til private husstande. I vores udstilling på Nybrovej i Gentofte har 
vi sat et blødgøringsanlæg i drift, så vores kunder kan komme og smage det kalkfrie vand og få en snak om fordelene ved et blødgøringsanlæg. Har du et BWT anlæg i forvejen, har vi altid BWT Sanitabs på lager, hvis dit anlæg har brug for 
genopfyldning. Besøg os i vores showroom, hvor vi er klar til en uforpligtende snak.

Hvilket BWT anlæg passer til dit behov ?
Bestil salt til dit 

blødgøringsanlæg online

Spar besværet og bestil dit BWT salt  
online og få leveret direkte til døren. 

Du kan bestille salt til alle BWTs  
modeller på completvvs.dk/BWT/

Aqua Life
Mangler tekst

Leveret & Monteret

Kr. 24.999,-

Aqua basic
Mangler tekst

Leveret & Monteret

Kr. 17.999,-

Sanitabs til Basic/Life
8 Kg. Køb i butik eller webshop.

Afhentningspris

Kr. 114,-

Salt til Perla
10 Kg. Køb i butik eller webshop.

Afhentningspris

Kr. 99,-

Salttabs til dit 
BWT anlæg

Scan og bestil

Scan og bestil



AquaClean Mera Comfort
Geberit AquaClean Mera er indbegrebet af tidløs elegance. Doucheto-
ilettet passer ind i ethvert badeværelsesmiljø på harmonisk og stilfuld 
vis. Geberit AquaClean Mera er kendetegnet ved materialer af høj 
kvalitet, bløde linjer og perfekte overgange. WhirlSpray-douchetekno-
logien giver en grundig men blid og effektiv rengøring med krops-
varmt vand. Vandet er kropsvarmt fra starten og uden stop. Toilettet 
er også forsynet med den innovative TurboFlush-skylleteknologi, et 
orienteringslys, automatisk toiletlåg, WC-sædevarme og indbygget 
lugtudsugningsenhed.

Afhentningspris 

Kr. 29.999,-

AquaClean Tuma Comfort
Geberit AquaClean Tuma giver friskhed og komfort i alle hjem. Takket 
være det kompakte design maksimerer douchetoilettet pladsen. Det 
intelligente produktkoncept kombinerer et slankt og elegant design 
med avanceret, innovativ teknologi.

Afhentningspris 

Kr. 15.499,-

Populære douchetoiletter

AquaClean Sela
Geberit AquaClean Sela har meget enkle, intuitive funktioner, hvilket 
omfatter den patenterede WhirlSpray-doucheteknologi, der sikrer en 
særlig præcis, grundig og velgørende rengøring.

Afhentningspris 

Kr. 16.999,-

Sense møbelsæt, kompakt
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: 90 D: 36,6 cm.

Afhentningspris

Kr. 5.999,-

Stilrene møbler



Populære douchetoiletter

Sense møbelsæt
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.

Afhentningspris

Kr. 5.999,-

Sense møbelsæt, kompakt
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: 90 D: 36,6 cm.

Afhentningspris

Kr. 5.999,-

Stilrene møbler

Med Ifö Sense serien har du et væld af muligheder for at sætte dit 
personlige præg på badeværelset - uanset om rummet er lille eller 
stort. Ifö Sense møbelserien omfatter en række badeværelses- 
løsninger, som kombinerer form og funktion.

Ifö Renova Plan er en møbelserie med masser af skabe. Få lige præcis 
den kombination, der passer til dit badeværelse: Fås i tre farver: Grå, 
højglans i hvid og almindelig (folieret). Underskabene har en smart 
opbevaring, der findes i bredderne fra 45 til 100 cm. 

Sense badmøbel 90 cm. Afhentningspris: Kr. 6.999,-
Option spejl m. lys 90 cm. Afhentningspris: Kr. 2.849,-
Sense højskab   Afhentningspris: Kr. 2.799,-

Renova møbel 100 cm. Afhentningspris: Kr. 8.899,-
Renova højskab   Afhentningspris: Kr. 5.999,-

Renova Plan møbelsæt
Tynd håndvask med én skuffe samt én  
indvendig skuffe. Softclose skuffer åbnes med 
integrerede greb. Fås i højglans hvid, mørkegrå 
eller børstet elm. 
Ekskl. armatur. 

Mål: H: 58,50 B: 60 D: 47,3 cm.

Afhentningspris

Kr. 5.499



Vandbesparende & hygiejniske valg

Spira Art Rimfree vægtoilet
Uden skyllerand. Spareskyl 6/3 el. 4/2 l. 
inkl. Ifö toiletsæde med softclose lukning

Afhentningspris

Kr. 3.099,-

Spira Art Rimfree toilet
Inkl. Ifö Clean glasur uden den traditionelle 
skyllerand. Inkl. Ifö aftagelig soft-close sæde.

Leveret & Monteret 

Kr. 7.499,-

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. 5.499,-

Pro-N toilet
Rimless toilet med skjult S-lås. Rengøringsven-
lig glasur og åben skyllerand.

Leveret & Monteret 
Kr. 5.499,-

Nautic toilet med P-lås
Ceramicplus og åben skyllerand.  
Inkl. Gustavsberg hårdt hvidt sæde.

Leveret & Monteret 

Kr. 6.499,-

Icon Rimfree vægtoilet
Uden skyllerand. Spareskyl 6/3 el. 4/2 l. 
inkl. Ifö toiletsæde med softclose lukning.

Afhentningspris

Kr. 2.799,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 5.499,-

Subway 2.0 vægtoilet
Med åben skyllerand og rengøringsvenlig 
overflade. Inkl. Soft Close sæde.

Afhentningspris

Kr. 3.099,-

Durastyle toilet
Forhøjet siddehøjde. 
Inkl. Soft Close sæde.

Leveret & Monteret 

Kr. 5.499,-



Vandbesparende & hygiejniske valg

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. 1.099,-

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 toiletsæde
Med Soft Close og Lift off. Passer til Ifö Spira.

 

Afhentningspris

Kr. 899,-

Scandinavia PLUS universalsæde
Universalsæde med Soft Close og Lift off funktion. 
Passer til de fleste toiletter.

Afhentningspris

Kr. 849,-

 
10 ÅRS 

GARANTI

 
10 ÅRS 

GARANTI

Sensowash Starck F douchetoilet 
Designet af det nye SensoWash® Starck f douche-
toilet imponerer med sin rene æstetik og tidløse 
modernitet, hvilket gør det til et perfekt match for 
alle Duravit designserier. Af tekniske finesser kan 
nævnes personsensor til automatisk åbning af låget, 
brugeridentifikationen i sædet, et bredt udvalg af 
justeringsmuligheder til sædevarmen, brusestrålen 
og justerbar tørrefunktion.

Afhentningspris 

Kr. 29.999,-



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
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1
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Badtilbehør i høj kvalitet

Når flisedrømmen 
bliver til virkelighed

AARHUS 86 44 03 00 
Agerøvej 29B, 8381 Tilst 

ODENSE  63 17 03 00
Hvidkærvej 5, 5250 Odense SV

KØBENHAVN 
Grusbakken 6-8
2820 Gentofte
88 44 04 00

ÅBNINGSTIDER
Man - fredag ............ 10.00 - 17.30
Lørdag ....................... 10.00 - 14.00
Søn- og helligdage ..........LUKKET

Unidrains lineære gulvafløb kan placeres både mod væggen og som en 
fritliggende løsning. Uanset løsning, er gulvafløbet udstyret med Unidrains 
patenterede flanger, der gør afløbet 100% vandtæt.

VOLA 060 Rund Hovedbruser - Forfriskende unik. Konsekvent VOLA. Dette 
er ikke den første bruser designet og produceret af VOLA. Men det er den 
første runde hovedbruser. Det er det, der gør den til noget særligt.

Når flisedrømmen 
bliver til virkelighed

AARHUS 86 44 03 00 
Agerøvej 29B, 8381 Tilst 

ODENSE  63 17 03 00
Hvidkærvej 5, 5250 Odense SV

KØBENHAVN 
Grusbakken 6-8
2820 Gentofte
88 44 04 00

ÅBNINGSTIDER
Man - fredag ............ 10.00 - 17.30
Lørdag ....................... 10.00 - 14.00
Søn- og helligdage ..........LUKKET



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,-

Badtilbehør i høj kvalitet

Når flisedrømmen 
bliver til virkelighed

AARHUS 86 44 03 00 
Agerøvej 29B, 8381 Tilst 

ODENSE  63 17 03 00
Hvidkærvej 5, 5250 Odense SV

KØBENHAVN 
Grusbakken 6-8
2820 Gentofte
88 44 04 00

ÅBNINGSTIDER
Man - fredag ............ 10.00 - 17.30
Lørdag ....................... 10.00 - 14.00
Søn- og helligdage ..........LUKKET

Unidrains lineære gulvafløb kan placeres både mod væggen og som en 
fritliggende løsning. Uanset løsning, er gulvafløbet udstyret med Unidrains 
patenterede flanger, der gør afløbet 100% vandtæt.

VOLA 060 Rund Hovedbruser - Forfriskende unik. Konsekvent VOLA. Dette 
er ikke den første bruser designet og produceret af VOLA. Men det er den 
første runde hovedbruser. Det er det, der gør den til noget særligt.

Når flisedrømmen 
bliver til virkelighed

AARHUS 86 44 03 00 
Agerøvej 29B, 8381 Tilst 

ODENSE  63 17 03 00
Hvidkærvej 5, 5250 Odense SV

KØBENHAVN 
Grusbakken 6-8
2820 Gentofte
88 44 04 00

ÅBNINGSTIDER
Man - fredag ............ 10.00 - 17.30
Lørdag ....................... 10.00 - 14.00
Søn- og helligdage ..........LUKKET



Armaturer til dit køkken Armaturer til dit badeværelse

KV1 Køkkenarmatur 
I krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 6.999,-

Optima køkkenarmatur 
Berøringsfrit og hygiejnisk. 

Leveret & Monteret 

Kr. 5.999,-

Saga køkkenkarmatur
Med svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 1.999,-

A4 køkkenarmatur
Med udtrækstud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.099,-

A4 køkkenarmatur
Med svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.799,-

Minta køkkenarmatur
Med udtrækstud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.399,-

Focus køkkenarmatur 240
1 greb. Med udtræksbruser. I matsort.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.899,-

Silhouet køkkenarmatur
I krom, messing, sort eller stål.

Leveret & Monteret 

fra Kr. 2.699,-

A1 køkkenarmatur
Med svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.299,-

Focus køkkenarmatur 260
Med svingtud. I matsort.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.199,-

Essence Smart control køkkenarmatur
Onn-Off trykbetjening. Med udtrækstud.  

Leveret & Monteret 

Kr. 4.399,-

Red Duo køkkenarmatur
Med L-tud og 3 liter beholder i krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 11.999,-



Armaturer til dit køkken Armaturer til dit badeværelse

A1 håndvaskarmatur
I krom. Inkl. bundventil. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.199,-

Håndvaskarmatur 
I krom, med klik bundventil.

Leveret & Monteret 

Kr. 5.499,-

Electra Optima
Med bluetooth. Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.599,-

Saga håndvaskarmatur
I krom. Inkl. bundventil. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.199,-

Optima køkkenarmatur 
Berøringsfrit og hygiejnisk. 

Leveret & Monteret 

Kr. 5.999,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 2.999,-

Silhout håndvaskarmatur
Flere farver. Inkl. bundventil.

Leveret & Monteret 

fra Kr. 2.599,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 2.599,-

Saga køkkenkarmatur
Med svingtud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 1.999,-

Focus køkkenarmatur 240
1 greb. Med udtræksbruser. I matsort.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.899,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 2.899,-

Focus køkkenarmatur 260
Med svingtud. I matsort.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.199,-

Bau Cosmopolitan E håndvaskarmatur
Berøringsfrit armatur. Inkl. push-open ventil 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.999,-

Ceraplus Blue Sensor
Berøringsfrit håndvaskarmatur. I krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 3.799,-

Electra håndvaskarmatur
Med bluetooth. Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.199,-

Eurosmart M håndvaskarmatur
Inkl. push-open ventil. I krom.

Leveret & Monteret 

Kr. 2.999,-



Croma Select E 
Brusersæt

Med Ecostat Comfort termostat og  
bruserstang 65 cm.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.499,-

Raindance Select 
S Showerpipe 240

Matsort, Ø240 hovedbruser, Ø120 
håndbruser med 3 stråletyper.

Leveret & Monteret 

Kr. 9.499,-

Raindance Select S  
Showerpipe 240

Ø240 hovedbruser med PowderRain, 
Ø100 håndbruser med 3 stråletyper.

Leveret & Monteret 

Kr. 7.999,-

Nova Rain 
bruserarmatur 7402

Ø200 hovedbruser, Ø95 håndbrus-
er. Med justerbart vægbeslag.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.999,-

Bruseløsninger til alle behov

Idealrain C100 
brusesystem

Ø200 hovedbruser, håndbruser 
med 3 strålefunktioner.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.999,-

Idealrain Luxe 
brusesystem 

Ø300 hovedbruser, cylinder 
håndbruser.

Leveret & Monteret 

Kr. 5.999,-

Martsort

Leveret & Monteret 
Kr. 9.499,-



Silhuet brusesystem i børstet kobber

Ø250 hovedbruser, Ø110 
håndbruser med 3 stråletyper.

Leveret & Monteret 

fra Kr. 9.499,-

Rainshower SmartActive  
310 brusesystem

Ø310 hovedbruser, Ø130  
håndbruser med 3 stråletyper.

Leveret & Monteret 

Kr. 8.799,-

Raindance Select S  
Showerpipe 240

Ø240 hovedbruser med PowderRain, 
Ø100 håndbruser med 3 stråletyper.

Leveret & Monteret 

Kr. 7.999,-

Bruseløsninger til alle behov

Rainshower SmartControl  
360 DUO brusesystem

Ø360 hovedbruser m. 2 stråletyp-
er, Ø115 håndbruser.

Leveret & Monteret 

Kr. 7.999,-

Nordic³ Round 
brusesystem

Supertyndt Ø250 bruserhoved. 
Justerbart bruserør til lave lofter. 
3-funktioners håndbruser.

Leveret & Monteret 

Kr. 5.999,-

Silhuet i krom

Leveret & Monteret 
Kr. 5.999,-

Børstet messing

Leveret & Monteret 
Kr. 9.499,-

Børstet kobber

Leveret & Monteret 
Kr. 9.499,-

Martsort

Leveret & Monteret 
Kr. 9.499,-

Børstet krom

Leveret & Monteret 
Kr. 9.499,-

Messing

Leveret & Monteret 
Kr. 9.499,-              



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. 6.699,-    Møbelsæt 45 cm. Afhentningspris Kr. 6.399,-
Møbelsæt 80 cm. Afhentningspris Kr. 6.999,-   Møbelsæt 60 cm. Afhentningspris Kr. 6.699,-

Vega håndklædetørre
Funktionel håndklædetørrer i et organisk design. 
Hvert af de lodrette rør har to runde kroge 
placeret henholdsvis i toppen og omtrent en 
fjerdedel fra toppen, så der er god plads til alle 
dine håndklæder! 

Håndklædetørreren kan benyttes alle steder 
hvor der er central- og fjernvarmeanlæg eller 
mulighed for tilslutning til almindelig 220V strøm. 

Det er også muligt at benytte en kombination af 
varmeanlæg og el-tilslutning.

Fås med 2, 4 eller 6 lodrette rør i krom eller sort. 

Højde 142 cm.

Afhentningspris fra Kr. 4.410,- 



Med det nye Dansani YOU kan du skabe dit personlige drømmebadeværelse, med streg under dit. Du kan vælge en af de tre stilarter; Vintage, Urban 
og Classic, eller du kan mikse og matche på kryds og tværs for at opnå din helt personlige stil. Slip fantasien løs og create your personal space.

Se mere i vores showroom på Nybrovej 91 i Gentofte hvor vi er klar til at rådgive dig.

Vintage sæt 80 cm.  Afhentningspris: Kr. 10.499,-
Vintage ovalt spejlskab Afhentningspris: Kr. 3.999,-
Vintage højskab   Afhentningspris: Kr. 3.599,-

Classic sæt 80 cm.  Afhentningspris: Kr. 6.699,-
Panorama spejlskab Afhentningspris: Kr. 5.199,-
Classic overskab   Afhentningspris: Kr. 1.699,-

Brugervenlige brusevægge og brusedøre i 
stilrent design og gennemført kvalitet med 
funktionelle detaljer. Dansani Match er en 
serie af bruseløsninger i høj kvalitet,  
moderne design og med gennemtænkte 
detaljer. Serien består af mange  
forskellige brusevægge og brusedøre og 
leveres i mange størrelser, så du får et bredt 
udvalg til din rådighed.

Ud fra grundmodellerne kan du nemt og  
enkelt danne mange forskellige  
bruseløsninger i flere størrelser. 
Grundmodellerne kan nemlig kombineres til 
fx brusehjørner med to døre eller brusehjør-
ner med foldedøre eller sidepaneler. 
Alle grundmodellerne er vendbare, hvilket 
betyder at du ikke behøver skelne mellem 
højre- og venstremodel. Der er mange 
løsninger og størrelser at vælge imellem og 
det er nemt og enkelt at sammensætte og 
bestille.

Besøg os i vores showroom på Nybrovej 91 
i Gentofte hvor vi er klar til at rådgive dig.



Douchetoilet i høj kvalitet

Elegante møbelpakker

Duravit Luv
Det unikke design i Luv serien, designet af Cecilie Manz, kombinerer nordisk minimalisme med tidløs elegance. Bløde former tillader en stringent 
geometri. Luv defineres af præcise, rene og fine former og kanter. Designerens originale vision for serien var en bowle med vand placeret på et bord. 
Resultatet er et nyt design der på en gang er minimalistisk og elegant og kan tilpasses individuelt på alle badeværelser.

Luv fritstående badekar 
Afhentningspris: Kr. 37.999,-

Nordisk elegance

Luv gulvstående vaskeskab med bowle 

Afhentningspris: Kr. 39.299,-



Base møbelpakke
Møbelpakke med underskab og Pro S slim håndvask.  
2 skuffer. Bredde 60 cm Dybde 50 cm.

Afhentningspris 

Kr. 5.199,-

Riva Duschtoilet
Kan styres via App. Op til 4 profilindstillinger med autmatisk  
luftfrisker og kalkprogram. Natlys og rengøringsvenlig glasur.

Afhentningspris 

Kr. 23.990,-

Douchetoilet i høj kvalitet

Elegante møbelpakker

Val møbelpakke
Lille pladsbesparende møbelpakke med låge. 
Bredde 34 cm. I mat hvid.

Afhentningspris 

Kr. 2.999,-

Navia Duschtoilet
Kan styres via App. Automatisk kalkprogram, åben skyllerand 
og rengøringsvenlig glasur.

Afhentningspris 

Kr. 18.490,-

Pro S møbelsæt 
1 låge med integreret greb. 1 justerbarhylde.  
1 åben hylde. Bredde 48 cm Dybde 28 cm.

Afhentningspris 

Kr. 3.999,-

Nordisk elegance



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 det er der råd for og til! Uponors reguleringssystem kan  
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. 
• altid har lune gulve, valgfrit i de rum hvor det ønskes
• tænker selv og justerer efter husets og beboernes brugsmønstre
• øger varmekomforten væsentligt.
• nemt kan kombineres med fremtidens energikilder.

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

Bosch Climate 6100i luft/luft varmepumpe
- Energieffektiv varmepumpe 6.5KW

• 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

Smarte varmeløsningerFå styr på varmen



Smarte varmeløsninger

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,- 

 

Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ giver dig alle fordelene ved et komplet smartvarmesystem i én brugervenlig app. Med Danfoss 
Ally™ får du fuld kontrol over din radiator og gulvvarme samt din varmeregning. Og det vil stort set sige hvor 
som helst og når som helst, uanset om du er hjemme eller på farten.

Danfoss Ally™ er Zigbee 3.0-certificeret. Det betyder, at den taler det samme trådløse sprog som utallige  
andre “smart home”-enheder rundt om i verden. På den måde kan du integrere Danfoss Ally™ i den  
eksisterende opsætning af dit smarte hjem. Og gøre dit smarte hjem endnu smartere. Fungerer sammen med 
Amazon Alexa, Google Assistant, Apple-stemmestyring.

Få styr på varmen



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 møbler og 
tilbehør til badeværelset fra Vipp.

Leveret & Monteret fra Kr. 28.799 ,- 



Virksomheden er stiftet i 1948 og vi har derfor gennem mange år tilbudt private samt  
virksomheder professionel og autoriseret VVS, Gas, El og håndværker hjælp. 

I de år virksomheden har eksisteret har vi været kendt for at have et stærkt team af faguddannet 
personale, der altid er parate til at hjælpe og give dig en faglig og grundig vejledning.

Når badeværelsesdrømme 
bliver til virkelighed



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. 31.12.2021 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.

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

Completvvs.dk blev stiftet i 2008 som en online butik ud fra filosofien, at kombinationen af  
VVS virksomhed, fysisk butik og online butik er den bedste måde at servicere kunderne på. 

Completvvs.dk har åbent når du har tid og her kan du finde tusindvis af varer indenfor køken, bad og VVS  
artikler fra alle de førende mærker, samt kvalitetsbrands der er med til at skabe et smukt, holdbart og funktionelt 

hjem. Siden stiftelsen af CompletVVS.dk tilbage i 2008 er der sket en enorm udvikling som omfatter det 
visuelle udtryk, brugervenlighed samt udvalget er udvidet til mere end 30.000 produkter. 

CompletVVS.dk er efterhånden godt velkendt og modtager ordrer fra hele Danmark. 

• Faguddannet personale
• Proffesionel kundeservice
• Hurtig levering

Besøg vores showroom i Gentofte hvor vi er klar til at rådgive dig.

Din proffesionelle leverandør


