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REN NYDELSEREN NYDELSE
Design som kombinerer Design som kombinerer 
kvalitet og elegancekvalitet og elegance

FOKUS PÅ BADRUMFOKUS PÅ BADRUM
Drømmer du om et nyt badeværelse ?Drømmer du om et nyt badeværelse ?

Er du ramt af stigende Er du ramt af stigende 
energipriser ? energipriser ? 

STORT VARMEPUMPE TEMASTORT VARMEPUMPE TEMA



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

Leveret & Monteret 
Kr. 5.499,-

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

Afhentningspris 

Kr. 6.999,-

Douchetoilet i høj kvalitet

Elegante møbelpakker

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

Afhentningspris 

Kr. 18.999,-

Pro-N toilet
Rimless toilet med skjult P-lås.  
Rengøringsvenlig glasur og åben skyllerand.

Leveret & Monteret 
Kr. 6.499,-

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

Afhentningspris 

Kr. 25.999,-



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

Leveret & Monteret 

Kr. 3.999,-

Minta køkkenarmatur
Med udtrækstud. I krom. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.499,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 3.999,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 5.499,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 12.999,-

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

Leveret & Monteret 

Kr. 3.999,-

Grohe Sensia Arena Duschtoilet i et elegant design 
med selvrensende teknologi
Kan styres via App. Op til 4 profilindstillinger med automatisk  
luftfrisker og kalkprogram. Natlys og rengøringsvenlig glasur.

Vejl. pris ekskl. montage

Kr. 23.990,-



MIDO møbelsæt, 80 cm

Møbelsæt i hvid mat med 2 skuffer og krom greb. Skufferne er med fuldt 
udtræk, selvindtræk og softclose. Cappella håndvask der er fremstillet i 
ægte sanitetsporcelæn og nem at vedligeholde. Ekskl. armatur.

Mål: H: 66,4 B: 82 D: 35 cm 

Leveret & Monteret 
Kr. 11.499,-

LUNA møbelsæt, 80 cm eller 100 cm.

Møbelsæt i hvid mat med 2 skuffer og krom greb. Skufferne har fuldt ud-
træk, selvindtræk og softclose, så de lukker blødt i. Kantate håndvasken 
er fremstillet i rengøringsvenligt og slidstærkt
Porcelæn. Ekskl. armatur.

Mål: H: 50,8 B: 81 D: 45 cm 

Leveret & Monteret 
Kr. 15.299,-

LUNA møbelsæt, 100 cm

Tidløst møbelsæt i hvid mat med 2 skuffer og krom greb. Skufferne har 
fuldt udtræk, selvindtræk og softclose, så de lukker blødt i. Kantate 
håndvask i moderne og tyndt design med lette linjer og god frasætnings-
plads. Ekskl. armatur.

Mål: H: 50,8 B: 101 D: 45 cm 

Leveret & Monteret 
Kr. 17.999,-

MIDO møbelsæt, 60 cm. Møbelsæt i hvid mat med 

2 skuffer med softclose, selvindtræk og fuldt udtræk samt krom greb. 
Capella håndvask i porcelæn, som er nem at vedligeholde. Ekskl. arma-
tur.

Mål: H: 66,4 B: 62 D: 35 cm

Leveret & Monteret 
Kr. 9.999,-



Calidris er et badeværelse til livsnyderen. Til dig, der ikke går på kompromis. Calidris er 

skræddersyet dansk design, når det er allerbedst. Vores Calidris serie er skabt af eksklusive 

kvalitetsprodukter og de fineste naturmaterialer. Calidris kan skræddersyes efter dine 

behov, så du og din familie kan få lige præcis det badeværelse, I drømmer om. 

PERFEKTION 
LIGGER I DETALJEN
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Durastyle toilet
Forhøjet siddehøjde. 
Inkl. soft Close sæde.

Leveret & Monteret 

Kr. 6.999,-

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, brugeri-
dentifikationen i sædet, et bredt udvalg af justerings-
muligheder til sædevarmen, brusestrålen og justerbar 
tørrefunktion.

Vejl. pris ekskl. montage

Kr. 24.999,-

Me by Starck toilet
Vægtoilet compact 48 cm, designet af Philip-
pe Starck. Klassisk og stilren toilet uden skyl-
lerand, med skjult montering. Toiletsædet er 
med softclose og aftagelig for nem rengøring.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.999,-

D-Neo vægtoilet
54 cm, designet af Bertrand Lejoly.
Ung og frisk design toilet uden skyllerand, med 
skjult montering. Toiletsædet er med softclose og 
aftagelig for nem rengøring.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.200,-



Duravit Luv
Det unikke design i Luv serien, designet af Cecilie Manz, kombinerer nordisk minimalisme med tidløs elegance. Bløde former tillader en strin-
gent 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.



Falsing VVS & El installerer gerne din Quooker
Hos Falsing VVS & El 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



Få fem slags vand fra én hane

Fordele ved Quooker
CUBE køleenhed

*Prisen forudsætter tilslutning til eksisterende vandinstallation samt elstik. 

    Standard installationspris    Kr. 2.999,-   Kr. 3.999,-

Fordele ved Quooker
– den kogende vandhane

    Standard installationspris    Kr. 2.999,-   Kr. 3.999,-

    Standard installationspris    Kr. 2.999,-   Kr. 3.999,-

• 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

19998,- 30890,-

30890,-



Rainshower SmartActive  
310 brusesystem

Ø310 hovedbruser, Ø130  
håndbruser med 3 stråletyper.

Rainshower SmartControl  
360 DUO brusesystem

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

Leveret & Monteret 

Kr. 8.999,-
Leveret & Monteret 

Kr. 9.799,-



Grohe Rapid SLX

FREMSTILLET MED ØJE FOR FREMTIDEN
Vi ved, hvad fremtiden bringer, fordi vi er med til at forme den. Det er der, Rapid SLX kommer ind i billedet. Uanset hvad fremtiden 
bringer, står Rapid SLX klar. Beredt på at give dig adgang til alt, der er tilgængeligt i dag og alt det, der vil komme i morgen. Den er 
fremstillet til at gøre livet lettere og mere bekvemt – både for installatører og slutbrugere.

TIL ALLE INSTALLATIONSBEHOV
Ikke alle badeværelser er ens og det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet når det gælder installationen af faste og solide bade-
værelseselementer. Heldigvis byder Rapid SLX på en række muligheder der gør, at du kan få lige netop det system du ønsker dig, bl.a.:

• Den unikke udløbsregulator, som gør det nemt at indstille vandudløbet, så det passer til skålen
• Vand og strøm klar til showertoilet
• Støjreducerende isolering

På den måde kan du spare tid og penge, samt få muligheden for at levere fuldkommen forbrugertilfredshed, lige fra start.

Leveret & Monteret 

Fra Kr. 15.000,-
Leveret & Monteret 

Fra Kr. 15.000,-
Leveret & Monteret 

Fra Kr. 15.000,-
Leveret & Monteret 

Fra Kr. 15.000,-



Brusebad

Brusekar Squaro Infinitys ultraflade design uden kanter er perfekt afstemt til 
Subway 3.0. Den fugeløse quaryl-overflade uden porer står for højeste grad 
af renhed og kæler for huden.

Oplev 
mangfoldigheden 
af Subway 3.0 
Som et komplet badeværelse muliggør de individuelle løsninger til de mest 
forskellige grundplaner. Uanset om det er et stort eller lille  
badeværelse der skal indrettes suppleres møblerne smukt med spejle fra My 
View Now-serien eller brusekar fra Squaro Infinity-kollektionen.

Hos Falsing VVS & El vil vi meget gerne hjælpe dig, hvis du har brug for  
rådgivning til at finde den rette løsning for dig og dit nye badeværelse. 



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,-

Nautic toilet med P-lås
Ceramicplus og åben skyllerand. Trykknapper i krom inkl. 

Gustavsberg hårdt hvidt sæde.

Leveret & Monteret 
Kr. 6.499,-

Familiebadeværelse 

Subway 3.0-kollektionen er ideel til alle små og store familieeventyr: dybe håndvaske med store hylder, 
masser af opbevaringsplads i skabe og en anti-fingeraftryksbelægning, så årene i badeværelset passerer 
næsten sporløst.

Gæstetoilet

Subway 3.0 viser stor styrke selv i de mindste rum med perfekt udnyttet opbevaringsplads, et kraftigt 
toilet og størst mulig komfort.



Mød den nye  

SMART produkter til køkken og bad

Fordele ved berøringsfri armaturer: 

• Op til 98% forbedret hygiejne

• Reducerer vandforbruget med op til 50%

• Nem at installere - enkelt at bruge

Fordele med en Bluetooth sensor:

• Justerbar censorfølsomhed og vandløbetid

• Justerbar temperaturstyring og skyllecyklus

• Trådløs og personlig forbindelse via mobil enhed

SMART armaturer

Reducer energi- og vandforbruget med Oras berøringsfri armaturer

generation af  
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Electra Optima
Med bluetooth. Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 3.999,-

Saga håndvaskarmatur
I krom. Inkl. bundventil. 

Leveret & Monteret 

Kr. 2.499,-

Electra håndvaskarmatur
Med bluetooth. Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.499,-

Electra håndvaskarmatur
Mat sort. Med bluetooth. 

Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.999,-

Inspera håndvaskarmatur
Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.499,-

Stela håndvaskarmatur
Med bluetooth. Berøringsfrit armatur. 

Leveret & Monteret 

Kr. 4.499,-

Optima køkkenarmatur 
Berøringsfrit og hygiejnisk. 

Leveret & Monteret 

Kr. 5.999,-

Optima køkkenarmatur 
Berøringsfrit og hygiejnisk med fleksibel slange.

Leveret & Monteret 

Kr. 4.999,-

Berøringsfrie armaturer



Silhouet.
Tap into your style
Med sit slanke, tidløse design passer Silhouet smukt ind i både nutidens og 
morgendagens køkkener og badeværelser. Silhouet fås både som klassiske og 
berøringsfrie vandhaner og som brusesystem i syv smukke farver. Hertil kommer 
en komplet serie af tilbehør til badeværelset i samme farver og overflader. Med 
Silhouet kan du nemt kombinere overlegen funktionalitet med materialer, farver 
og tilbehør, der afspejler den stil og den atmosfære, du ønsker i dit hjem.

I brusebadet skiller Silhouet sig ud med en hovedbruser, der med sit ultratynde 
design giver en næsten svævende fornemmelse. Silhouet er essensen af tidløst, 
skandinavisk design og kompromisløs Damixa-kvalitet.



Silhuet i krom

Leveret & Monteret 
Kr. 6.999,-

Børstet messing

Leveret & Monteret 
Kr. 10.999,-

Børstet kobber

Leveret & Monteret 
Kr. 10.999,-

Martsort

Leveret & Monteret 
Kr. 10.999,-

Børstet krom

Leveret & Monteret 
Kr. 10.999,-

Messing

Leveret & Monteret 
Kr. 10.999,-              

Silhouet håndvaskarmatur
Flere farver. Inkl. bundventil.

Leveret & Monteret* 

Kr. 2.799,-

Silhouet køkkenarmatur
I krom, messing, sort eller stål.

Leveret & Monteret* 

Kr. 2.899,-

*10% i tillæg i farverne martsort og messing. 



Perfekt til  
udskiftning af gasfyr
Varmepumpebeholder mo-
del 110 og model 160

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

METRO THERMs varmepumpebeholdere er væghængte  
beholdere til luft-vand varmepumper og er perfekte til  
udskiftning af væghængt gasfyr, når gulvpladsen er trang. 

• Varme bade til hele familien: opvarmning af brugsvand til køkken, 
håndvask og brusebade

• Spar penge fra dag 1: isoleret med PUR-skum, som sikrer lavt  
varmetab

•  Reducer din CO2-udledning: miljøvenlig og langsigtet løsning 
 

Læs mere på www.metrotherm.dk/varmepumpebeholdere



EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

METRO THERM har leveret varme og varmt vand til Danmark i hele 100 år. Falsing VVS & El  
forhandler varmepumper, varmtvandsbeholdere, fjernvarmeunits og tilbehør til deres varme-
løsninger. METRO THERM’s produkter kan bruges i alle typer byggeri og er kendte for at være 
af høj kvalitet og nemme at installere.

Miljøvenlige varme- 
og varmtvandsløsninger

METROAIR I  
Luft-vand varmepumpe, der udnytter 
varmeenergien i udeluften optimalt 
via den frekvensstyrede kompressor. 
Komplet installation inkl. Metro 330.

Fra PRIS: Kr. 159.000,- 

METROAIR 330
Indedel, der sammen med en  
luft-vand varmepumpe giver  
et komplet og økonomisk  
varmesystem.

Varmepumpebeholder, model 110
Væghængt beholder til opvarmning af 
brugsvand  i énfamiliesboliger med  
luft-vand varmepumpe. Perfekt til 
udskiftning af væghængt gasfyr. 

Fra PRIS: Kr. 14999 ,-

Fjernvarmebeholder model PLUS 70
En af de mest energieffektive beholde-
re på markedet. Beholderen giver 
lynhurtigt varmt vand og 50 % mindre 
varmetab.

Fra PRIS: Kr. 14.999 ,- 

Elvandvarmer model 60
Leverer varmt brugsvand til 
køkken, håndvask og bruse- 
bade i enfamilieshuse og  
andre mindre installationer.

Fra PRIS: Kr. 9.999 ,- 



Når drømme bliver til virkelighed 

PROFFESSIONEL EJENDOMSSERVICE
Indgå ejendomsservice med Falsing VVS & EL. Vi er professionelle, autoriseret og kommer til tiden. Vi har mange års erfaring med 
ejendomsservice hos en lang række forskellige kunder bl.a. i Gentofte, Lyngby og Københavns kommune. Med en fast aftale hos 
Falsing får vi et godt kendskab til jeres installationer hvilket sikre, at vi er på forkant og opdager skader, før de udvikler sig til store 
udgifter.

GAS-ARBEJDE SAMT GAS & FERNVARMESERVICE
At arbejde med gas kræver en autoriseret VVS-installatør. Du kan derfor trygt overlade opgaven til vores dygtige og erfarne folk. Vi 
er specialister i alt fra tilslutning af et gaskomfur, til installation af et naturgasfyr. Vi er også Bosch Climate Partner hvilke betyder 
vi er certificeret indenfor gasfyr og varmepumper. Vi er specialister i servicering af gaskedler som OK service partner og tilbyder 
serviceordning på dit gasfyr.

EL-ARBEJDE
Vi har vores eget team af elektrikere, der udfører alt indenfor EL arbejde. Alt fra installation af HFPI-relæ til ventilation og EL-tilslut-
ning.

VARMEPUMPER
Falsing VVS er Certificeret installatører indenfor Bosch og Metro therm, vi er derfor eksperter indenfor varmepumper. Da vi har 
mange års erfaring med varmepumper, kan vi rådgive dig i forbindelse med valg af varmepumpe og hjælpe dig med den rigtige 
placering af varmepumpen.

VVS ARBEJDE
Vi laver alt inden for VVS og blikkenslagerarbejde. Alt fra de daglige små opgaver som et toilet der løber, en vandhane der drypper, 
udskiftning af toilet, tilslutning af ny vaskemaskine osv. Tit kan vi klare det samme dag, som du ringer. Vi kan også klare større sager 
som et helt nyt badeværelse altså en totalentreprise, hvor vi står for hele projektet.

KLOARK
Vi tilbyder udførsel af kloakarbejde, nyanlæg og reparationer. Gravearbejde med gravemaskine. Opgravningsfri punktreparationer 
og afpropning af kloakledning. TV inspektion af kloak. Rensning af afløb og kloak. Højtryksspuling af kloak. Fjernelse af rødder og 
aflejringer i kloak. Installation af højvandslukke Rottesikring. Dræn omkring bolig.

KØBENHAVN
Grusbakken 6-8
2820 Gentofte
88 44 04 00

AARHUS 86 44 03 00
Agerøvej 29B, 8381 Thilst

ÅBNINGSTIDER
Man - fredag ..............07.00 - 17.30
Lørdag........................10.00 - 14.00
Søn- og helligdage................LUKKET

ODENSE 63 17 03 00
Hvidkærvej 5, 5250 Odense SV

Læs mere på falsing.dk
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Bosch skaber 
komfort i dit hjem



Lev dit liv i et perfekt indeklima. 365 dage om året
Falsing A/S er 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. Vi udfører VVS og El arbejde, blikkenslager, installation af fjernvarme, repa-
rationer, gas- installationer og serviceeftersyn, vand & afløb og kloakarbejde. 

A+++ →

A+++ →

 
Stabil og tilpassende gaskedel  

Condens 5000 W
Vores mest solgte væghængte 
gaskedel, Condens 5000 W, 
er nem at håndtere og af høj 
kvalitet. Du er sikret stabil 
og energieffektiv varme, der 
tilpasser sig hjemmets behov.

 
Smart og enkelt gasfyr  

Condens 9000i W
Ønsker du et stilsikkert og 
effektivt gasfyr? Mød det væg-
hængte gasfyr fra vores Smart 
Design.

En af markedets absolut bed-
ste luft til vand varmepumper  

Compress 7000i AW
Vores Compress 7000i AW 
skuffer ikke. Den overgår den 
almene forventning til en var-
mepumpe – både hvad angår 
virkningsgrad, støj og design.

 
Luft-luft-varmepumpe  

Climate Class 8101i
Denne varmepumpe med den 
højeste opnåelige virknings-
grad på A+++ for både opvarm-
ning og køling. Dette sikrer dig 
den absolut laveste energireg-
ning. Varmepumpen arbejder 
fortsat med høje virkningsgra-
der i kolde udetemperaturer. 
Og med den indbyggede WiFi 
kan du styre din varmepum-
pe, uanset hvor du er. Bosch 
Climate Class 8101i fås i tre 
yderligere farver på indedelen 
- titanium, sølv og Bosch rød.

Leveret & Monteret 
Fra Kr. 24.500,- *

*) Tilbud gælder for standardinstallation

Leveret & Monteret 
Fra Kr. 139.000,- *

Leveret & Monteret 
Fra Kr. 37.000,- *

Leveret & Monteret 
Fra Kr. 42.000,- *

Inkl. 50 L varmtvandsbeholder og 
vandret aftræk.

Inkl. 50 L varmtvandsbeholder og 
vandret aftræk.



Danfoss har 3 typer termostater:

RA2990 – den klassiske termostat 
Har du en termostat fra før år 2000 kan du spare op til 8% på energiforbruget ved at skifte til en nyere model. Du skruer op og ned for varmen ved at dreje 
på føleren indtil du opnår den ønskede komfortvarme.

Danfoss Eco™ – den smarte radiatortermostat med Bluetooth teknologi
Danfoss Eco™ er den nemme vej til smart radiatorvarme. Den smarte termostat tilbyder dig et slidstærkt og elegant, prisvindende design.
Danfoss Eco™ regulerer radiatorvarmen via Bluetooth og Danfoss Eco™ App, så du til enhver tid kan justere varmen i en afstand på op til 10 meter. Derfor 
er Danfoss Eco™ særdeles velegnet til mindre hjem eller til udskiftning i enkelte rum. Det integrerede display, der kan drejes 180 grader, gør det let for dig 
at aflæse displayet på termostaten fra enhver vinkel. Og hvis du ønsker at regulere din Danfoss Eco™ termostat manuelt, kan du bruge drejehjulet til at 
indstille den ønskede temperatur. Se mere på eco.danfoss.dk

Danfoss Ally™ giver dig alle fordelene ved et komplet smartvarmesystem - i en enkel og brugervenlig app 
Med Danfoss Ally™ får du fuld kontrol med såvel din radiator- og gulvvarme som dit energiforbrug. Styringen kan foretages når som helst, på stedet eller 
på afstand, uanset om du er hjemme eller på farten. Du kan endda stemmestyre din varmeløsning, for Danfoss Ally™ kommunikerer med dine andre 
IoT-venner. Danfoss Ally™ er designet til at bygge bro mellem form og funktionalitet. Det er lige så meget en teknologisk gadget som et spørgsmål om 
at tilvælge kompromisløst design og uovertruffen komfort. Danfoss Ally™ er velegnet til alle hjem med enten ren radiatorvarme eller en kombination af 
radiator- og gulvvarme. Se mere på ally.danfoss.dk

Begge de 2 elektroniske løsninger har indbyggede spareprogrammer, der muliggør en energibesparelse på op til 23%. Termostaterne skruer automatisk 
ned for varmen om natten og om dagen mens alle er ude af huset. Samtidig sørger de for, at der altid er dejlig varmt om morgenen og når familien træder 
ind af døren. Det giver både energibesparelser og optimal komfort.

Er du ramt af stigende energipriser? 



Skift nemt din gulvvarme
 
Med nye termostater kan du skrue ned for varmen når du sover og er ude. På den måde kan du spare op til 23% på varmeforbruget. 
Helt automatisk.

Skift din gulvvarmeløsning til Danfoss Icon™
Det er kun styringen, der skal skiftes, dvs kun elektronik. Ingen gulve skal brækkes op. Det hele kan klares på et par timer af VVS installatøren.
Fordele ved at skifte:

1.  Du får nye, veldesignede rumtermostater
2.  Du får app-styring
3.  Du får et gulvvarmesystem, der er perfekt reguleret og dermed energibesparende



BWT blødgøringsanlæg & Falsing VVS & El
Hos Falsing VVS & El 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 sma-
ge 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 ?

Perla

Leveret & Monteret

Kr. 34.999,-

Perla Home

Leveret & Monteret

Kr. 28.999,-



BWT blødgøringsanlæg & Falsing VVS & El
Hos Falsing VVS & El 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 sma-
ge 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 ?

Aqua Life

Leveret & Monteret

Kr. 25.999,-

Aqua basic

Leveret & Monteret

Kr. 19.999,-





hansgrohe - kvalitetsprodukter til dit badeværelse

hansgrohe Raindance Select S 
240 PowderRain Showerpipe. 
Med termostat, hoved- og 
håndbruser samt slange og 
holder. Mat sort

Leveret & Monteret

Kr. 11.999,-

hansgrohe Raindance Select S 
240 PowderRain Showerpipe. 
Med termostat, hoved- og 
håndbruser samt slange og 
holder. Poleret guld-optik

Leveret & Monteret

Kr. 13.999,-

Pulsify Select S Brusersæt 105 
3jet Relaxation.
Med bruserstang 65 cm 

hansgrohe Ecostat 1001 CL 
termostatarmatur

Leveret & Monteret

Kr. 3.999,-

hansgrohe Talis E 110
håndvaskarmatur med løft-op 
ventil. Mat sort.

Leveret & Monteret

Kr. 2.999,-

hansgrohe Talis E 110
håndvaskarmatur med løft-op 
ventil. Poleret guld-optik.

Leveret & Monteret

Kr. 3.999,-

hansgrohe Vivenis 110 hånd-
vaskarmatur med løft-op ventil
Krom.

Leveret & Monteret

Kr. 2.999,-
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Reframe Collection fra Unidrain  
fås børstet i sort, messing, kobber og 
stål og i håndpoleret stål 

1. Sæbehylde hjørne
Afhentningspris fra  999,-

2. Sæbehylde og skraber
Afhentningspris fra  2.100,-

3. Toiletrulleholder
Afhentningspris fra  999,-

Reserve toiletrulleholder
Afhentningspris fra  999,-

4. Sæbehylde
Afhentningspris fra  999,-

5. Håndklædekrog, 2 stk
Afhentningspris fra  899,-

6. Toiletbørste, væghængt
Afhentningspris fra  1.899,-

7.  Bruseskraber
Afhentningspris fra  1.099,-

8. Håndklædestang
Afhentningspris fra  1.599,-

Skab en rød tråd i badeværelsesdesignet ved at kombinere  
Unidrains eksklusive designerafløb med tilbehørsserien  

Reframe Collection. Begge serier fås i samme farver.

H I G H L I N E  G U L V A F L Ø B  
F I N D E S  I  F E M  F A R V E R

4

8

Findes i mange forskellige størrelser. Kontakt os for pris.



I N N O V A T I V E  D E T A L J E R  I  S M U K T  D E S I G N

Toiletrulleholder og  
reserve toiletrulleholder  
fra Reframe Collection

Toiletbørste fra Reframe Collection

Sæbehylde med magnetisk  
skraber fra Reframe Collection

HighLine Colour designerafløb i sort



Hvis noget skal gøres, skal det gøres ordentligt. Sådan har det været lige siden, vi startede  

i 1983, og sådan vil det altid være her hos Dansani. Vi er badeværelses-entusiaster hele 

vejen igennem, og vi lægger en stor ære i at gøre netop badeværelset til husets bedste 

rum. At komme herind skal føles som at komme hjem. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for  

at skabe smukke og gennemtænkte badeværelsesdesigns, der skaber glæde i hverdagen.

DET SKAL GØRES  
ORDENTLIGT
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dansani.dk

Hvis  noget skal gøre, skal det gøres ordenligt. Sådan har det været lige siden, Dansani star-
tede i 1983, og sådan vil det altid være hos Dansani. Dansani er badeværelses-entusiaster 
hele vejen igennem, og lægger en stor ære i at gøre netop badeværelset til huset bedste 
rum. At komme i badeværelset skal føles som at komme hjem. Derfor gør Dansani alt for at 
skabe smukke og gennemstænkte badeværelsesdesign, der skaber glæde i hverdagen og 
Falsing VVS & El hjælper med installationen.


