
Gustavsberg Nautic 1500 Hygienic  
flush toilet med toiletsæde, hvid
Toilet med åben skyllerand og revolutionerende  
skylleteknik, der giver optimal hygiejne ved hvert  
skyl. Har CeramicPlus, der skyr kalk og snavs samt  
2/4 ltr. vandbesparende duoskyl. Inkl. toiletsæde  
med Soft Close og Quick Release, hvid.
Vejl. ekskl. montering kr. 5.533,75

T I L B U D
LEVERET & MONTERET*

3.895,-
LE

VERET & 

M

ON TERET

Inkl. toiletsæde

 Vi leverer, monterer og rydder op efter os
*  Prisen er inkl. levering i en radius af 30 km samt montering
  til eksisterende vand- og afløbsinstallation

– inspiration til bad og energiløsninger…

badinter iør ·  nr.  4 2018

KOM TIL KÆMPE 
FØDSELSDAGSFEST
HOS VVS CENTERET 

LØRDAG DEN 
13. OKTOBER

KL. 10-14

FOKUS PÅ PRIS
KVALITET OG MILJØ

  SPAR PÅ VANDET MED 
BERØRINGSFRIE VANDHANER

 FLOTTE DESIGNAFLØB

  SPAR 23 % PÅ DIN 
VARMEREGNING MED NYE 
RADIATORTERMOSTATER

  SKIFT TIL 
VANDBESPARENDE TOILET

VI LEVERER 
OG MONTERER
FÅ ET TILBUD

15 ÅR



Blücher WaterLine baderumsrende 
er en elegant alt-i en løsning til din bruseniche.  
Den glatte overflade i rustfrit stål er let at rengøre samt 
holder sig pæn og blank. Her har du alle muligheder for 
at placere afløbet, som du ønsker det. Valget er dit.  

• Vælg montering op mod bagvæg, mod venstre eller 
højre væg  eller frit ude i gulvet. 

• Vælg mellem 5 størrelser
 
Her får du en færdig løsning i super kvalitet, hvor alt 
er udført i rustfrit stål og sikret mod rotter. 

Blücher WaterLine 

70 cm 
Baderumsrende. Vejl. kr. 3.403,75 Nu kr. 1.550,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 385,- Nu kr. 219,-

80 cm 

Baderumsrende. Vejl. kr. 3.491,25 Nu kr. 1.575,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 408,- Nu kr. 235,-

90 cm 

Baderumsrende. Vejl. kr. 3.583,75 Nu kr. 1.645,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 435,- Nu kr. 248,-

100 cm 

Baderumsrende. Vejl. kr. 3.671,25 Nu kr. 1.685,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 455,- Nu kr. 265,-

Ny universal baderumsrende

Har vi vand nok?
De globale klimaændringer er ikke kun noget, vi taler om. Det er en 
realitet. Vandmangel påvirker allerede fire ud af 10 personer og i 2025 kan 
to tredjedele af verdens befolkning blive udsat for vandmangel. Derfor bør 
vi alle have fokus på at spare på det dyrebare vand.
 
Spar på vandet uden at løfte en finger
Med en berøringsfri vandhane, kan du nemt og effektivt spare på vandet. 
Vandet løber kun, når du holder hånden eller tandbørsten hen foran 
sensoren og du kan dermed reducere dit vandspild med op til 50 %.
 
Du bruger ca. 19 liter vand, hvis du lader vandet løbe, mens du børster 
tænder. For hver dansker bliver det årligt ca. 13.800 liter vand*, der bare 
løber ned i afløbet til ingen verdens nytte. 

Tag kortere brusebade. Ved et normalt brusebad bruger du mere end
12 liter vand pr. minut. Forkorter du brusebadet ned fra 10 til 5 minutter
om dagen, vil dit vandforbrug falde med 22.000 liter hvert år*. Brusere
med vandsparefunktion, hjælper dig også med at spare på vandet.
 
Vandbesparende toiletter
Udskifter du dit gamle toilet med 9 liters skyl til nyt med 4 & 2 liters skyl,
er det muligt, at reducere op til ca. 63 % af vandforbruget og at spare
helt op til kr. 4.000,- pr. år på vandregningen (se side 11).
 
Benyt dig af vores gode tilbud på vandbesparende produkter. Det er ikke
småpenge, du kan spare samtidig med, at du passer på miljøet. 

* kilde: Oras
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T I L B U D

1.599,-
Krom

Blücher WaterLine 

70 cm 
Baderumsrende. Vejl. kr. 3.403,75 Nu kr. 1.550,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 385,- Nu kr. 219,-

80 cm 

Baderumsrende. Vejl. kr. 3.491,25 Nu kr. 1.575,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 408,- Nu kr. 235,-

90 cm 

Baderumsrende. Vejl. kr. 3.583,75 Nu kr. 1.645,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 435,- Nu kr. 248,-

100 cm 

Baderumsrende. Vejl. kr. 3.671,25 Nu kr. 1.685,-
Copenhagen rist. Vejl. kr. 455,- Nu kr. 265,-

T I L B U D

2.749,-
Krom/hvid

SUPER 
PRIS

1.199,-
Krom

Halver dit vandforbrug 
og undgå smittefarlige bakterier
Med en berøringsfri vandhane undgår du vandspild, da vandet kun løber 
når dine hænder eller tandbørsten holdes foran sensoren. Med ”hands 
free” betjening undgås snavs, vand og fedtede fingre på vandhanen. 
Samtidig er den hygiejnisk, da du ikke berører vandhanen og dermed får 
overført smittefarlige bakterier. Vælg din berøringsfri vandhane her.

Oras Electra 6150F berøringsfri vandhane
Et klassisk design med bløde former. På tempe- 
raturgrebet på siden af vandhanen vælger du den 
temperatur, du ønsker. Leveres med 6V batteri.  
Ekskl. bundventil. Krom. Vejl. kr. 3.600,-

Oras Optima 1714F  
berøringsfri vandhane
Et moderne design med lav totalhøjde, 
der egner sig til de mindre vaske. 
Temperaturen indstilles på siden af 
vandhanen. Leveres med 6V batteri. 
Ekskl. bundventil. Krom.
Vejl. kr. 2.600,-

Oras Cubista 2814F  
berøringsfri vandhane
Et enkelt og stringent design med  
markante linjer op mod den runde krop 
med temperaturgreb for indstilling af  
ønsket temperatur. Leveres med 6V  
batteri. Ekskl. bundventil. Krom.  
Vejl. kr. 4.000,-

Nu kr. 1.859,-

Oras Alessi Sense 8710F vandhane
Smukt design, funktionalitet og bæredygtighed i ét og samme
produkt. Tændes med et klik på vandhanens top og vandet 
løber i 6 sek. og slukker igen, mens du børster tænder eller 
sæber hænderne ind. Holdes fingeren nede, løber vandet i 
længere tid, max. 1 min. Her spares rigtig mange liter vand i 
løbet af et år. Det er godt for din økonomi og miljøet.
Vejl. kr. 5.600,-
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T I L B U D

4.749,-
Krom

T I L B U D

1.799,-
Krom

Sætpris

T I L B U D

599,-
Krom

SUPER 
PRIS

1.599,-
Krom

hansgrohe Raindance S  
Showerpipe 240 1jet med termostat
Stor hovedbruser Ø24 cm med indstil-
lelig vinkel, så de bløde RainAir stråler 
falder perfekt ned over kroppen.
Håndbruser Ø12 cm med 3 stråletyper 
på højdeindstillelig glider. Termostat-
batteri med varmtvandsbegrænser 
og skoldningssikring. Stigerøret kan 
forkortes.
Vejl. kr. 9.076,25

hansgrohe Focus 70 vandhane
Elegant og slank vandhane med ergonomisk greb, 
skoldningssikring og vandsparer, 5 l/min.
Inkl. Push-open bundventil. Krom. 
Vejl. kr. 1.256,25

hansgrohe Croma  
Select E Vario Ecostat Comfort sæt
Brusetermostat med Ecostop vandbe-
grænser samt skoldningsspærre. Hånd-
bruser med 3 stråletyper, der vælges med 
Select-knappen. Brusestang med holder. 
Inkl. forskruninger og rosetter. Krom. 
Vejl. kr. 3.135,-

Hansgrohe Focus 240  
køkkenvandhane med udtræksbruser
Med høj, svingbar udtrækstud og et 
funktionelt greb. Udtræksbruseren har 
normal- og brusestråle. Glider let  
tilbage i tuden efter brug. Krom.  
Vejl. kr.3.171,-

VI 
MONTERER 

GERNE 
– FÅ ET TILBUD 
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Ifö Sense Compact møbelpakke  
med porcelænsvask, 60 cm
Compact vaskeskab med 2 skuffer med soft close samt lange greb i alu.  
Møbelpakken er kun 36,6 cm i dybden og er velegnet i mindre eller  
smalle rum. Hvid. B: 60 x d: 36,6 cm. Vejl. kr. 5.292,-

Ifö Stella brusevæg 80 cm  
Minimalistisk design i 8 mm klart hærdet glas 
med enkle vægbeslag. Kan monteres som  
venstre- eller højremodel. Ekskl. forhængs-
stang. Fås i flere størrelser. B: 80 x h: 200 cm. 
Vejl. kr. 3.953,-.

SUPER 
PRIS

4.049,-
Vask + underskab

T I L B U D

2.085,-
Klart glas

CleanLine20 designafløb i børstet rustfrit stål, 30 – 90 cm
Vejl. Kr. 2.478,- 

Nu kr. 1.448,-
CleanLine 20 designafløb i børstet rustfrit stål, 30 – 130 cm
Vejl. Kr. 3.568,-  

Nu kr. 2.048,-
Til designafløbet skal bruges en 
vandret eller lodret underdel 

Geberit CleanLine underdel Ø50 mm vandret med vandlås 50 mm
Vejl. Kr. 1.650,-  

Nu kr. 948,-
Geberit CleanLine underdel Ø50 mm lodret
Vejl. Kr. 728,- 

Nu kr. 418,-

Geberit CleanLine designafløb
Elegant design, enkel at installere, nem at rengøre og med mulighed for at  

afkorte i ønsket længde, så det passer til brusenichens størrelse. Kan også  
justeres i forhold til afstanden til væggen samt tilpasses højden på fliserne.  

Udstyret med en integreret tætningsmembran, enkel vandlåsmontering  
samt integreret hårsi. 
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T I L B U D

959,-
Krom

T I L B U D

2.499,-
Krom

T I L B U D

5.196,-
Samlet pakke
Hvid eller grå

SUPER 
PRIS

6.198,-
Krom

WC-Pakke 4-i-én
GROHE Monobloc Solido 
indbygningscisterne med 
betjeningsplade, Euro 
væghængt toilet med 
toiletsæde 
Her får du indbygningscister-
ne, betjeningsplade med lille 
og stort skyl i krom, væg-
hængt toilet uden skyllekant 
samt toiletsæde med soft 
close og quick release. Vælg 
indbygningscisterne i hvid 
eller grå.  
B: 56 x d: 17,5 x h: 116 cm.
Vejl. kr. 10.765,-

Grohe Essence vandhane i minimalistisk design
Et-grebs vandhane med GROHE SilkMove® som sikrer 
gnidningsfri betjening mange år frem, samt vandbesparende 
teknologi. GROHE StarLight® krom finish giver en strålende 
og holdbar overflade. Inkl. løft-op bundventil. Krom. 
Vejl. kr. 1.995,-

GROHE Tempesta Cosmopolitan
210 brusesystem med termostatbatteri
Hovedbruser Ø21 cm på svingbar 
brusearm. Håndbruser med 2 stråletyper 
på justerbar glider samt bruserslange. 
Med trykstyret termostat og GROHE 
DreamSpray der sikrer et bredt og 
ensartet strålemønster.  
Krom. Vejl. kr. 6.169,-

GROHE Euphoria SmartControl 310
Duo brusesystem med termostat
Stor hovedbruser Ø31 cm med 2 
stråletyper samt håndbruser med 
3 stråletyper. Intuitiv SmartControl 
betjening med trykknapper og  
EcoJoy vandsparefunktion.
Vejl. kr. 13.574,-
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VI 
MONTERER 

GERNE 
– FÅ ET TILBUD 

Op til

23%
energibesparelser

Ved montering af  
aut. vvs-installatør
får du 5 års garanti

SUPER 
PRIS
295,-

Pr. stk.

Danfoss Eco™ er den nye smarte 
stand-alone radiatortermostat, du styrer  
med din smartphone eller manuel drejefunktion
Danfoss Eco™ er en helt ny generation af radiatortermostater, der kan 
programmeres og styres via Bluetooth på din smartphone i en afstand af op til 
10 meter.

Her kan du programmere hver enkelt radiator i hvert enkelt rum, så det passer 
til de daglige rytmer: Ferie, nat, ikke hjemme eller hjemme.

Du kan også lave ugeplaner, der giver nem kontrol over varmeforbruget i 
hjemmet.

Eller du kan skrue op og ned for varmen helt manuelt med termostatens 
drejefunktion, hvor temperaturen nemt kan aflæses i displayet. 

Skift dine gamle radiatortermostater til 
Danfoss Eco™ og spar 23% på varmeregningen
Med klik og forbind installationen kan du hurtigt og nemt udskifte dine gamle 
termostater. Danfoss Eco™ termostater er i et nyt, flot design, der vil pynte på 
enhver radiator. Samtidig har den en lydkvalitet, der er under 30db, som er den 
bedste i sin klasse. Det betyder, at du kan sove roligt om natten, samtidig med 
at du sparer energi. 

Danfoss Eco™ kan styres via Bluetooth 
fra en smartphone eller juster varmen  
med drejefunktionen på termostaten. 

Danfoss Eco™ 
radiatortermostat
med Bluetooth 
Vejl. pr. stk. kr. 443,75
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T I L B U D

4.999,-
Skab + vask

T I L B U D

3.389,-
Krom

Gustavsberg Nautic 
håndvask 5560 med C+
Funktionel håndvask med stort bassin 
med bløde runde former, der gør det 
nemt at rengøre. CeramicPlus over-
fladebehandling, der skyr kalk og snavs. 
Ekskl. vandlås. B: 60 x d: 46 cm.
Vejl. kr. 1.136,25

SUPER 
PRIS
589,-

C+

Gustavsberg Graphic  
møbelpakke, 60 cm
Vaskeskab med hvide glatte fronter og 
2 skuffer med soft close. Skufferne har 
fuldt udtræk, der giver et godt overblik. 
Desuden porcelænsvask i minimalistisk 
design. Leveres med Pop-up bundventil 
og indbygget vandlås. Ekskl. greb.  
B: 60 x d: 41 x h: 55 cm.  
Vejl. kr. 7.241,-

Gustavsberg Estetic  
Round brusesystem
Et supertyndt bruserhoved 
Ø25 cm, der giver et generøst 
vandflow samt termostatbatteri 
og håndbruser med 3 stråle- 
typer. Krom. 
Vejl. kr. 6.454,-

Nu kr. 3.389,-

Gustavsberg Estetic  
Square brusesystem
Et kvadratisk og supertyndt 
bruserhoved på 25 cm, med 
et generøst vandflow samt 
termostatbatteri og matchende 
firkantet håndbruser med 3 
stråletyper. Krom. 
Vejl. kr. 6.454,-
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hansgrohe Focus 160 
køkkenvandhane
Et-grebs køkkenvandhane 
i klassisk design til en 
populær pris. Praktisk 
svingtud og ergonomisk 
greb, der er nemt at 
betjene. Krom.

T I L B U D
LEVERET & MONTERET*

3.125,-
Krom

LE
VERET & 

M

ON TERET

T I L B U D
LEVERET & MONTERET*

1.895,-
Krom

LE
VERET & 

M

ON TERET

T I L B U D
LEVERET & MONTERET*

2.495,-
Krom

LE
VERET & 

M

ON TERET

T I L B U D
LEVERET & MONTERET*

2.595,-
Krom

LE
VERET & 

M

ON TERET

Køkkenvandhaner inklusiv  
levering og montering
Trænger du til ny køkkenvandhane, så får du her 4 
gode tilbud på køkkenvandhaner inklusiv levering og 
montering, klar til brug. Du skal blot vælge, hvilken 
køkkenvandhane du vil have samt ringe og aftale tid til 
montering. Så ses vi.

Vi leverer, monterer og rydder op efter os
* Prisen er inkl. levering i en radius af 30 km samt montering til eksisterende installation

Oras Cubista køkkenvandhane
i markant design og betjeningsvenligt 
greb. Den høje svingtud, gør det nemt 
at fylde og rengøre gryder og høje 
vaser. Krom.

GROHE Essence køkkenvandhane  
med udtræksbruser
Stilfuldt design og fuld fleksibilitet med 
høj svingtud og praktiske udtrækkelig 
tud med 2 forskellige stråler. Krom.

GROHE Concetto køkkenvandhane  
med udtræksbruser
Et-grebs køkkenvandhane med høj 
svingtud med 360° svingfelt, der 
kommer ud i alle hjørner af vasken 
samt praktisk udtræksbruser. Krom.
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1.799,-
Børstet stål

Unidrain Reframe Collection
sæbehylde og bruseskraber
Unik sæbehylde med integreret bruseskraber,
der nemt tages af og sættes på plads igen ved
hjælp af skjulte magneter i vægophænget. 
Børstet stål.

Kr. 2.099,-

Unidrain Reframe
Collection hånd- 
klædekroge
Elegante og stilrene kroge  
der holder håndklæderne
sikkert på plads. 2 stk. 

Unidrain Reframe
Collection toiletrulleholder
Toiletrulleholderen er vendbar 
og designet sørger for, at papiret 
ruller optimalt. Børstet stål.  

Kr. 999,-

Unidrain Reframe
Collection toiletbørste

Toiletbørsten er udviklet med 
højeste hygiejne for øje og med 

låg, der højner æstetikken.  
Fås som væghængt  

og gulvmodel. 

Poleret stål Børstet kobberBørstet stålBørstet messingBørstet sort

 799,-
Børstet stål

NYHED: REFRAME COLLECTION FRA UNIDRAIN

Unidrains nye eksklusive tilbehørsserie til badeværelset, 
matcher deres unikke afløb både i design og overflader. 
Med Unidrain Reframe Collection kan du få en gennem-
ført stil på badeværelset og vælge lige den overflade, 
der passer til din personlige stil. Vælg mellem børstet 
eller poleret rustfrit stål, messing, kobber eller sort.
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Toilettet er en vandsluger. Derfor er et nyt toilet en 
god investering, der tjenes ind igen på få år i sparede 
vandudgifter. Faktisk er det muligt at spare op til ca. 
63 % på vandforbruget. Det er ikke kun godt  
for økonomien, men også for miljøet.

Så meget sparer du årligt  
ved udskiftning af toilet  
fra 9 til 4/2 ltr. skyl

Se her, hvor meget du 
kan spare hvert år*

Esbjerg kr. 2.499,-
Frederikshavn kr. 2.012,-

Haderslev kr. 3.844,-
Holstebro kr. 2.664,-

Kolding kr. 1.767,-

Odense kr. 3.409,-
Thisted kr. 2.885,-
Samsø kr. 4.067,-
Nykøbing Sj. kr. 2.795,-
Vordingborg kr. 3.632,-

Ring i dag og få et godt tilbud 
på levering og montering  

af et nyt toilet
* årlig gennemsnitlig besparelse ved 

husstand på 4 personer

Et nyt toilet er ikke kun en god investering, 
men giver også flere fordele
• Siddehøjden er højere end tidligere med 42 cm som standard 
• En lukket fod, gør det lettere at gøre både toilet og gulvet rent
• Overfladebehandling skyr kalk og snavs
• Åben skyllerand er både rengøringsvenlig og hygiejnisk
• En hel cisterne hindrer kondens
• Og så er det altid bare dejligt at få nyt
 

LE
VERET & 

M

ON TERET
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VVS CENTERET APS 

Børstenbindervej 10

5230 Odense M

Tlf. 63 10 50 25 / info@vvscenteret.dk

www.vvscenteret.dk

Åbningstider

 Mandag-fredag 

kl. 10.00-17.30

Lørdag 

kl. 10.00-13.00

• 650 m2 VVS, badudstilling og butik

• Personlig rådgivning og service

• Specialløsninger & individuelle råd

• Faguddannet personale

• Montering og totalentrepriser

• Tryghed og kvalitet

• Butik med alt til VVS og bad

• Billige reservedele til VVS

Skal du have lavet nyt badeværelse, behøver du kun at gå et sted hen. Hos os kan du få hjælp til hele processen, 

lige fra ide til færdigt rum. Se mulighederne hos os, vi har udstillet møbler, toiletter, badekar og armaturer fra 

kendte mærkevarer leverandører. Vi har alle håndværkerne med, klarer koordinering, levering og montering. Så kan 

du bruge tiden på at glæde dig til dit nye badeværelse.

LAD OS LAVE  
DIT NÆSTE  
BADEVÆRELSE
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