Vi fylder 15 år
– kæmpe fødselsdagsfest lørdag d. 13/10 kl. 10-14

SE VORES 15 SKARPE TILBUD
PÅ MIDTERSIDERNE
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ODENSE PLAGET AF ROTTER,
SE MERE OM ROTTEBEKÆMPELSE
LÆS MERE OM ENERGIBESPARELSER
FØLG OS OG DELTAG I KONKURRENCER
PÅ FACEBOOK
KONKURRENCER, GAVER OG
STORE PRÆMIER

TILBUD

Gustavsberg

toilet m/skjult
S-lås, excl. sæ
de
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VI SERVERER
K AGE
FØDSELSDAGS
T
OG ANDET GOD

2.900,LEVERET OG
MONTERET

VVS installatør og VVS specialister løser enhver opgave
Dit badeværelse er vores speciale
Besøg os på Børstenbindervej

Leben im Bad
Living bathrooms
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SPAR

25%

VED ORDREAFGIVELSE
PÅ ÅBENT-HUS-DAGEN

03

01: Me by Starck møbelvask i porcelæn 83x49 cm med L-cube vaskeskab fremstillet specielt til badeværelser, hvid højglans. Kr.15.606
02: Me by Starck compact vægtoilet uden skyllerand, inklusiv toiletsæde med softclose, som er aftagelig for nem rengøring. Kr. 5.050
03: Me by Starck vægtoilet uden skyllerand, inklusiv toiletsæde med indbygget bidét-funktion, samt fjernbetjening. Kr. 16.381
04: Starck badekar 180x80 cm til indbygning. Eksklusiv paneler. Inklusiv bensæt, befæstigelse, gummitætningsliste samt af- og overløbssæt. Kr. 12.706

Designet af

PHILIPPE
STARCK

Bad,drømme
& velvære

04

Create
your
personal
space

DANISH DESIGN

SPAR
I OKTOBER-DECEMBER
På udvalgte sæt fra
special collection

Kampagnepris møbelpakke kr. 6.995

Dansani Special Collection er dansk design i holdbar kvalitet og slidstærke materialer.
Serien tager udgangspunkt i enkelhed, funktionalitet, holdbarhed og det smukke og praktiske,
integrerede greb, der er kendetegnende for Dansani Special Collection.
Vælg mellem vaskeskabe i fire bredder og suppler med vaske i forskellige materialer og design.
For at udnytte pladsen optimalt kan du uden merpris vælge ekstra høje vaskeskabe og få ekstra
plads til opbevaring.
Oplev de mange muligheder med Dansani Special Collection hos VVS Centeret i Odense.
DANSANI.DK

Kampagnepris møbelpakke kr. 9.845
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Bare bad! Med minimalt
energiforbrug og maksimal komfort
TERMIX NOVI er en effektiv vandvarmer med flere energibesparende egenskaber. Den intelligente TPV-regulator
sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere
varmt brugsvand - også i perioder, hvor der ikke tappes.
Komforten er høj og opleves ved, at det varme vand er
tilgængeligt med det samme. Derved reduceres forbruget
af koldt vand til et minimum.

Med TERMIX NOVI får du:
● Høj kapacitet
● Lavt energiforbrug
● Varmt vand “on demand”
● God driftsøkonomi
● Minimalt varmetab
● Stilrent design

Den effektive vandvarmer sikrer
velreguleret brugsvand og er garanti for
maksimal komfort ved et minimalt forbrug.
Gemina Termix yder 5 års garanti mod
tilkalkning.

K VA L I T E T S LØ S N I N G E R T I L FJ E R N VA R M E

Læs mere på www.termix.dk eller ring på 9714 1444

Dansk design til dit badeværelse

www.qtoo.dk

Hvem skal holde
dig varm til
vinter?
Miljørigtig
opvarmning
til din bolig

Nyt, effektivt og komplet luft til vand varmepumpesystem.
Med Vaillants nye aroTHERM kølemiddel split luft til vand varmepumpe og
alt-i-1 uniten uniTOWER får du optimal og energibesparende varmekomfort.
En fleksibel varmeløsning der byder på en nærmest lydløs drift med høj SCOP
værdi, frekvensstyret kompressor, indbygget varmtvandsbeholder på 190 liter,
integrerede hydrauliske komponenter og effektiv drift ned til -20° C.

Få en lavere varmeregning og et bedre indeklima.
Vaillants climaVAIR luft til luft varmepumpe er den perfekte varmeløsning til
mindre boliger eller sommerhuse der opvarmes med el. Du kan faktisk spare op
til 75% af dit nuværende elforbrug for hver radiator som varmepumpen erstatter.
climaVAIR byder på behagelig varme og indeklima, et lavt lydniveau, 8 graders
funktion, høj effektivitetsfaktor og SCOP op til 4,6. Varmepumpen kan naturligvis
også køle på de varme dage.

yring via App!
Mulighed for st

595,-

Bruser med variabelt
ophæng inkl. bruser og
slange.

Termostatarmatur i
forkromet messing.
Også greb. Leveres inkl.
rosetter og forskruninger.

Normalpris kr. 399,-

Normalpris kr. 999,-

Termostat
brusersæt med
metalhovedbruser,
teleskopstang,
og flexibel
bruserslange,
udtræksbar fra
1,50 meter til
2,0 meter

195,Komplet
brusersæt
med variable
beslag.
Normalpris kr. 399,-

Tryk bundventil i
forskellige farver.
kr. 289,Sort
Normalpris kr. 598,-

Messing

kr. 199,-

Normalpris kr. 499,-

Hvid

kr. 289,-

Normalpris kr. 598,-

Krom

kr. 125,-

Normalpris kr. 270,-

Rustfri stål kr. 199,Normalpris kr. 475,-

198,-

Krom

2.195,-

Normalpris kr. 3.595,-

Fantastisk kvalitet

79,-

Massivt rustfri stål

3.195,-

Normalpris kr. 4.595,-

Normalpris kr. 149,-

Dobbelt agraff slange udtræksbar fra
1,50 meter til 2,0 meter med kugleled.
Ikke illustreret
Ultraflex slange med kugleled. 1,50 meter kr. 39,Normalpris kr. 70,-

Naverland 1D · 2600 Glostrup
Telefon: 4396 1918 ·Telefax: 4343 0419
www.neerskov.dk

Priser er incl. moms
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Rustfrit stopper
rotterne
Undgå dyre renoveringer
Hvis du vælger et rustfrit afløbssystem fra BLÜCHER, undgår du rotter og de
skader, som de kan forårsage på rør, afløb og resten af din bolig.
Rotter kan slippe igennem et hul på størrelse med en tokrone og gnaver sig
let gennem alt, der er blødere end jern. Oftest er kloakken synderen, når rotter
kommer ind i huset. Dit valg af materiale til afløbs- og kloaksystem spiller derfor
en afgørende rolle i forsøget på at holde rotterne ude.

seats for your senses
www.pressalit.com

PRESSALIT SWAY NORDEN
Design toiletsæde med soft close og lift-off.
Passer på følgende toiletter:
Ifö: Sign, Sign Art, Spira, Cera 3860
Gustavsberg: Nautic, Nordic 2300/2002
Laufen: Kompas
Vejl. pris 1.279,-

TILBUD

999,-

PRESSALIT SPIRA ART
Designet af Knud Holscher. Med soft close og quick-release.
Passer på følgende toiletter:
Ifö: Spira Art, Spira
Vejl. pris 2.239,-

TILBUD

1.599,PRESSALIT TILBEHØR
TIL BADEVÆRELSET
Pressalit tilbyder også en komplet serie i tilbehør.
Fås i poleret rustfrit stål / rustfrit stål.

Papirholder, vejl. pris 149,-

Brusehylde til hjørne, vejl. pris 469,-

NU KUN 119,-

NU KUN 429,-

Håndklædekrog, vejl. pris 89,-

Brusehylde rektangulær, vejl. pris 439,-

Toiletbørste til væg, vejl. pris 629,-

NU KUN 69,-

NU KUN 399,-

NU KUN 549,-

15 år

– 15 skarpe tilbud

Oras Cubista 2814F
berøringsfri vandhane
Krom. Vejl. kr. 4.000,-

Oras Alessi Sense 8710F
vandhane
Krom. Vejl. kr. 5.600,-

Hansgrohe Focus 240 køkkenvandhane med udtræksbruser
Krom. Vejl. kr. 3.171,-

Børma A1 Køkkenbatteri,
C-tud
Krom. Vejl. kr. 2.996,-

Nu kun 1.859,-

Nu kun 2.749,-

Nu kun 1.599,-

Nu kun 1.500,-

Villeroy & Boch toilet m/
softclose sæde inkl. Grohe
cisterne og tryk
Vejl. kr. 6.637,-

Laufen Pro-N toilet
med skjult S-lås
Vejl. kr. 3.875,-

Nu kun 1.400,-

Nu kun 2.995,-

Danfoss Eco™ radiatortermostat
med Bluetooth
Vejl. pr. stk. kr. 443,75

Nu kun 295,Unidrain Reframe Collection
sæbehylde og bruseskraber
Børstet stål.

Nu. kun 2.099,-
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Damixa Tradition
Brusesæt Ø53 mm
Krom. Vejl. kr. 1.901,-

Ifö Stella brusevæg 80 cm
B: 80 x h: 200 cm. Klart glas
Vejl. kr. 3.953,-.

Nu kun 1.150,-

Nu kun 2.085,-

hansgrohe Croma
Select E Vario Ecostat
Comfort sæt
Krom. Vejl. kr. 3.135,GROHE Tempesta
Cosmopolitan
210 brusesystem med
termostatbatteri
Krom. Vejl. kr. 6.169,-

Nu kun 1.799,-

Nu kun 2.499,-

GROHE Euphoria
SmartControl 310
Duo brusesystem med
termostat
Krom. Vejl. kr. 13.574,-

Ifö Sense Compact møbelpakke med porcelænsvask,
60 cm
Hvid. B: 60 x d: 36,6 cm.
Vejl. kr. 5.292,-

Nu kun 6.198,-

Nu kun 4.049,-

Gustavsberg Graphic
møbelpakke, 60 cm
Ekskl. greb. Hvid.
B: 60 x d: 41 x h: 55 cm.
Vejl. kr. 7.241,-

Nu kun 4.999,-

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

TILBUDDENE GÆDER DEN 13.-20. OKTOBER

L AV
PÅ M ES
ÅL

-20 %
PÅ ALT

TILBUDDENE GÆDER DEN 13.-20. OKTOBER

“

MED CASSØE HAR DU MASSER AF MULIGHEDER FOR AT SKABE DIG ET RUM,
HVOR DU FØLER DIG HJEMME OG GODT TILPAS.

Krom
3.995,-

Hvid
4.495,-

Sort
4.495,-

– Med mere end 20 års erfaring med salg af designede kvalitetsprodukter, er Cassøe en
af Danmarks førende inden for udbuddet af badeværelsesudstyr og køkkenarmaturer.

Fødselsdagstilbud fra Oras
Med Oras Nova & Oras Apollo
får du alt hvad der behøves inde i brusenichen
stilrent design og nem installation.

Kr. 450,Oras Nova
brusertermostat

Kr. 830,Oras Apollo
brusersæt

Skal vandbesparelse og hygiejne
gå hånd-i-hånd
skal der en berøringsfri løsning til.

Oras Electra
håndvaskarmatur

Kr. 2.400,-

Kr. 1.150,-

Oras Optima
håndvaskarmatur

Tilbuddene gælder kun 13. oktober 2018.
Alle priser er inkl. moms.
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VINO 4 KROM
I forbindelse med VVS Centerets 15 års
fødselsdag sætter vi prisen på model
VINO 4 i krom fra TVS ned med 30%.
Vejl. kampagne pris vil være 3.900,00.
Så sparer man følgende:
Normalpris
Kampagnepris

5.575,00
3.900,00

Besparelse

1.675,00

Tilbuddet gælder til og med
31. oktober 2018
Prisen er ab fabrik og inkl. moms

STILREN
Jyllandsvej 4-6 | DK-5400 Bogense
T: +45 64 81 37 05 | tvs@tvs.dk

GUSTAVSBERG/

MØBLER
MØBLER TIL
ALLE BADEVÆRELSER.
NYHED – FLERE GREB
NYHED – FLERE SPEJLE
NYHED – GRAPHIC I GRØN

Kom ind og se
vores nye flotte udstilling
med Villeroy & Boch /
Gustavsberg og få

40% RABAT
på alle produkter
bestilt til Åbent Hus

For mere inspiration til indretning af dit nye badeværelse - klik ind på www.gustavsberg.dk

Ifö Sense
FORMET AF
SKANDINAVIEN

SK AB SAMMENH ÆNG I BADE T
Reframe Collection er Unidrais nye tilbehørsserie til badeværelset.
Kombineret med det prisvindende designerafløb HighLine, kan du
matche alle metaldetaljer i dit badeværelse og skabe dit helt eget look.
Både Reframe Collection og HighLine panel fås i børstet rustfrit stål,
messing, kobber, sort og håndpoleret stål.

www.unidrain.dk/reframe

ELEGANCE
PÅ DINE MÅL

UNICA er vores varemærke for glasprodukter til hjemmet

Med en bruseløsning fra vores UNICA sortiment er
du sikret et produkt af høj kvalitet. Vi anvender altid
sikkerhedsglas, så du er sikret mod personskade,
hvis glasset mod forventning skulle gå itu. Vores
beslag er af den bedste kvalitet fra Tyskland, som er
testet for mere end 100.000 åbninger, hvilket

For mere information besøg vores
hjemmeside på www.glassolutions.dk

betyder, at de holder mere end 65 år, hvis to
personer tager bad hver dag. En UNICA løsning
laves efter dine mål og vil derfor passe perfekt ind
i en eksisterende niche eller til det, du måtte ønske.
Vi tilbyder 9 forskellige løsninger og derudover har
vi mulighed for at producere specialløsninger.

LAD OS LAVE
DIT NÆSTE
BADEVÆRELSE
• Personlig rådgivning og service
• Specialløsninger & individuelle råd

Deltag i vores
FACEBOOKkonkurrence og
vind et Cassøe
brusesæt
oerskovgruppen.dk · 09.18 · 23845

• 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.

GRATIS
MONTERING

GÆLDER PÅ ALLE KØKKEN OG
BAD ARMATURER FRA CASSØE
OVER KR. 2.000,- OG KUN VED
BESTILLING DEN 13. OKTOBER

Har du modtaget vores badinteriør avis?
Ellers kom ind og hent den i butikken
LAD OS LAVE
DIT NÆSTE
BADEVÆRELSE

b a d i n te r i ø r · n r. 4 2018

• 650 m2 VVS, badudstilling og butik

FOKUS PÅ PRIS
KVALITET OG MILJØ

• 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.
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Åbningstider

Børstenbindervej 10
5230 Odense M
Tlf. 63 10 50 25 / info@vvscenteret.dk
www.vvscenteret.dk

Mandag-fredag
kl. 10.00-17.30
Lørdag
kl. 10.00-13.00

SPAR PÅ VANDET MED
BERØRINGSFRIE VANDHANER
FLOTTE DESIGNAFLØB

SPAR 23 % PÅ DIN
VARMEREGNING MED NYE
RADIATORTERMOSTATER

15 ÅR
KOM TIL KÆMPE
FØDSELSDAGSFEST
HOS VVS CENTERET
LØRDAG DEN
13. OKTOBER
KL.10-14

SKIFT TIL
VANDBESPARENDE TOILET

VI LEVERER
OG MONTERER
FÅ ET TILBUD

T I L B U D
LEVERET & MONTERET*

3.895,Inkl. toiletsæde
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VVS CENTERET APS

Alle priser er inkl. moms og er gældende til og med den 31. december 2018 eller så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl i priser og oplysninger.

oerskovgruppen.dk · 10.18 · 23810

• Faguddannet personale

• Montering og totalentrepriser

L

• Personlig rådgivning og service
• Specialløsninger & individuelle råd
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Åbningstider
Mandag-fredag
kl. 10.00-17.30
Lørdag
kl. 10.00-13.00

&

VVS CENTERET APS
Børstenbindervej 10
5230 Odense M
Tlf. 63 10 50 25 / info@vvscenteret.dk
www.vvscenteret.dk

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

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…

Alle tilbud i avisen er gældende til den 31. december 2018, hvis ikke andet er nævnt. Forbehold for udsolgte varer. Tilbud kan være bestillingsvare.

• 650 m2 VVS, badudstilling og butik

