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DamsgaarD gruppen 



VOLA Round Series hand shower
VOLA Round-head shower
Uniquely refreshing. Visibly VOLA

VOLA Round Series hand shower
VOLA Round-head shower
Uniquely refreshing. Visibly VOLA

Ny rund håndbruser fra VOLA
I tråd med designet af den prisbelønnede Round Series hovedbruser, 060 lancerer VOLA denne smukke 

håndbruser med et ikonisk rundt hoved, der reflekterer designelementerne i hovedbruseren. Til håndbruseren 

hører en brusestang. Begge produkter kombinerer æstetik og højeste kvalitet i materialer og forarbejdning, 

som VOLA står for.

Med sit tidløse og elegante design har VOLA Round Series hovedbruseren allerede vundet flere internationale 

designpriser. Den er udvalgt af kvalitetsbevidste arkitekter til private hjem og de fineste hoteller verden over.

Nu kan VOLA hovedbruseren sammensættes med VOLA Round Series håndbruseren til en unik kombination 

til det moderne badeværelse som et smukt element i den arkitektoniske indretningsløsning.

www.vola.comNy forhandler pr. 1.10.2016
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Bülow VVS og QuiSt VVS får ny profil. SerVicen 
er den Samme, men logoerne Skifter og Begge 
forretninger BlVier nu officielt en del 
af damSgaard gruppen. 

Kom forbi og hør meget mere om, hvad den nye profil betyder 
for Bülow VVS, Quist VVS og Damsgaard Gruppen, og få del 
i de mange gode tilbud fra henholdsvis Vola, Hans Grohe, 
Duravit, Dansani, Aspen, Oras, Laufen og Damsgaard Gruppen 
selv. Flere af tilbuddene finder du i denne brochure.  

Quist VVS
Axel Kiers Vej 20
8270 Højbjerg
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efter henholDsvis 35 og 10 år 
hver for sig, bliver Bülow VVS 
og QuiSt VVS nu offiCielt en 
Del af DamsgaarD gruppen.

Bülow VVS og Quist VVS 
får ny visuel profil. Servicen 
forbliver den samme. 

En ny epoke begynder for Bülow VVS og Quist VVS, der 
hver i sær gennem flere årtier hjulpet århusianerne i hen-
holdsvis Nord og Syd med spjældarbejde og renovering 
af badeværelser.

Efter tre år, hvor begge forretninger har haft samme ejer, 
bliver de nu officielt en del af Damsgaard Gruppen og får 
i den forbindelse ny visuel profil; nye logoer, ny hjemme-
side og nyt design.

Både Bülow VVS og Quist VVS vil forsætte under samme 
navne og på samme måde som hidtil, men med det 
twist, at både forretninger og kunder nu fremadrettet 
vil have mulighed for at trække på alle ressourcer i 
Damsgaard Gruppen.

- De af vores kunder, der tidligere har benyttet sig af
Bülow VVS, har nu også mulighed for at benytte sig af
faciliteterne hos Quist VVS, og få inspiration til et nyt
badeværelse, uden det føles som at gå konkurrenten.
Det samme gælder Quist VVS’ kunder. 

Helt enkelt åbner vi op for nogle mere gennemsigtige
muligheder for vores kunder, og vi gør det endvidere
muligt for de to forretninger at trække på hinandens
kompetencer internt, siger Jesper Damsgaard, ejer af
Damsgaard Gruppen. 

Bülow VVS og Quist VVS ser frem til at tage i mod nye og 
eksisterende kunder, både hver for sig, men også som en 
del af Damsgaard Gruppen.

I forbindelse med sammenlægningen får Damsgaard 
Gruppen samt Bülow VVS og Quist VVS en ny visuel 
identitet - blandt andet nye logoer og en ny hjemmeside. 
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inDholDs- 
FOrtEGNELSE

03 08-09

1210

få ifø Sign toilet
leVeret og monteret 
Kun Kr. 3.500,-

ny profil 

VandSpild

åBningStilBud
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DANSANI MIDO /  Baderumsmøbler 2016

 MØBELPAKKER
DET NEMME OG HURTIGE VALG

1

DANSANI SPECIAL COLLECTION 100 CM:
Special Collection møbelsæt 100 cm med Kantate porcelænsvask 101 cm og foliebelagt
vaskeskab i mat hvid med to skuffer med integrerede greb, fuldt udtræk og softclose.

Spejlskab i hvid mat med integreret LED-belysning, elstik, glashylder og forstørrelsesspejl.

SPAR 25%
PÅ VEJL. PRIS

MIDO 60 CM MØBELSÆT: 
Mido møbelsæt 60 cm med Capella 
porcelænsvask 62 cm og vaskeskab 
i hvid mat med 2 skuffer, greb, fuldt 
udtræk og softclose. Spejl med 
vandret integreret LED-belysning.
 

Vejl. udsalgspris for:
Møbelpakke inkl. vask og greb
kr. 5.040,-
Spejl inkl. belysning kr. 2.210,-

  kr. 3.780,-

ZARO 120 CM MØBELSÆT:
Zaro møbelsæt 120 cm med Canto porcelænsvask 
121 cm. Vaskeskab i sort gummi med to skuffer med 
integreret greb, fuldt udtræk og softclose. Spejl med 
afrundede hjørner og Stratos lampe med LED.
 

Vejl. udsalgspris for:
Vask, vaskeskab og spejl m/lampe
kr. 18.590,-

  kr. 13.943,-

LUNA 80 CM MØBELSÆT:
Luna møbelsæt 80 cm med Kantate 
porcelænsvask 81 cm og 64 cm højt 
vaskeskab i lava dekor med 2 skuffer,
greb, fuldt udtræk og softclose.
Spejl med vandret integreret LED-
belysning.
 
Vejl. udsalgspris for:
Møbelpakke inkl. vask og greb
kr. 9.310,-
Spejl inkl. Belysning kr. 2.600,-

  kr. 6.983,-

Vejl udsalgspris for:
Vask og vaskeskab
kr. 11.040,-

kr. 8.280,-
Spejlskab kr. 7.325,-
Højskab kr. 5.290,-
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åBningS-

tilBud

Få gratiS gennemgang 

aF dine installationer!
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I forbindelse med at Bülow VVS og Quist bliver en del af Damsgaard Gruppen
– og at vi kan slå dørene op til vores nye showroom – tilbyder vi en gratis 
gennemgang af dine VVS installationer.

Det kolde vejr, efteråret og vinteren, som venter lige rundt om hjørnet,
kan nemlig gemme på uforudsete reparationer og udgifter.  

Få derfor en gratis gennemgang af alle dine installationer inden frosten for alvor
får fat, og få tjekket for eksempel udendørshaner, radiatorer, udsatte rør osv., så
du er på forkant. 

Du tilmelder dig en gratis gennemgang af dine installationer online. Benyt vores
kontaktformular på hjemmesiden – så vender vi tilbage og aftaler nærmere. 

9Se vOreS nye webSite på www.damSgaardgruppen.dk



Har du en vandhane eller et toilet der løber?
Det koster både penge og belaster miljøet.
En gennemsnitshusholdning bruger mellem 130-160 liter vand
om dagen. Mange af disse liter løber direkte i kloakken
– og det er vel og mærke rent drikkevand! 

Hvis vi skal sikre rent drikkevand til fremtidige generationer, 
skal vi blive bedre til at passe på det.

VandSpild

drypper Vandhanen?

Et enkelt dryp i ny og næ, kan vel ikke koste så meget…? 
Nej.. Et enkelt dryp koster måske 100 kroner om året, 
men drypper vandhanen hurtigt eller løber, kan det koste 
op mod 1.500,- kroner om året!

Udover at få styr på dryppende haner, er der ofte 
besparelser at hente på at udskifte 2-grebs armaturer 
til et-grebs, der hurtigere regulerer temperaturen og 
derved sparer man på vandmængden.

Man kan også skifte til berøringsfri armaturer, hvor 
vandet automatisk slukker, når hænderne fjernes.

Løber toilettet eller har du et toilet af ældre dato? 
Det kan blive en dyr fornøjelse i længden.

En typisk dansk familie med et ældre toilet (12 liter vand 
pr skyl), skyller for ca 2.500,- kroner vand om året. Skifter 
man til et nyt toilet med spareskyl (4 liter vand pr skyl), 
kan man spare op mod 1.500,- kroner om året bare for at 
trykke på knappen.

Løber toilettet, er sagen en helt anden. Et toilet der 
løber, så der er uro i vandoverfladen, koster hurtigt 
5.000,- kroner om året! Vi leverer og monterer et nyt 
toilet med spareskyl og sæde for kr 4.000,- inkl moms 
– bare for at sætte tingene lidt i perspektiv.

Når vi investerer i mere miljørigtige løsninger, er vi 
med til at sikre rent vand og bedre miljø i fremtiden. 
Udskiftning af et toilet og armaturer, kan virke dyrt her 
og nu, men pengene er hurtigt tjent hjem og så værner 
vi samtidig om miljøet.

10 Samme Service - ny profil10



TILBUD
Kr. 1.595,-

TILBUD
Kr. 6.895,-

TILBUD
Kr. 495,-

NYHEDNYHED

Ecostat 1001 CL Skoldnings spærre og 
vandsparefunktion. Ekskl. forskruninger og 
rosetter. Krom.
HG nr. 13213000 VVS nr. 722383104
Vejl. uds. pris kr. 2.260,-

Raindance® Select S 240 1jet 
Showerpipe med hoved- og håndbruser og 
Ecostat Comfort termostat. Krom.
HG nr. 27115000 VVS nr. 722386704
Vejl. uds. pris kr. 8.735,-

Crometta® 1jet 
Brusersæt bestående af Crometta 1jet hånd-
bruser, bruserstang og slange. Krom/hvid.
HG nr. 26533400 VVS nr. 737719740
Vejl. uds. pris kr. 640,-

Talis® Select S Håndvaskarmatur med løft-
op bundventil. Tryk på Select-knappen for at 
åbne og lukke for vandet. Krom.
HG nr. 72040000 VVS nr. 702331104
Vejl. uds. pris kr. 2.205,-

TILBUD
Kr. 1.695,-

TILBUD
Kr. 1.295,-

NYHEDNYHED

Talis® S 80 1-grebs håndvaskarmatur med 
løft-op bundventil. Krom.
HG nr. 72010000 VVS nr. 702330104
Vejl. uds. pris kr. 1.620,-

Drej på knappen for at 
regulere temperaturen.

Åbn og luk for vandet 
med et tryk på knappen

Få mere at vide om Hansgrohes univers på www.hansgrohe.dk Priserne er inkl. moms 2016

SparmomSen!
på udValgte modellerfra hanS grohe*
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få ifø Sign toilet 
leVeret & monteret 
Kun Kr. 3.500,-

Med et Ifø Sign toilet er du sikret 
god kvalitet og holdbarhed. 

Få lige nu det populære Ifø Sign 
toilet 6860, der har lukket S-lås til: 

kun kr. 3.500,- 
inKlusiv levering 
og montering! 
tilbuddet gælder til og med 31.05.17

1. Montage vinkelret mod gulv: a. Færdig væg b. færdig gulv

Ifö Sign toilet 6860, lukket S-lås

Toilet med hel cisternekappe for nemmere
rengøring og Fresh WC (hygiejnisk
doseringsløsning i skylleknappen) som standard.
Sign toilettet leveres som standard med Ifö´s
specielle rengøringsvenlige Ifö Clean glasur.
Toilettet fremstilles med huller til skruemontering
eller uden huller til silikonelimning.
Leveres med blankforkromet trykknap og 4/2 liter
dobbeltskyl. Siddehøjde 42 cm.

I leveringen indgår:
Klosettilslutning Ifö nr 96525. 4
stk rustfrie skruer. Dækplade til
afløb, lfö nr 96199 (hvid).
Drifts- og
vedligeholdelsesinstruktion.
Skruehætter til skruer oq til
limning.

6860, skjult S-lås

Skyllemængden er indstillelig fra 2
til 8 liter. Ved levering fra fabrik er
skyllemængden indstillet til 4 og 2
liter. Ifö clean glasuren er en dobbelt
glasering, som består af 2 lag glasur.
En standard glasur og en speciel
glasur. Speciel glasuren er en tynd
og finkornet glasur, som fjerner de
små mikroskopiske ujævnheder som
findes på normal porcelæn. Herved
opnåes en meget holdbar og glat
blank overflade, som ikke forringes
med tiden, og som er nem at holde
ren.  Måltolerance +/- 2%

Tilbehør:
Ifö fresh i æske med 7 stk.
Ifö nr. 94684
VVS nr. 617998.007

 

 

155 mm. c/c afstand mellem sædeboltehullerne

ring og 
bestil i dag 86 13 12 33 / 86 10 33 39

ORAS SIGNA.
NOGET NYT, HVER DAG.

Oras Signa er et organisk inspireret armatur, som kombinerer 
design og funktionalitet. Det fås som et klassisk étgrebs armatur 
og med hybrid funktion, til forskellige behov og formål, alt i mens 
der spares vand og energi. Oras Signa giver dig en ny vinkel hver 
dag, 365 dage om året. Lær mere på signa.oras.com
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ORAS SIGNA.
NOGET NYT, HVER DAG.

Oras Signa er et organisk inspireret armatur, som kombinerer 
design og funktionalitet. Det fås som et klassisk étgrebs armatur 
og med hybrid funktion, til forskellige behov og formål, alt i mens 
der spares vand og energi. Oras Signa giver dig en ny vinkel hver 
dag, 365 dage om året. Lær mere på signa.oras.com
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Spar 20%
på Duravit Starck 3 toiletter 

Vælg mellem forskellige væghængte og gulvstående 
versioner, alle fra Starck 3-serien, og kombiner eventuelt 
med SensoWash® Starck bidet-toilet sæde. 

Få Starck 3 toilet fra kr. 2.900,- 
inkl sæde.

Spar helt op til kr. 3.100,-

Tilbuddet gælder til og med 31.05.17.

Leben im Bad
Living bathrooms

Designet til velvære.
www.duravit.dk
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-25%
på Aspen A bade-
værelsesmøbler i 
udførelse NORM.
Gælder t.o.m. d. 
31 januar 2017.

LINC 21 LINE    
HÅNDKLÆDETØRRER 
1.750 mm 2.295,- 
(normalpris 2.990,-)

DESIGN 
DIT EGET 

BRUSEHJØRNE

4.995,-
(normalpris 6.990,-)

Nu har vi tilbud på LINC Niagara og Angel 

brusehjørne i 6 mm tykt sikkerhedsglas. Prisen  

gælder for alt glas*, alle mål og alle profilfarver.  

Svanemærkede, Svenskproduceret, 15 års garanti.

Tilbuddet gælder for alle normalpriser t.o.m. 
d. 31. januar 2017.*Ikke Timeless og Broderie.

15Se vOreS nye webSite på www.damSgaardgruppen.dk
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Bülow VVS
Langelandsgade 197 kld.
8200 Århus N
T: 86 10 33 39

Quist VVS
Axel Kiers Vej 20 
8270 Højbjerg
T: 86 13 12 33

kontakt
www.damsgaardgruppen.dk
info@bulowvvs.dk
info@quistvvs.dk


