
Vi stödjer  
SOS Barnbyar
Vi vill dela med oss av vår kompetens där 
behoven är som störst. Tillsammans med 
SOS Barnbyar hjälper Comfort utsatta 
barn att få tillgång till rent vatten.  
På så sätt kan vi, med vår kunskap om 
vattenförsörjning, bidra till en hälsosam 
och sanitär utveckling.  
I Benin och Niger i Afrika har vi skräddar-
sytt och på plats installerat vattenren-
ingsverk som förutom SOS Barnbyarna 
även förser områden utanför med rent 
vatten. Under våren startade vi ett projekt 
i Togo, västra Afrika. 
Läs mer på comfort.se.

Lokala pris- och sortim
entsavvikelser kan förekom

m
a. Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning.

Comfort är specialister på allt som rör badrum, vatten och värme.  
Med engagerad och kompetent personal, inspirerande badrumsmiljöer  

och produkter från de största leverantörerna kan vi alltid erbjuda  
dig det bästa från Gällivare i norr till Sjöbo i söder.  

Din allra närmaste butik hittar du på comfort.se. Välkommen!

Gustavsberg Nautic 5500. Golvstående snålspolande toalett 2/4 liter med heltäckande kondensfri 
spolcistern, glaserad under vulst. Standardsits. Garanterade reservdelar i 10 år. Exkl. installation 2.499:-  
(ord. pris 4.429:-). *Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor 
för Installerat & Klart på comfort.se

WC-stol
Gustavsberg Nautic

INSTALLERAT & KLART

3.799:-
ord.pris 5.664:-

SPARA 1.865:-

Inkl. installation.*
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Hit ta din närmaste butik på comfort.se

Ditt nya 
badrum
börjar här

8.499:-
Möbelpaket
Aspen Viskan 60

KAMPANJPRIS

ord.pris 11.020:-

SPARA 2.521:-

Välkommen till någon 
av våra 67 butiker.

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 2014-10-05

Aspen Viskan 60. Underskåp med två mjukstängande lådor, inkl. handtag. 
Tvättställ i svensktillverkat porslin. B: 60,5/59 cm. H: 57 cm. D: 42,8/41,8 cm. 

Blandare ingår ej. Spegelskåp med eluttag och belysning. Svanenmärkt.  
10 års garanti. B: 60 cm. H: 61,5 cm. D: 14,7 cm. Färg: vit.
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4.999:-
Inbyggnadspaket
Gustavsberg

KAMPANJPRIS

ord.pris 7.365:-

SPARA 2.366:-

Komplett inbyggnadspaket med WC-skål Hygienic Flush 
för väggmontage, WC-fixtur Triomont XS, mjukstängande 
sits med snabbfäste och kromad spolknapp.

Tapwell tvättställsblandare EVO 070 Waterfall i förkromad mässing. Med vatten-
fallsflöde och snygg, stilren design. Exkl. installation 1.399:- (ord. pris 1.995:-). 
*Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor 
för Installerat & Klart på comfort.se

Oras Optima 1714F. Tvättställsblandare med hygienisk och vattenbesparande 
beröringsfri funktion samt temperaturvred. Batteridriven med 6V batteri. Exkl. instal- 
lation 1.599:- (ord. pris 2.190:-). *Priset gäller produkt inkl. installation och ROT- 
avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

SPARA 591:-

INSTALLERAT & KLART

Tvättställsblandare 
Oras Optima

2.649:-
ord.pris 3.240:-

Inkl. installation.*

SPARA 596:-

INSTALLERAT & KLART

Tvättställsblandare
Tapwell

2.449:-
ord.pris 3.045:-

Inkl. installation.*

I KAMPANJ T O M 5 OKT

http://www.comfort.se/privat/butiker/

