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Installerat & Klart
Installerat och klart är ett smidigt paketpris, en  
service från Comfort, som innebär att du får ett  
fast pris som inkluderar både byte och installation  
av produkterna. Enkelt och bekvämt. Priset gäller  
för standard-installation och inom butikens när-
område. För fullständiga villkor besök comfort.se  
eller din närmaste Comfort-butik. 

Exkl. installation 4.999:- (ord. pris 7.495:-). Nyhet Tapwell 
TVM7200 ED2. Komplett takdusch med tryckbalanserad termostat- 
blandare, omkastare i vred. Teleskopfunktion. Extra handdusch 
medföljer. Finns i 150 c/c och 160 c/c. *Priset gäller produkt 
inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för 
Installerat & Klart på comfort.se

SPARA 2.496:-

INSTALLERAT & KLART

Takdusch
Tapwell TVM 7200 Edition 2

5.999:-
ord.pris 8.495:-

Inkl. installation.*

Takduschpaket
FM Mattsson 9000E

INSTALLERAT & KLART

4.999:-
ord.pris 7.100:-

SPARA 2.101:-

Inkl. installation.*

Exkl. installation 3.999:- (ord. pris 6.100:-). FM Mattsson 9000E.. Takduschpaket som inkluderar 
säkerhetsblandare i ny design med schampohylla, tak- och handdusch med kalkavvisande sil samt 
duschstång med väggtätning och tvålhylla. *Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-
avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

Exkl. installation 3.999:- (ord. pris 7.278:-). Gustavsberg 
takduschset G1/G2 med termostatblandare Logic. Takdusch justerbar 
på höjd, flyttbar handdusch och 1,75 m metallomspunnen slang. 
Kvadratiskt eller runt duschhuvud, 20 cm. Termostatblandare som 
håller jämn temperatur. Med keramisk avstängning och skållnings- 
skydd. *Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag. 
Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

SPARA 3.279:-

INSTALLERAT & KLART

Takduschset
Gustavsberg

4.999:-
ord.pris 8.278:-

Inkl. installation.*
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Vi kan installera 
allt vi säljer
Comfort är, med 68 butiker, en av 
Sveriges ledande badrumskedjor. Våra 
certifierade montörer utför alla sorters 
installationer, service och löpande 
underhåll. Tryggt och Comfortabelt.

4.399:-
Handdukstork
Svedbergs Vento

KAMPANJPRIS

ord.pris 5.490:-

SPARA 1.091:-

2.199:-
Handdukstork
INR LINC 21

KAMPANJPRIS

ord.pris 2.990:-

SPARA 791:-

INR LINC 21 Line 1750. Med sin stringenta design passar Line överallt och den drar 
ungefär lika lite ström som en glödlampa. Av- och på-knapp i toppen lyser blått när 
den är på. I mattborstat eller blankpolerat rostfritt stål.

Svedbergs Vento. Stilren och praktisk handdukstork i krom. Storlek 55 x 120 cm. 
Finns i flera storlekar.

Exkl. installation 2.349:- (ord. pris 4.429:-). Gustavsberg Nautic 5500. Golv - 
stående snålspolande toalett 2/4 liter med heltäckande kondensfri spolcistern, 
glaserad under vulst. Standardsits. Garanterade reservdelar i 10 år. *Priset gäller 
produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat 
& Klart på comfort.se

SPARA 1.865:-

INSTALLERAT & KLART

WC-stol
Gustavsberg Nautic

3.799:-
ord.pris 5.664:-

Inkl. installation.*

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.*

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.

I KAMPANJ T O M 14 DEC, 2014.

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

