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VOLA PRODUKTOVERSIGT - JESSENS MOLE 

Virksomheden VOLA 
VOLA skabte det originale moderne armaturdesign tilbage i 1968 i et samarbejde mellem Arne Jacob-
sen og Verner Overgaard og videreudvikler designet med udgangspunkt i de geometriske former. Det 
modulære system understøttet af moderne teknologi integrerer vand i arkitekturen og indretningen på 
enkel og elegant vis.

VOLA står for det ypperste inden for design, håndværk og bæredygtig produktion med konstant fokus på 
udvikling og innovation. 
VOLA produkter anvendes i spændende private boliger og prestigefyldte byggerier over hele verden, 
hvor prisbelønnet produktdesign går hånd i hånd med prisbelønnet arkitektur. 

Dansk håndværk
Helt fra starten har det danske håndværk spillet en vigtig rolle i produktionen af VOLA armaturer og tilbe-
hør. Der er fokus på alle detaljer. Fabrikken i Horsens bruger den mest moderne teknologi sammen med 
klassiske håndværksdiscipliner som håndpolering og –lodning. Løbende forbedringer i alle led sikrer den 
højeste kvalitet og effektivitet. Udviklingen sker i en balance mellem innovation og designintegritet. 

VOLA og bæredygtighed
Vand er liv. Det ligger os på sinde at omgås denne knappe ressource på en bevidst måde. Bæredyg-
tighed er derfor et centralt element for os. VOLA produkterne er skabt til at holde i generationer. De er 
designet, så de enkelte slidbare dele kan udskiftes og opgraderes, så hele armaturet ikke skal udskiftes. 
Vandmængden kan reguleres individuelt på hvert enkelt armatur, så der aldrig bruges mere vand end 
der er nødvendigt, hverken i det private hjem eller på hoteller eller kontorer. 

Vore dygtige medarbejdere inddrages i arbejdet med løbende at forbedre produktionsprocesserne. 
Manuelle processer i kombination med den nyeste teknologi sikrer den højeste grad af kvalitet og 
effektivitet.

Recycling 
Vores strømlinede systemer og processer i fabrikken sikrer at spild minimeres. Tæt ved 100% af al materiale 
genanvendes. VOLA produceres kun af de bedste materialer inden for messing og rustfrit stål.

Et væld af muligheder
Skønheden i VOLA skabes i en kombination af de mange forskellige muligheder, der er inden for det 
fleksible modulsystem. De oprindelige elementer med ventil, greb, udløb, dækplader og tilbehør er over 
årene blevet udbygget med et væld af kombinationsmuligheder. Dertil kommer en lang række forskellige 
overflader fra den kølige børstede rustfri ståloverflade til den varme messingoverflade og derudover 14 
forskellige farver. VOLA modulsystemet giver mulighed for at skabe den komplette, helt individuelle løsning 
inden for samme smukke designsprog.
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VOLA HV1+30
Et-grebsblander med fast tud.

Vejl. pris inkl. moms:
Krom 5.040,00
Børstet Krom 6.305,00  
Børstet rustfrit stål 7.915,00  

Dato:  

VOLA KV1
Et-grebsblander med dobbelt 
svingbar tud.

Vejl. pris inkl. moms: 
Krom 7.630,00
Børstet Krom 9.535,00
Børstet rustfrit stål 11.975,00  

VOLA T18
Håndklædekrog, 56 mm. (4 stk.)

Vejl. pris inkl. moms:
Krom 980,00
Børstet Krom 1.225,00   
Børstet rustfrit stål 1.540,00

VOLA T12
Toiletpapirholder.

Vejl. pris inkl. moms: 
Krom 795,00
Børstet Krom 995,00  
Børstet rustfrit stål 1.245,00 

VOLA T17
Håndklædekrog, 28 mm. (4 stk.)

Vejl. pris inkl. moms: 
Krom 790,00
Børstet Krom 985,00   
Børstet rustfrit stål  1.240,00

VOLA T33
Toiletbørsteholder,

Vejl. pris inkl. moms:
Krom 3.485,00
Børstet Krom 3.485,00
Børstet rustfrit stål 3.485,00

VOLA 111
Et-grebsblander med fast tud.

Vejl. pris inkl. moms: 
Krom 8.655,00
Børstet Krom 9.130,00
Børstet rustfrit stål 9.765,00 

VOLA 131
Et-grebsblander med dobbelt 
svingbar tud.

Vejl. pris inkl. moms: 
Krom 9.595,00
Børstet Krom 10.305,00 
Børstet rustfrit stål 11.240,00

VOLA 5471R-061
Termostatblander med hoved - og 
håndbruser.

Vejl. pris inkl. moms: 
Krom 33.040,00 
Børstet Krom 37.940,00
Børstet rustfrit stål 44.960,00
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VOLA T39EL/3
Modulopbygget håndklædevarmer 
for tilslutning til 230V

Vejl. pris inkl. moms:
Krom 17.195,00
Børstet Krom 19.830,00
Børstet rustfrit stål 23.175,00

VOLA T39EL/6
Modulopbygget håndklædevarmer 
for tilslutning til 230V

Vejl. pris inkl. moms:
Krom 25.790,00
Børstet Krom 30.210,00
Børstet rustfrit stål 35.820,00

VOLA T39EL/4
Modulopbygget håndklædevarmer 
for tilslutning til 230V

Vejl. pris inkl. moms:
Krom 20.060,00
Børstet Krom 23.290,00
Børstet rustfrit stål 27.390,00

VOLA T39EL/5
Modulopbygget håndklædevarmer 
for tilslutning til 230V

Vejl. pris inkl. moms:
Krom  22.925,00
Børstet Krom 26.750,00
Børstet rustfrit stål 31.605,00
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