
SPEEDFLOOR ABC
En enkel og hurtig vej til dit trægulv med gulvvarme

Gulvspånplader med spor til vandbåren gulvvarme

Gulvvarmesystemt reagerer ekstremt hurtigt over for varme fra solindfald, 
madlavning og mange mennesker i rummet. Det betyder, at du både får øget 
komfort og en bedre fyringsøkonomi. 

Systemet tilsigter minimalt spild, og kræver så godt som ingen tilpasning.

Som en sidegevinst kan pladerne tjene som arbejdsplatform under byggearbejdet, inden det færdige gulv lægges. 

Giv os blot en skitse med mål på dit/dine rum, med angivelse af evt. strøretning og placering af dit styresystem, så 
sørger vi for, at du får, hvad du skal bruge. 

Systemet tilpasses dine rum. Produktet leveres 
inklusiv placeringsskitse og læggevejledning, som let-
ter montagen af hver eneste plade. Løsningen sikrer en 
korrekt projektering, som er din garanti for at systemet 
udarbejdes efter gældende normer.

Nem og hurtig montage. Pladerne er alle for-
fræste, så du kun i begrænset omfang har brug for en 
overfræser.

Ingen byggefugt. Med et SPEEDFLOOR ABC 
undergulv undgår du byggefugt, som kan opstå, når 
varmeslanger for eksempelvis bliver nedlagt i beton. 
Ved anvendelse af vort system forhindres mulige fugt-
skader, både af dine nye trægulve og din bolig som 
helhed. Når du tilmed ikke skal vente på at betonen 
udtører, sparer du tid og opnår samtidig en nemmere 
arbejdsgang. 

SPEEDFLOOR ABC undergulvet kan lægges 
enten på strøer/gulvbjælker eller direkte på et plant, 
stabilt og fast underlag. Kan lægges på et eksisterende 
gulv, en afrettet betonoverflade eller på trykstabile 
polystyren isolationsplader.

Systemet er tilpasset så gulvvarmeudlægningen 
foregår problemfrit, sådan at gulvvarmeslangerne 
fastholdes i varmesporet efter udlægning.

Forhandler:
Rørthvej 185 • 8300 Odder
Tlf: 86551456 
E-mail: info@gulvvarmeshoppen.com
www.gulvvarmeshoppen.com

SPEEDFLOOR ABC kan tilsluttes alle typer varmekilder. Det være sig fjernvarme, gasfyr, varmepumper m.m.

SPEEDFLOOR

Til SPEEDFLOOR undergulvet leveres 
flotte overgulve velegnede til montering 

over vort gulvvarmesystem

TEKNISK DATA:

Pladetykelse:
Rørafstand:
Vendeplader:
Mellem- og forsyningsplader:
Pex-rør:
Varmefordelingsplader:
Montage:

22 mm
200 mm
600 x 2400 mm
600 x 2400 mm
16 Ø mm
180 x 1000 mm
Spånplader limes i fer/not
Vendeplader skrues til strø/bjælke

Nem vej til vandbåren gulvvarme.
SPEEDFLOOR undergulvet er her 
vist monteret på strøer.

SPEEDFLOOR ABC undergul-
vet er opbygget med en 22 mm 
gulvspånplade med fræsespor, 
ilagt alu varmefordelingsplader og 
varmeslanger


