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Vi tilbyder dig en komplet gulvvarmeløsning
med alt, hvad du har behov for

- du kan samtidig få hjælp og vejledning til at indpasse løsningen netop til din bolig

TRÆGULVE VELEGNEDE TIL GULVVARME
Et flot gulv, som passer til stilen i dit hjem, er med til at fuldende interiøret. Et gulv til gulvvarme skal samtidig være slidstærkt og 
nemt at holde rent. Og er gulvet tilstrækkeligt tørt, inden det tages i brug over gulvvarme, sikres bevaringen af en god formstabilitet, 
og du er tæt på det optimale.

GULVVARME SHOPPEN
har stor erfaring med trægulve til gulvvarme og har et tæt
samarbejde med de førende gulvlverandører i Danmark.
Det er din garanti for et godt gulvvalg.

GULVBELÆGNINGER TIL GULVVARME
er vores speciale. Fliser i marmor, keramik eller linole-
um. Massive planker i eg, fyr eller Douglas fra danske 
skove.  Flotte stilfulde laminerede trægulve i flere 
træsorter eller andre praktiske gulve fx i laminat. Vi har 
det hele - alt til dit gulvvarmeprojekt.

TARKETT GULVE
er en af verdens førende producenter af trægulve og 
med aner, der går mere end 120 år tilbage. Træsort-
erne er eg, ask, birk, valnød, ahorn og bøg. Designet 
varierer fra stilfulde gulve af højeste elegance til 
robuste rustikke planker. For alle Tarkett gulvene 
gælder det, at kvaliteten er i verdensklasse og at 
formstabiliteten er høj. Produktionspræcisionen er 
tilmed Tarketts stolthed. Tarkett i eg, ask, birk og 
valnød er derfor et sikkert valg til gulvvarme. 

WIKING GULVE
har specialiceret sig i lamelopbyggede 
gulve med stor slidstyrke.
De op til 235 mm brede planker fås i 
træsorterne fyr, ask, eg, og lærk.
WIKING FYR PRESTIGE PLANK
Leveres i både Lud, Hvidolie og ube-
handlet.



Et komplet unit fås fra 
2 til 14 kredse med 
maks. 12 termostater. 
Der bruge normalt en 
kreds og en termostat 
pr. rum. 
Hver kreds kan maks. 
dække 15 m2 gulv  
og én rumtermostat 
kan maks. dække 4 
kredse. Få også en 
styring, hvor du kan 
regulere varmen via 
din PC’er eller din 
smarphone.

SMART GULVVARMESYSTEM
FRA SALUS
Vi forhandler også styresystemet 
SALUS. Det har mange features 
og udmærker sig ved, at kunne 
styre både gulvvarmen og radia-
torerne. 

Med individuel rumstyring og 
natsænkning kan SALUS bidrage 
til en fornuftig energibesparelse. 
Derudover kan du overvåge 
varmesystemet ved hjælpe af din 
smartphone både ude og hjemme.  

Vendepladerne, der leveres i flere varianter, sikrerer en 
fleksibel tilpasning i alle boligens rum.

SPEEDFLOOR UNDERGULVET FÅS I 3 
VERSIONER
DESIGN, ABC og Long Straight.
• DESIGN, et undergulv tilpasset rummene i din Bolig. En 
helt færdig løsning med arbejdstegning.

• ABC består af 3 moduler. Brede vendeplader med 2 typer 
forsyningsspor. 

• LONG STRAIGHT, lange gulvvarmeplader med lige spor. 
Her laver du selv din løsning - eller får os til at hjælpe dig.

Til DESIGN og ABC versionen medfølger der en 
arbejdstegning, som visualiserer de enkelte varmekredses 
spormønstre, antal og længde. 
Med disse løsninger bliver dit gulvvarmesystem med 
sikkerhed helt som det skal være. Du får nemlig en løsning 
med konstruktør gennemgang, og derfor også en korrekt 
dimensionering efter gældende normer. Alle tre typer bliver 
opbygget af en 22 mm gulvspånplade, med præcise CNC 
fræsede varmespor, hvori der lægges aluminium varmefor-
delingsplader og varmerør. 

For alle 3 versioner gælder det, at systemet er hurtigt og 
nemt at lægge. Du sparer dog tid og undgår unødvendig 
støv i huset, hvis du vælger enten DESIGN- eller ABC-løs-
ningen, da de begge er med vendespor og derfor kræver 
minimal brug af en overfræser. 

Læs mere på www.gulvvarmeshoppen.com

ET GODT STYRESYSTEM ER VIGTIGT
Styresystemet skal være i stand til at holde overfladetempera-
turen på overgulvet på maks. 27 grader celsius. Det er et krav 
fra gulvleverandørernes side for at kunne opretholde deres 
garanti, og i øvrigt for ikke at skade de pæne gulve. Det er 
derfor afgørende, at det valgte system er til at stole på hver 
dag året rundt.
Neotherms styresystemer udmærker sig specielt ved, at være 
uhyre nemme at indregulere og ved deres store driftsikkerhed. 
Produktionen er ISO 9000 certificeret. Her lægges der vægt 
på høj ensartet kvalitet. Den tyske fabrik, som producerer 
styringerne er en af Europas førende gulvvarmeproducenter.  
Herfra har man i en lang årække leveret vandbårne gulvvar-
meløsninger til brugere i hele verden.

GULVVARME GIVER HØJ KOMFORT OG EN BEHAGELIG KONSTANT VARME I HELE RUMMET 
Samtidig sparer du på varmeudgifterne, fordi temperaturen nu kan sænkes 3 til 4 grader i forhold til eksempelvis radiatoropvar-
mede rum. Det skyldes, at varmen kommer jævnt nede fra i hele gulvfladen. Når dine fødder og ankler har det lunt, føles din krop 
nemlig varm og behagelig ved 19 til 20 grader med gulvvarme, hvor du  
tidligere med radiatorvarme måtte skrue op til 23-24 grader.

VANDBÅREN GULVVARME MED 
SPEEDFLOOR UNDERGULVE
En enkel og hurtig vej til trægulv med gulvvarme.

• SPEEDFLOOR undergulvet kan lægges enten på strøer, gulv- 
bjælker eller direkte på et plant og stabilt underlag.

• Undergulvet reagerer hurtigt over for varme fra 
skriftende vejrlig, solindfald, madlavning
 og mange mennesker i rummet.

• Det betyder, at du både får øget komfort og en bedre 
fyringsøkonomi

• Vi tilpasser systemet til dine rum. Der medfølger en tegning
med placeringen af hver eneste plade rum for rum



Med Forbo Marmoleum Click får du et svanemærket linoleumsgulv, som er yderst nemt at 
montere. Linoleumsgulvene er fremstillet af naturlige råvarer, og bidrager derfor til et sundere 
indemiljø. Designfriheden er i top!  
Du kan vælge imellem et utal af farver og mønstre med varierende flisedimensioner. De 
slidstærke gulve er ideelle til både køkkenet, entréen, arbejdsværelset eller til et af lege-
værelserne. Marmoleum Click kan samtidig anvendes over gulvvarme. 
- Se udvalget på www.gulvvarmeshoppen.com

TIMBERMAN GULVE
De trægulve vi har udvalgt fra Timberman, henvender sig til jer, som har behov 
for et flot gulv, af en god kvalitet og til en pris, som ikke vælter budgettet. Vi 
tilbyder både parket og plank - og det i to tykkelser. De 22 mm tykke gulve er 
beregnet til lægning på strøer med en centerafstand på 60 cm, mens de 13 - 14 
mm tykke gulve primært er til svømmende lægning på et fast underlag.  

Gulvvarme under Timberman trægulve
Alle Timbermans trægulve er lamelopbyggede. En konstruktion, som alt andet 
lige, er velegnet til gulvvarme. Årsagen er, at de ved varieret temperatur og 
fugt ikke kryber så meget som massive gulve. Det er dog alligevel langt fra alle 
lamelopbyggede gulve på markedet, som er lige gode til at tåle gulvvarmen. Vi 
har afprøvet Timbermans gulve lagt over vore egne gulvvarmesystemer gen-
nem mange år, og har kun haft gode resultater. Til det gode resultat kræves, at 
gulvets overfladetemperaturen styres, så den ikke overstiger 27 graders Celsius 
og at den relative fugtighed i rummet ligger mellem 30 og 65.

FLISER OG KLINKER TIL KØKKEN OG BAD
Vi fører flotte fliser og klinke i et utal af nuancer til bad, køkken, entre 
eller stue.
Vi skaber, ud fra dine valg, rammen om det perfekte badeværelse, og 
vores store sortiment gør det muligt, at den stilfulde samhørighed kan 
brede sig til køkken, entre eller stue. Rum, hvor mange også ønsker 
fliser og klinker. Vi sender dig naturligvis gerne en fliseprøve, så I kan 
træffe det rigtige valg i ro og mag.

KOMPLETTE LØSNINGER OG RÅDGIVNING 
GULVVARME shoppen leverer alt til badeværelset. En komplet 
gulvvarmepakke med tilhørende byggematerialer, alt i interiør, smarte 
finesser og gode råd. Vi sørger for, at din gulvvarmeløsning bliver så 
gennemtænkt som mulig. Vores  byggeerfaring gør, at løsningen bliver 
tilpasses ud fra de faktiske forhold, så den funktionelt kommer til at 
fungere bedst muligt i hele din bolig.



Ønsker du et tilbud, der dækker dine helt specielle behov,
så klik ind og udfyld vores tilbudsformular på:

www.gulvvarmeshoppen.com

eller ring til os på telefon 86 55 14 56 og fortæl om dine ønsker.

Spørg os også om jord- eller solvarmeanlæg.

GULVVARME shoppen kan levere alle de bygge materialer, du har brug for til dit 
byggeprojekt, hvad enten du skal bygge om eller bygge nyt. Vi leverer tilmed til 
yderst fornuftige priser og lige til døren. Vi leverer isolation, strøer, gulvbjælker, 

dampspærrer, gulvpap, lim og skruer, fodlister, gerigter, sandlister, fejelister, ind-
vendige- som udvendige døre, maling, lavenergivinduer og meget andet. 

Send os blot en tegning med præcise mål sammen med en liste over dit behov.
Så måler vi op, giver dig et tilbud og leverer, når du har besluttet dig. 

Nemmere kan det ikke være!


