DANSK VARMEKABEL A/S

ParkétVarme:
ParkétVarme er en varmefilm der er hurtig at lægge under trægulve og laminatgulve.
Du får følgende fordele:
Hurtig at lægge

DANSK VARMEKABEL A/S

Lav byggehøjde, kun 6 mm incl. isolerings plade
Jævn varmefordeling der er skånsom over for træ
Tør installation, kan anvendes straks efter installation

ParkétVarme til trægulve og laminatgulve

Vedligeholdesfri
10 års garanti

For yderligere oplysninger kontakt vort
kontor eller se vor hjemmeside:
Dansk Varmekabel A/S
Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Tel: +45 7675 8030
Fax: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net

Manufactured by:

HANDYHEAT , DK-8722 Hedensted, Denmark

DVK-00195-001

DANSK VARMEKABEL A/S

El-gulvvarmesystem designet til træ- og laminat
gulve

Valg og installation af ParkétVarme film

Træ- og laminatgulve er blevet meget populære, men de kan i vintermånederne
være kolde og ukomfortable. Med ParkétVarme kan du få et lunt gulv der altid
sikrer den bedste gulvkomfort. ParkétVarme er en varmefilm, kun 0,3 mm tyk,
baseret på en plastfilm med et kulstoftryk, forseglet med en kraftig plastfolie.
ParkétVarme kan installeres direkte under træ- eller laminatgulve. Direkte kontakt til gulvbelægningen giver en hurtigvirkende gulvvarme.

ParkétVarme fås i to bredder, 500 mm (PV500) og 1000 mm (PV1000), begge med
en effekt på 80 watt pr m2. De to bredder gør det både hurtigt og nemt at lægge
gulvvarmen.

De enkelte elementer fremstilles i længder efter kundeønske

Den lette vej til et lunt gulv:
Bredde 500 eller 1000 mm

Udlæg Parkétunderlag på det eksisterende beton- eller trægulv. Hvis der
ingen isolering er i gulvet, anbefales
to lag.

Eksempel på længder og effekt

EAN Nr.

Type

570752496250

PV500-2 meter 1m 2, 80 Watt

570752496251

PV500-4 meter 2m 2, 160 Watt

570752496252

PV500-6 meter 3m 2, 240 Watt

570752496253

PV500-8 meter 4m 2, 320 Watt

570752496254

PV500-10 meter 5m 2, 400 Watt

570752496300

PV1000-2 meter 2m2 , 160 Watt

Læg Parkétvarme filmen over på Parkétunderlag. Skær en rille langs væggen og
læg tilslutningskablerne så gulvet får en
plan overflade.
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570752496301

PV1000-4 meter 4m , 320 Watt

570752496302

PV1000-6 meter 6m2 , 480 Watt

570752496303

PV1000-8 meter 8m2 , 640 Watt

570752496304

PV1000-10 meter 10m 2 , 800 Watt

570752496311

PV-underlag, 5 m 2

Normal installation under et “flydende”
trægulv
Træ-eller laminat

Fabriksfremstillet
tilslutning for tilledninger (koldkabel)

gulvbelægning
ParkétVarme film
ParkétVarme
underlag

Samleboks

Tilledningerne (koldkablerne) føres
frem til samleboksen
Termostaten monteres og forbindes til samleboksen og
forsyningsspænding.
Til slut lægges det nye træ eller
laminatgulv

Trægulvskonstruktion
med bjælker / gulvplanker
Undergulv, beton
eller træ.

Termostat

