Detta är en annons.

ANNONS

Golvvärme utan krångel
Energieffektivt och behagligt. Du kan själv installera ett bra och hållbart golvvärmesystem i
huset, utan stora ingrepp eller månader av byggkaos i hemmet.

”Roligt att installera –
som ett stort pussel med
skivor! Riktigt bra service
och kunnig personal.”

A

tt investera i golvvärme är smart på
många sätt, det insåg Fredrik Pålsson när han flyttat till sin nya villa i
Ånge. Han blev rekommenderad av
bekanta att ta kontakt med Flooré, som levererar en av marknadens tunnaste vattenburna
golvvärmelösningar – som man dessutom kan
montera själv:
- Monteringen av skivorna och vattenledningarna gick som en dans, säger Fredrik. Jag kunde sköta allt själv: för säkerhets skull tog jag in
en rörmokare som var med och övervakade när
jag kopplade in systemet, men det var allt.
Villan, som är ett suterränghus från mitten
av 70-talet, hade tidigare värmts upp med
direktverkande el och valet mellan bergvärme
och fjärrvärme föll på det senare, eftersom det
redan fanns framdraget i gatan nedanför huset.
- Vi skulle ändå byta golv, så när vi insåg att
Floorés enkla och tunna golvvärmelösning
utan större ingrepp kunde ge oss behaglig
värme i hela huset, så slog vi till direkt, säger
Fredrik. Dessutom är golvvärme energieffektivt
och gör rummen mer lättmöblerade utan alla
fula radiatorer, så nu ska vi ha det i hela huset!

Fredrik Pålsson,
basist i bandet Takida, om Floorés vattenburna golvvärmelösningar
Så enkelt kan du skaffa dig en hållbar golvvärmelösning

1 Floorés golvvärmelösningar kan läggas direkt på de flesta underlag som är
släta och bärande, alltså på ditt befintliga golv.
2 Höjer inte golvnivån med mer än 13 mm – finns med extra isolering för
effektiv uppvärmning av t.ex. källarutrymmen.
3 Stabila, helt foliebelagda skivor ger jämnare värme och tillåter läggning av
de flesta golvmaterial ovanpå, t.ex. klinkers.
4 Enkelt att installera själv – Flooré Kit finns i tre storlekar upp till 12 m2.
Vid installationer över 36m2 erbjuds kunder projektering via Flooré Projekt.
5 Framtaget i samarbete med forskare på KTH. Patenterat, svensktillverkat
system som funnits på marknaden sedan 2000.

TEXT: Magnus Persson

Fördelar med vattenburen golvvärme
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Flexibelt, ekonomiskt och
fungerar säkert under hela
husets livslängd. Passar
oavsett vilken värmekälla du
använder idag.

Lågtemperatursystem höjer
särskilt effektiviteten hos
t.ex. berg-, sjö- och luftvattenvärmesystem och sänker
energikostnaderna vid kall
väderlek.

Rummet värms upp via
golvet, vilket ger en behaglig
värme och sköna golv att gå
på.

Kan även monteras på väggar och i taket. Möjlighet att
användas som kylsystem på
sommaren.

Detta är en annons.
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