CoziFloor komfort varme for gulv
Et nytt kjøkken, baderom, vinterhage eller svømmebasseng er sansynligvis en av de viktigste
investeringene du noensinne vil gjøre.
For en liten prosentandel av prosjektkostnader vil CoziFloor komfortvarmesystem forsterke gleden
med å gi flise- og tregulv en helt ny og unik varmefølelse.
Ved å benytte selvregulerende varmekabler som justerer seg selv vil CoziFloor

Sørge for behagelig varmefølelse i gulvet.
Eliminere potensielle problemer forbundet med vanlig konstant effektkabel.
Redusere areal- oppvarmingskostnadene
Redusere eller til og med fjerne nødvendigheten av veggmonterte ovner.

Anvendelighet:

- For areal 5 – 10m² «Alt i en pakke»
- Varmeberegning for større arealer
- Kyndig installasjon av installatør
CoziFloor er kompakt og har lav byggehøyde. Det kan legges enkelt og greit under alle typer gulv.

Strålevarme i Gulv
Den moderne løsning for bolig og hytteoppvarming
Når vintermånedene nærmer seg, retter vår oppmerksomhet seg mot grunnleggende behov for
oppvarming i hjemmet. Thermotex sørger for løsningen på dette stadig tilbakevendende problemet,
og har et effektivt og kostnadsbesparende svar på dette. Ganske enkelt varmer vi opp huset med å
bruke gulvet som stråleovn. Stråleoppvarming fra gulv har en hovedfordel i forhold til konvensjonell
oppvarming i det gulvet har en mye større flate enn en ovn, og trenger derfor ikke så høy temperatur
for å varme opp rommet.
Ulikt de fleste tilgjengelige oppvarmingsløsninger for gulv, leverer Thermotex varmeløsninger som
selv regulerer varmeavgivelsen, og derfor gjør systemet i stand til å brukes i et utall varianter av
gulvkonstruksjoner og sammenhenger for både komfortvarme og total husoppvarming. Dette
forbereder effektiviteten og eliminerer potensielle problemer forbundet med vanlig
konstanteffektkabel.
Forestill deg selv omgitt av en behagelig varme som stråler opp fra gulvet. Varmen forblir nede i
området over gulvet hvor en har mest nytte av den. Den blir ikke bortkastet i taket eller tapt når
dører eller vinduer er åpne. Gulvtrekk, kalde flater og tørr luft er eliminert – støv, luft-forurensing,
bakterier og lavt fuktighetsnivå eksisterer ikke. Strålevarme i gulv er det eneste varmesystemet som

klarer den eksakte temperaturen kroppen har behov for. Kroppstemperaturen er høyest i hodet og
sirkulasjonen er minst i føttene. Derfor er kroppen mest komfortabel i et rom med gulvvarme og litt
lavere temperatur i hodenivå.
Det er betydelige fordeler med å bruke vårt varmesystem. For eksempel, ved at en trenger lavere
gulvtemperatur, kan termostaten stilles lavere, noe som viser igjen på strømregningen. Dessuten,
soneoppvarming gir rom-til-rom virkning av temperaturkontroll, og tillater gulvvarmen installert hvor
det er hensiktsmessig. Arbeidsrom, stue og baderom kan holdes godt og varmt, mens derimot
soverom kan holdes kjøligere. Andre fordeler er enkel og økonomisk installasjon, energibesparende
på mellom 20% og 40%, eliminerer gulvtrekk og støvansamling, gir behagelig gulvvarme i både
kjøkken og baderom. Med hensyn til hva interiør og design angår, er varmesystemet beskyttet i
gulvet, slik at møbler kan plasseres der det er ønskelig, uten bekymring for forringelse av varmedistribusjon, eller å måtte gjemme mindre passende radiatorer etc.
For å maksimere effekten av vårt system, foretar vi full varmetapsberegning og kalkulasjon før
begynnelse av installasjon. Vi vurderer hver kundes individuelle behov, og sørger for den mest
kostnadseffektive og energibesparende løsningen. Soneberegning er oftest nøkkelpunktet i
prosessen for å oppnå rom-til-rom kontrollen av temperaturen.
Komplett varmesystem kan beregnes for alle gulvtyper. Når det gjelder betonggulv plasseres
varmekabelen i sementmørtelen før legging av fliser, tepper eller laminatplater. Alternativt, i tilfeller
med flytende gulv eller gulvbord, legges varmekabelen i flytende isolasjonsplater som reflekterer
varmen oppover mot valgt gulvløsning.
For videre detaljer, vedrørende denne moderne og kostnadseffektive løsningen av boligvarme,
kontakt Thermotex Norge AS.

På enkleste måte er undergulv strålevarme en metode for oppvarming av boligen med på å bruke
gulv som radiator. Derimot, ulikt de radiatorene vi tradisjonelt kjenner, opererer gulvvarme med en
mye lavere temperatur. Grunnen til dette er at gulvet har en mye større overflate enn en tradisjonell
veggovn eller radiator, og trenger derfor ikke operere med samme høye temperatur for å varme opp
rommet.
Ønske om komfort har vi alle og intet annet gir bedre komfort enn strålevarme fra gulv. Se for deg
selv omgitt av en behagelig varme som stråler opp fra gulvet. Gulvvarmen sørger for oppvarming av
kropp og gjenstander, ikke selve luften. Varmen forblir nede i området over gulvet hvor en har mest
nytte av den, og forspilles ikke taket eller forsvinner når dører eller vinduer er åpne.
Strålevarme er vidt betrakter som den mest komfortable, sunneste og naturligste varmen som er
tilgjengelig. Mennesker føler varmen på samme måte som varmen fra sollyset på en kjølig dag.
Gulvplan, kalde felter og tørr luft elimineres.
Den lavere temperaturen som trengs ved benyttelse av strålevarme i gulv, gjør at romtermostaten
kan stilles noe lavere, noe som viser igjen på strømregningen. Dessuten, soneoppvarming gir rom til
rom virkning og bedre temperaturkontroll, og tillater gulvvarmen installert hvor du ønsker, samt
komfort og økonomi ved hjelp av ekstern kontroll.

Med strålevarme i gulv er det også enklere med soneoppvarming i hjem eller bygning. Arbeidsrom
kan holdes med komfortabel arbeidstemperatur, mens derimot soverom kan holdes noe kjøligere.
Likeledes kan stue, baderom og inngang holdes noe varmere.

Fordeler
Interiør design -

Fordi varmesystemet ligger beskyttet i gulvet, kan møbler plasseres der det er
ønskelig, uten forringelse av varmedistribusjonen. Uten å måtte ta hensyn til plasskrevende
radiatorer får en dermed større plass til møbler

Varmegulv i kjøkken og baderom - Vakre tre- og flisegulv blir enda mer eksklusive med
selvregulerende varmegulv.

Effektivitet – Fordi mennesker er i direkte kontakt med varmekilden, vil en være komfortabel med
en lavere innstillingstemperatur på termostaten, som og resultater i energisparing.

Kontroll – Selvregulerende strålevarme i gulv sørger for kontrollert romtemperatur og tillater mer
varme hvor du ønsker det mest.

Stillhet – Ingen knirking og brumming fra kopper rør og radiatorer, bare ren stillhet.
Perfekt for små arealer og utvidelser – Elektrisk gulv-varmesystem er perfekt for små
arealer hvor det ikke er hensiktsmessig å installere ovner eller radiatorer, og er dessuten at perfekt
tillegg til konvensjonelt system.

Enkel installasjon – Varmekablene med tilleggsutstyr kan installeres direkte frem til et
termostatpunkt. Dette systemet kan typisk installeres som en «Gjør det selv» løsning, men må
tilkobles av kvalifisert elektriker.

Lave installasjons kostnader – Elektriske systemer er mindre kostbare å installere. Vannrør
og tilhørende opplegg som ventiler og kuplinger er eliminert, og resulterer i vesentlig lavere
monterings- og materiell kostnader.

Design og Konstruksjon
Komplett varmesystem kan beregnes for alle typer gulvkonstruksjoner.
Gulvkonstruksjon
a) Betong gulv
Varmekabelen legges i avrettingsmassen i forkant av fliselegging, teppelegging eller laminatgulv.
b) Flytende gulv, gulvbord, sponplater (ved bruk av reflektorplater)
Varmekablene plasseres i reflektorplater, som har spor for varmekabelen, over det flytende
gulvet, eller på isolasjonsplater, før legging av teppe, fliser, laminatgulv eller parkett.
Reflektorplatene reflekterer varmen på mot valgt gulvløsning.

Design
Fullstendig varmetapkalkulasjon av bolig eller areal foretas og passende varmeløsning velges. Normal
beregning etter dagens boligstandard er:
Stue, gang, hall, soverom, barnerom, kjellerstue, kjøkken: 80 – 110w/m², Gulvtemperatur 17 – 20°C
Baderom, WC, vindfang, vaskerom: 110 – 160w/m², Gulvtemperatur 21 – 23°C

