
Varmekab le r  og  va rmekabe lmat te r  
med fø rs tek lasses  t ysk  kva l i t e t . 

 ALDRI KALDE FØTTER 

• F l i s
• F l y t spa rke l 
• Be tong



FLXHEAT VARMEKABEL  
STRONG 7,5mm 17W/m

FLXHEAT VARMEKABEL 
3mm 12W/m

FLXHEAT VARMEKABEL  
5,5mm 14W/m og 18W/m

Selve kabelen er toleder med jordskjerm, 

isolert med teflon og forsterket med glassfiber. 

3mm varmekabler er særdeles velegnet til 

installasjoner der byggehøyden er lav og 

du får en rask oppvarming av gulvflaten. 

Flytsparkel er ideell innstøpingsmasse.

5,5mm spesialvarmekabel er spesielt 

egnet for nedstøping i betong, kan ligge 

på armeringsjern, trånett og tilsvarende 

installasjoner. 

Kabelen er robust og formstabil. 

Den kraftige aluminiumskappen i kabelen 

holder den formstabil. Det gjør kabelen rask 

å legge. Kabelen tåler å ligge på armering og 

er velegnet til innstøping i betong. 

Kabelen har skjult skjøt mellom kald og 

varm kabel.

VI HAR OGSÅ VARMEKABLER OG VARMEKABELMATTER TIL IS- OG SNØSMELTING

130W - 2140W 100W - 3250W 300W - 2600W

FLYTSPARKEL FLYTSPARKEL/BETONG FLYTSPARKEL/BETONG

Varmekabler

Flxheat varmekabler er blyfri og miljøvennlig. Samtidig har de  
en førsteklasses tysk kvalitet og er meget enkel å jobbe med. 



FLXHEAT VARMEKABEL  
STRONG 7,5mm 17W/m

Varmekabelmatter

FLXHEAT VARMEKABELMATTE 
3mm 100W/m2 og 150W/m2

FLXHEAT VARMEKABELMATTE 
5,5mm 65W/m2  og 130W/m2

Egner seg spesielt godt for lavtbyggende flytstøp. Med Flxheat 3mm 

varmekabelmatte sparer du byggehøyde, samtidig som du oppnår 

rask oppvarming av gulvflaten. 

Egner seg for støpte gulv der bygghøyden er lav, både for flytstøp  

og betong. Flxheat 5,5mm er mer robust i håndtering enn 3mm  

varmekabelmatte og den tåler blant annet armeringsjern.

”Det er det beste jeg har vært borte i – både å legge og limet på tapen.” 

1,1m2 - 11,6m2 1,0m2 - 11,6m2

FLYTSPARKEL FLYTSPARKEL

Førsteklasses tysk kvalitet og superenkel å legge. 



TERMOSTATER 
Europeisk toppkvalitet. Fantastiske priser.  

Comforttemp 710 Comforttemp 750 TE 

• Digital termostat og effektregulator
• Gulvføler, romføler og maks/min-   
   begrensning
• Puls/bredde-regulering

Comforttemp 760 TE

• Digital termostat og effektregulator 
• Innebygget ur for automatisk natt-    
   og dagsenking 
• Gulvføler, romføler og maks/min-   
   begrensning
• Puls/bredde-regulering

Tavlemontert TERMOSTAT

Ved hjelp av smarte termostater styres strømforbruket ut i fra temperaturen i rommet dersom romvarmen påvirkes 
av andre varmekilder. Ved for eksempel solskinn eller peisvarme, kutter termostaten og slår raskt inn igjen når sola 
går ned eller peisen slukker. Om du i tillegg har natt- og dagsenking ved hjelp av det innebygde uret, vil du kunne 
spare mye strømutgifter. 

• Effektregulator 
• Mulighet for maks/min- 
   begrensning i gulvføleren

Comforttemp 710

“Alt-i-ett” termostat som er perfekt til:
- Elektrisk gulvvarme
- Frostsikring
- Is & snø smelting
- Kjøling

• Gulvføler, romføler og maks/min-begrensning
• Inngang for frostsikring
• Effektregulator med rom- og gulvføler
• Inngang for nattsenking

Comforttemp 740 TE

• Elektronisk termostat og  
   effektregulator
• Gulvføler, romføler og maks/min-   
   begrensning
• Puls/bredde-regulering
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