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System Parket
AluMat -golvvärme för trä-, 

laminat- och parkettgolv

Miljöer och möbler från INREDA Hässleholm



När det gäller värme under trä-, laminat- och parkettgolv är System Parquet/Alu-
Mat den enklaste lösningen. 
Du lägger den direkt under trägolvbeläggningen. Inget spackel eller under-
arbete. Genom det dubbla aluminiumskiktet får du en jämn värmespridning. 
Dessutom har du ett värmegolv med heltäckande skärm(jord).

En unik lösning för trä-, laminat- 
och parkettgolv

10 års GARANTI!
Heatcom golvvärme ligger i marknadens högsta 
kvalitetsskikt trots ett lågt pris.
Du har tio års Garanti, men ett Heatcom värmegolv 
håller normalt lika länge som ditt golv.

Heatcom System Parquet/AluMat
• Dubbel aluminiumfolie med glasfiberarmering
• Aluminium ger en jämn värmefördelning
• 80 W/m2 är anpassat för trägolv
• Flexibel och lätt att montera
• Alumat ligger plant när den rullas ut
• Hel skärm (jord) för din säkerhet
• AluMat bygger bara 1,8 mm + Reflektorplatta 3 mm
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Så här installerar du 
System Parket/AluMat.
-enklare kan det inte bli!

AluMat läggs direkt på Heatcom reflektorplattor eller motsvarande under-
lag. För att fixera reflektorplattor och AluMat, använder du dubbelhäftande 
tejp (ingår inte i förpackningen).

Börja med att placera givaren till termostaten 50 cm från väggen och mellan 
två kablar. Rulla ut AluMat. Försök att placera AluMat så att du får anslut-
ningskabeln utefter en vägg och så att den når strömkällan. 
Håll ett avstånd till parallell vägg på ca 15 cm. När du når väggen, klipper du 
AluMat, vänder 180° och rullar tillbaka mot nästa vägg (se upp så att du inte 
klipper av värmekabeln).

Förbind de paralella mattorna med hjälp av den medföljande aluminium-
tejpen. Placera tejpen med ca en meters mellanrum längs hela mattan. Det 
gör att du har jordförbindelse  över hela mattan. Använd aluminiumtejpen 
för att täcka den fria kabeln där du har vänt med mattan.

När AluMat är fixerad och ligger på plats, monterar du ditt trä-, laminat-, 
eller parkettgolv direkt på AluMat. Observera att många trägolvsfabrikanter 
kräver att du lägger en åldersbeständig plast ovanpå AluMat innan du läg-
ger golvet. 

Välj en termostat med golvgivare och temperatur-
begränsning. Vi rekommenderar Heatcom HC-11. 
Enligt trägolvsfabrikanterna får inte ett trägolv 
överstiga 27°C på golvytan. Med golvvärme behöver 
du inte ha mer än ca 3°C högre temperatur i golvet 
än den önskade temperaturen i rummet.



Olika golvvärmesystem från Heatcom

System 
Cable Kit

System 
Cable Mat

System 
Mirror 
Heating

Golvvärmemattor 
för hall, kök och 
vardagsrum.
100 och 150 W/m2

System 
PARKET
AluMat

Själhäftande värmefolie för badrumsspeglar. Fäst den på spe-
gelns baksida och anslut den till belysningen.
Nu kan du duscha utan att spegeln immar igen. Finns i tre 
storlekar: 40 x 45 cm, 76 x 57, 110 x 60cm

nyhet!
Heatcom System Parket/AluMat 
är en unik golvvärmematta för 
trägolv, parkett eller laminat.
Dubbel aluminiumfolie på glas-
fiberväv ger en jämn värmeför-
delning. Den har helskärm (jord) 
och är mycket lätt 
att montera.

Komplett golvvärme för 
klinker golv. Elektronisk 
programmerbar termo-
stat, flexrör för golvgivare 
och monteringstejp

Art.nr. Bredd Längd Watt Kvm

40840010	 5707359501527	 50	cm	 2	m	 80	Watt	 1,0	m2	

40840015	 5707359501534	 50	cm	 3	m	 120	Watt	 1,5	m2	

40840020	 5707359501541	 50	cm	 4	m	 160	Watt	 2,0	m2	

40840025	 5707359501558	 50	cm	 5	m	 200	Watt	 2,5	m2	

40840030	 5707359501565	 50	cm	 6	m	 240	Watt	 3,0	m2	

40840035	 5707359501572	 50	cm	 7	m	 280	Watt	 3,5	m2	

40840040	 5707359501589	 50	cm	 8	m	 320	Watt	 4,0	m2	 	

40840045	 5707359501596	 50	cm	 9	m	 360	Watt	 4,5	m2	 	

40840050	 5707359501602	 50	cm	 10	m	 400	Watt	 5,0	m2	

40840060	 5707359501619	 50	cm	 12	m	 480	Watt	 6,0	m2	 	

40840070	 5707359501626	 50	cm	 14	m	 560	Watt	 7,0	m2	 	

40840080	 5707359501633	 50	cm	 16	m	 640	Watt	 8,0	m2	 	

40840090	 5707359501640	 50	cm	 18	m	 720	Watt	 9,0	m2	

408400100	 5707359501657	 50	cm	 20	m	 800	Watt	 10,0	m2	 	

EAN-nr

System AluMat

Så här köper du System Parket/AluMat
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