
HeatFloor - värmande golv 
för träbjälklag

Goda rum



HeatFloor Spårskiva och Vändskiva
•  För nyproduktion och renovering
•  Bästa lösningen för träbjälklag
•  Passar alla övergolv
•  Bygghöjd:
 0 mm vid nyproduktion
 22 mm vid förläggning på befintligt golv

Golv för sköna stunder



LK Golvvärmerör – rören är mjuka och 
flexibla, vilket underlättar installations-
arbetet. Rören fästs snabbt och enkelt 
i spårskivorna.

LK Värmefördelningsplåt 16 
– leder värmen från röret till övergolvet. 
Plåten kan längdanpassas med hjälp av tre 
knäckanvisningar.

När HeatFloor installeras i träbjälklag kan den vanliga golvspånskivan
i konstruktionen ersättas av HeatFloor spårskiva för golvvärmerör.

HeatFloor Spårskiva är en bärande golvspånskiva avsedd för standardbjälklag med 
c/c 600 mm. Spårskivan ersätter den vanliga 22 mm golvspånskivan och monteras 
därför ofta i ett tidigt skede av byggnationen, innan golvvärmen ska läggas.

Spårskivan läggs tvärs över bjälklaget och förses med värmefördelningsplåtar.
Golvvärmerören ”trampas” enkelt ned i de plåtförsedda spåren, och värmen sprids
jämnt över hela golvytan. Övergolvet läggs därefter.

HeatFloor Spårskiva

HeatFloor Vändskiva

Värmande golv
på bjälklag
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HeatFloor
En komplett leverantör med resurser för dig

Individuell rumsreglerare

Värmekretsfördelare

LK Systems levererar alla produkter du behöver för att få ett tryggt och
effektivt golvvärmesystem och behagligt inomhusklimat.

Som experter på golvvärme kan vi föreslå systemlösningar för alla typer av hus och 
med hjälp av vårt beräkningsprogram tar vi fram precis rätt lösning för ditt boende. 
Allt du behöver göra är att lämna en planritning till din installatör. 

HeatFloor har utvecklats för att passa ihop med alla typer av golvmaterial. Vi tar 
hänsyn till material, tjocklek och egenskaper när vi dimensionerar ditt system. 
Diskutera gärna dessa och andra frågor med din installatör. När installationen har 
utförts på rätt sätt har du ett golvvärmesystem som fungerar tryggt och säkert 
under husets hela livslängd.

HeatFloor  Golvvärme syns inte, hörs inte men ger dig en behaglig känsla av 
välbefinnande. 

BESÖK OSS PÅ NÄTET   Välkommen att besöka vår hemsida 
www.lksystems.se där berättar vi mer om produkter och system.
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