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HVORFOR VELGE CANES GULVVARME? 
 

Gulvvarme fra Canes gir en jevn oppvarming og et godt inneklima. Varmesystemet er skjult, noe som gir frihet til å møblere 
akkurat som man ønsker. Det kan også brukes uavhengig hvilket toppgulv en måtte ønske - parkett, fliser, steingulv,  
laminat, gulvbelegg eller designgulv.

Vannbåren gulvvarme er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund som den desidert beste oppvarmingsløsningen.
Det gir varmekilder med lav overflatetemperatur i boligen og man unngår økt luftsirkulasjon og oppvirvling av støv,  

noe som er uheldig for personer med astma og allergi.

Systemet fungerer sammen med en rekke fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe,  
væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere. Disse tiltakene kan i tillegg til å gi en miljøgevinst også gi rett til  
økonomisk stønad fra ENOVA.

Vannbåren varme egner seg spesielt godt for de som:

• Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele boligen
• Ønsker en mer miljøvennlig form for oppvarming
• Skal foreta en større oppgradering eller bygge nytt
• Ønsker en langvarig løsning og minimalt med vedlikehold
• Plages av astma og/eller allergi, og er sensitiv for støv i luften
• Ønsker en mer energieffektiv løsning for oppvarming

Canes har et stort utvalg av ulike vannbårne gulvvarmeløsninger til alt fra små eneboliger, hytter, industri- og næringsbygg.

GULVVARME
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GULVVARME

CANES TRINNLYDSGULV MED GULVVARME
Gulvvarme og trinnlyd i ett

• Gode trinnlydsreduserende egenskaper 
• Raskt og enkelt å legge
• Uten bromider og tilfredstiller alle miljøkrav
• Trinnlydsplater tilgjengelig i 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 50 mm

Monteres direkte på bærende dekke men med behov for  
trinnlydsdemping mellom etasjene.  
Gulvvarmerør festes til trinnlydsplate med tilhørende kramper. Over 
trinnlydsplatene avrettes det med minimum 30 mm avrettningsmasse.

Vi tilbyr følgende trinnlydsplater:

Quadro-tak: 25 – 50 mm tykkelse 
Ultra-tak: 20 – 50 mm tykkelse
Trinnlydsplate: 12 mm tykkelse

Vår lavtbyggende løsning på 12 mm er godt egnet til bruk på våtrom og kjellergulv. Total byggehøyde med plate, rør og 
avretting er 45 mm.

CANES TREFIBER MED GULVVARME 
Trefiberplate med spor for gulvvarme.

• Laget av naturlig trefiber
• Helfoliert med aluminium, klar for gulvvarmerør
• Kombinert trinnlyd og vannbåren varme
• En plate til alle elementer
• Kostnadseffektiv løsning
• Rask å legge

Brukes i løsninger der det ønskes tørre og lette konstruksjoner, ofte da 
over trebjelkelag. Platene monteres på bærende underlag, med 
anbefalt trykkfordelende plate over.
 
Canes Trefiber er tilgjengelig i 24 mm og 36 mm, leveres med og uten vendespor, samt versjon med og uten  
varmefordelingsplate. 
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CANES GULVVARME I SPONPLATE MED SPOR
Gulvvarme i trebjelkelag

• Laget av naturlig trefiber
• En plate til alle elementer
• Kostnadseffektiv løsning
• Rask å legge

Brukes i løsninger med trebjelkelag, og kan da brukes både rett på  
bjelkelag samt på eksisterende bærende dekke, med anbefalt  
trykkfordelende plate over.
22 mm sponplate med spor, leveres med og uten vendespor.  
Varmefordelingsplater leveres separat. Gulvvarmerør legges i ferdige  
spor i platen, vendesporplate kan benyttes der hvor spor ikke freses på stedet. 

GULVVARME

CANES GULVVARME I BETONG/ FLYTSPARKEL
Standard gulvvarmeløsning

• Utprøvd løsning
• Godt egnet til nybygg
• Fleksibel justering før støp
• Rørene beskyttes av støpen

Løsning der rørene støpes inn i betong eller flytsparkel og den mest brukte 
gulvvarmeløsningen i markedet.  
Canes har flere typer klips, kramper og monteringsskinner til alle formål. 

Enten du skal legge rør på grus eller isolasjon, over eller under armering. 

CANES ROMSTYRING 
Trådløs varme

I de fleste anlegg leveres i dag trådløs romstyring. Dette er den  
enkleste og meste fleksible løsningen idag. Alternativt kan det også leveres 
trådbunden styring der hvor det er ønskelig. 

Trådløs romstyring:

• Opptil 12 romtermostater på en hovedenhet
• Watts Vision® hovedsentral kan styre alle soner, samt tilkobling til  

nett/ appstyring
• Romtermostat, med display eller analog styring
• Trådløst termostat til radiator 
• Bryter/ stikkontakt for styring
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CANES FORDELER OG FORDELERSKAP
Komplette løsninger - helt enkelt

Canes leverer rørfordelere til alle behov. Alt fra små leiligheter og  
boliger, til større boligprosjekt og industribygg.   
Som standard leveres det 1R rustfrie rørfordelere med flowmeter.
Fordelerne leveres alltid ferdig montert og med mulighet for tilkobling til alle 
rørdimensjoner. Som tilvalg kan det leveres kompakte  
shuntløsninger sammen med rørfordeler.

Fordelerskap leveres i flere størrelser og versjoner:

• Fordelerskap, utenpå - ved tilfeller der fordeler må plasseres på vegg 
• Fordelerskap, innbygg - der fordeler plasseres inn i vegg
• Fordelerskap, tett - der fordeler plasseres inn i vegg og installasjonen skal være lekkasjesikret
• Kompiskap, tett - der fordelere for varme og tappevann ønskes samlet i én skapløsning

Canes tilbyr et variert utvalg av de vanligste kombinasjonene for fordelerskap. Skapene kan selvfølgelig også
settes sammen i akkurat den kombinasjonen det måtte ønskes, og gjør installeringen enklere og raskere.  
Canes Prefabskap er vannskadesikkert, brukervennlig og leveres med ferdig stansede hull oppe og nede.  
Premonterte gumminipler for PEX og varerør gjør det enkelt å tilpasse.

KOMPONENTER TIL VARMESENTRAL
Det du trenger, når du trenger det

Canes lagerfører flere komponenter til mindre varmesentraler.  
Alt finnes på lager i Norge og vi kan levere følgende på kort tid:

• Små elektrokjeler
• Ekspansjonskar og sikkerhetsutrustning
• Mindre sirkulasjonspumper
• Shuntgrupper
• Luftutskillere
• Balanseringsventil
• Multipress rørsystem
• Vannbehandling
• Tilførselsrør med og uten isolasjon


