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Tjekliste ved bestilling af principtegning for udlægning af gulvvarme samt 
montering af gulvvarmesystem i skab. 

Byggeherre:__________________________________________________________________ 

Projektadresse:_______________________________________________________________ 

Trælast elle Grossist:___________________________________________________________ 

Bestilling af tegning:              Bestilling af gulvvarmesystem:      Bestilling af monteringen i skab: 

Tjekliste for tegning: 

Alle felter udfyldes. Hvor disse er relevante. 

Hvilken dimension rør?  Ø16mm     Ø17mm       Ø20mm 

Hvilken type rør? 
3 lags kun til Beton konstruktion.  3 lags gulvvarmerør     5 lags gulvvarmerør 

Må tilslutningsrørene til de enkle kredse, føres 
under væg eller skal de føres igennem 
døråbningerne eller andet? 

Skal tilslutningsrørene til de enkle kredse, 
placeres under de enkle kredse eller i samme 
niveau som de enkle kredse? 

I hvilken rum skal fordeleren/Gulvvarmeskab 
placeres (Markere det Evt. på tegningen?)   

Er Gulvvarmeskabene tegnet ind på 
tegningen?  Ja    Nej 

Skal der bruges fordeler skab?     Ja     Nej 

Skal systemet være med shunt?  ja    Nej     

Må der være gulvvarme under klædeskabene? Ja      Nej 

Må der Være gulvvarme under Køkkenskabe/ 
Kogeøer      Ja       Nej 
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*Skal der være gulvvarme i toiletrum?                 Ja                       Nej 

 
*Skal der være gulvvarme i Walkin Closet? 
 

                Ja                       Nej 

 
*Skal der være gulvvarme i arkivrum? 
 

                Ja                       Nej 

 
*Skal der være gulvvarme i sauna? 
 

                Ja                       Nej 

Skal gulvvarme udføres i 
varmefordelingsplader eller i beton 
Eller kombitopplade? 
Hvis der bruges forskellige opbygninger 
Skal det være oplyst på tegningen. 
 

               Beton                 Varmefordelingsplader 
 
                Kombitop med fiberspartel 

Er Varmfordelingspladerne lagt i 
Forskallingsbrædder, Spånplader eller  
EPS-konstruktion? 
 
 
 
 
 

              Forskallingsbrædder                     Spånplader 
 
 
              EPS- konstruktion 

Skal udlægning af rør, være på en bestemt 
måde (spiral, omvendt retur eller op og ned)?             Spiral                Omvendt retur            alm. Op, Ned 

*Hvis sådan et rum findes i projektet.  

 

Tjekliste for montering i skab: 

Hvilken størrelser omløber skal bruges? 
 
                 Ø16mm             Ø17mm              Ø20mm 
 

Skal det være med trådløse rumføler? ja                                              Nej 

Skal det være fortrådte rumføler? 
 

              Ja                                              Nej 

Skal det være analog eller digitale rumføler? 
 

               Digitale                                    Analog 
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Er der nogen rum der ønskes flere, rumføler i 
(standart 1 rumføler pr. rum)? 
 

               Ja                            Nej 

 
Er der nogen ”specielle” forhold vi skal kende? 
 

  

 
Hvor skal varen leveres? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift og dato 
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