Vælg
Quick Heat
...og vi sikrer dig
• En pålidelig varmeløsning
• En hurtig og enkel installation
• En miljøvenlig og bæredygtig løsning

Ny innovativ
teknologi
Quick Heat er en helt ny teknologi til at
installere gulvvarme i eksisterende bygninger helt uden at bryde de
eksisterende beton gulve op.
Quick Heat er en innovativ og enkel
metode, nem at implementere samt af
højeste kvalitet.

• Ingen forøgelse af gulvhøjden
• En konkurrencedygtig pris
• En hurtig reagerende varme
• En mere stabil opvarmning

Gulvvarme
i dit hjem
Få gulvvarme i jeres hus uden at
bryde det eksisterende betongulv op

• En værdiforøgelse af din bolig
• En ressourcebesparende løsning
• Mindre rengøring
• Frihed i indretningen af dit hjem
Hos PR Varme Teknik samarbejder vi med
lokale VVS installatører og entreprenører.
Sammen sikrer vi, at du får den bedst mulige gulvvarme løsning med Quick Heat.

PROCESSEN BESTÅR I:
FØRSTE STEP

Med en diamantskære nedfræser vi riller i
det eksisterende betongulv.

ANDET STEP

Gulvvarmerørene lægges i de nedfræssede
riller.

TREJDE STEP

Tilkobling og trykprøvning.

FJERDE STEP

Trådløs rum-styring tilkobles og
husejer modtager udførlig information.
Fundamentet er færdigt og de nye
gulve kan lægges.

I foråret 2021 hjalp vi en familie med at etablere Quick Heat i forbindelse med
renovering af køkkenalrum i Helle og Sven
Brandts dejlige parcelhus fra 1995. Der var
gulvvarme fra 1995 i badeværelserne, bryggers og stuen.
”Vi havde drømmen om et nyt lyst tidssvarende køkken med gulvvarme og klinker. I 2021
skulle drømmen gøres til virkelighed, men vi
var usikre på om gulvvarme kunne blive en
del af vores renoveringsprojekt, for vi ønskede
ikke at brække det eksisterende betongulv
op. Men med Quick Heat kunne det lade sig
gøre.

”Vi er virkelig
glade for denne
nye løsning, som
er langt mere
tidssvarende”

Vi er SÅ tilfredse.
Gulvvarmen fra PR Varme Teknik føles meget mere naturlig end vores gamle gulvvarme i badeværelse og stue.
De gamle gulvvarmeinstallationer er mere
varme ved fødderne, og i køkkenalrummet betyder Quick Heat, at
varmefordelingen er ideel og perfekt.
Det virker som om styringen er helt
anderledes - vi er virkelig glade for denne nye
løsning, som er langt mere tidssvarende. Vi vil ved fremtidig renovering af
badeværelser og værelser også
vælge gulvvarme-løsningen fra
PR Varme Teknik.

Vil du kunne gå barfodet
rundt og aldrig opleve
kolde gulve?
Vi kommer gerne til et uforpligtende møde
eller giver en kop kaffe.

Ring 3179 1155 eller skriv til os på
info@prvarmeteknik.dk

Per Hannibal Rasmussen (Direktør)
pr@prvarmeteknik.dk

Kim Thygesen (Salg og Udvikling)
kt@prvarmeteknik.dk

Til slut udtaler Sven Brandt:
”Gulvvarme fra PR Varme Teknik er bedre
og billigere end traditionelle
løsninger - vi har fået lige det vi ville have”.

- Familien Brandt
Hanne Bundgaard (Administration,
Marketing og HR)
hb@prvarmeteknik.dk

