
Underlag for uttegning av Arjonfloor gulvvarme 
Tegninger i DWG format for uttegning i AutoCAD sendes med e-post til: tegning@armaturjonsson.no 

Utførende rørlegger: Anleggsinformasjon: 

Firma: Anleggsnavn: 

Adresse: Adresse: 

Postnr/sted Kommune: 

Kontaktperson Byggeår: 

Mob/tlf: Nybygg 

*Ønsket returnert: Rehabilitering 

E-postadresse Effektbehov: W/m2 

*Viktig at dette feltet fylles ut for å sikre effektiv behandling.

Oppbygning av dekker: 

U-etg.

Festemetode for tørre løsninger 
Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning. 

Festemetode for støpte løsninger 

Sponplate Bundet på nett 

Spaltegulv Festeskinne 

Arjonfloor lavtbyggende 

Trinnlydsplater Rørdimensjon:    12mm  16mm  20mm 

1-etg.

Festemetode for tørre løsninger 
Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning. 

Festemetode for støpte løsninger 

Sponplate      Bundet på nett 

Spaltegulv Festeskinne 

Arjonfloor lavtbyggende 

Trinnlydsplater Rørdimensjon:    12mm  16mm  20mm 

2-etg.

Festemetode for tørre løsninger 
Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning. 

Festemetode for støpte løsninger 

Sponplate      Bundet på nett 

Spaltegulv Festeskinne 

Arjonfloor lavtbyggende 

Trinnlydsplater Rørdimensjon:    12mm  16mm  20mm 
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3-etg.

Festemetode for tørre løsninger 
Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning. 

Festemetode for støpte løsninger 

Sponplate Bundet på nett 

Spaltegulv Festeskinne 

Arjonfloor lavtbyggende 

Trinnlydsplater Rørdimensjon:   12mm       16mm        20mm 

Hvilke rom skal ikke ha gulvvarme? 

U-etg

1-etg

2-etg

3-etg

Fordelerplassering/Notat: 
Send notater/skisse på en tegning som e-postvedlegg 

Plassering av fordelerskap merkes på PDF-underlag. 

Tegnetjenester
Uttegning av leggetegninger for våre vannbårne systemer Arjonfloor® og Arjonmelt® er en tjeneste som 
utføres kostnadsfritt for brukere av våre systemer.

Merk følgende:
• Første versjon av leggetegninger som er basert på tilsendte DWG filer er gratis ved bruk av våre produkter.

• Utarbeidelse av tegninger basert på annet underlag som f.eks håndtegninger, skannede PDF-filer, m.m. vil bli 
fakturert etter medgått tid.

• Endringer/revisjoner av tegninger som skyldes endrede forutsetninger eller manglende innsendt informasjon, 
m.m, vil bli fakturert etter medgått tid.

• Utarbeidelse av tegninger "Som bygget" faktureres etter medgått tid.

• Gjeldene timesats for oppdragene over er: Kr. 790,- + mva

Vi ønsker å få tilsendt underlagstegninger, ferdig utfylt registreringsskjema, samt annen relevant informasjon i 
en samlet E-post til: tegning@armaturjonsson.no. 

Fra mottak av komplett prosjektinformasjon har vi en leveringstid på 10 til 14 arbeidsdager.

NB! Armaturjonsson AS er ikke ansvarlig prosjekterende (PRO) og vår uttegning må kun betraktes som 
veiledende. Tegningen må derfor kontrolleres før utførelse. Armaturjonsson AS kan ikke holdes ansvarlig 
for eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av løsninger lagt til grunn i uttegningen. 
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