9. Yfirlit yfir kerfi Varmamóta.

B45-250/100H

B45-250/100V

B90-250/100H

E250/100

B45-250/150H

S250/100-700

S250/100-600

S250/150-250

Kerfið ekki lagervara. Afgreiðslufrestur
er 3-4 vikur.

S250/100-400

S250/150-300

B45-250/150V

VM250/100
Varmamót með 2x75mm einangrun
og 100mm steyptum vegg. 45° horn
eru væntanleg árið 2003. Þetta kerfi
hentar sérlega vel í einlyft hús og
sumarbústaði þar sem þörf er á
sérstaklega góðri einangrun, t.d utan
hitaveitusvæðis.

0250/100

S250/100-500

S250/150-200

B90-250/100V

B90-250/150H

B90-250/150V

VM250/150
E250/150

S250/150-500

S250/150-200

Varmamót með 2x50mm einangrun
og 150mm steyptum vegg eru mest
notuðu mót kerfisins. Með þeim má
byggja hús upp á nokkrar hæðir.
45°horn eru væntanleg árið 2003.
Mótin henta bæði til ibúðarhúsa og
iðnaðarhúsa.

0250/150

S250/150-600

S250/150-250

S250/150-300

S250/150-700

S250/150-400
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B45-300/150H

B45-300/150V

B90-300/150H

0300/150

E300/150

S300/150-500

S300/150-200

S300/150-700

S300/150-600

S300/150-250

B45-300/200H

B90-300/150V

B45-300/200V

S300/150-300

B90-300/200H

VM300/150
Varmamót með 2x75mm einangrun og
150mm steyptum vegg. Ef byggja á
sérstaklega vel einangruð hús og þar sem
upphitun þarf að nýta sem best,
t.d. utan hitaveitusvæðis. 45°horn eru
væntanleg árið 2003.
Kerfið er ekki lagervara. Afgreiðslufrestur
er 3-4 vikur.

S300/150-400

B90-300/200V

VM300/200
0300/200

E300/200

S300/200-500

S300/200-200

Varmamót með 2x50mm einangrun
og 200mm steyptum vegg. Eru mest
notuð í sökkla. Einnig í stoðveggi á
1.hæð upp að landfyllingu og í hús
sem byggð eru upp á margar hæðir.

S300/200-600

S300/200-250

S300/200-300

S300/200-700

S300/200-400
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VM400/2x135
SX400/2X135

OX400/2X135

E400/300

Tvöföld varmamót með 50+40+50mm
einangrun og 2x135mm steyptum
veggjum. Þau eru notuð í þennsluveggi
í stórar byggingar. Kerfið er notast í
sökkla og súlurnar henta vel t.d. sem
undirstöður undir þakbita í iðnaðarhúsnæði.

0400/300

Kerfið er ekki lagervara. Afgreiðslufrestur
er 3-4 vikur

S400/300-500

S400/300-700

S400/300-600

VM400/300
S400/300-200

S400/300-250

SX300/2X85

S400/300-400

S400/300-300

Súlumót úr 50mm þykkri einangrun
m e ð m i s mu n a n d i r ý m i f y r i r
steypukjarna. Þau eru notuð til þess að
steypa stoðir undir gólfplötu, öfluga
þakbita eða undir timbur- og sumarhús.

OX300/2X85

Önnur mót
E400/200

0400/200

S400/150

O400/150

0400-300/200

0300-250/150

Varmamót eru fjölbreytt og öflugt kerfi.
T.d eru mót sem tengja saman 250mm
kerfið við 300mm og mót sem tengja
saman 300mm kerfið við 400mm.
Einnig mót fyrir kæli- og frystiklefa og fl.
Afgreiðslufrestur er 3-4 vikur.
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