
Devidry™ - Click & Plug

Click & Plug Systemet

Det unikke kliksystem
“Med Devidry™ er montering  
af elektrisk gulvvarme 
blevet endnu nemmere.  
Og billigere.”
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Med Devidry™ er det blevet endnu 
nemmere at opnå den høje komfort, 
der kendetegner elektrisk gulvvarme. 
Vi kalder det Click & Plug systemet, 
fordi Devidry™ blot klikkes sammen 
og ikke kræver det sædvanlige lag af 
spartelmasse mellem varmekilden 
og gulvet. Dermed er Devidry™ også 
en god nyhed for dig, der kan lide at 
give en hånd med når boligen skal 
renoveres.

Det betyder, at endnu flere nu selv 
kan være med til at montere elek-
trisk gulvvarme. Og det er en god 
nyhed. For i modsætning til andre 

varmekilder har elektrisk gulvvarme 
en række helt særlige fordele, som 
matcher det komfortniveau, som vi 
kræver af den moderne bolig eller 
kontor.

Er du optaget af udgifterne til op-
varmning, kan elektrisk gulvvarme 
være et godt bud på en mere ef-
fektiv udnyttelse af budgettet. Dels 
fordi, du først behøver at tænde for 
varmekilden, når der er behov for 
det, og dels fordi, gulvvarme fordeler 
varmen bedre. Alt i alt betyder det, 
at du bruger mindre energi samtidig 
med at du opnår en mere komforta-
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bel varme. I forhold til radiatorvarme, 
forhindrer gulvvarme træk langs gul-
vet. Og fryser man først om tæerne, 
føles resten af kroppen lige sådan.

Elektrisk gulvvarme fra Devidry™ eg-
ner sig både til nybyggeri, og til reno-
vering af udvalgte rum. Det kan være 
børneværelset, der fortjener en høj 
komfort i børnehøjde. Soveværelset, 
som altid kræver optimal indretning. 
Eller hvad med hjemmekontoret, der 
fordrer effektivitet, og derfor også 
komfortable forhold for dig, der skal 
sidde stille foran computeren i måske 
op til mange timer hver dag. 

Devidry™ er løsningen til dig, der vil 
nyde godt af de mange fordele ved 
elektrisk gulvvarme, og samtidig 
komme hurtigt og nemt i gang med 
at opnå gevinsterne.

Med Devidry™ 
får du endnu  
flere fordele
•  Du slipper for at lægge 
 spartellag

•  Du lægger måtterne ud, 
 klikker dem sammen, og 
 tænder for strømmen

•  Du opnår lav byggehøjde  
 på gulvet

•  Du kan tage Devidry™ med  
 dig, hvis du flytter.  
 Og montere det lige så nemt 
 som første gang

•  Høj kvalitet, 5 års garanti og 
 passer til trægulve og tæpper

•  Skummåtterne reducerer 
 lyden fra en etage til en  
 anden

•  God driftsøkonomi og  
 høj komfort
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Skal det være nemt og sikkert?

Når du har valgt Devidry™, har du 
truff et et godt valg. Du opnår alle 
fordelene fra elektrisk gulvvarme, og 
samtidig får du en løsning, der er nem 
at montere - fra en producent med 
masser af viden og erfaring for, hvad 
der holder i længden.

Konceptet bag Devidry™ er lige så 
enkelt som selve produktet. Devidry™ 
består af en skummåtte, som inde-
holder 5 lag med hver sin funktion. 
Hver måtte er forsynet med et klik-
sammen system, der gør det meget 
nemt at lægge det samlede gulv.

Devidry™ kræver intet spartellag, 
og kan bruges til både trægulve og 
tæpper. Og glæd dig så også til, at 
Devidry™ reducerer lydniveauet, idet 
skummåtterne begrænser lydniveau-
et mellem boligens etager.
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4. Læg måtterne ud...

...og klik dem sammen. 

6. Sæt stikket i kontakten. Mærk den 
gode varme. Nu kan du montere 
gulvet ovenpå Devidry™. 
God fornøjelse.

Så nemt er det med Devidry™

1. Beskyttelsesdug
2. Varmekabler
3. Folie
4. Alufolie
5. Skum

1. Begynd med at tegne det areal 
op, som Devidry™ skal dække. Regn 
derefter ud hvor mange kvadratme-
tre, du skal bruge. 

2. Husk også at købe det tilhørende 
Devidry™ Kit, som indeholder blandt 
andet termostat og transformer. 
Ligeledes skal du huske fyldmåtterne, 
som er måtter uden varme i til at fylde 
ud med langs kanterne.

3. Rengør underlaget. Sørg for at 
underlaget er plant, og uden ujævn-
heder.

5. Monter transformer og termostat.

Efter måtterne er beskåret med hob-
bykniven fyldes op langs kanterne 
med fyldmåtterne.

55 W/m2  anvendes ovenpå 
trægulve.

100 W/m2 anvendes ovenpå 
 betongulve/ og brændbart 
 materiale.
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“Devidry™ er den logiske løsning
- og meget billigere i drift end vi troede”

“I forbindelse med renoveringen 
af vores hus, besluttede vi os for at 
lægge Devidry™ under laminat gulvet 
i husets kontor på ca. 25 kvm. Og det 
har vist sig at være et godt valg. På 
flere måder.

- For det første var det nemt at lægge, 
og det er man altså glad for når 
man er i gang med at renovere hele 
hjemmet. Der er jo masser af andre 
opgaver. Og ret hurtigt efter monter-
ingen, opdagede vi også, hvor let 
og billigt, det er i drift. Vi tænder på 
kontakten, og allerede efter et kvarter 
er der varmt på gulvet.

- I begyndelsen satte vi termostaten 
på 24 grader fordi rummet er et kon-

tor, og derfor præget af stillesiddende 
arbejde ved computeren. Men det 
viste sig, at det kun var nødvendigt at 
sætte den på 20 grader. Og så er det i 
øvrigt en rar fornemmelse, at varmen 
kommer nedefra, så man kan holde 
hovedet koldt når man arbejder.

- Noget helt andet, vi har lagt mærke 
til, er at Devidry™ også virker lydab-
sorberende. Laminatgulvets kliklyde 
fra skosåler er blevet dæmpet, og det 
øger fornemmelsen af højere kom-
fort. Og mere komfort er der også på 
elregningen. Vi kan ikke registrere 
nogen forskel i vores el-forbrug. 

- Med Devidry™ har vi fået den bedst 
tænkelige løsning, som tilmed er flek-

sibel på vores betingelser. Vi tænder 
og slukker efter behov ligesom med 
husets øvrige tekniske installationer. 
Og derfor virker Devidry™ egentlig 
også som en ret logisk løsning. Vi 
overvejer nu at lægge Devidry™ 
under gulvet langs de store vinduer i 
stuen, så vi får en hurtig opvarmning-
skilde i årets overgangsperioder, hvor 
der kan være periodevis behov for 
hurtig varme”

Ina S. Mikkelsen, 
Fredericia, Danmark, 44 år.

  



“Vi havde længe overvejet at få gulv-
varme i husets stue og familiekontor. 
Og det var planen, at det skulle være 
vandbaseret fordi, vi havde hørt så 
meget om at elektrisk gulvvarme er 
dyrt. Men så opdagede vi Devidry™, 
og satte os ind i, hvad det betød for 
dels totaløkonomien og dels monter-
ingsarbejdet.

- Vi nåede hurtigt frem til, at den 
bedste løsning var Devidry™. Vi tog 
det eksisterende trægulv i stuen 
op, monterede Devidry™ måtterne, 
lagde gulvet på plads, og tændte for 
varmen. Alt sammen ordnet på en 
dag. Nemt og temmelig billigt. Og ret 
praktisk at Devidry™ kun fylder 8 mm  
i højden - det gør monteringen nem i 

forhold til rummets øvrige bygnings-
elementer.

- Også totaløkonomien er fordelagtig. 
Vi kan ikke registrere nogen forskel på 
elregningen. Jeg tror det er fordi, at 
med konventionel vandbaseret gulv-
varme, har man anlægget kørende 
mere eller mindre hele tiden i vinter-
perioden. Med Devidry™ tænder og 
slukker vi, når der er brug for det.

- I familiens kontor, hvor min kone og 
jeg, og vores børn sidder foran com-
puteren, har vi indrettet det sådan 
at Devidry™, som her ligger under 
gulvtæppet,  tænder og slukker, når 
vi tænder og slukker for computeren. 
Og i den forbindelse er det smart, 

at gulvet bliver lynhurtigt varmt og 
behageligt.

- På samme måde kan vi også være 
mere impulsive med hensyn til kom-
forten på en kold sommeraften. Et klik 
på kontakten, og straks er der varmt 
på gulvet. Og det er jo netop omkring 
fødderne, at man har brug for den 
rare varme. Endnu en fordel, er at 
hvor vi før havde trægulvet liggende 
direkte på betonlaget under, har vi nu 
et ekstra lag skummåtte, som giver et 
plus på husets isolationsevne. På den 
måde har Devidry™ været en bonus 
på alle måder for vores familie”

Michael Nexoe, 
38 år og familiefar, Danmark

“Komfort på familiens betingelser
- og så er det både nemt og billigt”



Click & Plug Systemet

Devidry™ er udviklet og produceret af 
Danfoss, som med varemærket DEVI, 
er verdens førende producent af elek-
trisk gulvvarme. Danfoss Gruppen er 
Danmarks største industrivirksomhed 
med over 30.000 medarbejdere, og 
Danfoss er internationalt anerkendt 
som en af verdens ledende virksom-
heder indenfor varme- og køleauto-
matik og aircondition.

Devidry™ er udført i overensstemmel-
se med DEVI og Danfoss Gruppens 
tradition for høj kvalitet og dermed 
sikker drift i hverdagens brug af pro-
duktet. Derfor overholder Devidry™ 
også alle gældende nationale og in-
ternationale normer og myndigheds-
krav. 

Vil du vide mere om Devidry™ så klik 
ind på www.devi.com, hvor du blandt 
andet også kan læse om den 5 årige 
produktgaranti. 

DEVI A/S
Ulvehavevej 61
DK-7100 Vejle
Tel: +45 7642 4700
Fax: +45 7642 4701
www.devi.com

Art. Nr. Produkt

19911000 Devidry Kit 55 , termostat incl. sikkerhedsmodul for måtte 55 W/m²

19911001 Devidry Kit 100, termostat incl. sikkerhedsmodul for måtte 100 W/m²

89300000 Devidry 55, 1x1 m, varmemåtte 1 m², 55 W/m²,   22 W   

89300002 Devidry 55, 1x2 m, varmemåtte 2 m², 55 W/m²,   77 W

89300004 Devidry 55, 1x3 m, varmemåtte 3 m², 55 W/m², 132 W

89300006 Devidry 55, 1x4 m, varmemåtte 4 m², 55 W/m², 187 W

89300008 Devidry 55, 1x5 m, varmemåtte 5 m², 55 W/m², 242 W

89300020 Devidry 100, 1x1 m, varmemåtte 1 m², 100 W/m²,   40 W

89300022 Devidry 100, 1x2 m, varmemåtte 2 m², 100 W/m², 140 W

89300024 Devidry 100, 1x3 m, varmemåtte 3 m², 100 W/m², 240 W

89300026 Devidry 100, 1x4 m, varmemåtte 4 m², 100 W/m², 340 W

89300028 Devidry 100, 1x5 m, varmemåtte 5 m², 100 W/m², 440 W

89300030 Devidry FM1 - fi ller måtte 1 m²

89300031 Devidry FM2 - fi ller måtte 2 m²

89300032 Devidry FM3 - fi ller måtte 3 m²

Tekniske informationer

Tykkelse 8 mm

Spænding 230 V

Maks. Amp. pr. Devikit system 10 A

Lydisolering svarende til 17 db

Isolationsværdi 8 W/m²

WARRANTY

by DeviDry

10
YEARS

5
YEARS

WARRANTY

2
YEARS


