
 

Finn Leo har et sommerhus fra 
1790 på 237m2.
Det er den gamle møllegård i 
Havnsø.

Ejendommen er totalt renoveret 
og de fleste steder har Finn Leo 
fået indlagt gulvvarme.

Han har brugt traditionel isolering 
på 300mm.
Da han skulle have lagt gulvvarme 
i køkken og bryggers , valgte han 
at bruge Aluthermo Quattro, fordi 
han var træt af at det normalt 
tager et døgn at varme gulvet op, 
hvilket altid er et problem, da 
sommerhuset ofte kun bruges i 
weekenderne.

Når han nu tænder gulvvarmen 
tager det kun 1-2 timer inden 
gulvet er varmt.

Det er han ret glad for og han 
har planlagt i nær fremtid at 
brække de gulve op, hvor der er 
brugt traditionel isolering og i 
stedet bruge Aluthermo Quattro i 
stedet for flamingo.

Som han siger, det tager op til 
10 gange så lang tid at opvarme 
et gulv med flamingo isolering i 
forhold til Aluthermo Quattro.

Badeværelset er nok det første 
han vil starte med.

Finn Leo har også brugt 
Aluthermo Quattro under 
trægulvet i soveværelse og er 
glad for at der ikke længere er 
fodkoldt.

Finn Leo havde en tømrer-murer 
til at installere gulvvarmen og 
Aluthermo Quattro og han 
fortalte at Aluthermo Quattro er 
nemt at arbejde med -  kradser 
ikke og er nem at skære i.

Finn Leo vil meget gerne 
anbefale andre at bruge 
Aluthermo Quattro og folk er 
meget velkommen til at kontakte 
ham.

Produktsalg og vejledning er 
udført af
2T Byg Danmark
Rådhusgade 8
4990 Sakskøbing
Kontakt: Jacob Tvede
Mobil: 4078 8033

Refleksive isoleringsprodukter fra 
producenten Aluthermo
importeres, lagerføres, forhandles 
og distribueres af Adflexion Aps, 
som er eneimportør for 
Skandinavien inkl. Grønland, 
Færøerne og Island.
Se www.aluthermo.dk
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