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RSK Nr: Benämning Längd  
2716799 HeatUp Golvvärmerör Supersoft 12x2,0 120m
2716800 HeatUp Golvvärmerör Supersoft 16x2,0 100m
2716803 HeatUp Golvvärmerör Supersoft 16x2,0 300m
2716804 HeatUp Golvvärmerör Supersoft 16x2,0 500m
2716805 HeatUp Golvvärmerör Supersoft 20x2,0 300m
2716806 HeatUp Golvvärmerör Supersoft 20x2,0 500m
2716816 HeatUp Golvvärmerör ALU 16x2,0 300m

RSK Nr: Benämning Längd
2716807 HeatUp Värmerör ALU, Isolerad  25x2,5/13 50m
2716808 HeatUp Värmerör ALU, Isolerad  32x3,0/13 25m
2716817 HeatUp Värmerör ALU, Rör i Rör  25x2,5/34 50m
2716818 HeatUp Värmerör ALU, Rör i Rör  32x3,0/43 50m
2716809 HeatUp Värmerör ALU, RIR, Isolerad  25x2,5/34/13 50m
2716810 HeatUp Värmerör ALU, RIR, Isolerad  32x3,0/43/13 25m

RSK Nr: Benämning Antal
2987994 HeatUp Golvvärmefördelare 2:a, Rostfritt stål 1
2987996 HeatUp Golvvärmefördelare 3:a, Rostfritt stål 1
2987997 HeatUp Golvvärmefördelare 4:a, Rostfritt stål 1
2987998 HeatUp Golvvärmefördelare 5:a, Rostfritt stål 1
2987999 HeatUp Golvvärmefördelare 6:a, Rostfritt stål 1
2988000 HeatUp Golvvärmefördelare 7:a, Rostfritt stål 1
2988001 HeatUp Golvvärmefördelare 8:a, Rostfritt stål 1
2988002 HeatUp Golvvärmefördelare 9:a, Rostfritt stål 1
2988003 HeatUp Golvvärmefördelare 10:a, Rostfritt stål 1
2988004 HeatUp Golvvärmefördelare 11:a, Rostfritt stål 1
2988005 HeatUp Golvvärmefördelare 12:a, Rostfritt stål 1

RSK Nr: Benämning Antal
2998021 HeatUp Anslutningskoppling Euroconus 12x2,0 2/100
2998022 HeatUp Anslutningskoppling Euroconus 16x2,0 2/100
2998024 HeatUp Anslutningskoppling Euroconus 17x2,0 2/100
2998023 HeatUp Anslutningskoppling Euroconus 20x2,0 2/100
2988022 HeatUp Anslutningskoppling Euroconus 16x2,0 ALU 2/100

RSK Nr: Benämning Antal
2988024 HeatUp Rörböjningsstöd 12 1/10
2988025 HeatUp Rörböjningsstöd 16 1/10
2988026 HeatUp Rörböjningsstöd 20 1/10
2988027 HeatUp Rörböjningsstöd 25 1
2988028 HeatUp Rörböjningsstöd 32 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988029 HeatUp Kulventil rak, röd,blå i par, 1” 1
2988031 HeatUp Kulventil rak, röd,blå i par, 1” termometer 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988035 HeatUp Kulventil vinkel, röd,blå i par 1” termometer 1
2988036 HeatUp Kulventil vinkel, röd, enkel 1” termometer 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988041 HeatUp fördelarventil 1”, Kvs 4,5, M30x1,5 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988014 HeatUp Rak koppling 1”utv.gga x1” löpande mutter 1
2988032 HeatUp Rak koppling 3/4”utv.gga x1”löpande mutter 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988017 HeatUp Rak koppling 1”inv.gga x 1” utv.union 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988018 HeatUp vinkel 1”inv.gga x 1” utv.union 1
2988033 HeatUp vinkel 3/4”inv.gga x 1” utv.gga 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988012 HeatUp Rak koppling 3/4”utv.gga x 25 klämring ALU 1
2988010 HeatUp Rak koppling 1”utv.gga x 25 klämring ALU 1
2988011 HeatUp Rak koppling 1”utv.gga x 32 klämring ALU 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988039 HeatUp Injusteringsventil 1”, 4-15 l/min 1
2988040 HeatUp Injusteringsventil 1”, 10-40 l/min 1
2988037 HeatUp Injusteringsventil 1”, 20-90 l/min 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988038 HeatUp Kulventil vinkel,lång/kort i par 3/4” / 1” 1
2716820 HeatUp Termometer till kulventil 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988173 HeatUp Rak koppling 1” dubbelnippel 1
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RSK Nr: Benämning Antal 
2988106 HeatUp Minishunt max 60m2 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988107 HeatUp Shuntgrupp max 220m2 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988108 HeatUp Shuntgrupp max 300m2 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988109 HeatUp Shuntgrupp max 400m2 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988110 HeatUp ByPass, öppningstryck 0,15 bar 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988128 HeatUp Y-koppling Minishunt/fördelare 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988049 HeatUp Rak ventil 3/4” till Minishunt/fördelare 1
2988050 HeatUp Vinkel ventil 3/4” till Minishunt/fördelare 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988006 HeatUp Minifördelare tillopp 2:a 1
2988007 HeatUp Minifördelare tillopp 3:a 1
2988051 HeatUp Minifördelare tillopp 4:a 1
2988052 HeatUp Minifördelare tillopp 5:a 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988006 HeatUp Minifördelare retur 2:a 1
2988007 HeatUp Minifördelare retur 3:a 1
2988053 HeatUp Minifördelare retur 4:a 1
2988054 HeatUp Minifördelare retur 5:a 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988111 HeatUp Golvvärmeskåp 550x750x95mm, 5 slingor 1
2988112 HeatUp Golvvärmeskåp 800x750x95mm,10 slingor 1
2988113 HeatUp Golvvärmeskåp 950x750x95mm,12 slingor 1

Priserna inkluderar skåpsmuffar, stänkskydd och 
rörhållare. 

RSK Nr: Benämning Antal 
2988114 HeatUp Shuntskåp 550x750x95mm, 4 slingor 1
2988115 HeatUp Shuntskåp 800x750x95mm, 9 slingor 1
2988116 HeatUp Shuntskåp 950x750x95mm,12 slingor 1

Priserna inkluderar skåpsmuffar, stänkskydd och 
rörhållare. OBS! Ram och lucka måste användas 
ihop med shuntsåpet.

RSK Nr: Benämning Antal 
2988117 HeatUp Ram+lucka skåp 550x740 1
2988118 HeatUp Ram+lucka skåp 800x740 1
2988119 HeatUp Ram+lucka skåp 950x740 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988123 HeatUp Skåpsmuff rör 12-20mm 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988124 HeatUp Skåpsmuff rör 18-40mm 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988127 HeatUp Dräneringsavslutning 25mm, vinkel 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988126 HeatUp Dräneringsavslutning 25mm, bricka 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438617 HeatUp Väderskydd till fördelare och skåp 1
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RSK Nr: Benämning Längd
2988042 HeatUp Rörhållarskena 12mm utan hulling 1/100m
2988043 HeatUp Rörhållarskena 16-20mm utan hulling 1/100m
2988044 HeatUp Rörhållarskena 16-20mm med hulling 1/100m

RSK Nr: Benämning Antal 
2988045 HeatUp Rörhulling 16mm 1/400
2988046 HeatUp Rörhulling 20mm 1/250

RSK Nr: Benämning Antal 
2988048 HeatUp Buntband 100

RSK Nr: Benämning Antal 
2988047 HeatUp Najtråd 1000

RSK Nr: Benämning Antal 
2988068 HeatUp Aluminiumplåt 16mm, 180x1000x0,4mm 1/32/768
2988069 HeatUp Aluminiumplåt 16mm, 280x1000x0,4mm 1/42/840

RSK Nr: Benämning Antal 
2988055 HeatUp Spårad spånskiva, 1820x620x22 1/36

RSK Nr: Benämning Antal 
2988056 HeatUp Spårad vändskiva, 1220x620x22 1/36

RSK Nr: Benämning Längd
2988503 HeatUp Rörhållarskena U 16mm, 2m 2/32m
2988504 HeatUp Rörhållarskena U 20mm, 2m 2/32m
2438592 HeatUp Rörhållarskena U 25mm, 4m 4/64m

RSK Nr: Benämning Längd
2988057 HeatUp Stegljudsmatta 12x1000mm, 29dB 10m
2438616 HeatUp Stegljudsmatta 20x1000mm, 29dB 10m
2988058 HeatUp Stegljudsmatta 25x1000mm, 29dB 10m
2988059 HeatUp Stegljudsmatta 30x1000mm, 29dB 10m
2988060 HeatUp Stegljudsmatta 35x1000mm, 31dB 10m

RSK Nr: Benämning Antal 
2988065 HeatUp Clips för stegljudsmatta 12-20mm 200/40000 
2988066 HeatUp Clips för stegljudsmatta 25-40mm 200/40000 

RSK Nr: Benämning Antal 
2988067 HeatUp Clipsverktyg 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988064 HeatUp Kantband för stegljudsmatta, 50m/rulle 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988062 HeatUp Tejp för stegljudsmatta,50m 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988063 HeatUp Tejphållare 1
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RSK Nr: Benämning Antal
2988149 HeatUp EPS skiva 1200x600x30, S200, 16mm rör 1
2988150 HeatUp EPS skiva 1200x600x50, S200, 16mm rör 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988156 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x30, S200 1
2988157 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x50, S200 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988151 HeatUp EPS skiva 1200x600x30, S300, 16mm rör 1
2988152 HeatUp EPS skiva 1200x600x50, S300, 16mm rör 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988153 HeatUp EPS skiva 1200x600x20, S400, 16mm rör 1
2988154 HeatUp EPS skiva 1200x600x30, S400, 16mm rör 1
2988155 HeatUp EPS skiva 1200x600x50, S400, 16mm rör 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988158 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x20, S300 1
2988159 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x30, S300 1
2988160 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x50, S300 1

RSK Nr: Benämning Antal
2988161 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x20, S400 1
2988162 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x30, S400 1
2988163 HeatUp EPS m.ALU 1200x600x50, S400 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2998153 Heatup Lim Eco 375, 16 kg till EPS 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988164 HeatUp Systemskiva 1400x800x22mm 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988165 HeatUp Systemskiva 1400x800x33mm ,11mm isol. 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988166 HeatUp Systemskiva 1400x800x52mm ,30mm isol. 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988167 HeatUp Skarvskiva för systemskiva 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988172 HeatUp Dörrlist för systemskiva 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988170 HeatUp Expansionsfog för systemskiva 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988171 HeatUp Dubbelclips för systemskiva 100
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HeatUp Smart självreglerande trådbundet

HeatUp Base trådbundet standard

RSK Nr: Benämning Antal 
2988081 HeatUp Base Trådbunden Termostat 24V 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988082 HeatUp Base Kopplingsbox 10Z, 24V inkl.trafo 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988083 HeatUp Smart Rumstermostat 24V, för infällning 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988084 HeatUp Smart Rumstermostat 24V, utanpåliggande 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988086 HeatUp Smart Kopplingsbox 10Z, 24V, Inkl Trafo 1
2988087 HeatUp Smart Kopplingsbox 15Z, 24V, Inkl Trafo 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988094 HeatUp Smart Ställmotor 24V 1
2988095 HeatUp Smart Ställmotor 230V 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2998018 HeatUp Base Trådbunden Offentlig Termostat 24V 1

HeatUp Smart självreglerande trådlöst

RSK Nr: Benämning Antal 
2988088 HeatUp Smart Rumstermostat trådlös, digital 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988089 HeatUp Smart Rumstermostat trådlös IR, digital 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988086 HeatUp Smart Kopplingsbox 10Z, 24V, Inkl Trafo 1
2988087 HeatUp Smart Kopplingsbox 15Z, 24V, Inkl Trafo 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988102 HeatUp Smart radiomodul 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988094 HeatUp Smart Ställmotor 24V 1
2988095 HeatUp Smart Ställmotor 230V 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988085 HeatUp Smart Rumstermostat trådlös 1
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HeatUp Smart självreglerande tillbehör

RSK Nr: Benämning Antal 
2988099 HeatUp Smart Expansionsmodul 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988100 HeatUp Smart Appmodul 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988101 Heatup Smart Repeater 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988097 Heatup Smart Golvgivare 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988098 Heatup Enkelstyrning 1

Består av digital trådlös termostat, mottagare och 
ställmotor 230V

RSK Nr: Benämning Antal 
2438560 HeatUp Markvärmerör 25x2,3, 180m 180
2438561 HeatUp Markvärmerör 25x2,3, 400m 400

RSK Nr: Benämning Antal 
2438565 Heatup Markvärmefördelare 4, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438566 Heatup Markvärmefördelare 5, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438567 Heatup Markvärmefördelare 6, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438568 Heatup Markvärmefördelare 7, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438569 Heatup Markvärmefördelare 8, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438570 Heatup Markvärmefördelare 9, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438571 Heatup Markvärmefördelare 10, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438572 Heatup Markvärmefördelare 11, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1
2438573 Heatup Markvärmefördelare 12, 1 1/2”, inkl.AV,RV 1

HeatUp Markvärme

RSK Nr: Benämning Antal 
2438585 Heatup Anslutningskoppling Utv.gga 25x2,3 x 3/4” 1
2438587 Heatup Anslutningskoppling Inv.gga 25x2,3 x 3/4” 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438589 HeatUp Kulventil Inv. x Utv gga, 1 1/2” 1

Fördelare i 2” samt i plast PE offereras på förfrågan!

RSK Nr: Benämning Antal 
2438592 HeatUp Rörhållarskena 25 , 4m 4/64

RSK Nr: Benämning Antal 
2988027 HeatUp Rörböjningsstöd 25 1
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RSK Nr: Benämning Antal 
2438607 Heatup Styrenhet Enkelzon 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438608 Heatup Styrenhet Multizon 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438610 HeatUp Marksensor 10m 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438611 HeatUp Marksensor 25m, 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438613 HeatUp Monteringskit för marksensor 25m 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438615 HeatUp Utomhusgivare 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438614 HeatUp Givare fram och returledning 2,5m 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438618 Heatup Växlarpaket 25kW 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2438619 Heatup Växlarpaket 50kW 1
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RSK Nr: Benämning Antal 
2988070 HeatUp Överhandsfräs med vändfixtur 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988071 HeatUp Fräsdon för 16 mm rör 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988072 HeatUp Fräsverktyg för EPS skivor 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988120 HeatUp PEX Sax 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988130 HeatUp Rörvinda 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988508 HeatUp Elpanna 9kW,230/400V,kompl. m.flexslang 1

RSK Nr: Benämning Antal 
HeatUp Elpanna 2kW, SÄK,Exp, pump 1
Lanseras under 2020

RSK Nr: Benämning Antal 
HeatUp Värmeväxlare 5kW, SÄK,Exp.Pump 1
Lanseras under 2020

RSK Nr: Benämning Antal 
2988073 HeatUp Reparationskoppling 16mm rör 1/10
2988074 HeatUp Reparationskoppling 20mm rör 1/10

RSK Nr: Benämning Antal 
2988075 HeatUp Uppkragningsverktyg 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988076 HeatUp Uppkragningshuvud 16mm 1
2988077 HeatUp Uppkragningshuvud 20mm 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988078 HeatUp Pressverktyg 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988079 HeatUp Pressback 16mm 1
2988080 HeatUp Pressback 20mm 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2998037 HeatUp Automatisk Avluftare 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2988034 HeatUp Lock 3/4” med packning 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2998038 HeatUp Flödesmätare till Golvvärmefördelare 1

RSK Nr: Benämning Antal 
2716815 HeatUp Skyddsrör 20/25 100
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HeatUp...........
ETT FANTASTISKT INNEKLIMAT

HeatUp...........
VALFRIHETEN ATT MÖBLERA RUMMET SOM 
DU VILL DÅ GOLVVÄRMEN ÄR HELT OSYNLIG

HeatUp...........
DET ABSOLUT ENERGIEFFEKTIVASTE 
ALTERNATIVET ATT VÄRMA UPP DIN BOSTAD

HeatUp...........
20 ÅRS ERFARENHET AV GOLVVÄRME OCH VI
FINNS HÄR FÖR DIG 
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HeatUp Smart

Smart självreglerande golvvärmestyrning 
som helt kan anpassas till ditt hem

HeatUp:s nya golvvärmestyrning är helt självreglerande. Detta 
innebär att alla ventiler på golvvärmefördelaren ställs helt öppna 
och elektroniken sköter resten! Kan det bli enklare?
Systemet är också mycket flexibelt då samma kopplingsbox 
används till både tråddraget och trådlöst system.
Självklart kan du också styra hela ditt golvvärmesystem med en 
smart app i din mobiltelefon! 
Detta kallar vi SMART, ENKEL ELEKTRONIK!

Utöver ovan smarta enkla elektronik presenterar vi även nästa 
stora nyhet: HeatUp Smart tråddragna system kan monteras i 
de flesta förekommande elramarna på marknaden. 
Detta kallar vi DESIGNAD FLEXIBILITET!

HeatUp................
UNIK PROJEKTERINGSAVDELNING SOM 
PROJEKTERAR BERÄKNINGAR OCH 
GOLVVÄRMERITNINGAR INOM 24 TIMMAR

HeatUp................
UNIK LOGISTIK MED ALLT PÅ LAGER!
LEVERANS INOM 24 TIMMAR

HeatUp................
UNIK SERVICE MED OFFERT INOM 24 TIMMAR

HeatUp................
UNIK KOMPETENS MED ÖVER 25 ÅRS 
ERFARENHET AV GOLVVÄRMESYSTEM
FINNS HÄR FÖR DIG 

HeatUp...............
DITT SMARTA, SJÄLVREGLERANDE HEM MED 
HELA GOLVVÄRMESYSTEMET UPPKOPPLAT
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Om golvvärme

Det har visat sig att golvvärmen har en mycket lång historia.
Det finns spår redan från stenåldern som påminner mycket om 
golvvärme. Stenåldersmänniskorna ledde ut rökgaser från 
eldstäderna ut i marken för att värma upp golvet där familjen 
vistades och sov.

Golvvärmen har sedan dess utvecklas till att bli det mest 
omtyckta uppvärmningssystemet då det ger en optimal komfort. 
Det är också, med rätt förutsättningar och rätt projektering, ett 
mycket energieffektivt uppvärmningssytem med många 
tekniska och ekonomiska fördelar. 

Golvvärmen är ett lågtemperatursystem som är optimalt ihop 
med moderna uppvärmningskällor som t.ex. värmepumpar, 
solvärmesystem, pelletspannor samt kombination av dessa.
Ofta räcker det med vattentemperaturer på 25-30° C för att 
tillgodose byggnadens värmebehov. 

Vi upplever också golvvärmen som mycket komfortabel då det 
är en upplevelse att gå på behagligt varma golv. Dessutom blir 
värmen fördelad över hela rummet och sprids via strålning och 
fördelas jämt över rummet. Uppvärmning med radiatorer blir 
istället mycket lokal kring yttervägg och sprids via luftrörelser 
uppåt och lägger sig under taket.
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Fördelar med golvvärme

• Behagligt varma golv
• Motverkar kallras
• Fungerar för alla golvtyper
• Energieffektivt
• Passar bra med energisnåla uppvärmningskällor
• Motverkar dammbildning då luftrörelserna är mindre
• Varm luft vid fötter och kallare vid huvud upplevs behagligt
• Dold installation
• Inga synliga rör eller produkter längs väggar, golv och tak
• Lätt att möblera rummen då alla installationer är dolda
• Enkelt och snabbt montage

Teknisk info golvvärme

• Normaltemperatur vatten 25-40° C
• Normalt tryckfall: 20-25kPa
• Normalt temperaturfall vatten: 4-7° C
• Max slinglängd 12 rör: 65 meter
• Max slinglängd 16 rör: 90 meter
• Max slinglängd 20 rör: 120 meter
• C/C avstånd 12 rör: 120-150mm
• C/C avstånd 16 rör: 150-350mm
• C/C avstånd 20 rör: 250-450mm
• Rörförbrukning C/C 100mm: 11,0m/m2 golvyta
• Rörförbrukning C/C 150mm: 7,6m/m2 golvyta
• Rörförbrukning C/C 200mm: 5,5m/m2 golvyta
• Rörförbrukning C/C 250mm: 4,6m/m2 golvyta
• Rörförbrukning C/C 300mm: 3,8m/m2 golvyta
• Rörförbrukning C/C 350mm: 3,3 m/m2 golvyta
• Rörförbrukning C/C 400mm: 2,8m/m2 golvyta
• Max böjradie12 mm golvvärmerör =5x12=60mm=c/c 120mm
• Max böjradie16 mm golvvärmerör =5x16=80mm=c/c 160mm
• Max böjradie 20 mm golvvärmerör =5x20=100mm=c/c 200mm
• Max böjradie 25 mm markvärmerör =5x25=125mm=c/c 250mm
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Förläggningssätt

Ingjutning i betong:
HeatUp:s förläggningsprincip för ingjutning i betong, ”platta på mark” kan utföras på olika sätt. 
Nedan beskrivna förläggningssätt förutsätter att tjockleken på isoleringen bör vara minst 250 
mm. Detta för att förhindra fukt samt energiförluster.
Heatup har flera olika monteringsalternativ för ingjutning och rör i dim. 12, 16 samt 20 kan
användas. När rören är monterade, måste provtryckning utföras innan övergjutning sker. Låt
rören vara trycksatta under gjutprocessen. Finns det risk för frost måste rören fyllas med 30%
glykolblandat vatten för att förhindra frostsprängning av rören. Innan övergolv/ytskikt kan
läggas måste betongplattan vara uttorkad enligt HUS AMA.

HeatUp Rörhållarskena:
HeatUp Rörhållarskena finns för rördimensioner 12, 16, 20 samt 25mm.
Rörhållarskenan fixerar rören på bestämt djup samt på beräknat c/c avstånd. Skenan finns 
både med och utan hulling för att underlätta montage. Skena med hulling trycks fast i 
isoleringen med handkraft. Skena utan hulling fästs i isolering med clips alternativt fästs mot 
betong med t.ex. spikpistol. Rörhållarskenan kan enkelt byggas ihop och anpassas till rätt 
längd. Längden på skenan är som standard 1m. Rörhållarskenan bör läggas med 70-80 cm 
mellanrum för att inte röret ska ”flyta upp” i betongen.
Materialåtgång: 1,2-1,4 st/m2 bottenplatta.

HeatUp Rörhulling:
HeatUp Rörhulling finns för rördimensioner 16 och 20mm.Rörhullingen fixerar rören på 
bestämt djup samt på beräknat c/c avstånd. Rörhulling trycks fast i isoleringen med 
handkraft. Rörhulling bör monteras med 70-80 cm mellanrum för att inte röret ska ”flyta upp” 
i betongen. Rörhullingen kan också monteras i böjar i kombination med rörhållarskena.
Materialåtgång: 6-8 st/m2 bottenplatta.

HeatUp Najning och Buntband:
Najtråd eller buntband används då rören ska monteras mot armering.Röret kommer då 
längre upp i golvkonstruktionen. Viktigt är att rören täcks med minst 4cm betong ovan rör.
Materialåtgång: 6-8 st/m2 bottenplatta.

Ingjutning i betong:

HeatUp Systemskiva:
HeatUp Systemskiva finns i tre olika varianter. Utan isolering eller med 11mm resp. 30mm 
isolering, Systemskivan kräver ett plant, fast underlag och har integrerade rörhållare. 
Förläggningen går mycket snabbt då systemskivan läggs direkt ovanpå t.ex.ett bjälklag av 
betong. Systemskivan kan också limmas fast i underlaget. Mot väggar tejpas ett kanband 
som också systemskivan tejpas mot. Systemskivan skarvas med varandra med skarvskiva 
och rören kan vid behov fästas med dubbelclips.Viktigt är att konstruktionen blir som en 
”balja” så inte betongen kan rinna in under systemskivan. Viktigt är att rören täcks med minst 
4cm betong ovan rör.
Materialåtgång: 1,5 st/m2 bottenplatta.

HeatUp Stegljudsmatta:
HeatUp Stegljudsmatta finns i flera olika tjocklekar.Stegljudsmatta begränsar överföring av 
stegljud mellan olika våningsplan med upp till 31dB. Förläggningen går mycket snabbt då 
stegljudsmattan rullas ut i rummet direkt ovanpå t.ex.ett bjälklag av betong. Mot väggar tejpas 
ett kanband som också stegljudsmattan tejpas mot. Stegljudsmattan tejpas i alla skarvar och 
rören fästes med specialclips.Viktigt är att konstruktionen blir som en ”balja” så inte betongen 
kan rinna in under systemskivan. Viktigt är att rören täcks med minst 4cm betong ovan rör.
Materialåtgång: 1 st rulle/10m2 bottenplatta.
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Flytande förläggning:
HeatUp:s förläggningsprincip för flytande förläggning kan utföras på olika sätt. 
Förläggningssystemet är för bärande golv där behov av tilläggsisolering och/eller stegljuds-
dämpning behövs. Systemen används både vid nyproduktion och vid ROT som t.ex. källar-
utrymmen, befintlig platta på mark samt övervåningar. HeatUp har flera olika monterings-
alternativ för flytande förläggning och rör i dim.12 och 16 mm kan användas. När rören är 
monterade, måste provtryckning utföras innan övergolv/ytskikt läggs. Finns det risk för frost 
måste rören fyllas med 30% glykolblandat vatten för att förhindra frostsprängning av rören. 
Viktigt är att plattan under skivorna för flytande förläggning uppfyller normen för planhet enligt 
HUS AMA.

HeatUp EPS/Cellplast med ALU Plåt:
HeatUp EPS-Skiva finns i tre tjocklekar, 20,30 och 50mm. Skivan är producerad i cellplast med 
marknadens högsta tryckhållfasthet, S300. Skivan har 3 längsgående spår med c/c 200mm, 
integrerade vändningar samt spår för tillopp-och returledningar. Allt i samma skiva!
I de längsgående spåren trycks ALU-Plåten ned och rören ”trampas” enkelt ned i plåten.
Då plåten har omegaform ”nyper” den fast i EPS-skivan när röret trycks ned. Detta innebär 
också att kontakten mellan rör och plåt blir mycket bra och optimerar värmeöverföringen från 
rör via plåt till övergolv. Vid fördelare och andra tillfällen där den raka skivan kan vara svår att 
använda finns rundskivan som ett mycket bra komplement till förläggningen.
Materialåtgång: 1,4 st/m2 bottenplatta.

Flytande förläggning:

HeatUp EPS/Cellplast med integrerad ALU Folie:
HeatUp EPS-Skiva finns i tre tjocklekar, 20,30 och 50mm. Skivan är producerad i cellplast 
med marknadens högsta tryckhållfasthet, S300. Skivan har 3 längsgående spår med c/c 200, 
integrerade vändningar samt spår för tillopp-och returledningar. Allt i samma skiva!
Hela skivan är täckt av 0,1mm aluminiumfolie och rören ”trampas” enkelt ned i spåren.
Då skivan är heltäckt av aluminiumfolie blir värmeöverföringen från rör via folie till övergolv 
helt optimerad. Montaget av detta förläggningssätt går mycket fort och rationellt då inga lösa 
aluminiumplåtar behöver användas. Vid fördelare och andra tillfällen där den raka skivan kan 
vara svår att använda finns rundskivan med aluminiumfolie som ett mycket bra komplement till 
förläggningen.
Materialåtgång: 1,4 st/m2 bottenplatta.

HeatUp Akustikskiva med integrerad ALU Folie:
HeatUp Akustikskiva finns i tjocklek 24 mm. Skivan är producerad i ljuddämpande 
träfiber. Skivan har 3 längsgående spår med c/c 200, integrerade vändningar samt spår för 
tillopp-och returledningar. Allt i samma skiva! Hela skivan är täckt av 0,1mm aluminiumfolie 
och rören ”trampas” enkelt ned i spåren. Då skivan är heltäckt av aluminiumfolie blir 
värmeöverföringen från rör via folie till övergolv helt optimerad. Montaget av detta 
förläggningssätt går mycket fort och rationellt då inga lösa aluminiumplåtar behöver användas. 
Vid fördelare och andra tillfällen där den raka skivan kan vara svår att använda finns 
rundskivan med aluminiumfolie som ett mycket bra komplement till förläggningen. 
Akustikskivan används där stegljudsdämpning önskas mellan våningsplan.

Materialåtgång: 1,4 st/m2 bottenplatta.
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Träsystem:

HeatUp spårade spånskivor med ALU Plåt:
HeatUp Träsystem är självbärande ,spårade spånskivor som monteras direkt på bjälklaget och 
ersätter normala undergolv. Spånskivan kan också monteras på bärande golv och kan 
användas både vid nyproduktion samt ROT. Montaget av HeatUp träsystem är precis lika 
enkel som för ett vanligt spånskivegolv. Spårade skivan läggs på tvären över bjälklaget och 
består av spont på alla fyra sidor. Detta innebär att skarvarna kan vara mellan golvreglar och 
innebär enklare förläggning och mindre spill. Vändningar görs med antingen Heatup:s vänd-
skiva alternativt fräses egna vändningar i spårskivan. Under vändskiva samt egenfrästa spår 
måste en golvregel finnas. Maximala avståndet mellan golvreglar är 600mm. Viktigt är att 
golvet är plant för att inte missljud ska uppstå. Skivan har 3 längsgående spår med c/c 200mm. 
I de längsgående spåren trycks ALU-plåten ned och rören ”trampas” enkelt ned i plåten. Då 
plåten har omegaform ”nyper” den fast i spånskivan när röret trycks ned. Detta innebär också att 
kontakten mellan rör och plåt blir mycket bra och optimerar värmeöverföringen från rör via plåt 
till övergolv.Parkett eller laminatgolv kan läggas direkt på spånskivorna enligt golvleverantörens 
anvisningar. HeatUp rör i dim.16 mm ska användas. 

HeatUp glesregling med ALU Plåt:
HeatUp system för glesregling innebär att självbärande panel reglas upp på befintligt 
bjälklag och ersätter normala undergolv. Glesreglingen kan också monteras på bärande golv 
och kan användas både vid nyproduktion samt ROT. Panelen reglas upp vinkelrätt mot 
bjälklaget med ett mellanrum för aluminiumplåt och 16mm rör. Maximala avståndet mellan 
golvreglar är 600mm. Panelen spikas eller skruvas i bjälklaget. I de längsgående spåren trycks 
ALU-plåten ned och rören ”trampas” enkelt ned i plåten.Då plåten har omegaform ”nyper” den 
fast mellan panelen när röret trycks ned. Detta innebär också att kontakten mellan rör och plåt 
blir mycket bra och optimerar värmeöverföringen från rör via plåt till övergolv.Parkett eller trägolv 
på min 14mm kan läggas direkt på det glesreglade golvet enligt golvleverantörens 
anvisningar. HeatUp rör i dim.16 mm ska användas. 

AA VVS 09
AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.
Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och 
VVS Företagen. Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i 
olika led dem emellan. Leveransbestämmelserna skall tillämpas i Sverige såvida inte parterna skriftligen avtalat om annat.
Vid leverans av varor utom Sverige skall särskilt avtal träffas mellan parterna.
Begreppsbestämningar
Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
ALLMÄNT
1.
Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudets avgivande.
Säljaren skall under den tid som anges i punkterna 36,40 och 41 ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel 
i varan inklusive kostnader för lokalisering av fel, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader 
som uppkommit genom reparationen eller utbytet. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp.
2.
Alla ritningar, beskrivningar och tekniska handlingar som part tillhandahållit motpart förblir parts egendom. Motparten får endast an-
vända, reproducera eller delge tredje man sådan handling om så erfordras för det med handlingens överlämnande avsedda syftet.
FÖRFATTNINGAR M M
3.
Varan skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller enligt lagar, förordningar eller andra bindande före-skrifter för normal ellerav 
säljaren godkänd annan användning av varan.
Varan skall även uppfylla krav enligt de särskilda anvisningar som åberopas i parternas avtal.
4.
Ändras särskild anvisning efter det att avtal ingåtts skall part utan dröjsmål underrätta motparten därom.
Sker ändring enligt ovan skall även avtalet ändras i den mån kostnaderna eller leveranstiden påverkas.
PRODUKTINFORMATION OCH PROVER
5.
Försåld vara skall i allt väsentligt överensstämma med sådan produktinformation som åberopats av säljaren eller
av honom eller varans tillverkare senast allmänt publicerats.
6.
Prov är att betrakta som typprov om inte annat avtalats.
7.
Om inte annat avtalats skall varan åtföljas av sedvanliga montage-, drifts- och skötselinstruktioner eller skall dessa göras lätt till-
gängliga för köparen på annat sätt, exem-pelvis genom hänvisning till internet.
ANSVAR FÖR KONSTRUKTION MM
8.
Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för konstruktion som han tillhandahållit.
9.
Säljaren ansvarar inte för fel, som beror på av köparen tillhandahållet material.
MEDDELANDE
10.
Meddelande till motpart skall ställas till den person eller det tjänsteställe som enligt motparten handlägger ärendet samt innehålla 
av motparten meddelad beteckning, t ex projekt- eller ordernummer.
TRANSPORT OCH MOTTAGANDE
11.
Om inte annat avtalas ombesörjer säljaren transporten och står faran för varan under transporten och säljarens avlastning.
Säljaren skall lämna av köparen begärda uppgifter av betydelse för mottagandet av varan.
Av säljaren för transport anlitade personer skall vid avlämning av gods på arbetsområde bära namnbricka med uppgift om bärarens 
namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig, t ex i form av körkort eller ID-kort. Om köparen p g a underlåtelser i 
nämnda avseenden tvingas utge vite eller annat skadestånd skall säljaren gottgöra köparen för sådana kostnader.
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12.
Varan skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat sätt.
13.
Då säljaren ombesörjer transport skall köparen i god tid innan transporten påbörjas underrätta säljaren om transporten ej kan 
genomföras på sätt som är normalt eller på sätt som angivits av säljaren. I annat fall ansvarar köparen för tillfartsväg från allmän 
väg till mottag-ningsplatsen och vägar inom denna samt för att köparens mottagningsförhållanden medger avsett transportsätt.
14.
Om särskild lyftanordning erfordras vid avlastningen av varan, skall denna tillhandahållas av köparen och på dennes bekostnad 
om inget annat avtalats.
15.
Fraktkostnaden skall specificeras på faktura.
16.
Omhändertagande av emballage och förpackningar sker på köparens bekostnad och eventuella miljöavgifter som beslutats av 
myndigheter vidaredebiteras av säljaren på köparen.
RETURER
17.
Returer behandlas i enlighet med säljarens retur-godsbestämmelser.
LEVERANSTID
18.
Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej avtalad skall leverans ske utan dröjsmål.
AVISERING OM FÖRSENING
19.
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av varan eller framstår sådan försening som 
sannolik skall motparten utan dröjsmål underrättas. Dessutom skall den tidpunkt anges då leverans eller mottagande beräknas 
kunna ske. Om det visas att köparen godtagit förseningen skall förseningsvite ej utgå.Vad som sagts ovan gäller även i leverans 
ingående delleveranser.
ANSVAR FÖR FÖRSENING
20.
Levererar inte säljaren vara vid avtalad tidpunkt och beror detta inte på omständighet som anges under p 58 skall säljaren utge 
vite för försening. Vite skall utgå med 2.0 procent av avtalat nettopris för varje påbörjad vecka som säljaren är försenad med 
leverans av vara. Förseningsvitet skall inte överstiga 20 procent av varans pris, men vara lägst 1000 kr, såvida det inte med 
hänsyn till omständigheterna skäligen kan antas att köparen inte åsamkats någon skada av genom förseningen. Är varans pris 
mindre än 1000 kr, skall, med undantag enligt punkt 21, vite utgå med högst varans pris.
21.
Om försenad vara står i så omedelbart samband med tidigare levererad vara att sådan vara inte kan användas på avsett sätt 
eller inom av köparen avsedd tid, skall även för sådan vara vite utgå under tid till dess försenad vara levererats.
22.
När säljare är fabrikant och köpare grossist utgår vite vid försening enligt ovan endast om skriftligt ordererkännande med angiven 
leveranstidpunkt föreligger.
23.
Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt skriftligt krav härom utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar efter att 
leveransen skulle ha ägt rum.
24.
Vid försening med mottagandet av varan skall köparen erlägga betalning som om varan ifråga hade levererats vid ursprungligen 
avtalad leveranstidpunkt och ersätta säljaren för därigenom uppkomna kostnader.
25.
Utöver vad som ovan sagts har part inte rätt till ersättning för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt punkt 29.
26.
Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av väsentlig betydelse 
för honom och motparten insett eller borde ha insett detta.

27.
Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål, och
kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om han dessutom får
försenad vara levererad från annan än säljaren före den nya leverans-tidpunkt som denne aviserat enligt punkt 19.
Underlåter säljaren att avisera förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen får köparen
dock häva köpet enligt vad som sägs i punkt 26.
28.
Om försenad vara står i sådant samband med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att det skulle medfö-
ra betydande olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.
29.
Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada som uppkommer efter hävningen. Skadeståndet inklusi-
ve annan ersättning på grund av försening enligt avtalet skall inte överstiga 20 procent av leveransens värde.
Varje annat krav med anledning av hävningen är uteslutet.
30.
Utnyttjar part ej rätten att häva köpet inom 10 arbetsdagar från mottagandet av skriftlig avisering om försening, skall däri
angiven tidpunkt för leverans anses som ny leveranstid.
MOTTAGNINGSKONTROLL
31.
Följesedel skall åtfölja varan.
32.
När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varan avseende utifrån
synliga fel och kvittera emottagandet av varan på fraktförarens leveranssedel.
Om köparen inte kan närvara vid mottagandet avlämnas godset endast om köparen beordrat detta vid beställ-ningen.
Köparen godtar då att fraktföraren kvitterar god-set avseende kolliantal och utifrån synliga fel.
Uteblir köparen utan sådan överenskommelse returneras godset till säljaren och levereras därefter sedan nytt leveransdatum
överenskommits. Härvid debiteras till-kommande fraktkostnad.
33.
Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullgöras med efter varans art
anpassad omsorg.
REKLAMATION
34.
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om
felet (reklamationen).
35.
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan
varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transporten och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet
dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokumentet.
I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens
kännedom genom reklamation från annan. Vid reklamation p g a ansvar enligt punkt 36 skall reklamation ske senast två
månader efter utgången av ansvarstiden enligt denna punkt.
Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och omfattning.
SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL
36.
Säljaren ansvarar för fel i vara som framträder inom två år från varans avlämnande till köparen. Ansvarstiden för utbytt vara
eller reservdel skall inte överstiga ansvarstiden för ursprunglig vara.. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på normal
förslitning eller försämring.
För varor som skall användas vid entreprenad, där konsument inte är beställare, och för vilka köparen, d v s entreprenören,
avtalat om garantitider om fem år eller varans avlämnande till köparen, om inte annan längre tid har avtalats mellan säljare
och köpare.
Avtalet om fem års garanti eller mer, skall för att kunna göras gällande mot säljaren, kunna uppvisas av köparen samtidigt
med reklamation enligt punkt 35.
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Ansvarstiden vid sådana entreprenader är dock två år för:
- Inredningsdetaljer såsom badrumsmöbler och
duschanordningar
- Värmepumpar
- Verktyg
- I skriftligt ordererkännande angiven viss elektronisk
styrprodukt.
37.
Säljaren är inte ansvarig enligt punken 36 ovan för sådana fel som beror på olyckshändelse, felaktig montering eller installation,
felaktig skötsel , vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.
38.
Säljarens ansvarsåtagande enligt punkterna 36 och 40 är villkorat av:
- att köparen erhållit fabrikantens drifts- och
skötselinstruktioner eller att de efter skriftlig
hänvisning till internet, gjorts tillgängliga för köparen,
- att de överlämnats till nyttjaren utan dröjsmål,
- att nyttjaren sedan följt instruktionerna samt att detta i
tillämpliga fall dokumenterats genom förda journaler.
39.
Säljaren skall utan dröjsmål avhjälpa fel genom att i eget val reparera fel i varan eller utbyta felaktig vara. Säljarens
avhjälpningsåtagande omfattar dessutom att svara för transporter av felaktig eller utbytt vara. Underlåter säljaren att avhjälpa fel
eller företa omleverans har köparen efter skriftligt meddelande till säljaren rätt till prisavdrag.
40.
För fel i varan som framträder efter den i punkten 36 angivna tiden ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och visas ha
sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid (10 år) från den dag
varan avlämnats eller, efter särskild skriftlig överenskommelse, från den dag entreprenaden blivit godkänd.
41.
Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig i den utsträckning som följer av hans ansvarsförsäkring enligt punkt 1 ersätta
skada, som uppkommer genom felet.
För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om
skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.
Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara
som avses i punkt 58 och säljaren meddelar köparen detta enligt vad som anges i punkt 59.
Köparen skall vid skada genast anmäla till säljaren:
- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt
- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig
misstanke om att skada kan ha uppkommit.
42.
Om säljaren underlåter att utan dröjsmål avhjälpa fel och påta sig därmed sammanhängande kostnader har köparen rätt att själv
avhjälpa felet under förutsättning att säljaren dessförinnan haft möjlighet att besiktiga varan och överenskommit med
köparen om sätt och kostnader för avhjälpandet. Om köparen avhjälper felet utan sådan överenskommelse utgår ingen ersätt-
ning. I brådskande fall har köparen dock rätt att själv avhjälpa felet och få ersättning för därmed sammanhängande skäliga kost-
nader under förutsättning att han förfar med omdöme och inom tre arbetsdagar till säljaren rapporterar åtgärdens omfattning
43.
Om installatör utkräver ansvar för fel i vara och därmed sammanhängande kostnader av grossist är fabrikant skyldig att
medverka vid reglering av detta ansvar.

44.
För begränsning av avhjälpandekostnader på yttre VA-ledningar skall köparen före igenfyllning av rörgrav täthetsprova 
ledningarna enligt gällande normer och fabrikantens anvisningar.
45.
Om avhjälpandet eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig 
vara och vara som har samband därmed, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta.
46.
Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan ej göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har 
därutöver ej rätt till ersättning för skada på annan egendom än den försålda varan i vidare mån än som anges i punkten 41 ovan.
BEFARAT AVTALSBROTT
47.
Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att part inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får motparten för sin del 
inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets rätta fullgörande. Om säker-
het inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts.
48.
Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan 
förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.
49.
Häver köparen i fråga om delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av 
sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.
PRIS
50.
Köparen skall utöver avtalat pris utge mervärdeskatt och miljöavgifter enligt lag. Om inte annat skriftligen avtalats gäller leverans-
dagens pris.
BETALNING OCH PRESKRIPTION
51.
Säljaren skall till köparen översända faktura senast fyra månader efter slutleverans eller om detta ger säljaren längre tid för 
fakturering, fyra månader efter den dag då köparens entreprenad avlämnats. Har så ej skett har säljaren ej rätt till betalning för 
senare översänd faktura.
52.
Avser säljarens fordran belopp som ingår i köparens kontraktssumma eller mervärdeskatt avseende dennes entreprenad, är 
preskriptionstiden 22 månader räknat från entreprenadens godkännande.
53.
Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden från den tidpunkt då 
han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än tio år räknat från den dag varan avlämnats.
54.
Erläggs inte betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt 
räntelagen om inte annan räntesats avtalats.
55.
Har köparen krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som mot-svarar kravet. 
Köparen är skyldig att utan dröjsmål skriftligt redovisa grunden för sitt innehållande.
56.
Ostridigt belopp skall betalas av köparen enligt gällande betalningsvillkor.
57.
Betalning innebär inte godkännande av varan.
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BEFRIELSEGRUNDER
58.
Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullbordande försvåras till följd av omständighet på motpartens sida eller 
till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndig-hetsbeslut, omfattande driftstörningar har 
parten eller underleverantör eller annat av parten icke vållat för-hållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte 
rimligen kunnat undanröja.
59.
För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar motparten om att befriel-
segrundande omständighet inträffat.
60.
Kan köpet inte fullbordas inom skälig tid till följd av omständigheter enligt punkten 58 ovan, får part häva köpet till den del dess 
fullgörande hindras.
4
61.
Vid hävning enligt punkten 60 ovan får ytterligare påföljd göras gällande i förhållande till motparten endast om denne orsakat 
förseningen.
PRODUKTSÄKERHET
62.
Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetsla-
gen, 2004:451, om åläggandet har sin grund i egenskaper hos varan som köpet omfattar.
TVIST
63.
Tvister i anledning av köpet skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän, (1999:116), och med tillämpning av 
svensk nationell rätt. Skiljeför-farandet skall äga rum i Sverige. Om det omtvistade beloppet inte överstiger 10 prisbasbelopp 
skall tvisten dock, om parterna inte överenskommit om annat, avgöras vid allmän domstol.
____________________
Gäller fr.o.m. 2009-01-01

Noteringar:

Alla priser i listan är brutto exkl.moms
Heatup Sverige AB reserverar sig för ev. fel i prislistan
samt eventuella senare prisförändringar.

Leveransbestämmelser:  AA VVS 09

Leveransvillkor: Ex Work Heatup:s lager

Betalningsvillkor: Avtalskund 30 dagar
Ej avtalskund förskottsbetalning

Kontor Göteborg:

Heatup Sverige AB
A Odhners Gata 41
421 30 Västra Frölunda

Tel Vxl:  010-480 86 00
E-mail:  info@heatup.se
WEB: www.heatup.se

Kontor Stockholm:

Heatup Sverige AB
Byängsgränd 14
120 40 Årsta
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