wesseltoftvarmekilde
Om produktene/About the products
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Aldri mer kald og frossen kropp
No more a cold and frozen body

Wesseltoft nye, innovative varmekilder dekker
dine personlige varmebehov, og sørger for
bedre komfort med minimalt strømforbruk.
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Alle kan bruke Wesseltoft varmekilder
Wesseltoft varmekilder er konstruert for at hvem som
helst skal kunne bruke dem og ha glede av dem. Både
barn, voksne, gamle, uføre, syke og demente.
Varmekildene er sikret mot overoppheting, selv om de
skulle bli tildekket eller velte. Siden mindre enn 10%
av varmeenergien er rettet ned mot gulvet, kan de
brukes på alle typer gulv, også på myke gulvtepper og
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parkettgulv. Disse varmekildene er også mekanisk solide
og tåler like røff behandling som vanlige flyttbare
varmeovner. Berøringstemperaturen deres er også for
lav til å kunne skade noen.
Bestem selv hvordan ovnen skal reguleres
Wesseltoft varmekilder er laget med størst mulig krav til
sikkerhet. Vi har også lagt vekt på å gjøre konstruksjonen
så enkel og effektiv som mulig.
De har ingen innebygget regulering: Vi vil at du selv
skal bestemme om de skal kobles til en standard termostat,
tidsbryter eller fjernstyringsenhet.

“Ved å senke temperaturen i rommet med en til to grader, får man tosifret reduksjon
av energiforbruket. Derfor betaler disse produktene seg selv over kort tid”
“By lowering the temperature in the room with one or two degrees, one gets doubledigit reduction of energy consumption. You will then save your money in a short time”

Wesseltoft new, innovative sources of heat
meets your personal heating needs, providing
greater comfort with minimal power consumption.
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Anyone can use Wesseltoft heat sources
Wesseltoft heat source is designed for anyone to use
and enjoy. Children, adults, aged, the disabled, the sick
and demented.
The heat sources are secured against overheating,
although they should be covered or overturn. Since less
than 10% of the heat energy is directed to the floor, they
can be used on all types of flooring, even on soft carpets

and parquet flooring. These hot springs are also mechanically solid and can withstand rough treatment as other
movable heaters. The temperature is also to low to harm
anyone by touch.
Regulate the heat yourself
Wesseltoft heaters are made with the greatest possible
safety requirements. We have also emphasized to make
the construction as simple and efficient as possible.
They have no built-in control: You decide whether they
should be connected to a standard thermostat, timer or
remote control unit.
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Fotvarmer

Lengde/Lenght: 51 cm

Footwarmer

1

2

Kalde ben og føtter er ofte grunnen til at vi fryser.
Denne geniale fotvarmeren fra Wesseltoft øker
temperaturen ved føttene dine med 4 - 5°C. Det er
nok til at du føler deg god og varm, selv i rom med lav
innetemperatur.
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Bredde/Width:

23 cm

Høyde/Height:

6,5 cm
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Hele 95 % av varmen fra Wesseltoft fotvarmer styres
direkte mot føttene til den som fryser. Mange blir da
så gode og varme at romtemperaturen kan senkes med
2 - 3°C. Dermed reduseres energiforbruket i huset med
inntil 20 %!

Type:

WKF200

Effekt:
Spenning:

200 watt
230 volt AC

Cold feet and legs often make you freeze.
The brilliant foot warmer from Wesseltoft raises
the temperature at your feet with 4 - 5°C. It’s enough to
make you feel nice and warm, even in rooms with low
indoor temperatures.
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Fully 95 % of the heat from the foot warmer is directed
straight towards the users feet. The direct heat often
results in that the user feel so nice and warm that the
general room temperature can be lowered by 2 - 3°C.
This reduces energy consumption in the building by up
to 20 %!
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Sengvarmer

Lengde/Lenght:

Bedwarmer

1

2

3

Wesseltoft sengevarmer leder en lav varme
gjennom sengen slik at den alltid er tørr, lun og
behagelig. Annen varme i rommet kan da reduseres.
Dessuten er produktet så trygt og sikkert at det kan stå
på hele tiden i motsetning til vanlige sengevarmere.
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100 cm

Bredde/Width:

21 cm

Høyde/Height:

4 cm (med ben 25 cm)

4

Wesseltoft sengvarmer passer over alt, til alle slags
senger, og kan brukes av alle: Barn, voksne, gamle, uføre,
syke og demente. Den kan enten settes på gulvet under
sengen, eller du kan henge den opp under madrassen
(ekstrautstyr).

Type:

WKF150

Effekt:
Spenning:

150 watt
230 volt AC

Wesseltoft bed warmer leads a low heat through
the bed so that it is always dry, warm and comfortable. You can then reduce other heat sources in the room.
Additionally, the product is so safe and secure that it can
be left on all the time, unlike regular bed warmers.
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Wesseltoft bed warmer fits everywhere, all kinds of
beds, and can be used by all: Children, adults, old,
disabled, sick and demented. It can either be placed on
the floor under the bed, or you can hang it up under the
mattress. (extra equipment)
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Skotørker

Lengde/Lenght: 100 cm

Shoe dryer

1

2

Wesseltoft skotørker sørger effektivt for at
skoene dine er tørre og varme når du skal ta fatt
på en ny dag. Den har et lavt strømforbruk.
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Bredde/Width:

21 cm

Høyde/Height:

4 cm (med ben 25 cm)

4

Wesseltoft skotørker har lav overflatetemperatur,
og kan trygt brukes til alle typer sko, selv de mest
ømfintlige penskoene. Siden 90% av varmen styres opp
mot skoene som skal tørkes, kan tørre sko gjerne
settes under skotørkeren.

Type:

WKF75

Effekt:
Spenning:

75 watt
230 volt AC

Wesseltoft shoe dryer make sure that your
shoes are dry and warm at the start of a new day.
It has a low power consumption.
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Wesseltoft shoe dryer has a low surface temperature
and can be used safely with all types of shoes, even
the most sensitive city shoes. Since 90% of the heat is
directed towards the shoes that is to be dried, your
already dry shoes can be put under the dryer.
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Produktene
The products

Fotvarmer/foot warmer

Sengvarmer/Bed warmer

Skotørker/Shoe dryer
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Wesseltofts geniale fotvarmer gir behagelig innetemperatur for alle. Wesseltoft’s brilliant foot warmer
provides comfortable indoor temperature for all.
Med Wesseltofts geniale sengevarmer behøver du
aldri mer å grue deg for å gå til sengs i et iskaldt
soverom. With Wesseltoft bed warmer you do not ever
have to fear a cold bed in a cold bedroom.
Wesseltoft skotørker sørger effektivt for at skoene
dine er tørre og varme når du skal ta fatt på en ny dag.
Wesseltoft shoe dryer make sure that your shoes are warm
and dry at the start of a new day.
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Helstøpt norsk oppfinnelse og produkt
Wesseltoft varmekilder er utviklet i Norge,
patentert både i Norge og utlandet, produsert hos
arbeidsmarkedsbedriften KANMER på Årnes, i egen
bedrift og er støttet av Innovasjon Norge.

A norwegian invention and product
Wesseltoft heat sources are developed in Norway,
patented both in Norway and abroad, produced by
KANMER on Årnes Akershus, in our own company
and supported by Innovation Norway.

I produksjonen av Wesseltoft varmekilder setter vi vår
ære i å kun bruke de beste råvarene og markedets mest
moderne og avanserte produksjonsteknologi.

In the production of Wesseltoft heat sources we take
pride in using only the best materials and the most
modern and advanced production technology.

E

11

wesseltoft varmekilde
Mobil: +47 909 21 131 e-post: per@wesseltoft.no
Mobil: +47 952 13 027 e-post: ellen@wesseltoft.no

Storgaten 99, 3060 Svelvik
www.wesseltoft.no
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