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Vi är nordiska ända in i själen,  
och därför är vi vana vid vårt tuffa 
klimat som går genom märg och 
ben när vinden viner runt öronen 
på oss. Vi behöver bli uppvärmda, 
men vi ska göra det på rätt sätt – 
ett sätt som varken är komplicerat, 
kostar skjortan eller skadar miljön. 
Och dessutom ska det vara läckert. 
Ur dessa tankar uppstod Wishco: 
Värmelampor som tål  klimatet på 
våra nordiska breddgrader, med 
ben i näsan och modiga stånd-
punkter.

Wishco är värme med attityd
Värmelamporna ska värma dig, 
se till att det känns mysigt utom-
hus och hjälpa till att skapa rätt 
stämning – och de får absolut inte 
påverka vårt klimat negativt.

Det är vår ståndpunkt som vi inte 
kompromissar med. Därför har  
vi redan från början haft en tydlig 
policy som går ut på att vi ständigt 
ska förbättra oss vad gäller klimat 
och miljö. Vi testar, förbättrar och  
utvecklar kontinuerligt nya tekno-

logier, så att våra värmelampor kan 
utnyttja energin så effektivt som 
möjligt, använder så lite ström som 
möjligt – och materialen kan åter-
vinnas när en Wishco värmelampa 
är utsliten efter många år. Detta 
är Wishcos DNA: miljömedveten 
värme för alla.

Wishco är enkel
Du köper en värmelampa för att  
du vill har det skönt och varmt när 
du sitter ute – alltid, hela tiden. 
Därför ska det vara lätt för dig att 
använda din värmelampa. Inga 
krångliga förlängningssladdar, 
kablar, gasflaskor eller öppen 
låga. Du behöver inte traska upp 
på vinden för att hitta en värme-
lampa i en flyttlåda. Du behöver 
inte ta in värmelampan så snart 
kylan sänker sig. Bara enkel, säker 
värme som du slår på när du är 
ute – och stänger av när du går in. 
Värme som alltid är redo – lätt och 
smidigt. Precis så är Wishco.

Wishco är kvalitet
När vi ger dig 3 års garanti och är 
kvalitetssäkrade av TÜV så gör vi 
det inte för skojs skull. Vi menar 
det väldigt seriöst när vi lyfter fram 
kvaliteten på våra värmelampor. 
Den bästa tekniken, den mest 
innovativa värmelösningen och 
den bästa förpackningen. Wishco 
CarboTek® säkerställer en hög-
effektiv värmelampa, Low-glare 
ger ett markant begränsat rött 
restljus och IR-tekniken begränsar 
energiförlusten.

Vi gör värmelampor som är läckra 
att titta på eftersom de är gjorda 
av bra material i minimalistisk 
design. Vi gör värmelampor som är 
effektiva – för det är ett måste här 
i Norden. Vi gör värmelampor som 
tål alla slags väder.

Wishco är nordisk
– utifrån och in
Wishco är värmelampor som har 
tagits fram i Norden för Norden

Du slår på den när du är ute. Du  
stänger av den när du går in. Värme 
som alltid är redo – lätt och smidigt.
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“Att sitta på balkongen med vänner  
och familj under de varma värmeböljorna 
är bland det mysigaste jag vet.

Innan vi utökade våra kvadratmeter  
med grannlägenheten var det ofta  
svårt att ha gäster på kvällen utan att 
barnen höll sig vakna under längre tid. 
Det är perfekt att flytta ut på balkongen 
och fortsätt kvällen där ute – både när  
solen står högt men det blåser, och under 
de sena timmarna när solen har gått ner  
– faktiskt året om, eftersom det är full  
fart på värmen under terrassvärmarna 
från Wishco.”

May Silja Andersen Holm – bloggare och Wishco-ambassadör  – sydhavnsmor.dk – @maysilja

Läs hela 
Mays artikel 
här
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Wishco har från början haft en 
tydlig policy att vi ständigt ska 
förbättra oss vad gäller klimat 
och miljö. Vi testar, förbättrar och 
utvecklar kontinuerligt ny teknik 
så att våra värmelampor utnyttjar 
energi så effektivt som möjligt och 
så att materialen kan återvinnas.

Inget direkt CO2-utsläpp 
Wishcos värmelampor lämnar ett 
mindre CO2-avtryck jämfört med 
gasoldrivna terrassvärmare. Det 
beror på energibesparingen, och 
det beror även på att Wishcos 
infraröda värmeböljor bara värmer 
dig och inte luften omkring dig. 
Värmen är fokuserad och försvin-
ner inte upp i luften till skillnad 
från gasolvärme.

Mindre miljöpåverkan
En kvalitetsprodukt som Wishco 
håller länge, faktiskt upp till 7-8 
år. Det innebär naturligtvis att 
du slipper gå ut och köpa en ny 

värmelampa de närmaste åren. 
Det minskar miljöpåverkan när vi 
inte slänger och tillverkar nytt hela 
tiden.

Återvinning och hållbarhet
Wishco har ett Elretur certifikat 
som dokumenterar att över 70 % 
av våra värmelampor består av 
återvinningsbart material. En 
hållbar produkt kan utvecklas i 
kvalitetsmaterial – det ses på det 
ytterst låga antalet produktionsfel. 
En Wishco värmelampa kan briljera 
med att endast ha 4,7 produktions-
fel per 1 000 enheter. Bransch-
genomsnittet är 46,3.

FN:s miljöcertifiering 2023 
Solamagic-gruppen som äger 
Wishco räknar med att kunna ingå i 
den unika grupp av företag som är 
certifierade enligt FN:s klimatmål 
2023 – vi är redan på god väg. Inga 
andra tillverkare av utomhusvärme 
har hittills nått så långt.

Vi har alla ett ansvar
Inget energisvinn, inga direkta CO2-utsläpp  
och ingen överproduktion

Våra värderingar rimmar  
på hållbarhet och mindre  
miljöpåverkan.
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Wishco övertrumfar vilken gasolvärmelösning som helst – både vad gäller 
miljöpåverkan och förbrukning. Det är därför vi tillverkar värmelampor.

Wishco är värme för alla och det bör priset avspegla. Vi har tagit fram  
en produkt som är billigare att använda än gasol när du vill värma dig.

Om du använder en gasoldriven terrassvärmare från vår till höst får du 
snabbt en förbrukning på 200 drifttimmar årligen. Det ger en stor kostnad 
enbart för gasol – faktiskt över 6 350 DKK.

En Wishco MINI 1500 täcker ungefär samma yta som en vanlig gasol-
värmare, så den är bra att jämföra med. Med samma förbrukning, alltså 
200 drifttimmar per år, använder du drygt 600 kr – eller 3,20 kr per timme. 
Låter 200 timmar som mycket? Låt oss då säga 100 drifttimmar. Då ligger 
notan på ca. 300 kr årligen.

Du sparar alltså upp till 6 000 kr per år när du väljer en Wishco i stället  
för en gasoldriven terrassvärmare. Det värmer din plånbok.

Har du inte vunnit  
på Lotto idag heller?
Du behöver inte vara miljonär 
för att ha en Wishco.

Spara upp till 6 000 kr per år genom 
att värma dig med en Wishco i stället 
för en gasoldriven terrassvärmare.

Wishco – värme för alla      /      v 01.018 
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“När du köper en av Wishcos terrass-
värmare kan du med gott samvete slå  
på den på kvällarna när du behöver lite 
extra värme.

När vi letade efter en terrassvärmare  
var det viktigt för oss att Wischos  
modeller är elektriska. Om du väljer  
en gasoldriven terrassvärmare släpper 
du inte bara ut mer CO2 utan även lokalt 
förorenande CO och NOx. Så därför  
bör du välja en eldriven modell om  
du vill skona miljön.”

Lise Vandborg – “nybyggare”, bloggare och Wishco-ambassadör – @lisevandborg

Läs hela 
Lises artikel 
här
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När TÜV godkänner vet du att det är bra
Om du är osäker på kvaliteten, fråga TÜV. Som en av två tillverkare av 
 värmelampor på marknaden har Wishco godkänts av det tyska kvalitets-
säkringsinstitutet TÜV som testar och certifierar tekniska system, produk-
ter och anläggningar. Alla vill ha en TÜV-stämpel, men det är inte något 
man bara får. TÜV testar bl.a. hållbarhet, funktion och kvalitet.

När du anskaffar dig en produkt som är TÜV-godkänd är du garanterad  
en mycket hög kvalitet – precis som en Wishco.

Njut av värmen i många år
En Wishco håller länge – därför vågar vi utan tvekan ge dig 3 års garanti. 
Det spelar förstås ingen roll om du väljer en MINI, en PRO eller en FLEX. 
Låt din Wishco matcha ditt favoritställe – både PRO och MINI finns i olika 
färger, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Ultimativ prestanda
En hög prestanda hänger ihop med modern teknik och de bästa värmarna 
som är själva hjärtat i en kvalitetsvärmelampa. Wishco bygger på vår egen 
CarboTek®-teknik som gör att värmarna presterar 5-8 % mer än en genom-
snittlig värmelampa – utan att använda mer energi alltså.

Oavsett vilken modell du väljer, så är du garanterad en värmelampa som 
du får glädje av i många år. Vår tidlösa, minimalistiska och nordiska design 
gör att du lätt kan integrera den infraröda terrassvärmaren på vilken bal-
kong eller terrass som helst.

En värmelampa är inte  
bara en värmelampa
Med en Wishco på terrassen är du alltid  
garanterad varma stunder, lång hållbarhet  
och inte minst kvalitet.

3 års garanti på alla Wishco värme-
lampor – naturligtvis.
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Vi gillar att prata om oss själva – och vi älskar när andra pratar  
om oss. Därför har vi samlat allt i en blogg, och här kan du hitta  
bra läsning med massor av inspiration för uterummet. Några  
historier är skrivna av våra fantastiska ambassadörer, andra  
har vi själv skrivit.

Vi ser fram emot att inspirera dig så att du kan bli varm.

Värme för alla
En Wishco-blogg

Se alla våra 
blogginlägg

här
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Har du skapat den finaste myshörnan på din terrass? Blev din grillfest  
ännu bättre sent på kvällen eftersom du slapp flytta in festen inomhus?

Dela och inspirera andra!

Vi tycker att Wishco skapar en perfekt stämning på trädgårdsfesten,  
när du äter hämtmat på balkongen och när du har en myskväll i koloni-
trädgården med dina vänner.

Wishco är värme för alla. Därför hoppas vi att du delar med dig av  
dina mysiga stunder när du slog på värmen.

Använd hashtaggen #MyWishco och se när andra delar med sig av  
sina inspirerande uterum.

Följ oss på wishco_innovation

My Wishco – inspirera andra 
och dela dina varma stunder
Använd hashtaggen #MyWishco på Instagram  
och bli sedd i vårt flöde.

Följ  
inspirationen  

här
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Det är insidan som räknas – spe-
ciellt i en värmelampa för våra 
kalla nordiska breddgrader. Det  
är värmarna och tekniken som 
ger så hög effekt och som även 
säkerställer låg energiförbrukning. 
Därför är våra värmelampor gjorda 
med den bästa tekniken – vi har 
faktiskt utvecklat den själva. Där-
för vet vi att det fungerar.

Infraröda värmeböljor
Det lättaste sättet för oss att 
förklara varför Wishco övertrumfar 
de allra flesta uteplatsvärmare 
– och särskilt de gasoldrivna – är 
helt klart genom att beskriva hur 
Wishco faktiskt värmer.

Vi är säkra på att du känner igen 
situationen när du sitter ute en 
fin sommardag, och inte förrän 
solen försvinner bakom horisonten 
upptäcker du att du har glömt din 
varma tröja därhemma. Förr i tiden 
tände man terrrassvärmaren – och 
den använde gasol och värmde 
bara upp några av er runt bordet, 
och inte var det kul att sitta för 
nära heller.

Wishco är en infraröd terrassvär-
mare som använder värmeböljor 
i stället – och den är eldriven. 
Vär me böljorna värmer bara det de 
träffar. Inte luften eller fåglarna i 
busken. Dessutom går det snabbt 
– faktiskt ger den värme på bara 
en sekund. Och hur är det möjligt, 
undrar du då?

CarboTek®
Wishcos värmelampor är gjorda 
med CarboTek®, som är kolfiber-
baserade värmare där kolfiber 
spelar en avgörande roll. Värmar-
na har hög prestanda, men vi 
har höjt ribban och installerat en 
halogenbaserad gas i samspel 
med värmaren – och tillsammans 
säkerställer det att Wishco värmer 

alla i komfortzonen på bara några 
sekunder.

Det är inte bara varma ord vi slän-
ger ur oss. Det irländska institutet 
QQI har genomfört ett test som 
konkluderar att CarboTek®-värma-
ren värmer huden effektivare  
än många andra teknologier på 
marknaden. Det är vi verkligen 
glada över – och det blir du också.

Low-glare®
Du behöver inte bekymra dig om 
irriterande rött restljus från värme-
lampan när du köper en Wishco 
värmelampa. Vi tycker själva att 
det är rätt irriterande, och där-
för har vi gjort något åt det. Vår 
Low-glare®-teknik säkerställer  
att det röda restljuset begränsas 
avsevärt (50-55 LUX). Stämningen 
ska inte lida när du vill hålla dig 
varm.

IR-teknik
För oss handlar värmeteknik 
framför allt om att utnyttja energin 
på bästa möjliga sätt. Det ska helst 
vara så att energin vi skickar in i 
värmelampan också kommer ut 
igen i form av värme. Precis så fun-
gerar infraröd värme – det vill säga 
IR-teknik. Mindre ström, högre 
effekt, betydligt bättre energiut-
nyttjande. Det värmer  
våra miljöhjärtan.

Så här fungerar din Wishco
Vi tar kvalitet och teknik seriöst.  
Det är ju det som värmer oss.

Vi tar värmen seriöst så att du  
aldrig behöver frysa på en sommar-
kväll eller en vårmorgon. 
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MINIVinka adjö till kylan med MINI: Värmelampan som är gjord för vårt nordiska klimat, 
har mjuka former, hög effekt och passar in överallt. MINI värmer upp till 17 m2 
men tar nästan ingen plats. Låt dig inte luras av storleken. MINI är stark, effektiv 
och kan göra jobbet utan irriterande rött restljus – det har nämligen reducerats 
avsevärt i MINI. Det är bara att slå på MINI och var så god, njut av värmen. På helt 
rätt sätt.

Bjud in dina vänner till trevlig gemenskap med MINI – det blir en mysig kväll.

Wishco MINI
Wishco MINI är nordisk ända in i kärnan. Den är liten,  
enkel och snygg – med en kännbar effekt. Produktinformation:

Effekt: 1 500 eller 2 000 watt
Färg: Svart eller vit
 Täcker upp till: 
 • 1 500 watt: 14 m2 
 • 2 000 watt: 17 m2

Storlek:  
460 x 190 x 75 mm (L x H x D)
Vikt: 2,2 kg
Lutning: +/- 45°

MINI
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PROPRO är, som namnet antyder, rätt professionell. Den gör vad den ska – men ger 
dig bara lite extra på alla sätt och vis. Med dubbellackad aluminium i tre eleganta 
färger tål den inte bara vårt nordiska klimat – den ser också riktigt vass ut. PRO  
är modern, exklusiv och bekväm. Du behöver inte resa dig från trädgårdsdynan  
när du behöver värmen. Använd bara fjärrkontrollen och reglera värmen.  
Så lätt är det.

PRO är väldigt speciell. Läcker att titta på, läcker att använda.

Wishco PRO
Exklusivitet, rena linjer, minimalistisk, nordisk.  
Det är PRO och den är väldigt speciell. Produktinformation:

Effekt: 2 000 watt
Färg: Champagne, silvervit 
och svart
Täcker upp till: 17 m2

Storlek: 780 x 135 x 125 mm 
(L x D x H)
Vikt: 2,9 kg
Lutning: +/- 45°

PRO
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FLEXFLEX
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FLEXFLEXTa med dig värmen överallt med FLEX. Den snygga, nordiska designen passar  
in överallt och den kan stå stort sett var som helst – på balkongen, terrassen,  
altanen, vid sjöboden, i koloniträdgården, överallt. Om du flyttar från ett ställe  
till ett annat, ta bara med dig FLEX.

Med hela 1 800 watt värmer den en yta på 12 m2 och är naturligtvis utvecklad  
för vårt nordiska klimat. FLEX levereras med en fjärrkontroll, så att du lätt och 
snabbt kan slå på, stänga av och reglera värmen. Den inbyggda lutfunktionen  
ser till att värmelampan slocknar om den lutar eller välter (+/- 15°).

FLEX värmer dig överallt. Inga begränsningar. Bara läcker värme.

Ibland räcker standardlösningen inte till – och du ska få det som du vill ha  
det. Därför har vi gjort en rad tillbehör till Wishcos värmelampor, så att du  
kan göra din uteplats ännu bättre.

Med de flexibla ställen, Tripod och Basepod kan du lätt placera värmen var  
som helst och ta den med dig. Du skulle kanske också vilja hänga din Wishco  
på lite olika ställen – kanske ta med den till stugan? Det fixar du med ett extra 
fäste.

Se alla tillbehör på wishco.eu.

Wishco FLEX
Var oberoende – FLEX värmer dig överallt. Den flexibla 
värmelampan som aldrig lämnar dig i sticket.

Vi har tillbehören  
du behöver
Vill du ha fler möjligheter med värmen?  
Ett flexibelt ställ kanske? Ett extra fäste?  
Eller en förlängningssladd?

Produktinformation:
Effekt: 1 800 watt
Färg: Svart
Täcker upp till: 12 m2

Lutfunktion: +/- 15 grader
Storlek: 
103 x 17 x 6,5 cm (H x B x D), 
fot 2,4 x 26,8, x 20,5 cm  
(H x B x D)
Vikt: 4,2 kg
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“Wishco har ett mycket tydligt mål:  
att säkerställa att värmelampan utnyttjar 
energin maximalt och så effektivt som 
möjligt – och med en minimal strömför-
brukning. När lampan är utsliten skickas 
materialet till återvinning.

Innan vi fick vår Wishco PRO använde 
 vi många sommarkvällar på att flytta  
oss runt i trädgården för att fånga  
de sista solstrålarna. Det behöver vi 
inte göra längre. Vi ser bara fram emot 
en ännu längre utomhussäsong – med 
sena myskvällar, god mat och riktigt glad 
stämning. Alla borde helt enkelt ha en 
Wishco i trädgården.”

Pernilla Andersson – Influenser och Wishco-ambassadör – @tegelvillan3

Läs hela 
Pernillas  
artikel här
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Wishco ApS 
Lejrvej 19
DK-3500 Værløse
Tlf: +45 70 602 212 
Mail: info@wishco.eu

Vill du hälsa på oss? Vi tar alltid emot gäster efter  
överenskommelse – ring oss så kan vi bestämma tid. 

Wishco har öppet på vardagar kl. 8:00 – 15:30.

Hitta din Wishco värmelampa i vår webbshop eller ta del  
av våra ambassadörers historier och hämta inspiration.

Vill du fråga oss om något? Det är bara att ringa oss eller  
skicka ett mejl så kan vi hjälpa till att värma dig.

Ska vi värma dig?

Besök vår 
webbshop här VÄRME FÖR ALL A

https://wishco.se



