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Vi er nordiske helt ind i sjælen, og 
derfor er vi vant til det hårde klima, 
der går gennem marv og ben, når 
vinden suser om ørerne på os. Vi 
har brug for at blive varmet op – 
men det skal gøres på den rigtige 
måde, som hverken er kompliceret, 
koster det hvide ud af øjnene eller 
skader miljøet. Og så skal det være 
lækkert. Af de tanker udsprang 
Wishco: Varmelamper, der kan kla-
re klimaet på disse breddegrader, 
med ben i næsen og holdninger 
med kant.

Wishco er varme med holdning
Varmelamper skal varme dig op, 
sørge for hyggen udendørs og være 
med til at sætte den rigtige stem-
ning – og så skal de bestemt ikke 
være skadelige for vores klima.
Det er vores holdning, og den går  
vi ikke på kompromis med. Der-
for har vi lige fra starten haft en 
klar politik om, at vi hele tiden vil 
forbedre os, når vi snakker klima 
og miljø. Vi tester, forbedrer og 
udvikler løbende nye teknologier, 
så vores varmelamper udnytter 

energien så effektivt som muligt, 
bruger så lidt strøm som muligt – 
og materialerne kan genbruges, 
når en Wishco- varmelampe efter 
mange år har udtjent sit virke. Det 
er Wishco i sin grundkerne: miljø-
bevidst varme til alle.

Wishco er enkel
Du anskaffer dig en varmelampe, 
fordi du gerne vil have det dejligt 
og lunt, når du sidder udenfor – 
 altid, hele tiden. Derfor skal det 
være nemt for dig at bruge din 
varmelampe. Ikke noget med 
trælse forlængerledninger, kab-
ler, gasflasker eller åben ild. Ikke 
noget med at skulle en tur på loftet 
og finde en varmelampe frem i 
en flyttekasse. Ikke noget med at 
skulle tage varmelampen indenfor, 
så snart kulden kommer på besøg. 
Bare enkel, sikker varme, du tæn-
der for, når du er ude – og slukker 
for, når du går ind. Varme, der altid 
er klar – enkelt og nemt.
Sådan er Wishco.

Wishco er kvalitet
Det er ikke for sjov, vi giver dig  
3 års garanti og er kvalitetssikret  
af TÜV. Det er helt seriøst, når vi 
fremhæver kvaliteten på  vores  
varmelamper. Den bedste tekno-
logi, den mest innovative varme-
løsning, og den bedste indpakning. 
Med Wishco CarboTek® får vi en 
høj effektiv varmelampe, med 
Low-glare får vi et markant be-
grænset rødligt restlys, og med 
IR-teknologien begrænser vi 
energitabet.

Vi laver varmelamper, der er 
lækre at se på, fordi de er lavet i 
gode materialer i et minimalistisk 
design. Vi laver varmelamper, der 
er effektive – for det er nødvendigt 
her i Norden. Vi laver varmelamper, 
der holder til alt slags vejr.

Wishco er nordisk
– udenpå og indeni
Wishco er varmelamper udviklet 
i Norden til Norden.

Du tænder, når du er ude.  
Du slukker, når du går ind. Varme,  
der altid er klar – enkelt og nemt.
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“At sidde på fx altanen med venner  
og familie under de lune varmebølger  
er noget af det hyggeligste, jeg ved. 

Før vi udvidede kvadratmeterne med 
nabolejligheden, var det oftere svært  
at have gæster om aftenen, uden at 
børnene holdt sig vågne i længere tid.  
Det er perfekt at rykke udendørs  
og fortsætte aftenen derude, både når  
solen står højt, men det blæser, og i de 
helt sene timer, hvor solen er gået ned  
– faktisk hele året rundt, for der er knald  
på varmen under terrassevarmerne fra 
Wishco.”

May Silja Andersen Holm – blogger og Wishco-ambassadør – sydhavnsmor.dk – @maysilja

Læs hele 
Mays artikel 
her
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Wishco har fra starten haft en 
klar politik om, at vi hele tiden vil 
forbedre os, når vi snakker klima 
og miljø. Vi tester, forbedrer og 
udvikler løbende nye teknologier, 
så vores varmelamper udnytter 
energien så effektivt som muligt, 
og at materialerne kan genbruges.

Ingen direkte udledning af CO2

Wishco-varmelamperne afgiver  
et mindre CO2-aftryk i forhold  
til terrassevarmere på gas. Det 
skyldes energibesparelserne, og  
så skyldes det også, at Wishcos 
infrarøde varmebølger kun varmer 
dig – ikke luften omkring dig. Var-
men er fokuseret og stiger ikke til 
vejrs i modsætning til gasvarme.

Mindre miljøpåvirkning
Et kvalitetsprodukt som Wishco 
holder længe, faktisk op mod 7-8 
år. Det betyder selvfølgelig, at du 
ikke skal ud og købe en ny varme-
lampe inden for de næste par år. 

Det mindsker miljøpåvirkningen, 
når vi ikke smider ud og producerer 
nyt hele tiden.

Genbrug og bæredygtighed
Wishco har El-retur-certifikat, som 
dokumenterer, at over 70 % af vo-
res varmelamper er recyclable. Et 
bæredygtigt produkt kan sagtens 
være udviklet i kvalitetsmateria-
ler – det kan man se på den meget 
lave mængde af produktionsfejl. En 
Wishco-varmelampe kan bryste sig 
af kun at have 4,7 produktionsfejl 
pr. 1000 enheder. Branchegennem-
snittet er 46,3.

FN’s miljøcertificering i 2023
Solamagic-gruppen, som ejer 
 Wishco, forventer at blive optaget 
i den unikke gruppe af selskaber, 
som er certificeret iht. FN’s klima-
mål i 2023 – vi er allerede godt 
på vej. Ingen andre producenter 
af udendørsvarme er nået hertil 
endnu.

Vi har alle et ansvar
Intet energispild, ingen direkte CO2-udledning  
og ingen overproduktion.

Vores værdisæt rimer på  
bære dygtighed og mindre  
miljøpåvirkning.
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Wishco trumfer enhver varmeløsning på gas – og det gælder både 
 miljøbelastningen og forbruget. Det er derfor, vi laver varmelamper.

Wishco er varme for alle, og prisen skal være derefter. Vi er endt ud med  
et produkt, der er billigere at bruge end gas, når du vil have varmen. 

Bruger du en terrassevarmer på gas fra forår til efterår, kommer du hurtigt 
op på et forbrug på 200 driftstimer om året. Alene til gas giver det en stor 
udgift – faktisk over 6.350 kr.

En Wishco MINI 1500 dækker nogenlunde samme areal som en almindelig 
gasvarmer, så den kan vi lave en god sammenligning med. Ved samme 
 forbrug, altså 200 driftstimer om året, bruger du kun lidt over 600 kr. – 
eller 3,20 kr. i timen. Lyder 200 timer af meget? Lad os sige 100 driftstimer. 
Her lyder regningen på ca. 300 kr om året.

Du sparer altså op mod 6.000 kr om året, når du vælger en Wishco frem  
for en terrassevarmer på gas. Det varmer i pengepungen.

Vandt du heller ikke  
i Lotto i dag?
Du behøver ikke være millionær 
for at have en Wishco.

Spar op mod 6.000 kr. om året ved 
at varme dig med en Wishco frem 
for en terrassevarmer på gas.

Wishco – varme for alle      /      v 01.018 
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“Når du køber en af Wishcos terrasse-
varmere, kan du med god samvittighed 
tænde den de aftener, du har brug for lidt 
ekstra varme. 

Da vi selv var på udkig efter en  
terrassevarmer, betød det meget for  
os, at Wischos modeller er eldrevne.  
Hvis du vælger en terrassevarmer, der  
kører på gas, vil du udlede ikke kun  
mere CO2, men også lokal-forurenende 
CO og NOx. Gå derfor efter el, hvis du 
vil spare miljøet for den slags.”

Lise Vandborg – “nybygger”, blogger og Wishco-ambassadør – @lisevandborg

Læs hele  
Lises artikel
her
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Når TÜV godkender, ved man, det er godt
Er man i tvivl om kvaliteten, spørger man TÜV. Som den ene ud af to 
 producenter af varmelamper på markedet er Wishco godkendt af TÜV,  
det tyske kvalitetssikringsinstitut, som tester og certificerer tekniske 
systemer, produkter og faciliteter. Alle ønsker sig et TÜV-stempel, men  
det er ikke så ligetil. TÜV tester for bl.a. holdbarhed, funktion og kvalitet.

Når du anskaffer dig et produkt, der er TÜV-godkendt, er du sikret en 
 meget høj kvalitet – præcis som en Wishco.

Nyd varmen i mange år
En Wishco holder længe – derfor er vi ikke blege for at give dig 3 års 
 garanti. Det er selvfølgelig uanset, om du vælger en MINI, en PRO eller  
en FLEX. Lad din Wishco matche dit yndlingsspot – både PRO og MINI  
kommer i forskellige farver, så du kan vælge dén, der passer bedst til dig.

Den højeste ydeevne
En høj ydeevne hænger sammen med moderne teknologier og de bedste 
varmelegemer, der er hjertet i enhver kvalitetsvarmelampe. Wishco er 
baseret på vores egen CarboTek®-teknologi, som gør, at varmelegemerne 
yder 5-8 % mere end en gennemsnitlig varmelampe – uden at bruge mere 
energi vel at mærke.

Uanset hvilken model, du vælger, er du garanteret en varmelampe, som 
du får glæde af i mange år. Det tidsløse, minimalistiske og nordiske design 
gør den infrarøde terrassevarmer nem at integrere på en hvilken som helst 
altan eller terrasse.

En varmelampe er ikke  
bare en varmelampe
Med en Wishco på terrassen er du altid sikret lune 
stunder, lang holdbarhed og ikke mindst kvalitet.

3 års garanti på alle Wishcos varme-
lamper – det manglede da bare.
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Vi kan godt li’ at snakke om os selv – og vi elsker, når andre  
snakker om os. Derfor har vi samlet det hele i en blog, hvor  
du kan læse gode historier med masser af inspiration til ude-
rummet. Nogle er skrevet af vores dejlige ambassadører.  
Andre er skrevet af os selv.

Vi glæder os til at inspirere dig til at få varmen.

Varme for alle
En Wishco-blog

Se alle vores 
blogindlæg  

her
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Har du skabt det hyggeligste hjørne på din terrasse? Blev din grillfest 
 endnu bedre i de sene timer, da I ikke skulle rykke festen indendøre?

Del med andre, og vær inspirerende!

Vi synes selv, at Wishco skaber den perfekte stemning til havefesten,  
til takeawayen på altanen og til en hyggeaften i kolonihaven med de  
gode venner.

Wishco er varme for alle. Derfor håber vi, at du vil dele de gode øjeblikke, 
du har sat varmen til, med os andre.

Brug hashtagget #MyWishco og se med, når andre deler deres inspirerende 
uderum.

My Wishco - inspirér andre  
og del dine varme øjeblikke
Brug hashtagget #MyWishco på Instagram  
og vær synlig i vores feed.

Følg  
inspirationen 

her
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Det er det indre, der tæller – især  
i en varmelampe til det kolde nord. 
Det er varmelegemerne og tekno-
logien, der giver den høje effekt og 
samtidig sikrer det lave energifor-
brug. Derfor er vores varmelamper 
lavet med den bedste teknologi 
– faktisk har vi selv udviklet den. 
Derfor ved vi, det virker.

Infrarøde varmebølger
Den letteste måde for os at forkla-
re, hvorfor Wishco trumfer langt  
de fleste terrassevarmere – og især 
dem på gas – er helt klart ved at 
beskrive, hvordan Wishco faktisk 
varmer.

Vi er sikre på, du kender til dét at 
sidde udenfor en skøn sommerdag, 
og først når solen forsvinder bag 
horisonten, opdager du, at du har 
glemt den lune trøje derhjemme. 
I gamle dage blev der sat fut i 
terrassevarmeren – og den brugte 
gas, varmede kun nogle af jer rundt 
om bordet og var heller ikke sjov at 
komme for tæt på.

Wishco er en infrarød terrasse-
varmer, som bruger varmebølger  
i stedet – og den er eldreven.
Varmebølgerne varmer kun dét,  
de rammer. Ikke luften eller grå-
spurvene i busken. Desuden går 
det tjept – faktisk er der varme på 
bare ét sekund. Og hvordan er det 
muligt, spørger du så?

CarboTek®
Wishcos varmelamper er lavet med 
CarboTek®, hvilket er carbonbase-
rede varmelegemer, hvor kulfibre 
spiller den afgørende rolle. Yde-
evnen er høj i varmelegemerne, 
men vi har hævet barren og indlagt 
en halogenbaseret luftart i samspil 
med varmelegemet – og det til-
sammen gør, at Wishco varmer alle 
i komfortzonen på få sekunder.

Det er ikke bare varme ord, vi  
slynger ud. Det irske QQI har  
lavet en test, som konkluderer,  
at CarboTek®- varmelegemet op-
varmer huden mere effektivt, end 
mange andre teknologier på
markedet gør. Det er vi rigtig glade 
for – og det bliver du også.

Low-glare®
Det irriterende røde restlys fra 
varmelampen behøver du ikke 
bekymre dig om, når du køber en 
Wishco-varmelampe. Vi synes selv, 
det er ret irriterende, og derfor 
har vi gjort noget ved det. Vores 
teknologi, Low-glare® sikrer, at det 
røde restlys er markant begrænset 
(50-55 LUX). Stemningen skal ikke 
ødelægges, når du gerne vil holde 
varmen.

IR-teknologien
For os handler varmeteknologi 
især om at udnytte energien bedst 
muligt. Det skulle helst være 
sådan, at den energi, vi putter ind 
i varmelampen, også kommer ud 
igen i form af varme. Lige præcis 
sådan fungerer infrarød varme – 
altså IR-teknologien. Mindre strøm, 
mere effekt, markant bedre udnyt-
telse af energien. Det luner i vores 
miljøhjerter.

Sådan fungerer din Wishco
Vi tager det seriøst, når vi snakker kvalitet og  
teknologi. Det er jo dét, der giver os varmen.

Vi tager varmen seriøst, så du  
aldrig skal fryse på en sommeraften 
eller en forårsmorgen.
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MINI
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MINISig farvel til kulden med MINI: Varmelampen, der er skabt til det nordiske klima, 
har bløde former, knald på effekten og passer ind alle steder. MINI varmer op til  
17 kvm, men fylder nærmest ingenting. Du skal ikke lade dig narre af størrelsen. 
MINI er nemlig stærk, effektfuld og kan sit kram uden det irriterende rødlige restlys 
– det er nemlig markant reduceret i MINI. Du tænder bare for MINI og værsgo’, så  
er der varme. På den helt rigtige måde.

Byd vennerne på godt selskab med MINI – dét bliver en god aften.

Wishco MINI
Wishco MINI er nordisk helt ind i kernen. Den er lille,  
enkel og flot – med en effekt, der er til at føle. Produktdetaljer:

Effekt: 1500 eller 2000 watt
Farver: Sort eller hvid
 Dækker op til: 
 • 1500 watt: 14 kvm 
 • 2000 watt: 17 kvm
Størrelse:  
460 x 190 x 75 mm (L x H x D)
Vægt: 2,2 kg
Tilt: +/- 45°

MINI
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PROPRO er, som navnet indikerer, ret professionel. Den gør dét, den skal – men  
giver dig lige lidt ekstra på alle måder. Med sit dobbeltlakerede aluminium i  
tre elegante farver kan den ikke blot holde til vejret heroppe nordpå – den ser  
også virkelig skarp ud. PRO er moderne, eksklusiv og bekvem. Du behøver  
nemlig ikke rejse dig fra havehynden, når du skal have varmen. Bare brug  
fjernbetjening og regulér varmen. Så nemt er det.

PRO er helt sin egen. Lækker at se på, lækker at bruge.

Wishco PRO
Eksklusivitet, rene linjer, minimalistisk, nordisk.  
Dét er PRO. Og den er helt sin egen. Produktdetaljer:

Effekt: 2000 watt
Farver: Champagne, sølv-hvid 
og sort
 Dækker op til: 17 kvm 
Størrelse:  
780 x 135 x 125 mm (LxDxH)
Vægt: 2,9 kg
Kip: +/- 45°

PRO
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FLEXFLEX
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FLEXFLEXTa’ varmen med dig overalt med FLEX. Det stilrene, nordiske design passer ind  
alle steder, og så kan den stå stort set overalt – på altanen, balkonen, terrassen, 
ved bådhuset, i kolonihaven, alle steder. Flytter du dig fra et sted til et andet,  
tager du bare FLEX med.

Med hele 1800 watt opvarmer den et areal på 12 kvm og er selvfølgelig udviklet 
til det nordiske klima. FLEX kommer med fjernkontrol, så du nemt og hurtigt kan 
tænde, slukke og varmeregulere. Den indbyggede tiltfunktion sikrer, at varme-
lampen slukker, hvis den vipper eller vælter (+/- 15 grader).

FLEX varmer dig overalt. Ingen begrænsninger. Bare lækker varme.

Nogle gange er det ikke nok med en standardløsning – og du skal have dét, som  
du ønsker. Derfor har vi lavet en række tilbehør til Wishco-varmelamperne, så du 
kan gøre dit uderum endnu bedre.

Med de fleksible stativer, Tripod og Basepod, kan du nemt placere varmen overalt 
og tage den med dig rundt. Det kan også være, du gerne vil have mulighed for at 
hænge din Wishco lidt forskellige steder – måske tage den med i sommerhuset?  
Et ekstra beslag klarer ærterne for dig.

Se alt tilbehør på wishco.eu.

Wishco FLEX
Vær uafhængig – FLEX giver dig varmen alle steder.  
Den fleksible varmelampe, der aldrig lader dig i stikken. 

Vi har de accessories,  
du mangler
Vil du have flere muligheder med varmen?  
Måske et fleksibelt stativ? Et ekstra beslag?  
Eller en forlængerledning?

Produktdetaljer:
Effekt: 1800 watt
Farve: Sort
 Dækker op til: 12 kvm
Tiltfunktion: +/- 15 grader 
Størrelse:  
103 x 17 x 6,5 cm (H x B x D),
fod 2,4 x 26,8, x 20,5 cm 
(H x B x D)
Vægt: 4,2 kg

Wishco – varme for alle      /      v 01.01       27 



PRO



PRO



“Wishco har en meget klar målsætning:  
At sikre, at varmelampen udnytter  
energien maksimalt og så effektivt  
som muligt – og med et minimalt  
strømforbrug. Når lampen er udtjent,  
sendes materialet til genbrug.

Inden vi fik vores Wishco PRO, brugte vi 
mange sommeraftener på at flytte rundt 
i haven for at få solens sidste stråler med. 
Det behøver vi ikke længere. Vi glæder  
os bare til en endnu længere udendørs-
sæson – med sene hyggeaftener, god  
mad og mange gode grin. Alle burde  
simpelthen have en Wishco i haven.”

Pernilla Andersson – Influencer og Wishco-ambassadør – @tegelvillan3

Læs hele  
Pernillas  
artikel her
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Wishco ApS 
Lejrvej 19
DK-3500 Værløse
Tlf: +45 70 602 212 
Mail: info@wishco.eu

Vil du gerne besøge os? Vi tager altid imod gæster efter aftale  
– giv os et kald, så vi kan sætte en tid i kalenderen.

Wischo er åbent på hverdage kl. 8-15.30. 

Find din Wishco-varmelampe på vores webshop eller dyk ned 
 i vores ambassadørers historier og bliv inspireret.

Har du spørgsmål til os? Giv os bare et kald eller send os en mail,  
så vi kan hjælpe dig med at få varmen.

Skal vi give dig varmen?

Besøg vores 
webshop her VARME FOR ALLE

https://wishco.dk



