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ALPENHEAT

Inledning

Frys aldrig igen, känn värmen!

ALPENHEAT innovativa utbud av uppvärmda produkter håller dig varm 
och mysig under alla typer av utomhusaktiviteter, vare sig du är aktivt 
eller som åskådare.
Värmeväst och byxor håller kroppen varm, uppvärmda handskar och 
vantar dina händer och fingrar, uppvärmda sulor och strumpor sätter 
stopp för kalla fötter.
ALPENHEAT’s ´s skotorkar torkar försiktigt och hygieniskt dina blöta 
skor, förhindrar dålig lukt eller skador på material på grund av fukt.
ALPENHEAT’s termoisolerande Bootcover av neopren är idealiska när 
man åker skidor.
Inget mer halka på snö och is tack vare sko spikar genom ALPENHEAT!



ALPENHEAT

Innehåll

Kläder med värme ...................................................... 02

Företagets historia ..................................................... 07

Värmehandskar........................................................... 08

Värmesulor .................................................................. 12

Värmeaccesoarer........................................................ 18

Isolerande överdrag - broddar  ................................. 27

Torkar - Värmare ......................................................... 28

Idrottsutövare ............................................................. 33

Kyla .............................................................................. 34



ALPENHEAT

02

Functionality

Kläder med värme

Teknisk data AJ4, AJ5, AJ9

Battery Pack
• Högpresterande uppladdningsbara Li-Ion 

batterier 7.2V/2Ah/16.3W 
• 5 värmenivåer  
• Håller värme i 2,5-7 timmar  
• Tryckknappsmanövrering 
• Indikator för batterinivå 
• Liten, lätt och kompakt (55x80x25 (130g) 

Laddare 
• 100-240V 50/60Hz
• Laddningstid ca 4 timmar



ALPENHEAT

03

Fleeceväst med inbyggd värme 
• Lätt och mysig fleece
• Perfekt mellanlager för att ha på sig under kappor/jackor/anoraker
• Extremt mångsidig och tillåter full rörelsefrihet
• Stort vämreelement på ryggen
• Bekväm skydd mot kyla
• Tvättbar upp till 30°C
• 10 storlekar: XS - 6XL
• Färg: olivgrön, svart
• Material: 100% polyester fleece

Modell: AJ4 svart, AJ4G olivgrön
FireFleece 

Kläder med värme
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Modell: AJ9
FireSoftshell 
Soft-shell vast med inbyggd värme
• 3-lager soft-shell material 
• Stort vämreelement på ryggen
• Bekväm skydd mot kyla
• Vindtät
• Vattentät (up ill 8000 mm)
• Andas (up till 2000 mvp) 
• Tvättbar up till 30°C

• 6 storlekar: XS - XXL
• Färg: black
• Material: 100% Polyester, TPU membran

Kläder med värme
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Kläder med värme

Stor värmedyna
• Värmeelement 200x300mm
• Kan monteras på alla klädesplagg, kudde, rullstol ...
• Kan sys in i klädesplagg
• Tvättbar upp till 30°C 
• Material: 100% polyester

Modell: AJ5
Do It Yourself
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ALPENHEAT

Modell: AJ6
FirePantliner 
Värmebyxor perfekt att bära under skidbyxor, byxor, jeans
• Håller värme i ca 2-5 timmar
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Ion 
 batterier 7.4V / 2.2Ah / 16.3Wh 
• 3 värmenivåer
• Stora värmeelement i lår/knä-och njur 
 områden

• Extremt tunna, mjuka, hållbart material
• 4 storlekar: S - XL
• Färg: black
• Material: 85% nylon, 15% spandex
• Laddningstid: 4 timmar

Kläder med värme
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Företagets historia

Alpenheat huvudkontor ligger i vintersportlandet Österrike, med 
produktionsanläggningar i Europa och Asien.

Redan från början har forskning och utveckling samt tillverkning av uppvärmda 
produkter dominerade företagets verksamhet.

Styrkan i företaget idag är den kompetens som förvärvats inom tillverkning, sitt 
tekniska kunnande och beprövad teknik.

Utöka sortimentet har alltid varit en viktig och central fråga för ALPENHEAT och 
företaget kommer i framtiden att fortsätta att fokusera på att utveckla nya idéer och 
produkter.

ALPENHEAT är ett familjeföretag, som grundades av DI Christian Haydvogel †. 
Sedan 2009 har Tanja Gragl varit ansvarig för driften av företaget och dess strate-
giska inriktning.

ALPENHEAT  - specialisten för uppvärmda produkter!
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Värmehandskar

Modell: AG1
FireGlovliner 
Innerhandske med värme
• Flexibel värmetråd på ut- och insida av fingrar    
 och tumme
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Polymer
 batterier 7.4V / 2 Ah / 14,8 Wh 
• Batteripack: Liten, lätt (75g) och kompakt    
 (50x80x10mm) 
• 3 värmenivåer
• Håller värme i ca 1.5 - 5.5 timmar

• Laddningstid: 4 timmar
• Knapphåls öppning för att använda ditt högra    
 pekfinger
• 5 storlekar: S - XXL
• Färg: black
• Material: 100% polyester
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Värmevante med integrerad innerhandske
• Vind-och vattenavvisande
• Flexibel värmetråd på ut- och insida av fingrar    
 och tumme
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Polymer
 batterier 7.4V / 2 Ah / 14,8 Wh 
• Batteripack: Liten, lätt (75g) och kompakt    
 (50x80x10mm) 
• 3 värmenivåer 

• Håller värme ca 1,5 - 5,5 timmar 
• Laddningstid: 4 timmar
• Knapphåls öppning för att använda ditt högra    
 pekfinger
• 4 storlekar: S - XL
• Färg: svart
• Material: 100% polyester

Modell: AG4
FireMitten

Värmehandskar
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Modell: AG2
FireGlove 
Värmehandske för skidor, skoter, motorcykel etc
• Vind- och vattentät, andas
• Flexibel värmetråd på toppen av fingrarna och    
 tummen, och på baksidan av handen
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Polymer
 batterier 7.4V / 2 Ah / 14,8 Wh 
• Batteripack: Liten, lätt (75g) och kompakt    
 (50x80x10mm) 

• 3 värmenivåer
• Håller värme ca 3-8 timmar 
• Laddningstid: 4 timmar
• Färg: svart
• 6 storlekar: XS - XXL
• Dintex Membran och 3M Thinsulate och    
 fårskinn
• Material: utansida: 100% nylon, foder: 100%    
 polyester, handflata: läder

Värmehandskar
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Värmehandskar

Värmevante
• Vind- och vattentät, andas
• Flexibel värmetråd på toppen av fingrarna och    
 tummen, och på baksidan av handen
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Polymer
 batterier 7.4V / 2 Ah / 14,8 Wh 
• Batteripack: Liten, lätt (75g) och kompakt    
 (50x80x10mm) 
• 3 värmenivåer 

• Håller värme ca 3-8 timmar 
• Laddningstid: 4 timmar
• Knapphåls öppning för att använda ditt högra    
 pekfinger
• 4 storlekar: S - XL
• Färg: svart
• Dintex Membran och 3M Thinsulate och    
 fårskinn
• Material: utansida: 100% nylon, foder: 100%    
 polyester, handflata: läder

Modell: AG5
FireMittenDeluxe
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Värmesulor

Version Standard   (PIC 1)

• 3 mm sula, passer alla skor i storlek 35,5-48
• Passar i alla typer av skor
• Robust värmeelement
• Hög kvalitet innersula, andas och är 
 fuktabsorberande

Värmesulor
• Håller värme i 12-24 timmar
• Högpresterande uppladdningsbara Li-Ion batterier   
 7.2V/2Ah/14.8W
• Kompakt (40x22x76 mm/135g), tryckknapp med   
 LED display
• 2 värmenivåer, boost-nivå för intensiv värme

• Hållbart batteri med monteringssats, fäste och    
 clips
• Stort värmeelement (43cm²) för fotens främre    
 del
• Laddningstid ca 4 timmar

PIC 1 (Version Standard)

Modell: AH6 Standard, AH7 Custom
Lithium



ALPENHEAT

13

Version Custom   (PIC 2)

• 1 par värmeelement
• 1 par självhäftande skydd för att täcka värmeelement
• Kan användas på alla typer av sulor

Värmesulor
• Håller värme i 4-16 timmar
• Högpresterande uppladdningsbara AA NiMH    

batterier 4.8V/2.0Ah/9.6Wh, som kan bytas ut    
mot 4xAA-batterier/batteripack

• Kompakt batteri (64x30x80mm/150g) med 
ställbar värmenivå och LED display

• 3 värmenivåer 
• Låg självurladdning förlänger batteriets 

livslängd

• Hållbart batteri med monteringssats, fäste och  clips
• Sula av högsta kvalité; andas och absorberar    
 fukt från fötter
• Stort värmeelement (43 cm²) för fotens främre  del
• Laddningstid ca 10 timmar

PIC 2 (Version Custom)

Modell: AH8 Standard, AH9 Custom
Comfort
 

Värmesulor
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Modell: AH10
WireLessHotsole 
Värmesula
• Håller värme i 2,5-7 timmar
•  Uppladdningsbara Li-Polymer batterier 3,7V / 1,4Ah /   
 5,18Wh
•  Batteripack inbyggt I sulan
•  Trådlös fjärrkontroll, 3 heat nivåer

• 2 storlekar
  o Small/Medium 35-40 
  o Large/XLarge 41-46
• Laddningstid ca 4 timmar

Värmesulor
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Värmesula
• Håller värme upp till 16 timmar, beroende på val av batteri
• För alla typer av AA-batterier och uppladdningsbara batterier
• Batteripaket 64x30x80 mm / 60g (utan batterier)
• 5mm uppvärmd polyuretanskum sula, kan slippas till; 32-47,5
• Fästes med hjälp av klämmor eller elastiska kardborreband 

Modell: AH5
Trend

Värmesulor
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INTEGRATED 
HEATING FOR 

ALL-MOUNTAIN 
COMFORT.

Modell: AJ3030
BatteryPowerPack 
Batterier för uppvärmda stövlar
• Integrerad värme för all-mountain comfort
• Hög effektiva uppladdningsbara Li-Polymer batterier 7.4V / 2 Ah / 14.8Wh
• Liten, lätt (75g) och kompakt (50 x 80 x 10mm)
• Knapptryckning
• Värmer upp till 10 timmar
• Laddningstid ca 8 timmar

Värmesulor
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Värmesulor

Värmestrumpa
• Varm mjukt material som andas
• Håller värme i 8-16 timmar
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Ion 
 batterier 3.7V / 2.2Ah / 8.14Wh
• Batteripack: Litet, light (59g) and compact 
 (32 x 70 x 20mm) 
• 3 värmenivåer

• 4 storlekar:
  o Small 37-39
  o Medium 40-42
  o Large 43-45
  o XLarge 46-48
• Värmeelement på ovansida tårna
• Batterificka med kardborrremmar
• USB-laddningsadapter
• Laddningstid: 4 timmar
• Material: 80% bomull, 20% spandex 
      80% ull, 20% spandex

Modell: Bomull: AJ16 (1 par), AJ18 (2 par)
Ull: AJ17 (1 par)
FireSocks, FireWoolSocks
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Värmeaccesoarer

Modell: AJ20
Fire-10 in 1-Wrap 
Uppvärmd bandage
• Den behaglig värme ökar ditt välbefinnande
• Mångsidig användning: nacke, rygg, axel, armbåge, hand, mage, lår, knän, vad, fot
• Håller värmen i ca 2-6 timmar
• Högpresterande uppladdningsbart Li-Ion batterier 7,4V/2,2Ah/16,3Wh
• Batteripack: Litet, lätt (113g) och kompakt (50x70x25mm) 
• 4 värmenivåer
• Laddningstid: 4 timmar
• Material: utsida 100% nylon, insida neopren
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Värmeväska
• Torkar och värmer skor, vandringskängor, arbetskor, pjäxor, hjälmar, handskar
• 230V och 12V biladapter
• Storlek: 40 x 37 x 28 cm 
• Huvudfack och hjälm/handskfack på insida och fickor på utsida för tillbehör
• Bekväm axelrem
• Färg: svart/orange
• Material: utsida: 100% polyester Ripstop 600D, insida: nylon

Modell: AJ8
FireBootbag

Värmeaccesoarer
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Modell: AJ13
FireMat
Värmematta
• Värmer fötter och torkar skot
• 230V (70 Watt) och 12V (45 Watt)
• Storlek: 80x30cm 
• Färg: black
• Material: 100% nylon

Värmeaccesoarer
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Värmekudde
• Håller värme ca 4 h 
• 1 värmenivåer 
• Hög effektiv uppladdningsbart Li-Ionen batterier   
 7,4V/2,2 Ah/16,3Wh
• Litet, lätt (105g) och kompakt batteripack    
 (50x72x20mm)
• Laddningstid: 4 timmar
• Slitstark, robust, vattenavvisande

• Storlek: 380x380x40mm
• Hög kvalitet polyuretanskum för långvarig komfort
• Material: utsida: 100% polyester Ripstop 600D,   
 stoppning: skum

  

Modell: AJ7
FireCushion

Värmeaccesoarer
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Modell: AJ12
FirePack
Engångsvärmekuddar
• Värmetid: 12 timmar 
• Universell användning
• Storlek: 90x55mm
• Engångsartikel
• Biologiskt nedbrytbar
• Material: träpulver, aktivt kol, vatten, salt

Värmeaccesoarer
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Uppvärmda öronmuffar
• Svart-vit-grå snickad
• Grey fun-fur on the inside
• Håller värme upp till 5 timmar, beroende på val av batterier 
• För alla typer av AA-batterier, även uppladdningsbara (3 st)
• Batteripack: vikt 29g (utan batterier), storlek 48x72x20mm 
• Material: 100% polyester

Modell: AJ15
FireEarmuffs

Värmeaccesoarer
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Modell: AJ11
FirePetCushion
Värmekudde för djur
• Hållbara och slitstark madrass
• Tvättbart överdrag med blixtlås
• För 230V och adapter till bil 12V
• 2 storlekar:
  o Small 55x50cm
  o Large 80x60cm
• Material: utsida: 100% nylon Ripstop 600D, insida: 100% bomull

Värmeaccesoarer
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Värmeaccesoarer

Värmetäcke för hästar 
• En storlek size: EU 145 cm / UK 6’5” / US 78”
• Spänningar i muskler mjuknar och blodcirculation ökar, förkylningar kan förhindras och försäkrar att    
 hästen alltid har en behaglig värme 
• 6 stora värmeelement (skuldra, sadelområdet, krupp)
• Hög effektivt uppladdningsbart Li-Ion-batterier 12V/4,4Ah/52.8Wh eller permanent drift med 230V
• 5 värmenivåer 
• Håller värme i ca 1,5-6 timmar 
• Batteripack: vikt 300 g, storlek 130x80x24mm
• Material: utsida: 210T Nylon Ripstop 600D, PU-belagd, 
 insida: 65% polyester, 35% bomull

Modell: AJ14
FireHorse
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Modell: HE3
FirePetMat
Värmematta för djur
• 12V (46 Watt)
• Storlek: 80x30cm 
• Färg: svart
• Termostat
• Material: 100% nylon

Värmeaccesoarer
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Isolerande överdrag - broddar 

Modell: ABS, ABM, ABL
BootCover 

Modell: AGS, AGM, AGL, AGX
Grips

Isolerande överdrag av 
neoprene-thermal
• Passar alla pjäxor
• Säker kardborre stängning
• Vind- och vattentät
• Skyddande lager
• 3 storlekar
  o Small 32 - 37
  o Medium 37.5 - 42
  o Large 42.5 - 50
• Material: 4.5mm N2S Neopren

Broddar
• Förhindra halka på is och snö
• 10 st rostfria broddar av högsta kvalité
• Passar alla typer av skor
• Helt stängd tå och häl
• 4 storlekar
• Material: Elastiskt gummimaterial som tål låga    
 temperaturer
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Torkar - Värmare

Torkar
• Snabb och kraftfull – minskar bakterier 
• Torkar 4 skors/handskar/hjälmar/plagg samtidigt 
•  Värme eller ingen värme för läderskor
• 3 timmars timer 
• 220 Watt

Modell: AD1
Dry4 
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Torkar
• Minskar lukt och bakterier
• 3 olika bilagor (1 par skor, 2 par skor, 1 par långa stövlar)
• Torkar skor/stövlar/handskar/hjälmar/hattar och andra plagg 
• 2 värmenivåer
• On/Off, 3 timmars timer
• 230 Watt

Modell: AD2
UniversalDry 

Torkar - Värmare
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Torkar
• Minskar odör
• Antibakteriell
• Idealisk för svettiga och blöta skor
• Hopfällbar
• On/off samt 2 timmar timer
• 280 Watt

Modell: AD11
Compact Dry Ionizer 

Torkar - Värmare
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Torkar - Värmare

Torkar
• Inbyggd UV-ljus för bakteriereducering
• kompakt, portable och lätt
• passar alla skor eller stövlar och pjäxor
• värmer tyst på ett par minuter, torkar i timmar
• Hål för cirkulation
• Max 9 Watt

Modell: AD6 (12V orange), AD9 (230V orange)
AD10 (230V green)
Circulation
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ALPENHEAT

Modell: AD8
Radiator 
Torkar
• Ljudlös
• Expanderbar
• platssparande
• olika monteringsmöjligheter:
  o vägg
  o golv
  o fristående
• 28 Watt

Torkar - Värmare
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Idrottsutövare

Christian Schiester, 
extremlöpare

„Uppvärmda handskar under vinternträningen, skotorkar 
efter varje löppassg håller mina 20 par löparskor i god form“ 

Jacob Zurl, 
extremcyklist

„Fotvärmare och uppvärmda handskar för långa träningstu-
rer är idealiskt på vintern och jag torkar alltid mina cykels-
kor på min skotork“

Helly Frauwallner, 
motocross

„Utan uppvärmda handskar skulle mina fingrar blivit förfrys-
ta under Raid de Himalaya race. För första gången hade 
jag inte kalla fingrar när jag körde min motorcykel. Efter 
mina turer torkar jag hela min tävlingsdräkt med en skotork“
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ALPENHEAT

Kyla

Modell: ACO3
IceTowel 

Modell: ACO4
IceMultiband

Kylhandduk
• Upp till 25% lägre yttemperatur
• UPF skydd 45 
• Fri från kemikalier
• 30 x 85cm
• Blöt förblir den kall i flera timmar
• Torr, är den  mjuk och absorberande
• Återanvändbara och tvättas i maskin
• Material: 90% Polyester/10% Nylon

Kylmultiband
• Upp till 25% lägre yttemperatur
• UPF skydd 45 
• Fri från kemikalier
• 25 x 50cm
• Blöt förblir den kall i flera timmar
• Torr, är den  mjuk och absorberande
• Återanvändbara och tvättas i maskin
• Material: 90% Polyester/10% Nylon
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COMING SOON
DRYING WITHOUT

ELECTRICITY
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ALPENHEAT
Produktions- & Handels GmbH
Kirchweg 1/3
8071 Hausmannstätten
Austria, Europe
T: +43 3135 82396
F: +43 316 2311239829
M: office.eu@alpenheat.com

ALPENHEAT Sverige
Montana Sweden
CA Svenssons Väg 7
856 44 Sundsvall
Sweden, Europe
T: +46 60 61 96 00
M: info@montanasweden.se


