
VARME

Løsningen til dine
kolde hænder
Mange af os døjer med kolde hænder, hvilket kan 

være generende og ubehageligt. VARME er personlig 

opvarmning, som følger dine behov.



VARME

Hvad er VARME?

Mange af os døjer med kolde hænder, hvilket kan 

være generende og ubehageligt. VARME er 

personlig opvarmning, som følger dine behov.

• Håndvarmeren tilfører bløde varmebølger til dine 

hænder, uden at brænde.

• Du mærker straks varmen, og dine hænder bliver 

gennemvarmet efter 10-15 minutter.

• Bag håndvarmeren ligger et miljøvenligt koncept der 

er robust, enkelt og sikkert.
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VARME

Fordele

Behagelig varme

VARME kan føles som at 

lægge hænderne ud i solskin 

efter en lang, kold vinter.

Frie hænder

Varmebølgerne fra 

håndvarmeren gør det muligt 

for dig at have hænderne frie.

Nem at bruge

Sæt håndvarmeren til en 

stikkontakt, tænd og varm 

dine hænder.

Miljøvenlig

VARME er bygget på 

energivenlig teknologi, der 

reducerer klimapåvirkningen.

Billig i drift

Bruger du håndvarmeren i 

syv timer om dagen, koster 

det kun omkring 70 øre.

Høj sikkerhed

VARME har ingen glødende 

elementer, der kan give risiko 

for overophedning.
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VARME

Vores navn er vores ambition

Alle fortjener at føle sig godt tilpas. Det er vigtigt for 

os at du oplever en stor forskel og et markant 

bedre velvære – hver dag. 
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VARME

Sådan virker VARME

• Otte infrarøde LED’er udsender varmebølger

• Varmebølgerne sendes ud som LED spot 

• Temperaturen i arbejdsområdet hæves 10 °C 

• Hænderne varmes, når de er indenfor arbejdsområdet

• Varmebølgerne giver en blød og behagelig varme

• Man oplever at hænderne bliver varme og smidige 
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VARME

Tekniske specifikationer

Håndvarmerens dimensioner: Tilslutning:

Adapter til 230 V – dansk stik 

Adapter nomenel kapacitet: 60 W 

Håndvarmerens effektoptag: 43 W 
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Fremtiden er personlig varme

Nu behøver du ikke længere at varme dine hænder på 

kaffekoppen, radiatoren eller under den varme hane. VARME 

er det første skridt på vejen til personlig opvarmning der 

følger dine behov.
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VARMEs vision

VARME hjælper alle dem, der fryser hænderne i 

hverdagen. Vi forbedrer din komfort på en ny, effektiv, 

bæredygtig og sikker måde. Vores fokus er rettet mod:

• Smart teknologi

• Individuel opvarmning

• Kost-effektivitet

• Udviklingspotentiale

• Bæredygtighed

• At du oplever en forskel
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VARME

Vores team

Søren Abildgaard

Co-founder

(+45) 31 328 603

ssa@varme.com

Michael Hyldgaard

Co-founder

(+45) 30 313 854

mhy@varme.com

Anne Qvist

Designer
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Hør nærmere om VARME

Vil du vide mere om, hvordan VARME kan hjælpe 

med at forbedre din komfort nu og i fremtiden, så 

vil vi altid gerne høre fra dig.

Kontakt os

(+45) 30 313 854

kontakt@varme.com

www.varme.com

Besøg os

Tietgens Plads 11

8000 Aarhus C

Danmark
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