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Mjukare värme.  Dessa värmare  
ger en behaglig värme - nästan som 
värmen från lägerelden, eller solen. 
 
Värme på djupet. 
Varje person, eller djur, värms upp mer  
på djupet, inte bara ytligt på huden.  
Det ger mycket mer effektiv värme! 
   
Mer miljövänlig värme. 
Restauranger och uteserveringar som 
byter till dessa moderna värmare gör en 
god insats för miljön! 

________________________________

• Smidig anslutning, 230V kabel

• Väggfäste, justerbart, medföljer

• Finns i vit färg som standard, kan  
även beställas i svart eller rostfritt.
 

MODELL  LBL 1000 
Effekt  1000 W - 230 Volt (övre)
 

MODELL  LBL 2000
Effekt  2000 W - 230 Volt (nedre)

IR-värmare med mjuk 
och behaglig värme



Värmare:  monteras  
hängande i kedjor

• Flexibel och mångsidig värmare
• Monteras snabbt

• Finns i vit färg som standard, kan  

även beställas i svart eller rostfritt.

MODELL LCA 1000
Effekt  1000 W - 230 Volt  (övre) 
 
MODELL LCA 2000
Effekt  2000 W - 230 Volt  (nedre)

Värmare:  monteras snabbt  
och enkelt med remmar
Ger behaglig och mjuk värme.  
Värmaren kan hängas upp  
på många olika ställen.  

• Flexibel och mångsidig värmare
• Välriktad jämn värmespridning
• Monteras snabbt
• Finns i vit färg som standard,  

kan även beställas i svart eller 
rostfritt.

 
MODELL  LC 1000
Effekt  1000 W - 230 Volt

IR-VÄRMARE med behaglig värme

Kontakt:  RELEK Produktion AB     Tel: 0451 - 620 29    www.relek.se 



Värmare på stativ med hjul

Ger skön värme på många arbetsplatser, 
kontor, verkstäder, industrier, vårdhem, 
byggarbetsplatser och många andra miljöer.  

• Flyttas smidigt med rullande teleskopstativ

• 2 olika värmare som enkelt justeras

• Stativ som ni enkelt höjer och sänker

MODELL PA 2000
Effekt  2x1000 W - 230 Volt

Värmare på stativ
 

Ger behaglig värme i olika miljöer:  

på restaurang, café, uteplats, trädgård 

och många olika arbetsplatser.  

• Justerbart teleskop-stativ   

men ändå enkel att flytta

• Välj riktning för värmen

• Enkel att höja och sänka, max. höjd 2 m.

• Finns i svart färg som standard

MODELL LPC 1000 - 1 värmare

Effekt  1000 W - 230 Volt

MODELL LPC 2000 - 2 värmare

Effekt  2x1000 W - 230 Volt

IR-VÄRMARE med behaglig värme

Kontakt:  RELEK Produktion AB     Tel: 0451 - 620 29    www.relek.se 
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1000 W 2000 W
h 2.5 3.0
a 2.5 3.5
b 2.5 3.5
Yta  (m2) 6.3 12.3

Hängande värmare

1000 W 2000 W
h 2.5 3.0
a 2.5 3.5
b 2.4 3.3
Yta  (m2) 6.0 11.6

Väggmonterad värmare

KONTAKT
Generalagent 
för Sverige:

RELEK Produktion AB
Terminalvägen 3    
SE-243 35 Höör,  Sverige
Tel:    0451 - 620 29
 
Email:   mail@relek.se
www.relek.se 

Exempel på värmespridning


