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Veito Infravärme 

 
Veito Infravärme är en ny serie som är anpassad för installation både inomhus och utomhus. Veito 
Infravärme är tillverkade med den senaste kolfibertekniken i kombination med högkvalitativ 
elektronik. De är robusta och slitstarka i sin konstruktion med värmeelement som håller för lång tid. 
Design är viktigt och med Veito Infravärme får du en modern och snygg lösning som passar perfekt 
för installation hemma, uterum, uteplats, badrum, restaurang, trädgård, bistro, café, kontor, 
arbetsplats, gym, innegård, stall eller gillestuga.  

Veito Infravärme är byggd på den senaste kolfibertekniken som hämtar inspiration från solens 
funktion. Kolfibertekniken innebär att golv, möbler och människor värms upp med de infraröda 
strålarna och ingen energi slösas bort i att värma upp luften. Detta leder till ett optimalt utnyttjande 
av energin med besparingar på upp till 25% jämfört med traditionell infravärme. Veito blir ett 
miljösmart val!  

Många av Veito-modellerna är vattensäkrade med en hög IP55/IP44-klassning. Det innebär att du 
kan placera dem inomhus, i t.ex. bad- & duschutrymmen, samt utomhus utan skydd av tak, då de tål 
regn eller vatten. Skyddsgrillen är tillverkad av rostfritt stål, klass 304, och varje del av infravärmaren 
är noggrant utformad för att ge en stark och lång livslängd. De flesta modellerna levereras med 
fjärrkontroll, vilket innebär att du kan slå på/av samt reglera effekten. 

Monteringskit bestående av upphängningsanordningar ingår.  

Följande modeller finns att beställa – Se nedan! 
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Veito Blade S 2500 Black 

 

• Fjärrkontroll 

• Tippskydd och överhettningsskydd 

• Vattensäker IP55-klass 

• 2 års garanti 

• Effektinställningar: 1000W, 1500W, 2000W, 2500W 

• Användningsutrymme: 30 kvm 

• Strömförsörjning: AC 230 V 50/60 Hz 

• Produktstorlek (BxLxH): 90 mm x 900 mm x 130 mm 

• Vikt: 2,2 kg 

• Livslängd för värmeelement: 10 000 timmar 

• Certifikat: CE, TUV / GS 
https://www.youtube.com/watch?v=1lspaLDHaDo 
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Veito Blade 2000 Black 

 

• Fjärrkontroll 

• Tippskydd och överhettningsskydd 

• Vattensäker IP55-klass 

• 2 års garanti 

• Effektinställningar: 800W, 1200W, 1600W, 2000W 

• Användningsutrymme: 25 kvm 

• Strömförsörjning: AC 230 V 50/60 Hz 

• Produktstorlek (BxLxH): 90 mm x 900 mm x 130 mm 

• Vikt: 2,2 kg 

• Livslängd för värmeelement: 10 000 timmar 

• Certifikat: CE, TUV / GS 
https://www.youtube.com/watch?v=1lspaLDHaDo 
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Veito Blade Mini 1200 Black 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fjärrkontroll 

• Tippskydd och överhettningsskydd 

• Vattensäker IP55-klass 

• 2 års garanti 

• Effektinställningar: 600W, 800W, 1000W, 1200W 

• Användningsutrymme: 18 kvm 

• Strömförsörjning: AC 230 V 50/60 Hz 

• Produktstorlek (BxLxH): 90 mm x 700 mm x 130 mm 

• Vikt: 2 kg 

• Livslängd för värmeelement: 10 000 timmar 

• Certifikat: CE, TUV / GS 
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Veito Aero 2500 Black 

 

• Överhettningsskydd 

• Vattensäker IP44-klass 

• 2 års garanti 

• Effektinställningar: 2500W 

• Användningsutrymme: 30 kvm 

• Strömförsörjning: AC 230 V 50/60 Hz 

• Produktstorlek (BxLxH): 750 mm x 55 mm x 208 mm 

• Vikt: 2,2 kg 

• Livslängd för värmeelement: 10 000 timmar 

• Certifikat: CE, TUV / GS 

 

 

 

 

 

mailto:info@albionnordic.com
http://www.albionnordic.com/


 
 

 

                                                                            
 

Albion Nordic AB – Traktorgatan 2 – 745 37 Enköping - +46 171 66 33 00 
info@albionnordic.com – www.albionnordic.com 

 

Veito Aero S 2500 Black 

 

 

• Fjärrkontroll 

• Effektinställningar: 1000W, 15000W, 2000W, 2500W 

• Vattensäker IP44-klass 

• 2 års garanti 

• Användningsutrymme: 30 kvm 

• Strömförsörjning: AC 230 V 50/60 Hz 

• Produktstorlek (BxLxH): 750 mm x 55 mm x 208 mm 

• Produktens vikt: 2,2 kg 

• Livslängd för värmeelement: 10 000 timmar 

• Certifikat: IP44, CE, TUV / GS 
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Veito CH1800RE Black 

 

 
 

Veito CH1800RE Black är en fristående infravärmare, komplett med ett justerbart höjdstativ (820-
1350 mm) och ett val av fyra olika temperaturinställningar: 900W, 1200W, 1500W och 1800W. 
Denna modell kommer också med en fjärrkontroll som automatiskt reglerar strömförbrukningen 
baserat på din valda temperatur. Överhettningsskydd är standard och den har även en timerfunktion 
där den stänger av sig automatiskt efter inställd tid. Med sin konstruktion i aluminium, samt det 
inbyggda bärhandtaget kan den enkelt flyttas mellan olika platser. Veito CH1800RE Black utsågs till 

bästa infraröda värmare i Storbritannien 2018: https://www.bestadvisers.co.uk/infrared-heaters 
 

• Effektinställningar: 900W, 1200W, 1500W, 1800W 

• Användningsutrymme: 20 kvm 

• 2 års garanti 

• Strömförsörjning: AC 220V-240V 50/60 Hz 

• Produktstorlek (BxLxH): 80 mm x 810 mm x 170 mm (bas 400 mm - max höjd 1350 mm) 

• Produktens vikt: 2,8 kg 

• Säkerhetsanordning: Överhettningsskydd 

• Fjärrkontroll 

• Automatisk temperaturreglering samt timer 

• Livslängd för värmeelement: upp till 10 000 timmar 

• Certifikat: CE, TUV / GS 
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