
Hoiab sind soojas



Soojuspadjad
“RUUT”







Tänu heatme soojenduspatjadele saate 
õues istuda ka külmemate 
ilmadega, teie mugavuse eest 
hoolitseb MOONICH!
Patjade keskel on nutikas istumis- ja 
soojusanduri sensor koos vahetatava 
akuga. Tänu sellele soojenevad padjad 
ainult siis, kui keegi padjal istub ja 
lülituvad välja peale püsti tõusmist.
Parim on see, et padjad on alati valmis 
kasutamiseks – 24/7. Kui aku 
tühjeneb, siis vahetage see välja või 
pange laadima.
Lisaks saab akut kasutada teiste 
mobiilseadmete toitepangana.
Ei mingit väljalülitamist, tühikäiku 
ega külmetamist!

Heatme – soojuspadi
RUUT 



vahetatav aku

sensor

Heatme kandilistel soojenduspatjadel 
on nutikas sensor-süsteem.
Padjale istudes hakkab see automaatselt soojenema, 
juba mõne hetke pärast tunned meeldivat soojust. 
Püsti tõustes lülitab sensor kahe minuti möödudes 
soojenduse välja. Selline nutikas sensor aitab säästa 
energiat. Kui aku on tühjaks saanud, siis pane see 
lihtsalt laadima või vaheta välja.



Kõik heatme kandilised 
soojenduspadjad on varustatud tugeva 

punase aasaga: mugav patja kaasas 
kanda ja vajadusel riputada.

Hoia patja alati käepärast, kinnita näiteks 
tooli külge. Tänu lukule ja väikesele 
metallaasale võid kindel olla, et padi 

püsib turvaliselt oma kohal – pane lukk 
läbi metallaasa ja korras!

Turvaliselt lukustatud soojenduspadi 
pakub meeldivat soojust pikka aega

ja teeb olemise õdusaks. 
Samuti võid kindel olla, 
et padi püsib sinu poolt 

valitud kohas!

varguskaitse

riputusaas

Soojus kaasa!





400 mm

400 mm

45 mm

tehnilised andmed:

11 värvi, kõrge kvaliteediga välitingimustes kasutatav kangas
(polüakrüül), mittepleekiv, UV-kindel 50+, vetthülgav, prinditav

pinge: 12 V · võimsus: 15 W · sisetemperatuur: max. 40° C 
ON/OFF lüliti

mõõdud:

kate:

kangas:
täielikult eemaldatav, masinpestav 30° C



Soojuspadjad
“KODU”





Hubane ümbritsev soojus koos
soojenduspatjadega – kõikjal, kus 

soovid lõõgastuda ja mõnuleda!
heatme padjad pakuvad hubast soojust 

sinu läheduses. Sinu lemmiktool muutub 
kodus kõige pehmemaks ja 

meeldivamaks kohaks, kust sa enam 
kunagi lahkuda ei soovi.

Soojuspatjadel “KODU” on võimas
mobiilne akupank, mis võimaldab

padja soojust nautida kuni 8 tundi.
Piisavalt aega põnevaks lugemiseks

või meeleolukaks õhtuks
lähimate sõprade ja perega...

Heatme – soojuspadi
KODU





Värskes õhus sama 
mugavalt nagu toas
Parim soojaallikas teie 
lemmikpaigale – kindlasti ka teile!
Heatme soojuspadjad “KODU” 
on saadaval 5 värvitoonis. 
Padjakate on valmistatud pehmest,
väga kergesti hooldatavast ja eriti 
kulumiskindlast kangast.
Kui kate määrdub, võite selle lihtsalt 
eemaldada ja pesta vastavalt 
hooldusjuhistele. 
Nii on lihtne hoida oma soojuspatja ilusa 
ja puhtana ning kasutada väga pikka aega.



mõõdud:

tehnilised andmed:
pinge: 5 V · võimsus: 5 W · 
sisetemperatuur: max. 40° C · ON/OFF lüliti

5 värvi, kõrge kvaliteediga välitingimustes kasutatav 
kangas (polüakrüül), mittepleekiv

kangas:

kate:
täielikult eemaldatav, masinpestav 30° C

ca170 mm

400 mm

550 mm

Heatme akupank, Võimsus: 10 000 mAh 
Pinge: 5V, Voolutugevus: 1A

aku

aqua

ice

scarlet

fossil

onyx



MOONICH Tootekontseptsioonid ja -teostus 
GmbH Kramergasse 32 | 82054 Sauerlach
Tel.+49 8104 647090 
heatme@moonich.de 
Esindaja Eestis: Redwell Eesti OÜ, 
Suur-Jõe 60 Pärnu.
www.soojuspadjad.ee 
kylli@redwell.ee, 
tel 5326 8795


