
* Alla batteridrivna sulor utom Julas har uppladdningsbara litium-jon-batterier.  Jula använder tre vanliga AA-batterier. 

EngångssulorBatteridrivna

Fakta och bild: Testfakta i februari 2017

Värmesulor

Cirkapris (kronor)

Inköpsställen

Produktinformation

Kommentar

Värmekälla 

Så ställer du in
värmen

Deklarerad drifttid /
Laddtid (timmar)*

Storlekar

2 000
Naturkompaniet,

Alewalds mfl.

Digitsole
Warm

Värmeelement i främre
delen av sulan.

Batteri inbyggt.  

Ansluts via bluetooth till
app i mobilen. Går att

ställa in exakt gradantal.

6 / 1,5

36–47

Värmer på rätt ställe. 
Bekvämast sulor och 

skönt att slippa sladd och 
batteripack på benen. 
Visar även batterinivå, 
antal steg och kalorier

i mobilappen. 
Appen tappar ibland 
kontakt med sulorna. 

Jobbigt att behöva fippla 
med app i mobilen när 

det är riktigt kallt. Tjocka 
sulor – utrymme krävs

i skorna.

150

Jula

Jula batteriupp-
värmda sulor

Värmeelement i mitten på
sulan. Batteripack hakas

fast utanpå skon eller
med band runt benet. 

Endast ett läge. 

2 / –

38–46 (sulan klipps till
rätt storlek)

Lätta att använda 
när man väl fått

i batterierna
i batteripacken. 

Billigast.

Värmer inte tårna – 
värmeelementet sitter 

mitt under foten. 
Mycket låg 

kvalitetskänsla, frågan 
är hur länge de håller. 

Tyngst batteripack. 

500

Kjell & Co

Rubicson uppladdnings-
bara värmesulor

Värmeelement i sulan.
Batteri hakas fast

utanpå skon eller med
band runt benet. 

Ställs in på batteriet.
Två lägen. 

3–6 / 4

36–46 (sulan klipps till
rätt storlek)

Sköna att använda 
och tar inte så 

mycket plats i skon. 
Prisvärda. 

 Värmer lite sämre vid 
tårna. Lätt att sladden 
mellan sula och batteri 

åker ur av misstag 
(sitter dåligt). 

2 400

Naturkompaniet

Thermacell
Nordic flex

Värmeelement i främre
delen av sulan.
Batteri placeras

i fack i sulan. 

Regleras med trådlös
fjärrkontroll. Två lägen.

3,5–5 / 4

35,5–48 

Värmer på rätt ställe. 
Skönt att slippa sladd 

och batteripack på 
benen. Enkel fjärrkon-
troll som kan hanteras 
även med tumvantar.

Tjocka sulor – 
utrymme krävs

i skorna. Stela och 
något obekväma 

att gå i.

1 800

XXL, Intersport

Therm-ic
Smart Pack  IC 950

Värmeplatta fästs
på egen sula.

Batteri som hakas fast
utanpå skon. 

Ställs in på batteriet.
Tre lägen.  

2,5–18 / 2–3

Värmeplatta fästs
på egen sula. 

Bra om du har 
specialanpassade 
sulor som du vill 
använda.  Flera 

värmesteg.

Lite pilligt att montera 
värmeelementen på 

sulorna själv. Se till att 
sladden kommer i rätt 

läge (rakt bak mot hälen) 
annars risk för skav!

70

Cykelkraft

Grabber
fotvärmare

Blir varm när den
reagerar med luften.

Engångsprodukt

Endast ett läge

5 / –

S/M eller M/L

Extremt lätta att 
använda. 

Endast ett värmeläge, 
risk att det blir för 

varmt.

20

XXL

Heat
tåvärmare

Tåvärmare som blir
varm när den reagerar

med luften.
Engångsprodukt. 

Endast ett läge

8 / –

Liten tåvärmare
(en storlek)

Extremt lätta att 
använda. Funkar 
även i vantarna.

Kan bli knöligt 
framme i tån och 
obekvämt att gå 

med. 


