
Pumori Comfort Heat Extreme
Värmevästen från Pumori är av unisex modell 
och finns i storlekarna XS-3XL.

En väldigt tunt fordrad och lätt värmeväst 
där jag upplever att yttertyget är prassligt. 
Den testade västen är i storlek S och jag hade 
 kanske behövt gått ner ytterligare en storlek 
för att få den att smita åt bättre mot kroppen 
för bästa värmeeffekt. Tyget i den här västen 
upplevs styvare än i de andra testade västar-
na.

Västen har två värmeslingor vid bröstkorgen och en vid ryggen. Dessa slingor är ganska hårda 
men inget som direkt stör komforten vid användning.

Västen är försedd med två handfickor varav i den vänstra placeras batteriet. I den vänstra fickan 
finns ingen ficka avsedd för batteriet. Det finns även en bröstficka på vänster sida.

Vid användning av ryggsäck med brett höftbälte blir inte komforten lidande då batteriet  hamnar 
under detta bälte.

Västens värme manövreras enkelt med kontrollknappen som är placerad på vänster bröst. Den är 
ställbar i tre nivåer. Blått sken ger lägst värme, grönt mellan och rött ger den högsta värmeeffek-
ten. Enligt leverantören ger den varmaste nivån en värme på cirka 55–60 grader och en längsta 
drifttid på cirka 12 timmar. Under mina tester varade batteritiden i strax under fyra timmar på 
den högsta värmenivån.

Värmen vid bröstkorgen håller sig ganska koncentrerad vid värmezonen. Vid ryggen sprids 
 värmen över hela bröstryggen.

Tunn och lätt väst som ger en 
hög värme på högsta effekt.

Leverantör: www.pnjakt.se

Pris: 2495 kronor. Batteri på 6350 mAh 
 medföljer.

Produktvård: Kan tvättas i 30 grader. Koppla 
på skyddslocket till kontakten innan tvättning.

Avignon Värmeväst V-ringad
Värmevästen från Avignon är av unisexmodell. 
Jag rekommenderar att kolla storleksguiden 
innan köp. Modellen är väldigt kroppsnära och 
för dig med stor byst kan det vara bra att kolla 
upp de olika måtten för bästa komfort. Finns i 
storlekarna XS-4XL.

Den testade västen från Avignon är i storlek 
M. Relativt tunn väst som sitter mycket bra 
på  kroppen och är följsam. Den har två små 
sidofickor, varav i den vänstra placeras power-
banken. Den medföljande Powerbanken passar 
precis i dessa två fickor. En mycket bra design som ökar komforten ytterligare. Tyngden från 
Powerbanken känns knappt i fickan. I vänster ficka finns en gummiport. Det ger dig möjlighet att 
koppla på en förlängningskabel och placera din powerbank någon annanstans. Tack vare möjlig-
heten att placera din powerbank någon annanstans på kroppen är det inget som stör komforten 
om du till exempel bär en hölstersäck med stora breda höftremmar. Men under mina tester 
upplevde inte jag att powerbankens placering i fickan störde komforten något nämnvärt.

Västen har tre värmenivåer som styrs med hjälp av kontrollknappen som är placerad på vänster 
bröst. Västen har fem värmefält. Två är placerade under bröstkorgen, två ovanför ryggslutet och 
ett mellan skulderbladen. 

Genom att trycka in kontrollknappen i 3–5 sekunder startas värmen. Sedan behövs bara en enkel 
knapptryckning för att manövrera sig mellan de olika nivåerna. Enligt leverantören ger västen 
en värme mellan cirka 40–60 grader och en drifttid på cirka 4,5-12,5 beroende på vilken nivå du 
väljer. Det gröna skenet ger lägst värme, orange mellan och den röda ger högst värme. 

När jag testade denna väst med den högsta värmenivån varade batteritiden i strax över fyra 
timmar.

Jag upplever att västens fem värmezoner sprider värmen i stort sett över hela västen på ett 
väldigt behagligt sätt. Även fast jag känner vart värmen utgår ifrån så ger den ändå en väldigt bra 
fördelad spridning av värmen. Mycket bra tycker jag.

Mycket bra spridning av värmen 
och en väldigt kroppsnära pass-
form gör att västen uppfyller 
sitt syfte på ett mycket bra sätt. 
Testets bästa passform!

Leverantör: www.avignon.se

Pris: 2195 kronor. Medföljer Powerbank 
(10000mAh) och laddare.

Produktvård: Västen kan maskintvättas i 30 
grader (programval handtvätt). Sätt på locket 
på USB-kontakten, stoppa ner kontakten i 
fickan och stäng dragkedjan innan tvätt.

Bra att den finns som både dam- 
och herrmodell.

Värmeväst Östersund
Värmevästen Östersund finns i både herr- och 
dammodell och finns i storlekarna S-3XL och i 
damstorlekarna 36-46. 

En väst i tunn och mjuk softshell som är 
följsam och tyst. Dock prasslar det en aning 
vid västens värmezoner, men inget som jag 
tycker stör vid användning. Den har en tunt 
fleecefodrad krage. Den testade västen är i storlek M och den sitter löst på mig. Passformen blir 
därför något lidande och därmed också värmespridningen. Jag skulle behöva en väst i storlek S 
för att den skulle sitta helt tillfredställande som lager nummer två. Men denna väst är tänkt att 
användas som ett ytterplagg, därav den något tilltagna storleken. Västen är ganska lång, den 
går ner en bit över baken. Det går att ställa vidden i västens nedre del med elastiska snören och 
draglås. 

Den har tre värmezoner. Två stycken är vid vardera bröst och ett mellan skuldrorna.

Västen har två rymliga handfickor med dragkedja och en innerficka där powerbanken placeras. 
Denna innerficka stängs med kardborre. Innerfickan är placerad i vänster sida av västen. När jag 
använder västen och bär hölstersäck med höftremmar trycker remmen mot powerbanken, vilket 
givetvis stör komforten.

Värmen manövreras enkelt på denna väst. Du trycker in kontrollknappen, som är placerad på 
vänster bröst, i cirka 2 sekunder. Därefter finns tre värmenivåer att välja mellan. Grönt sken ger 
en låg temperatur på cirka 35–40 grader och en drifttid på cirka 8 timmar. Blått sken ger en 
 temperatur på ungefär 40–45 grader och en drifttid på cirka 5 timmar. Den högsta temperaturen 
lyser med ett rött sken och ger en värme på cirka 45–50 grader. Under mina tester klarade denna 
väst att hålla högsta värmeeffekt i strax under tre timmar med en Powerbank på 10000mAh.

Värmen är koncentrerad till västens värmezoner och det är av förklarliga skäl svårt att känna 
effekten av de olika värmezonerna när västen används som ett ytterplagg. Dels för att värmen 
kommer längre från kroppen, dels att värmen inte isoleras som ett lager nummer två gör. När jag 
använder Östersund värmeväst som lager nummer tre under en jacka känns effekten av värmen 
betydligt mer i och med att värmen stängs in.

Leverantör: www.engelsons.se

Pris: 995 kronor. Powerbank medföljer inte.

Produktvård: Handtvättas i 40 grader. Skydds-
locket till kontakten ska sättas dit innan tvätt.

Woodline Värmeväst
Värmevästen från Woodline är av unisex 
 modell och finns i storlekarna XS-3XL.

En mjuk, tyst och lätt vadderad väst i storlek 
S som har en bra komfort och en väldigt bra 
åtsittande passform mot kroppen. I väs-
tens rygg finns två slejfar med knappar för 
möjlighet att justera storleken, mycket bra. 
Värmepanelerna är placerade vid ryggslutet 
och skuldrorna och inga kablar eller dylikt 
trycker mot kroppen vid användning. Jag får 
upplevelsen att jag bär en helt vanlig dunväst. Med undantaget av tyngden av batteriet i vänstra 
fickan. 

Västen har två handfickor och en innerficka som alla stängs med dragkedja. I den vänstra fickan 
finns en ficka som är avsedd för batteriet. Batteriets placering i fickan stör inte nämnvärt om man 
bär exempelvis en ryggsäck med höftremmar.

En mycket enkel väst att manövrera. Den drivs av ett 6000mAh batteri. Den medföljande 
 adaptern gör att du har möjlighet att använda en powerbank istället. Vid vänster bröst sitter 
kontroll knappen. Tryck in knappen i 3 sekunder. Västen försätts i startläge och blinkar rött. 
Startläget varar i 5 minuter för att snabbt värma upp västen. Med en knapptryckning avbryts 
startläget och går in i komfortläge. Därefter kan du välja vilken nivå på värmen du vill ha.  

Västens komfortläge lyser gult. Det ger en värme på cirka 32–37 grader med en drifttid på  
cirka 18 timmar. Orange ljus ger en värme på cirka 38–45 grader och varar i cirka 9 timmar.  
Det  varmaste läget lyser rött och ger en värme på cirka 46–53 grader och varar i cirka 6 timmar.

Detta är siffror enligt leverantören. Under mina tester med denna väst varade batteriet i över sex 
timmar på den varmaste nivån. Mycket bra drifttid.

De mesta av värmen känns vid ryggslutet och skuldrorna men jag tycker att västen ändå fördelar 
en behaglig värme över hela ryggen. Jag upplever även att en liten del av värmen sprids över 
bröstkorgen. På högsta effekt blir den väldigt varm.

En prisvärd värmeväst 
med bra drifttid.

Leverantör: www.hylte-lantman.com

Pris: 1595 kronor. Medföljer batteri 
(6000mAh), laddare och adapter för möjlighet 
att driva västen med powerbank. 

Produktvård: Kan handtvättas utan tvätt- och 
sköljmedel. Skyddslocket ska sättas på kon-
takten innan tvätt.
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