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Mikä on  
21° tunne?
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21° -tunne ei ole varsinainen lämpötila, vaan 
tunne, että lämpötila on juuri sopiva. 

Voi olla, että tällä hetkellä 22,3° tuntuu eri-
tyisen hyvältä, mutta illalla 19,8° tuntuisi 
paremmalta. Yleensä sopivaksi miellettävä 
lämpötila vaihtelee noin 20 – 23° välillä.

Koska sopiva lämpötila vaihtelee vuorokau-
den ajan ja mielialan mukaan, ajattelemme 
21° olevan enemmänkin symboli mukavalle 
ololle kuin varsinainen mittarin lukema.

Oli ulkona kuinka kylmä tahansa,  
Webasto-lämmittimet pystyvät tuomaan 
21°-tunteen autoosi.



Huippulaatua 
ja yksilöllistä 
mukavuutta
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Kun asennutat autoosi Webaston, teet oikean valinnan. Markkinajohtajana meille on erityisen tärkeää pystyä tarjoamaan 

sinulle lämmitinratkaisuja, jotka ovat aivan omaa luokkaansa. Haluamme tarjota vain parasta – sinulle ja autollesi.

21°-tunne säässä kuin säässä

Palkittua laatua ja korkeaa suoritustasoa markkinajohtajalta

AutoZeitung:in lukijat olivat 
yksimielisiä: Vuonna 2017 
Webasto on autolämmitinbrän-
dien ykkönen!

TÜV SÜD:in vertailevat testit 
osoittavat, että Webasto Thermo 
Top Evo –lämmittimet toimivat 
merkittävästi tehokkaammin 
kuin vertailukelpoiset, kilpailevat 
tuotteet. Webaston lämmittimet 
sulattavat tuulilasin nopeammin, 
kuluttaen kuitenkin vähemmän 
polttoainetta ja energiaa.

Auto Motor und Sport –lehden 
lukijat ovat valinneet Webaston 
jo 11 kertaa parhaaksi autoläm-
mitinbrändiksi.

Vuonna 2017 Webasto valittiin 
jo kuudetta kertaa ykköseksi 
AutoBild:in lukijakyselyssä: ”The 
best brands in all classes!”

Webasto-lämmitin tuo autoiluun lisämukavuutta ympäri vuoden. Kun ulkona on kylmä, 

sataa vettä tai tupruttaa lunta, on todellista arjen luksusta istuutua valmiiksi lämpimään 

autoon, jonka ikkunat ovat huurteettomat. 

Kuumana päivänä taas samankaltaista luksusta on, kun auton sisällä ei odotakaan 

100-asteinen sauna, vaan raikas ilma, kiitos Webaston tuuletusominaisuuden. Tarjoa it-

sellesi hieman arjen luksusta ja nauti 21°-tunteesta autossasi vuodenajasta riippumatta.

Lupaamme mukavuutta: 21°-tunne autoosi

Autolämmittimemme ovat alan ehdotonta kärkeä; auto lämpenee 

tehokkaasti ja ikkunat sulavat nopeasti. Varmistaaksemme, että 

pysymme alan huipulla, kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Pa-

nostamme tuotekehitykseen, jotta pystymme tarjoamaan innovatii-

visia, mukavuutta lisääviä ratkaisuja autoilijoille.

Kirkkaat ikkunat ja mukava sisälämpötila kuuluvat kaikille. Webas-

to tarjoaa ensiluokkaisia ja yksilöllisiä lämmitysratkaisuja kaikkiin 

moottoriajoneuvoihin, joten voit keskittyä turvalliseen, rentoon 

ajamiseen.

 

Saatavilla tietysti myös hybrideille

Webasto tuo mukavuutta myös hybridiautoihin, sillä lämmitti-

men jälkiasennus on mahdollista myös hybrideihin. Erityisbonuk-

sena Webasto-lämmittimen käyttö ajon aikana säästää akkuasi, 

kun sähköä ei kulu auton lämmittämiseen. Kun Webasto huo-

lehtii autosi lämmittämisestä, virtaa säästyy ja pystyt ajamaan 

pidemmälle sähkön voimalla.
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Täysin uutta:  
eThermo Top Eco,  
sähkökäyttöinen  
lämmitin 

21° tunne
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Kaikki samassa paketissa 

Toimitus sisältää sekä lämmittimen että  

230V-sähkökaapelin.

Webasto on vihdoin saatavana myös sähkökäyttöisenä! Innovatiivinen, uusi lämmit-

timemme lämmittää moottorin ja sisätilat yhtä mukavasti kuin polttoainekäyttöiset 

järjestelmämme.

Nopeasti kirkastuvat ikkunat ja tehokkaasti esilämmitetty 

moottori. Uusi eThermo Top Eco –sähkölämmitin tarjoaa 

Webaston tuttua lämmitysmukavuutta ja lisäksi päällä ollessaan 

se lataa auton akkua.

Vahvaa suorituskykyä ja mukavuutta

Käyttääksesi Webaston eThermo Top Ecoa et tarvitse muuta 

kuin tavallisen 230 voltin pistorasian. Lämmittimen voi käynnis-

tää milloin vain, kun auto on kiinni sähkötolpassa. Lämmitintä 

on saatavilla 2 tai 3 kW-tehoisena. Lämmityksessä tulee 

kuitenkin ottaa huomioon sähkötolpan ajastinkello. 

Helposti ohjailtavissa

Uutta Webasto eThermo Top Eco –lämmitintä voidaan ohjailla 

samoin kuin muita Webasto-lämmittimiä (tutustu Webasto-käyt-

tölaitteisiin sivulla 14). Lämmittimen voi ajastaa luonnollisesti 

myös sähkötolpan ajastinkellon avulla.

Yksi lämmitin hoitaa sisätilat ja moottorin

Enää et tarvitse tilaa vieviä lisälaitteita jalkatiloihin, sillä 

eThermo Top Eco asennetaan moottoritilaan, mistä käsin se 

lämmittää sekä auton sisätilat että moottorin. Aivan kuten 

Webaston polttoainekäyttöiset lämmittimet, sähkökäyttöinen 

lämmitin asennetaan ajoneuvon jäähdytysnestekierron 

yhteyteen. Samalla kun moottori lämpenee, puhaltimet 

puhaltavat lämmintä ilmaa matkustamoon ja sulattavat 

ikkunat nopeasti. 

 

Kirkkaat ikkunat hetkessä

Kirkkaat ikkunat ovat merkittävä tekijä, kun puhutaan turvalli-

suudesta ajon aikana. Webaston avulla ikkunat sulavat 

hetkessä, ilman ylimääräisiä laitteita matkustamon puolella. 

Puhaltimet kohdistavat lämmitetyn ilman suoraan tuulilasiin ja 

ulkolämpötilan ollessa -10 °C ikkunat sulavat täysin noin 60 

minuutissa, riippuen ajoneuvon koosta. Myös kosteat ja 

huuruiset ikkunat kuivahtavat hetkessä. Kun moottori starta-

taan, on auton oma ilmastointilaite jo lämmennyt eikä 

lämmintä ilmaa tarvitse enää odotella. Lopputuloksena on 

huippumukava, lämmin auto.
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Laitteen ylläpitolaturi suojaa autosi akkua

Webasto eThermo Top Eco suojaa akun suorituskykyä ja 

auttaa varmistamaan moottorin turvallisen käynnistymisen: 

laitteen ylläpitolaturitoiminto aktivoituu automaattisesti, kun 

lämmitin kytketään päälle. Tämä kompensoi sitä energiaa, 

jota tarvitaan puhaltimien toimimiseen. Webaston sähkökäyt-

töinen lämmitin ei siis tyhjennä auton akkua ja pääset 

liikkeelle myös kylmimpinä aamuina. Tämä on ilouutinen 

etenkin lyhyiden matkojen ajajille!

Toimii myös suljetuissa tiloissa

Sähkökäyttöisen eThermo Top Econ suurimpia etuja on 

lämmityksen päästöttömyys; auton esilämmityksestä ei koidu 

haitallisia päästöjä ympäristöön ja siksi sitä voidaan käyttää 

myös suljetuissa tiloissa. Lämmitys on siis turvallista esimerkiksi 

omassa autotallissa.



9

Vähemmän haittoja ympäristölle sekä moottorille

Ei päästöjä lämmityksen aikana sekä vähemmän pakokaasuja 

liikkeelle lähtiessä, kiitos esilämmitetyn moottorin. Auton 

kylmiltään käynnistäminen voi rasittaa moottoria ja kylmä-

käynnistetty kone tuottaa enemmän päästöjä ympäristöön.*

Taattua Webasto-laatua houkuttelevaan hintaan

Webasto tarjoaa vihdoin huippuluokan autolämpöä myös 

sähköisenä. Webaston sähkökäyttöinen lämmitin on hin-

ta-laatusuhteeltaan erinomainen – käy pyytämässä tarjous 

lähimmältä Webasto-jälleenmyyjältäsi.

* arvot vaihtelevat riippuen ajoneuvoista

Näin Webasto eThermo Top toimii 

1
4

5

6

2

3 7

1  Pistoke kytketään verkkovirtaan.
 

2  Jäähdytysneste lämpenee Webasto-lämmittimessä 
 

3  Pumppu kierrättää jäähdytysnesteen lämmittimen ja  

 moottorin läpi ja takaisin
 

4   Jäähdytysneste säteilee lämpöä auton lämmittimen

 lämmönvaihtimeen

5  Auton puhaltimet puhaltavat lämmintä ilmaa sisätiloihin

6   Jäähdytysneste kulkeutuu moottoriin ja lämmittää sen 

7  Ylläpitolaturitoiminto pitää huolta auton akusta  

 lämmityksen ajan
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Erinomaiseksi todistettu, 
polttoainekäyttöinen  
Thermo Top Evo  
–tuoteperhe

21° tunne
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Talviaikaan valmiiksi lämpimään autoon istuutuminen on 

merkittävästi mielekkäämpää kuin istua hampaat kalisten 

jääkylmässä autossa. Webasto-lämmittimet takaavat sinulle 

mukavan lämpötilan, kirkkaat ikkunat ja esilämmitetyn 

moottorin.  Liikkeelle lähteminen voi siis olla nopeaa myös 

pakkasella!  

Esilämmityksen erityisetuna on, että moottori on jo valmiiksi 

toimintalämpötilassa, joten käynnistys ei ole koneelle niin 

rasittavaa kuin täysin kylmänä käynnistäminen. Lisäksi lämmin 

moottori kuluttaa ja saastuttaa vähemmän.

Webasto on kehittänyt Thermo Top Evo 4 ja 5 –lämmitimille 

kaksi lisäosapakkausta; Webasto Individual Quick:in ja Webasto 

Individual Select:in.  Lisäosien avulla saat lyhennettyä lämmitys-

aikaa tai voit vaihdella lämmittimen toimintatapaa.

Individual Quick – Spontaaneihin ja lyhyisiin ajoihin 

Webasto Individual Quick –lisäpakkaus keskittää kaiken lämmi-

tyksen auton matkustamoon ja tuulilasin sulattamiseen. Lisäosa 

mahdollistaa puolet nopeamman lämmitysajan, sillä moottorin-

lämmitys jätetään pois. Pääset siis entistä nopeammalla aikatau-

lulla liikenteeseen!

Individual Select – Kun haluat valinnanvapautta

Haluatko valita lämmitystavan tulevan ajosi mukaan? 

Individual Select –lisäosa antaa sinulle kolme erilaista 

lämmitysvaihtoehtoa:

1. Sisätilat: Kaikki lämmitysteho on ohjattu auton sisätilojen ja 

ikkunoiden lämmitykseen. Tämä vaihtoehto kuluttaa vähemmän 

virtaa ja saat jäättömät ikkunat vain 15 minuutissa.

2. Normaalitila: Lämmittää samanaikaisesti sekä sisätiloja että 

moottoria.

3. Yhdistelmä: Lämmittää ensin auton sisätilat haluttuun lämpö-

tilaan ja aloittaa sitten moottorin lämmittämisen.

Yksilöllisempää esilämmitystä

Täydellinen lämpötila kaikille autoille 

Thermo Top Evo –lämmitintä saa kolmessa eri teholuokassa: 4, 5 

ja 5+, joten tuoteperheestä löytyy optimaalinen lämmitysratkaisu 

kaikenkokoisille autoille. Thermo Top Evo 5+ on tuoteperheen 

tehokkain lämmitin, joka lämmittää suuremmatkin ajoneuvot 

nopeasti ja tehokkaasti. 

Thermo Top Evo –lämmittimien ominaispiirteitä ovat luotettava teknologia ja älykkäät ominai-

suudet. Nämä yhdessä tekevät laitteesta tehokkaan ja mukavan käyttää. Thermo Top Evo –läm-

mittimet lämmittävät autosi nopeasti kuluttaen poikkeuksellisen vähän polttoainetta ja virtaa.
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Lisää lämmitysvoimaa 

Kun pakkaslukemat ovat korkealla, monilla moottoriajoneuvoilla 

on vaikeuksia lämmittää sisätiloja riittävästi ajon aikana, joten 

autossa on kylmä istua. Tämä on tyypillistä etenkin diesel-ajoneu-

voille, autoille, joissa on suuret sisätilat sekä ajoneuvoille, jotka on 

varustettu automaattisella ”Start & Stop”-toiminnolla. Tällaisiin 

malleihin Webasto tarjoaa Thermo Top Evoa täydentävän 

lisälämmitystoiminnon, jonka avulla lämmitin jatkaa itsenäisesti 

toimintaansa ajon aikana. Lisälämmityksen avulla suurempikin 

matkustamo saadaan lämpimäksi, eikä kyydissä tarvitse palella.

Täydennyssarja diesel-ajoneuvoille 

Monet dieselautot on varusteltu jo tehtaalta tullessaan 

lisälämmittimellä. Webaston täydennyssarjalla lisälämmitin 

saadaan päivitettyä täydelliseksi autolämmittimeksi edullisesti 

ja helposti. Päivitetyllä lämmittimellä saat nauttia esilämmitetyn 

auton iloista, eikä sinun tarvitse odotella auton lämpenemistä 

ajon aikana.

2

4

5

6
1

3

7

Näin Webasto Thermo Top Evo toimii 

1   Polttoaine toimitetaan säiliöstä lämmittimeen
 

2   Lämmittimen tuuletin tuo ilmaa sytyttääkseen  

polttoaineen
 

3  Kiertovesipumppu kuljettaa jäähdytysnesteen lämmittimen, 

 auton lämmitysjärjestelmän ja moottorin läpi ja takaisin.

4  Jäähdytysneste lämpenee lämmittimessä
 

5   Jäähdytysneste säteilee lämpöä auton lämmittimen 

lämmönvaihtimeen

6   Lämpö siirtyy auton sisätiloihin puhaltimien kautta

7   Jäähdytysneste kulkeutuu moottoriin ja lämmittää sen



Webasto Pure lataa auton helposti ja tehokkaasti

 � Edullinen, turvallinen ja mukava käyttää

 � Yksi laite, laaja tehoalue: 3,6 kW – 22 kW

 � Type 2 -pistoke

 � Korkealaatuinen, tuttua Webasto-laatua

 � Ei ylimääräisiä palvelu- tai datamaksuja

Webasto Pure – Luotettava ja turvallinen latausasema kotiisi

webastolataus.fi
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ThermoConnect:  
21-asteen tunne  
missä ja milloin vain
Helppokäyttöisyyden uusi ulottuvuus: Webasto ThermoConnect muuntaa älypuhelime-

si mukavaksi ja helppokäyttöiseksi lisälämmittimen kaukosäätimeksi. ThermoConnect 

peruspaketti sisältää Webasto lisälämmitimen käytön, ajoneuvon paikallistamispalvelun 

sekä etädiagnostiikan huoltotilanteissa.



Lämmitin

Ansatie 2, Vantaa

Hälytykset pois päältä

15°C 12.9 V

15:00

Hälytykset

Oma WebastoConnect

15

Webaston ThermoConnect -ominaisuudet ovat käytettävissä 

kaikilla seuraavilla laitteilla: Älypuhelimella, tabletilla tai PC-tieto-

koneella.  

 

ThermoConnect ohjainyksikkö on järjestelmässä  

avainasemassa. Tämä pieni musta laatikko asennetaan uuden tai 

jälkiasennetun lisälämmittimen kanssa ja mahdollistaen saumat-

toman yhteyden mobiilisovelluksen ja ajoneuvon välillä. 

 

ThermoConnect -sovellus on ladattavissa ilmaiseksi  

App Storesta ja Google Play -kaupasta

Paikallistamispalvelu  
Mihin autoni on pysäköity ja miten pääsen sinne? Paikallistamispal-

velu mahdollistaa auton löytämisen ja saat tarkan suunnan mihin 

päin lähteä.  Automaattisen reitin näyttö on mahdollista karttaso-

velluksen (esimerkiksi Google Maps) avulla älypuhelimestasi.   

Etädiagnostiikkapalvelu 

Onko sinulla ongelmia lisälämmittimen käytössä? Etädiagnos-

tiikkapalvelun ansiosta, ThermoConnect -käyttäjillä on suora 

etäyhteys Webasto-huoltoon. Asiantuntijat tarjoavat nopeaa ja 

asiantutevaa palvelua etäyhteyden välityksellä, antavat tukea 

vianetsintään sekä mahdollisesti jopa poistavat ongelman.

Palvelu on voimassa 12 kuukautta ja peruttavissa milloin vain. 

ThermoConnect Peruspaketin käyttö on riippuvainen ohjausyk-

sikön asennuksesta. Ohjausyksikkö ja sen asennus eivät sisälly 

hintaan. Ota yhteyttä valtuutettuun Webasto-jälleenmyyjään ja 

pyydä tarjous asennuksesta.

�� Käynnistymisaikojen yksilöllinen  

ohjelmointi 
�� Sisälämpötilan tarkastus
�� Akkujännitteen tarkastus
�� Useiden ajoneuvojen ohjaus
�� Lämmityksen ja tuuletuksen valinta
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ThermoCall-käyttölaitetta on saatavilla kahdessa  

eri versiossa. 

 

ThermoCall Entry  

ThermoCallin perusmallilla ohjaat lämmitintäsi  

yksikertaisesti on/off –painalluksella. 

 

ThermoCall Advanced  

TermoCall Advanced:in avulla ohjailet Webastoasi  

täysin yksilöllisesti.

• Ajastat laitteen toimintaa seitsemän päivää etukäteen

• Voit valita lämmityksen, tuuletuksen tai automaattiset  

 asetukset

• Antaa säävaroituksia, mikäli huonoa säätä luvassa

• Näyttää ThermoCall SIM-kortin* saldon

• Voit kontrolloida useamman ajoneuvon lämmittimiä

• Etsii lähimmät Webaston yhteistyökumppanit

Webasto Thermo Call -järjestelmän avulla voit käynnistää lämmittimesi mistä maailman 

kolkasta tahansa. ThermoCall-sovellus tuo vapautta ja itsenäisyyttä autosi lämmitykseen.

Thermo Call – Ohjaa lämmitintäsi älypuhelimella

Vielä enemmän vaihtoehtoja?

Jos lämmittimeesi on asennettu Individual 

Select –lisäosa, sovellus antaa sinun valita 

useammista lämmitysvaihtoehdoista.

*Käyttääksesi ThermoCallia tarvitset SIM-kortin, 

jossa on riittävästi saldoa. Riippuen sopimustyy-

pistäsi, laitteen palautetoiminnot voivat aiheuttaa 

tekstiviestimaksuja.

Miten saan ThermoCall-järjestelmän?

ThermoCall on useimmiten helppo jälkia-

sentaa autoihin, joissa on Webasto-lämmitin 

– huolimatta siitä, onko lämmitin jälkiasen-

nettu vai tehdasasenteinen. Pieni käyttölaite 

on helposti asennettava ja lämmityksen 

ohjaamisesta tulee todella kätevää.

* To operate the ThermoCall you need a SIM card with a sufficient balance. Depending on your contract type, the connectable feedback function incurs text message costs.

ThermoCall-demoversio

Pääset kokeilemaan 

ThermoCallia lataamalla 

demoversion.

�� Apple App Store

�� Amazon App Store

�� Google Play Store



Webaston kaukosäätimillä on selvästi pidempi 

kantama kuin kilpailevien lämmittimien käyttö-

laitteilla. Tämä selvisi TÜV Austrian tekemässä 

testissä, joka toteutettiin avoimessa tilassa.

TELESTART FUNK-
REICHWEITE GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Telestart T91 on Webaston pienikokoisin kaukosäädin. Siinä on On/Off 

–toiminto äänimerkillä varustettuna ja sen kantama on jopa 1 000 metriä.

Telestart T100 HTM näyttää sinulle autosi lämpötilan ja laskee tarvitta-

van lämmitysajan. Kaukosäädin on varustettu On/Off –nappien lisäksi toi-

minnolla, johon voit syöttää haluamasi lähtöajan ja lämmitin ajastuu niin, 

että autosi on lämmin liikkeelle lähdettäessä. Kaukosäätimen kantama on 

jopa 1 000 metriä.

Voit ohjata Webasto-lämmitintäsi kätevästi uudella MultiControl-ajas-

timella. Kiitos sisäänrakennetun, automaattisen ajastimen, voit 

ohjelmoida kolme eri lämmitysajankohtaa viikonpäivää kohti. Kaikki 

ohjelmoidut lämmityksen aloitus- ja lopetusajankohdat ovat helposti 

nähtävissä. Voit toki käynnistää lämmityksen myös heti painamalla 

hetikäynnistyspainiketta.

Webaston kaukosäätimet pisimmällä kantamalla

MultiControl –ajastin

Helppoa ja mukavaa:
Kauko-ohjaimet ja ajastin

Webasto-lämmittimet eivät ainoastaan lämmitä autoasi mukavasti, vaan niitä voi myös 

ohjata kätevästi monella eri tavalla. Valitse omasi näistä käyttölaitteista.
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Lämmittimemme, käyttölaitteemme ja lisäosat

Tekniset tiedot

Lämmitinmalli Thermo Top Evo 4 Thermo Top Evo 5 Thermo Top Evo 5+

Lämmitysteho (kW), 

täysteho / osateho 4  / 2.5 5 / 2.6 5 / 2.6

Polttoaineen kulutus (l) 20 min. 

täysteholla n. 0.17 n. 0.21 n. 0.21

Sähkönkulutus (W),

täysteho / osateho 35 / 26 46 / 26 46 / 26

Hinta (Euro)    

Kaukosäätimet:

Lisäosat

Webasto Individual Quick 2)

Lyhyttä matkaa ajavalle. Keskittyy
esilämmittämään sisätilat nopeasti

50 % nopeammin lämpenevät
sisätilat, ei moottorin esi-

lämmitystä

Hinta (Euro)  

Webasto Individual Select 2) 3) 

Yksilöllistä joustavuutta ja 
valinnanvapautta lämmön 
jakamiseen

Lämmittää vain sisätilan, vain moottorin 
tai molempia 

Hinta (Euro)

Malli Ajastin Telestart ThermoCall

MultiControl T91 T100 HTM ThermoCall 
Entry

ThermoCall 
Advanced

Hinta (Euro)      

Malli ThermoConnect App Käyttömaksu /kk

Hinta (Euro)   

ThermoConnect:

2)  Ei Thermo Top Evo 5+ kanssa    3) Käyttö vain ThermoCall -sovelluksella

Lämmitinmalli eThermo Top 20 P eThermo Top 30 P

Tyyppi Sähkölämmitin (vesikierto) Sähkölämmitin (vesikierto)

Verkkoliitäntä (V) (50Hz) 230 230

Kodin sulakevaatimus (A) 10 – 13 ≥ 16 

Lämmityskapasiteetti (kW) max. 2 max. 3

Käyttöaika (h) max. 2 max. 2

Latauskapasiteetti (W) 25 (ulkoläpoötilasta ja  

lämpökuormasta riippuen)

25 (ulkoläpoötilasta ja  

lämpökuormasta riippuen)

Hinta (Euro)
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Näin helppoa on oman Webasto-lämmittimen  
hankkiminen
Kun hankit autoosi Webasto-lämmittimen, saat markkinajohta-

jan taattua laatua.

Valtuutetut Webaston asennuspisteet

Viralliset Webasto-pisteet ovat erikoistuneet Webasto-lämmitti-

mien asennukseen. Valtuutetut Webasto-jälleenmyyjät opasta-

vat sinua Webaston käytössä ja saat laadukasta palvelua.

Etsi lähin jälleenmyyjäsi

Löydät lähimmän Webasto-jälleenmyyjäsi osoitteesta:  

kaha.fi/jm/. Pyydä tarjous Webaston asennuksesta ja pian saat 

nauttia lämmitetyn auton mukavuudesta.

Webasto toivottaa sinulle miellyttäviä ajokilometrejä!
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Webasto Group on perustettu vuonna 1901 ja yritys on siitä lähtien asettanut uusia teknologisia 

standardeja sekä alkuperäiseen varusteluun että jälkimarkkinoille. Tänä päivänä olemme maail-

manlaajuisesti yksi suurimmista autoalan toimittajista. Me kehitämme ja valmistamme kattoluuk-

kuja, venevarusteita sekä lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiä. Tuotteemme tarjoavat 

mukavuutta, käytännöllisyyttä ja turvallisuutta niin tien päällä kuin merellä. Valikoimistamme löytyy 

tuotteita henkilöautoille, hyötyajoneuvoille, matkailuautoille ja veneille. Erinomainen tuotanto-

laitosten ja jälleenmyyjiemme verkosto takaa korkealaatuiset tuotteet, tasokkaat asennukset ja 

palvelut ympäri maailmaa.

l HQ Gilching (near Munich)
  Webasto representation worldwide
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