
VÄRLDENS
BÄSTA
VÄRMELAMPOR

GÖR DIN UTOMHUSTID ÄNNU BÄTTRE

SOLAMAGIC erbjuder ett stort urval av effektiva och

miljövänliga värmelampor av hög kvalitet spridda över

tre unika produktlinjer, var och en med sina styrkor.

GARANTERAD KVALITET
På Solamagic® vill vi inte bara leverera en bra produkt – vi vil leverera en fantastik

produkt som du kan njuta av i många år. Därför produceras våra värmelampor enbart

i egna fabriker i Tyskland, där de genomgår en rigorös kvalitets kontroll innan dom

lämnar produktionen. För yt terligare information om våra produkter och den unika

tekniken bakom, besök vår webbplats på www.solamagic.nu Gör din utomhust id ännu bät t re

Vår prisvärda grundserie som ger dig

hög värmeeffekt, kvalitet och full valuta

för pengarna. Ett bra och effektivt

alternativ till värmelamporna av tvivelaktig

kvalitet, som ofta finns i detaljhandeln.

• Enkel och säker at t använda

• Ingen installation – Det är bara

at t sätta i kontakten

• Tystgående, varken smutsar eller sotar.

• Kan användas i alla slags väder

• Tillverkat i Tyskland

• Kvalitetscertifierade av TÜV

• Effektiv Solamagic HeLeN IR-teknik®

• Upp till 20% mera värmeeffektiv

än andra värmelampor

• Lång livslängd, värmelement upp till

5000 timmar

• 2 års garanti

Den breda och professionella produktserien

som löser alla behov för flexibel värme. 

Högsta kvalitet och stor värmeffekt.

Omfattande urval av modeller och

tillbehör - Flexibla monteringsalternativ.

• Enkel och säker at t använda

• Ingen installation – Det är bara

at t sätta i kontakten

• Tystgående, varken smutsar eller sotar

• Kan användas i alla slags väder

• Tillverkat i Tyskland

• Kvalitetscertifierade av TÜV

• Patenterat Solamagic No-glare®Teknologi

• Upp till 42% mera värmeeffektiv

än andra värmelampor

• Lång livslängd, värmelement upp till

10.0 0 0 timmar

• 5 års garanti

High-end värmelampor som kännetecknade

av uppvärmningseffekten i topklass, elegant

och modern design. Modulära lösningar som

ger effektiv och billiga värme med minimal

ljus-bländning (glare).

• Enkel och säker at t använda

• Ingen installation – Det är bara

at t sätta i kontakten

• Tystgående, varken smutsar eller sotar

• Kan användas i alla slags väder

• Tillverkat i Tyskland

• Kvalitetscertifierade av TÜV

• Patenterat Solamagic No-glare®Teknologi

• Upp till 45% mera värmeeffektiv

än andra värmelampor

• Lång livslängd, Solastar värmelement

upp till 10.0 0 0 timmar.

• 5 års garanti

• Premium design

• Modul-uppbyggd, lät t at t bygga ut
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GARANTERAD KVALITET
På Solamagic® vill vi inte bara leverera en bra produkt – vi vil leverera en fantastik

produkt som du kan njuta av i många år. Därför produceras våra värmelampor enbart

i egna fabriker i Tyskland, där de genomgår en rigorös kvalitets kontroll innan dom

lämnar produktionen. För yt terligare information om våra produkter och den unika

tekniken bakom, besök vår webbplats på www.solamagic.nu Gör din utomhust id ännu bät t re

Basic+
Prisvärd värmare med Solamagics
patenterade HeLeN-teknik!
1400w: 1,995,00 SEK
2000w: 2,495,00 SEK

ECO+PRO
Testvinnare och storsäljare!
1400w: 3,395,00 SEK
1400w m.brytare: 3,495,00 SEK  
2000w: 3,745,00 SEK
2000w BTC: 5,995,00 SEK
2000w ARC: 5,495,00 SEK
Fjärrkontroll ARC: 595,00 SEK 
BTC = Reglera värmen i 3-steg med din smartphone.
ARC = Reglera värmen steglöst med fjärrkontroll.

Premium
Den flexibla och effektiva nykomlingen!
1400w: 3,995,00 SEK
2000w: 4,495,00 SEK
2500w: 5,995,00 SEK
2500w BTC: 8,995,00 SEK
2500w ARC: 7,995,00 SEK
Fjärrkontroll ARC: 595,00 SEK 
BTC = Reglera värmen med din smartphone.
ARC = Reglera värmen med fjärrkontroll.

Tillbehör Premium
BTC-modul: 2,995,00 SEK (Max 2000w)

ARC-modul: 2,395,00 SEK (Max 2000w)

BTC-modul: 3,495,00 SEK (Max 2500w)

ARC-modul: 2,795,00 SEK (Max 2500w)

Markisfäste: 995,00 SEK
Premium Basepod: 2,495,00 SEK
Egen färg (RAL): 896,00 SEK
BTC = Reglera värmen med din smartphone.
ARC = Reglera värmen med fjärrkontroll.

Tillbehör ECO+PRO och Basic+
Markisfäste: 745,00
Basepod: 1,395,00 SEK
Tripod: 995,00 SEK
Egen färg (RAL): 895,00 SEK

Solamagics Somfyprodukter RTS
ECO+PRO 2000w SRC (3-steg): 6,695,00 SEK
Premium 2000w + SRC-modul (3-steg): 7,495,00 
Premium 2000w + SRC-modul (On/Off): 6,995,00
SRC-modul, 3-stegs reglering: 6,245,00
SRC-modul, On/Off funktion: 4,495,00
Somfy Fjärrkontroll 1ch: 835,00
Somfy Fjärrkontroll 5ch: 995,00
Somfy Fjärrkontroll 5ch m scroll: 1,495,00

Alla priser inklusive moms.
Täckningsyta i m2 och montagehöjder är vägledande för installation.

Upp till

Upp till

Upp till

http://www.solamagic.nu/

