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CAMPING UTAN FUKT I
FÖRTÄLTET
När jag köpte min SOLAMAGIC värmelampa till förtältet, var jag skeptisk. Jag skulle egentligen bara prova om det fungerade med en SOLAMAGIC värmelampa. Och det gjorde det –
fantastisk bra faktiskt! Jag slipper de kända problem med kondens och det är mycket lättare
att använda en värmelampa än den gamla gasol-/fotogenvärmaren. Dessutom är det ingen
fara vid att använda SOLAMAGIC värmelampor.
Frank Pedersen, Kolding (Danmark)

SOLAMAGIC® är designad, utvecklad och tillverkad i Tyskland

Gör din utomhustid ännu bättre

“CAMPING UTAN FUKT I
FÖRTÄLTET”
En SOLAMAGIC värmelampa baserad på el är ett
bra alternativ till de traditionella och gammaldags
gas-värmare när du är på campingsemester.
SOLAMAGIC’s värmelampor är billig i drift, lätt att
hantera och väger bara en bråkdel av en gasol-
värmare, som också kräver att du transporterar extra
bränsle och extra gasol-tuber. Dessutom bildar en
SOLAMAGIC värmelampa på el ingen kondens, när
du använder den i förtältet.
Frank Pedersen köpte en SOLAMAGIC värmelampa
till förtältet, och det har varken han eller familjen ångrat: “Jag är anställd av KG Camping i Kolding (Danmark), där vi också är Återförsäljare av SOLAMAGIC’s
produkter. Jag var skeptisk till om det fungerade med
SOLAMAGIC el-värme och ville egentligen bara prova om det fungerade. Och det gjorde det – fantastisk
bra faktiskt!
Förutom att jag fick bort problemen med kondens i förtältet, var det mycket lättare att använda
SOLAMAGIC. De är dessutom säkra och lätta att
använda. Att använda en SOLAMAGIC värmelampa
är som att använda vanlig belysning: Man sätter på
kontakten, och det blir varmt…

Flexibel värme på campingsemestern. Om du kompletterar med ett orginal Tri-pod stativ till din SOLAMAGIC värmelampa, kan du lätt flytta
med den utanför ditt förtält kyliga dagar och kvällar.

Dessutom upptar en SOLAMAGIC värmelampa 1/10 av
ytan jämfört med en gasol- eller fotogenvärmare gör!
Är du trött på ett förtält fyllt med kondens eller trött
på gas-/fotogenlukt och allt krångel med din gamla
gas-/fotogenvärmare, överväg om inte en SOLAMAGIC
värmelampa är det rätta valet för dig.
Med de nya reglerna om minst 10amp (och oftast
16amp) till varje camping-liggar-plats som håller på
att fasas in på Skandinaviska campingplatser, finns
det också utrymme för att använda värmelampor från
SOLAMAGIC… En SOLAMAGIC värmelampa förbrukar
från 2,2Amp.

SOLAMAGIC 1400 ECO+ PRO VÄRMELAMPA
- Med original SOLAMAGIC Tripod stativ för enkel och maximal
flexibilitet
En SOLAMAGIC 1400ECO+ PRO monterad på ett original
SOLAMAGIC stativ ger dig massor av värme, komfort och flexibilitet i förtältet – När du inte campar kan du givetvis använda din
värmelampa hemma på terrassen eller i trädgården. SOLAMAGIC
1400ECO+ PRO värmelampa täcker en yta på upp till 14 m2. Placera
exempelvis SOLAMAGIC vid din solstol när du njuter av solen tidigt
på våren eller vid grillen så att du kan grilla året runt.

Hitta mer produktinformation och registrera
dig för vårt nyhetsbrev www.solamagic.se

Humlegårdsgatan 4 | SE 114 46 Stockholm
Tel. +46 (0) 731 454 550 | sales@solamagic.nu
Telefontid, vardagar mellan kl. 09:00 och 17:00

