FÖR ANVÄNDNING I::

INBYGGDA OCH INGLASADE VINDSTABILA OMRÅDEN

DEN LILLA
REVOLUTIONEN

– VÄRLDENS FÖRSTA
VÄRMELAMPA HELT UTAN
LJUSUTSLÄPP

Gör din utomhustid ännu bättre

SOLAMAGIC

DEN LILLA REVOLUTIONEN

SOLAMAGIC
AIR+ – DEN LILLA
REVOLUTIONEN
Solamagic AIR+ är Solamagics nyutvecklade värmelösning,
skräddarsydd till dina myshörnor som är delvis utomhus
– som till exempel glasverandan, orangeriet – eller varför
inte använda den på din inbyggda och inglasade terrass
eller balkong. Massor av värme, helt utan besvärande
ljusutsläpp från värmelampan.
Uterummet eller orangeriet är hemmets alldeles speciella och mysiga
vardagsrum. Härifrån upplever man livet i trädgården och årstidernas
skiftningar. För många är det också platsen för eftertanke, nära naturen,
där man njuter av det fantastiska höstljuset på dagen eller skymningens
ankomst.
Utnyttja dina inbyggda och inglasade myshörnor
Använd uterummet året om, utan att behöva ta på dig tjocka tröjor.
Drick morgonkaffet till fåglarnas sång tidigt på våren. Förläng de härliga
sommarkvällarna. Njut av en bra bok, medan löven faller på hösten.
Varför inte äta ute varje kväll, även när snön faller på vintern? Bara
fantasin sätter gränserna!
Med Solamagic AIR+ har du biljett till stadens bästa matställen. Så
bara duka på verandan och bjud in gästerna. Värmen är mild och mycket
behaglig – och kommer genast, när du sätter på Solamagic AIR+, och
det helt utan det besvärande ljus, som många värmelampor normalt har.
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Den optimala lösningen
Solamagic AIR+ ger dig den mest naturliga, milda och behagliga värmen.
Inte bara under de nyckfulla somrarna, utan året runt. Det är ingen tillfällighet. Solamagic har utvecklat Solamagic AIR+ speciellt för att värma upp
områden som är delvis utomhus, som uterum, orangerier och den täckta
eller inbyggda terrassen eller balkongen. Med Solamagic AIR+ glömmer du
bort att det inte är solen, som värmer upp din myshörna.
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FLER VARMA
KVADRATMETER
TILL DITT HEM
Naturliga otätheter är normalt
i inglasade och ouppvärmda rum
– därför finns det gränser för,
vad ytan kan användas till.
Med en Solamagic AIR+ värmelampa/värmelösning ändrar det
sig. Nu blir inglasade och inbyggda terrasser och ouppvärmda
rum användbara året om – och
det utan att ytan ska lagfaras
som bostad. En naturlig förlängning av hemmet, som nu kan
användas ganska praktiskt under
hela året.
Enkel montering och möjlighet
till smart styrning
Solamagic AIR+ kan monteras på
en vägg, i taket eller på det snygga, flyttbara PREMIUM-stativet.
Med Solamagics omfattande

program med tillbehör får du till
exempel spännande möjligheter
till värmereglering av värmelampan, bland annat får du möjlighet
att styra direkt från din mobil
telefon (Solamagic ConnectMe®och Solamagic BTC-produkter).
Det är enkelt och smart.
Snygg design och tysk kvalitet
– det givna valet till uterummet
Att Solamagic AIR+ är billig i
drift, har snygg och innovativ
design, som inte tar stor plats
och är tillverkad av de bästa
komponenterna och materialen
på våra två produktionsanläggningar i Tyskland, gör det till den
givna lösningen till uterummet,
orangeriet och den inbyggda
och inglasade terrassen eller
balkongen.

Solamagic AIR+ finns i flera
färger, som passar till ditt behov.
Önskar du en specialfärg, klarar
vi det också.
Solamagic AIR+ är, som alla
Solamagics produkter, designad
och tillverkad i Tyskland, och den
är naturligtvis testad och god
känd av det tyska kvalitetssäkringsinstitutet TÜV.
Hos Solamagic är kvalitet och
innovation alltid på topp. Därför
ger vi naturligtvis också 5 års
garanti.
Fattas bara annat.
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ZEROGLARE®
– TRIVSEL HELT
UTAN LJUS

Här på Solamagic är vi så stolta
över Solamagic AIR+ – som är
världens första värmelampa med
massor av värme och utan ljus
– att vi kallar den för ”Den lilla
Revolutionen”.
Billig i drift
Solamagics värmelampor är
marknadens billigaste utomhusvärme i bruk – och Solamagic
AIR+ är naturligtvis inget undantag. En värmelampa från Solamagic förbrukar från bara 1,33
SKK i ström per timme. Det är
upp till 90 % billigare, än om du
använder en terrassvärmare
som är baserad på gas.
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Solamagic WAVE®-teknologi
är ett nytt och mycket komplext värmevågområde, som
– framtill nu – teknologiskt har
varit svårt att fokusera och
fasthålla, men som har den stora
fördelen att det skapar värme
nästan utan ljus. Solamagic har
med WAVE®-teknologin tämjt
värmevågområdet – och resul

tatet talar för sig själv: Solamagic
AIR+ – massor av värme, utan
ljus, och perfekt till din inbyggda
och inglasade myshörna.

MADE IN
GERMANY
E

xc

e

t

Solamagics introduktion av
den nya typen värmelampa,
Solamagic AIR+, är baserad på
den helt nya, patenterade och
revolutionerande Solamagic
WAVE®-värmeteknologi, som tillsammans med det nyutvecklade
ZeroGlare®-värmeelement gör
det möjligt att skapa en mild och
behaglig värme, helt utan det
ljusutsläpp som värmelampor
normalt har.
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SOLAMAGIC AIR+
HAR FÅTT EN
FANTASTISK START
Hos Solamagic gör vi aldrig
något halvdant, och därför har
vi naturligtvis beta-testat1
Solamagic AIR+ innan vi lanse
rade den och resultaten talar för
sig själv. Våra testkunder har tagit
emot Solamagic AIR+ fantastiskt.
Vi har fått många svar från kunder, som har monterat Solamagic
AIR+ i deras olika inbyggda och
inglasade myshörnor.
Kommentarer som: ”Solamagic
har verkligen utvecklat en värmelampa, som kommer att ta

marknaden med storm”. Eller:
”Helt enkelt fantastisk – även för
Solamagic” och ”Busenkel att
använda – en no bullshit-produkt”, stöttar oss i att vi har
utvecklat ännu en makalös värmelampa. På solamagic.dk kan
du läsa mer om Solamagic AIR+
och kommentarer från
våra kunder.

stående produkt, som du kan
ha glädje av i många år. Därför
tillverkas våra värmelampor
uteslutande på våra egna fabriker
i Tyskland, där de genomgår en
sträng kvalitetskontroll, innan de
lämnar produktionen.

Garanti för kvalitet
hos Solamagic
Vi vill inte bara leverera en bra
produkt – vi vill leverera en ena-

1) Solamagic AIR+ är i perioden december 2016 till juni 2017 beta-testad av 48 slumpvis utvalda testkunder fördelade
mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Österrike, Schweiz och Nederländerna.
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På solamagic.se, kan du läsa mer om Solamagic och våra 3 pro
duktlinjer – Solamagic BASIC+, Solamagic ECO+ PRO, Solamagic
PREMIUM+ – samt naturligtvis den nya Solamagic AIR+. Alla i
genomförd design och kvalitetstestade, så att vi utan att tveka
ger dig 5 års garanti på din Solamagic-produkt.
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