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ZEROGLARE®
WAVE®
TECHNOLOGY

DEN HÄRLIGA MJUKA VÄRMEN
HELT UTAN DET ORANGEA
SKENET BETYDER ALLT
”Vi har byggt ett orangeri på 21 m2 – vår egna lilla oas. Vi beslutade oss för att använda Solamagic AIR+
– värmelampa som värmekälla – och vi blev verkligen imponerade. Vi slipper det irriterande och oönskade
ljusskenet, som andra värmelampor har. Nu har vi en fantastisk och snygg värmekälla, som på ett enkelt
sätt levererar värme som känns helt naturlig. Vi kan faktiskt inte få det bättre.”
Fredrik Klein, Svavelsö

Enastående garanti: 5 år
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“DEN HÄRLIGA MJUKA VÄRMEN
HELT UTAN DET ORANGEA SKENET
BETYDER ALLT”
“Vi har byggt ett fantastiskt orangeri på 21 m2 i vår trädgård med utsikt
över vattnet. Vi har en stark önskan om att skapa vår egen myshörna
för åretrunt bruk. Med vår fantastiska utsikt på 360 grader över både
trädgård och vatten har vi fått vår egen lilla oas. Orangeriet är oisolerat
och därför behöver vi värme nu när hösten kommer.
Det fanns många möjligheter men för oss var det särskilt två saker som
var avgörande. Vi ville inte ha gasolvärme och inte heller det irriterande
orangea sken som vanliga värmelampor har. Vi ville kunna bestämma
stämningsljuset själva. Här slog Solamagic’s nya värmelösning oss med
häpnad. En värmelampa med mjuk behaglig värme och helt utan besvärande sken, enkelt och smidigt.
För det första är designen diskret, läcker och väl utförd och passar
därför med orangeriets stil. För det andra är värmelampan monterad
ca 3 meter upp – och ger en riktigt behaglig temperatur. Vi har faktiskt
långt in i november suttit och haft det trevligt i 21-22 graders värme
även när det bara var 5-7 grader utanför. För det tredje kommer det
inget ljussken från Solamagic AIR+ och därför kan vi skapa vår egen
belysning och göra det mysigt med levande ljus och annat.
Vi har fått den trevliga myshörna vi önskade oss – som fungerat även
under hösten.
Vi är verkligen imponerade över Solamagic AIR+, men också över den
personliga servicen vi har fått. Vi har haft en mycket serviceinriktad
kontaktperson som hjälpt oss genom hela processen.”
FREDRIK KLEIN
Svavelsö, Sverige

“Vi är imponerade av Solamagic AIR+ som produkt och
detsamma gäller den service vi fått från Solamagic”,
berättar Fredrik Klein.

VÄLKOMMEN TILL SOLAMAGIC AIR+
– den lilla revolutionen
Solamagic AIR+ är den första värmelampan på marknaden med Solamagic’s
nya Wave-teknologi och ZeroGlare värmelampa. Teknologin är helt nyutvecklad och har en unik infraröd teknik som fram till nu har varit svår att
fokusera och få stabil men som har en enorm fördel, den kan utvinna värme
utan ljus. Det betyder en värmelösning utan den ljusstrålning som bara är
överflödig, här har vi en värmekälla som ger en naturlig och mjuk värme.
Med Solamagic AIR+ driver Solamagic inte bara marknaden framåt, vi skapar
en liten revolution när vi på allvar har löst problemen med enkel och diskret
värme i uterum, orangerier och inbyggda- och övertäckta altaner.

Mer produktinformation på
www.solamagic.se

Gör din utomhustid ännu bättre

