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Med FREE+ kan du ta  
med dig värmen överallt
FREE+ är värmelampan till dig  

som önskar flytta med dig värmen, 

oavsett vilken uteplats du önskar 

använda. Har du behov för extra 

värme till den sena sommarkvällen? 

Ta fram din FREE+ och du får  

omedelbart en behaglig värme.

FREE+ kan enkelt tas med till ditt 

sommarhus, på båten eller till de 

soliga vårdagarna i ditt orangerie.

Med ett minimalt ljussken, optimal 

värme och exklusiv design har du 

maximal frihet med Solamagic FREE+.

Exklusiv design  
som passar in överallt
Precis som alla Solamagic värme

lampor är FREE+ tillverkad i en ex

klusiv design och hög tysk kvalitet. 

Det enkla och eleganta uttrycket 

och diskreta färger, ger en hållbar 

produktdesign över lång tid fram

över, vilket innebär att FREE+  

passar in i alla utemiljöer.

Ekonomisk utomhusvärme
Solamagics värmelampor är  

marknadens mest ekonomiska 

utomhusvärme i drift. Solamagic 

FREE+ är inget undantag. 

En värmelampa från Solamagic  

använder endast från 1,33 : i ström 

per timme. Det är upp till 90% billi

gare än om du använder dig av en 

gasolvärmare.

VÄRMELAMPAN  
SOM GER DIG  
MAXIMAL FRIHET
Solamagic FREE+ är vår nyutvecklade och flexibla  
värmelampa. Gjord för att ge dig extra värme överallt,  
på terrassen, balkongen, båten eller i din trädgårds
paviljong. FREE+ är tillverkad i en exklusiv design och  
i högsta kvalitet som passar in i alla utemiljöer.
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På solamagic.se kan du läsa mer om Solamagic och våra olika produktlinjer  

Solamagic BASIC+, Solamagic ECO+PRO, Solamagic PREMIUM+, Solamagic AIR+  

och Solamagic FREE+. 

MYCKET MER PÅ SOLAMAGIC.SE

Hos Solamagic vill vi inte bara leverera en bra produkt – vi vill leverera en 

enastående produkt som du kan ha glädje av i många år. Därför producerar 

vi uteslutande våra produkter i egna fabriker i Tyskland, där de genomgår en 

sträng kvalitetskontroll innan värmelamporna lämnar produktionen.

Solamagic FREE+ är dessutom testad och godkänd av det tyska kvalitets

säkringsinstitutet TÜV. Det är en av anledningarna till att vi kan lämna 5 års 

garanti på Solamagic FREE+.

KVALITET NER TILL  
MINSTA DETALJ

Gör din utomhustid ännu bättre
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