VARFÖR SOLAMAGIC?

12 SKÄL TILL ATT VÄLJA
SOLAMAGIC
Det finns många skäl att välja värmelampor från SOLAMAGIC framför andra utomhusvärmare. Här är de tolv viktigaste.
1. Billiga i drift
SOLAMAGIC är marknadens billigaste utomhusvärmare idag.
En värmelampa från SOLAMAGIC använder bara ström för
2,85 kr i timmen för att värma upp ett område på upp till 14
m². Det är faktiskt upp till 80 % billigare än att använda en
gasterrassvärmare. .

2. Energibesparande
Med en värmelampa från SOLAMAGIC omsätts ungefär 96
% av elektriciteten till värme. Det sparar upp till 65 % energi i
jämförelse med andra utomhusvärmelösningar.

3. Miljövänliga
SOLAMAGICs värmelampor är baserade på SOLAMAGICs
patenterade HeLeN IR-teknologi® och SOLAMAGICs
No-Glare®-teknologi, som är de miljövänligaste lösningarna för
uppvärmning av utomhusområden.

4. Lätta att använda
Tänd bara för kontakten så kommer värmen!
Vissa SOLAMAGIC-modeller har till och med värmereglering
och fjärrkontroll. Ingen besvärlig tändprocess och inga tunga
gasflaskor att släpa runt på.

5. Mindre utstrålningsljus
SOLAMAGICs värmelampor med SOLAMAGICs No-Glare®-
teknologi avger upp till 90 % mindre ljus än traditionella
infraröda värmelampor. Den röda glansen från värmelamporna
reduceras till i stort sett ingenting och det ger bättre komfort.

6. Effektiv uppvärmning utan värmespill
En SOLAMAGIC-värmelampa värmer bara upp de människor
och föremål som värmestrålarna träffar, inte själva luften. Det är
effektiv värme utan onödigt spill.

7. Smutsar inte ner
Du slipper all smuts och sot som kommer med till exempel en
gasterrassvärmare. Dessutom är SOLAMAGIC helt luktfri och tyst.

8. Värmer omedelbart
En värmelampa från SOLAMAGIC ger full värme så fort du
tänder den. Ingen irriterande uppvärmning och ingen väntetid
på värmen.

9. Lätta att montera
Värmelamporna är lätt att installera och kan monteras nästan
överallt, både ute och inne. Den låga vikten och det stora
utbudet av modeller och tillbehör gör monteringsmöjligheterna
extra flexibla.

10. Hög säkerhet
Värmeelementet skyddas av ett stålnät så att du inte kan råka
röra vid de varma delarna. Och med vår speciella SOLAMAGIC-isolering kan du röra vid höljet (lamphuset) utan att bränna
dig. Slutligen förekommer ingen öppen eld och därför ingen
brandfara.

11. Tar nästan ingen plats
SOLAMAGICs design är enkel och kompakt och värmelamporna fyller mycket lite. Vid vägg- tak- eller stativmontering tar
de ingen golvplats. En SOLAMAGIC-värmelampa är mycket
mindre än till exempel en gasvärmare. Och så slipper du förvara
skrymmande gasflaskor.

12. Tysk kvalitet med fantastisk garanti
På SOLAMAGIC vill vi inte bara leverera en bra produkt – vi vill
leverera en fantastisk produkt som du kan ha glädje av i många
år. Våra värmelampor produceras uteslutande på SOLAMAGICs
egna fabriker i Tyskland, där de genomgår en sträng kvalitetskontroll. Det betyder att vi kan erbjuda helt upp till fem års
garanti.

12+1 SOLAMAGIC är godkänt av TÜV
SOLAMAGIC är den enda produkten som är kvalitetsgodkänd av det tyska kvalitetsmärkningsinstitutet TüV.

För mer information kan du besöka www.solamagic.nu eller kontakta oss på (+45) 38 414 500
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Gör din utomhustid ännu bättre

