
VERDENS BEDSTE VARMELAMPE 
ER BLEVET ENDNU BEDRE

PREMIUM – SKABT TIL AT IMPONERE

Gør den gode tid ude endnu bedre

High-end varmelamper kendetegnet ved varmeeffekt 
i topklasse, elegant design og kompromisløs kvalitet. 
Modulopbyggede løsninger, som giver effektiv og billig 
varme med et minimalt lysskær.



KVALITET, DU 
KAN SE OG FØLE
Du fornemmer det med det samme: S1+ PREMIUM er 
en varmelampe i en klasse for sig. Det slanke elegante 
design, den gennemførte finish og den høje kvalitet i alle 
komponenter sikrer, at S1+ PREMIUM til enhver tid matcher 
dine forventninger. Varmelamperne i S1+ PREMIUM-serien 
er udviklet og skabt til boligejere, der stiller høje krav til 
både æstetik og funktionalitet. En lille lampe med en  
imponerende varmeeffekt.



S1+ PREMIUM er baseret på den 
nyeste teknologi inden for elek-
triske varmelamper. I modsætning 
til gasvarmere har S1+ PREMIUM 
ingen direkte CO2-udledning. Den 
bruger blot 2,85 kr. i strøm pr. 
tændt time. Det er godt for miljøet 
og pengepungen. Og det er end 
ikke den bedste feature. 

Designet og teknologien bag  
S1+ PREMIUM giver dig en høj-
effektiv og fleksibel varmelampe, 
der på fornem vis matcher dine 
ønsker om elegant boligindretning 
og høj komfort. Samtidig ydes den 

store varme uden at oplyse arealet 
i massivt rødt lys – det bliver du 
glad for i de mørkere sæsoner. 
 
Opbyg i moduler. Du kan starte 
med en enkel varmelampe i suve-
ræn kvalitet – og gradvist tilbygge 
features som varmeregu lering, 
fjernkontrol, styring via app m.m. 
Eller du kan få det hele med det 
samme. Der arbejdes hele tiden 
på nyt til modulerne, så dit system 
ikke bliver forældet.

Alt sammen er med 5 års garanti. 
Vi står inde for den høje kvalitet.

GOD STIL. 
GOD SAMVITTIGHED.
S1+ PREMIUM er ikke alene smuk – den er også langt 
mere miljøvenlig end andre alternative løsninger 
til udendørsopvarmning.

Styr varmen via din smartphone 

Med SOLAMAGICs unikke app kan du få fuld kontrol over din 
S1+ PREMIUM-løsning. Løsningen kan udbygges i moduler, og 
det er stort set kun fantasien, der sætter grænser.

•  Premium-design
•  Modulopbygget – let at udvide
•  Let og sikker at anvende
•  Ingen installation – sæt blot stikket i
•  Sviner, støjer og soder ikke

•  5 års garanti
•  Kvalitetsgodkendt af TÜV
•  Produceret i Tyskland
•  SOLAMAGIC No-glare® teknologi.
•  Lang levetid på op til 10.000 timer

Garanti for kvalitet 
Hos Solamagic® vil vi ikke blot levere et godt produkt – vi vil levere et fremragende 
produkt, som du kan have glæde af i mange år. Derfor produceres vores varmelam per 
udelukkende på vore egne fabrikker i Tyskland, hvor de gennemgår en streng kvalitets- 
kontrol, før de forlader produktionen. For yderligere information om vores produkter 
og den unikke teknologi bag dem, besøg vores hjemmeside på www.solamagic.nu

 NO-GLARE®
TEKNOLOGI

SAMME VARMEEFFEKT
90% MINDRE LYS
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På vores website, solamagic.nu, kan du læse mere om SOLAMAGIC 

og vores tre produktlinjer SOLAMAGIC BASIC+, SOLAMAGIC ECO+ PRO 

og SOLAMAGIC S1+ PREMIUM. Du kan også finde inspiration til, hvordan 

du kan anvende vores varmelamper, læse en række kundecases, ligesom 

du kan læse mere om vores patenterede teknologi i varmelegeme,  

Solamagic Solastar®, som yder stor varmeeffekt uden at afgive ret 

meget lys.

MEGET MERE SOLAMAGIC

FOKUS PÅ DETALJEN
S1+ PREMIUM er et kvalitetsprodukt gennemført 
ned i mindste detalje. Nyd den perfekte kombination 
af kvalitet og funktionalitet. Intet er tilfældigt.

 NO-GLARE®
TEKNOLOGI

SAMME VARMEEFFEKT
90% MINDRE LYS


