
VERDENS 
BEDSTE 
VARMELAMPER

SOLAMAGIC tilbyder et bredt udvalg af effektive og 
miljøvenlige varmelamper af høj kvalitet fordelt over 
tre unikke produktserier med hver deres styrker.

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE

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 varmelamper 
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 Gør den gode tid ude endnu bedre

Vores prisstærke basisserie, som giver 
dig høj varmeeffekt, kvalitet og fuld 
valuta for pengene. Et godt og effektivt 
alternativ til de varmelamper af tvivlsom 
kvalitet, man typisk finder i detailhandlen. 
 
• Let og sikker at anvende
• Ingen installation – sæt blot stikket i
• Sviner, støjer og soder ikke
• Kan anvendes i al slags vejr
• Produceret i Tyskland
• Kvalitetsgodkendt af TüV
• Effektiv HeLeN IR-teknologi 
• 20% mere effektiv end andre varmelamper 
• Lang levetid på op til 5.000 timer
• 2 års garanti

Den brede professionelle produktserie, som 
løser ethvert tænkeligt behov for fleksibel 
varme. Højeste kvalitet og stor varmeffekt.
Omfattende sortiment af modeller og 
tilbehør. Fleksible monteringsmuligheder. 
 
• Let og sikker at anvende
• Ingen installation – sæt blot stikket i
• Sviner, støjer og soder ikke
• Kan anvendes i al slags vejr
• Produceret i Tyskland
• Kvalitetsgodkendt af TÜV
• Patenteret No-glare® teknologi 
• 42% mere effektiv end andre varmelamper 
• Lang levetid på op til 10.000 timer
• 5 års garanti
 

High-end varmelamper kendetegnet 
ved varmeeffekt i topklasse og elegant, 
moderne design. Modulopbyggede 
løsninger, som giver effektiv og billig 
varme med et minimalt lysskær. 
 
• Let og sikker at anvende
• Ingen installation – sæt blot stikket i
• Sviner, støjer og soder ikke
• Kan anvendes i al slags vejr
• Produceret i Tyskland
• Kvalitetsgodkendt af TÜV
• Patenteret Solastar No-glare® teknologi. 
• 45% mere effektiv end andre varmelamper 
• Lang levetid på op til 10.000 timer
• 5 års garanti
• Premium-design 
• Modulopbygget, let at udvide


