
VÄRLDENS BÄSTA VÄRMELAMPA  
HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE

PREMIUM – GJORD FÖR ATT IMPONERA

Gör din utomhustid ännu bättre

High-end värmelampor som kännetecknas av 
en värmeeffekt i toppklass, elegant design och 
kompromisslös kvalitet. Moduluppbyggda lösningar som 
ger effektiv och billig värme med ett minimalt ljussken.

90 % billigare än gasvärmeDrar bara 1,33 kr i ström i timmen!



KVALITET DU KAN  
SE OCH KÄNNA
Du märker det omedelbart: S1+ PREMIUM är en värme-
lampa i en klass för sig. Den lätta, eleganta designen, den 
helstöpta ytan och den höga kvaliteten på alla delar säker-
ställer att S1+ PREMIUM alltid matchar dina förväntningar. 
Värmelamporna i S1+ PREMIUM-serien är utvecklade och 
tillverkade för husägare som ställer höga krav på både 
estetik och funktionalitet. En liten lampa med en impone-
rande värmeeffekt.



S1+ PREMIUM är baserade på den 
nyaste teknologin inom elektriska 
värmelampor. I motsats till gasvär-
mare har S1+ PREMIUM inget direkt 
koldioxidutsläpp. Den drar bara 1,33 
kr i  ström per tänd timme. Det är bra 
för både miljön och din plånbok. Och 
det är inte ens den bästa egenska-
pen.

Designen och teknologin bakom S1+ 
PREMIUM ger dig en högeffektiv och 
flexibel värmelampa som på bästa 
sätt passar dina önskningar om ele-
gant heminredning och hög komfort. 
Samtidigt ger den stor värme utan 

att lysa upp området med ett mas-
sivt rött ljus, det kommer du att vara 
glad för under de mörkare årstiderna.

Bygg i moduler. Du kan börja med 
en enda värmelampa av fantastisk 
kvalitet och gradvis lägga till funktio-
ner som värmereglering, fjärrkontroll, 
app-styrning med mera. Eller så kan 
du få allt på en gång. Vi arbetar alltid 
på nya saker till modulerna, så ditt 
system kommer inte att bli föråldrat.

Och allt kommer med fem års garan-
ti. Vi garanterar hög kvalitet.

BRA STIL. BRA 
SAMVETE.
S1+ PREMIUM är inte bara snygg, den är också 
mycket miljövänligare än andra lösningar på utom-
husuppvärmning.

Styr värmen via din smartphone 

Med SOLAMAGICs unika app har du full kontroll över din S1+ 
PREMIUM-lösning. Lösningen kan byggas ut i moduler och 
det är i stort sett bara fantasin som sätter gränsen.

•  Premiumdesign
•  Moduluppbyggt – lätt att utvidga
•  Lätt och säker att använda
•  Ingen installation krävs 
•  Smutsfri, sotfri och för inte oväsen

•  Fem års garanti
•  Kvalitetsgodkänd av TüV
•  Producerad i Tyskland
•  SOLAMAGICs No-Glare® -teknologi
•  Livslängd på upp till 10 000 timmar

Kvalitetsgaranti 
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. Därför producerar vi uteslutande våra vär-
melampor på våra egna fabriker i Tyskland, där alla värmelampor genomgår en sträng 
kvalitetskontroll innan de lämnar produktionen. För mer information om våra produkter 
och den unika teknologin bakom dem kan du besöka vår webbplats www.solamagic.nu
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SAMMA VÄRMEEFFEKT
90% MINDRE LJUS Gør den gode tid ude endnu bedreGör din utomhustid ännu bättre

På vår webbplats solamagic.nu kan du läsa mer om SOLAMAGIC

och våra tre produktserier SOLAMAGIC BASIC+, SOLAMAGIC ECO+ PRO 

och SOLAMAGIC S1+ PREMIUM. Du kan också få inspiration till hur du 

kan använda våra värmelampor, läsa berättelser från andra kunder och 

läsa mer om vår patenterade teknologi för värmeelement, Solamagic 

Solastar®, som ger stor värmeeffekt utan att avge så mycket ljus.

MYCKET MER SOLAMAGIC

FOKUS PÅ DETALJER
S1+ PREMIUM är kvalitetsprodukt som är välarbetad in 
i minsta detalj. Njut av den perfekta kombinationen av 
kvalitet och funktionalitet. Inget lämnas åt slumpen.


