
Valitse paras. 
Valitse Solamagic.

12 syytä valita

-säteilylämmitin

1. KÄYTÖN EDULLISUUS
Solamagic-säteilylämmitin on käyttökustannuksiltaan  
markkinoiden edullisin ulkolämmityslaite. 2000 W 
Solamagic-lämpösäteilijä lämmittää 17 m² alueen 
vain noin 0,38 € tunnissa. Vain yhdellä eurolla viihdyt 
ulkotiloissasi 3–4 tuntia pitempään!

2. SÄÄSTÄT ENERGIAA
Solamagic-säteilylämmitin muuntaa mallista riippuen 
jopa 96–99 % sähköstä lämmöksi. Kilpailijoihin verrat-
tuna säästät energiaa jopa 65 %! 

3.  YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
Solamagic-säteilylämmitin perustuu patentoituun 
Ultra No-glare® - sekä Solamagic WAVE® -teknolo-
giaan, jotka ovat kaikkein ympäristöystävällisimmät 
ratkaisut ulkoalueiden lämmitykseen. Solamagic ei 
aiheuta suoria hiilidioksidipäästöjä.

4. HELPPOKÄYTTÖISYYS
Helppoa ja turvallista: Töpseli seinään ja lämmitin 
lämmittää! Osa Solamagic -malleistamme on varus-
tettu virtakytkimen lisäksi tehonsäädöllä ja kauko- 
ohjauksella. 

5. VÄHEMMÄN PUNERTAVAA VALOA
Solamagic-lämpösäteilijästä ei lähde lähes lainkaan 
punaista hehkua, mikä lisää sen käyttömukavuutta. 
Solamagic Air+ sarjan lasiterassilämmitin ei valaise 
lainkaan.

6. TEHOKAS LÄMPÖ ILMAN LÄMMÖNHUKKAA
Solamagic-säteilylämmitin lämmittää vain ne henkilöt ja 
esineet, jotka ovat sen lämpösäteiden vaikutusalueella 
– se ei siis lämmitä ilmaa. Lasitettuihin tiloihin suunniteltu  
Solamagic Air+ lämmittää lisäksi myös ilmamassan, 
maksimoiden näin viihtyvyyden ja tasaisen lämmön 
lasitetussa tilassa. Solamagic on tutkitusti jopa 45 % 
tehokkaampi kun kilpailevat mallit keskimäärin.

7. EI LIKAA EIKÄ MELUA
Solamagic-säteilylämmitin ei aiheuta melua tai hajuja.  
Voit käyttää sitä myös sisätiloissa.

8. LÄMMITTÄÄ HETI
Solamagic -lämpösäteilijä antaa täyden lämmitystehon  
yhdessä sekunnissa. 

9.  HELPPO ASENTAA
Säteilylämmitin on helppo asentaa ja se voidaan 
sijoittaa melkein mihin tahansa – sekä sisällä että 
ulkona. Sen keveys ja kattava mallivalikoima lisäävät 
asennusmahdollisuuksia.

10. ERITTÄIN TURVALLINEN
Lämpöelementti on suojattu rst-säleiköllä, joten et 
joudu kosketuksiin kuumien osien kanssa. Solamagic- 
lämpöeristyksen ansiosta voit koskettaa lämmitin- 
koteloa turvallisesti. Laitteessa ei ole avoliekkiä.

11. TILAA SÄÄSTÄVÄ
Solamagic -ratkaisu on yksinkertainen ja kompakti, 
joten lämpösäteilijä vie vain vähän tilaa. Voit asentaa 
lämmittimenseinälle, kattoon tai telineeseen, joten 
teline ei vie lattiatilaa ollenkaan.

12. SAKSALAISTA LAATUA JA AINUTLAATUINEN 
TAKUU
Ei vain hyvät vaan erinomaiset Solamagic-lämpö- 
säteilijät valmistetaan Solamagicin omilla tehtailla 
Saksassa, jossa ne käyvät läpi tiukat laatutarkastukset.  
Niille on myönnetty viiden vuoden takuu.

Lisätietoa Solamagic-tuotteista saat asiakas-
palvelustamme asiakaspalvelu@pihano.fi 
tai numerosta 010 2799 930.


