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FREE+ ja voit ottaa lämmön  
mukaasi kaikkialle
FREE+ on lämpösäteilijä sinulle, jos 

haluat viedä lämmön sinne missä 

milloinkin haluat viihtyä. Tarvitsetko 

lisälämpöä myöhäiseen kesäiltaan? 

Ota FREE+ ja viihdyt miellyttävässä 

lämmössä heti.

FREE+ voidaan helposti viedä  

mökille, veneelle tai lasitetulle  

terassille tai parvekkeelle.

Vähäinen punahehku, optimaalinen 

lämpö ja viimeistelty muotoilu.  

Solamagic FREE+ tarjoaa täydellisen 

vapauden.

Ainutlaatuinen muotoilu,  
joka sopii kaikkialle
Kuten kaikki Solamagic -lämpö-

säteilijät, FREE+ on valmistettu  

korkealuokkaisella, saksalaisella  

laadulla. Yksinkertainen ja moderni 

ilme tyylikkäissä väreissä ovat pitkä-

aikaisen tuotesuunnittelun ansiota, 

jonka vuoksi FREE+ sopii mihin 

tahansa ulkoympäristöön.

Edullisin ulkolämmitys
Solamagic -lämpösäteilijä on  

edullisin käytettävissä oleva ulko-

lämmitysratkaisu - ja Solamagic 

FREE+ ei ole poikkeus.

Solamagic -lämpösäteilijä kuluttaa 

vain 0,27€ tunnissa. Tämä on jopa 

80% edullisempaa kuin kaasukäyt-

töisen terassilämmittimen käyttö.

LÄMPÖSÄTEILIJÄ JOKA 
TARJOAA TÄYDELLISEN 
VAPAUDEN
Solamagic FREE+ on äskettäin kehittämämme moni-
puolinen lämpösäteilijä, joka on suunniteltu tarjoamaan  
miellyttävää lämpöä missä tahansa, terassilla, parvekkeella, 
laiturilla tai huvimajassa. FREE+ on muotoilultaan ylellinen 
ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja sopii mihin 
tahansa ulkoympäristöön.
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Osoitteessa solamagic.fi, voit lukea lisää Solamagicista ja kaikista tuotelinjoistamme 

Solamagic BASIC+, Solamagic ECO+PRO, Solamagic PREMIUM+, Solamagic AIR+  

ja Solamagic FREE+.

KATSO LISÄÄ OSOITTEESSA SOLAMAGIC.FI

Me Solamagicilla emme toimita vain hyviä tuotteita – me toimitamme  

erinomaisia tuotteita, joista voit nauttia vuosikausia. Tämän vuoksi  

valmistammekin kaikki lämpösäteilijät omilla tehtaillamme Saksassa  

tarkan laatukontrollin valvomana.

Solamagic FREE+ on testattu ja laatuhyväksytty saksalaisen  

laadunvarmistusinstituutin, TÛV:n toimesta. Siksi, ylpeinä myönnämmekin 

asiakkaillemme Solamagic FREE+ -tuotteille 5 vuoden takuun. 

LAATU, JOKA NÄKYY  
PIENIMMISSÄKIN YKSITYISKOHDISSA
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