MAAILMAN PARHAASTA TERASSILÄMMITTIMESTÄ
ON TULLUT NYT VIELÄKIN PAREMPI
PREMIUM – TEKEE VAIKUTUKSEN
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0,27 € tu
nnissa

Premium-luokan terassilämmittimien ominaisuuksiin kuuluu
ensiluokkainen lämmitysteho, elegantti design sekä tinkimätön
laatu. Modulaarinen rakenne, joka tuottaa lämpöä tehokkaasti,
mutta edullisesti ja minimoiden punertavan hehkun.

Perfecting your valued outdoor leisure time

TUNNE LAATU
– NÄE LAATU
Aistit sen välittömästi: S1+ PREMIUM on terassilämmitin
omassa luokassaan. Huoliteltu ja elegantti design,
täydellinen viimeistely ja komponenttien korkea laatu
varmistavat, että S1+ PREMIUM vastaa aina odotuksiasi.
S1+ PREMIUM sarjan terassilämmittimet on luotu
vastaamaan asunnonomistajan vaatimuksiin niin
suorituskyvyltään kuin esteettisestikin. Pieni kooltaan,
vaikuttava lämpöteholtaan.

NO-GLARE®
TEKNOLOGIA

TYYLIKÄS HYVÄLLÄ
OMALLATUNNOLLA

SAMA LÄMMITYSTEHO,
90% VÄHEMMÄN
VALOA

S1+ PREMIUM ei ole vain kaunis – se on myös paljon
ympäristöystävällisempi kuin muut vaihtoehtoiset
ulkotilojen lämmitysmuodot.
SOLAMAGICin S1+ PREMIUM lämmitin

antaa sinulle äärimmäisen lämpöte-

perustuu uusimpaan teknologiaan

hon, vähentämällä punertavaa loistet-

sähkökäyttöisten lämmittimien

ta 90% -tämä tekee varmasti sinut iloi-

saralla. Toisin kuin kaasulämmittimet,

seksi erityisesti syksy- ja talviaikana.

S1+ PREMIUM ei tuota lainkaan CO2
päästöjä, virrankulutuksenkin ollessa

S1+ PREMIUM rakentuu moduuleista.

vain 0,27 € tunnissa. Tämä on hyväksi

Aloita huippulaadukkaalla lämmitti-

ympäristölle ja lompakollesi. Ja tämä

mellä – paranna asteittain sellaisilla

ei ole vielä edes paras ominaisuus...

ominaisuuksilla kuin portaaton lämmönsäätö, kaukosäädin, älypuhelinau-

Design ja teknologia S1+ PREMIUMin

tomatiikka jne. Tai voit hankkia kaikki

taustalla tuo sinulle erityisen tehok-

kerralla. Kehitämme jatkuvasti uusia,

kaan ja joustavan terassilämmittimen,

tuotettasi parantavia moduuleja, jotta

joka sopii toiveisiisi sisustuksen sekä

lämmittimesi ei koskaan jäisi vanhanai-

erityisen viihtyvyyden muodossa.

kaiseksi.

Solamagicin No-glare teknologia

Luonnollisesti S1+ PREMIUMilla on

yhdessä huipputeknologisen

5 vuoden takuu. Me voimme taata

Solastar lämpöelementin kanssa

korkean laadun.

Säädä lämpöä älypuhelimellasi
SOLAMAGICin ainutlaatuisen S-driven/applikaation ansiosta
voit ohjata S1+ PREMIUM järjestelmääsi älypuhelimella/tabletilla.
Järjestelmää voidaan laajentaa moduuleissa ja käytännössä vain
mielikuvituksesi asettaa rajoituksia.
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• Premium design
• Modulaarinen - helppo laajentaa
• Helppo ja turvallinen käytössä
• Ei asennustöitä – Plug and play
• 	Ei päästöjä tai melua ilman tai
pölyn liikkeestä

• 5 vuoden takuu
• TÜV laatusertifioitu
• Valmistettu Saksassa
• SOLAMAGIC No-glare teknologia
• 	Solastar lämpöelementin pitkä
käyttöikä – jopa 10 000 tuntia

Taattua laatua
Me Solamagicilla emme toimita vain hyviä tuotteita – me toimitamme erinomaisia
tuotteita, joista voit nauttia vuosikausia. Tämän vuoksi valmistammekin kaikki
lämmittimet omilla tehtaillamme Saksassa tarkan laatukontrollin valvomana.
Tarkempaa tietoa tuotteistamme sekä niiden ainutlaatuisesta teknologiasta
saat osoitteessa www.solamagic.nu

DEN TAK
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YKSITYISKOHDAT KESKIÖSSÄ
Solamagic S1+ PREMIUM on korkealaatuinen tuote pienintä
yksityiskohtaa myöten. Nauti täydellisestä yhdistelmästä laatua
ja toimivuutta. S1+ Premium – Mikään ei ole sattumaa

SOLAMAGIC LISÄTIETOA
Verkkosivuillamme, osoitteessa solamagic.nu, voit lukea lisää
SOLAMAGICista ja kolmesta tuotelinjastamme; SOLAMAGIC BASIC+,
SOLAMAGIC ECO+ PRO ja SOLAMAGIC S1+ PREMIUM. Voit löytää
myös inspiraationlähteen, kuinka hyödyntää lämmittimiämme,
tarkastella useita esimerkkitapauksia ja saada lisätietoa patentoidusta
Solamagic No-glare teknologiasta, upouudesta Solamagic Solastar
lämpöelementistä – ja siitä kuinka Solamagic lämmittimet tuottavat
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erinomaisen lämpöefektin lähettämättä liikaa punahehkua.
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