
INTEGROITU 
ULKOLÄMMITYS 
ALUSTA ALKAEN

PARANNETTU VIIHTYVYYS –  
SISÄÄNRAKENNETTU NEROKKUUS Perfecting your valued outdoor leisure time
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Asuinviihtyvyys ja hyvinvointi 
kotona kannattaa aina asettaa 
etusijalle. Terassit ja muut ulkotilat 
jo itsessään lisäävät viihtyvyyttä 
kotona, mutta ajattele jos ulkoti-
loihin soveltuva lämmitys olisi jo 
etukäteen suunniteltu, sisäänra-
kennettuna tai integroituna.

Kuinka monista lisäneliöistä 
sinä, perheesi ja vieraasi voisitte 
silloin nauttia? Talossasi on tar-
peeksi sähköä, joten käytä tila 
hyväksesi! Näe, miten kotielämä 
nousee uuteen ulottuvuuteen-
sa terassikauden pidentyes-
sä. Tietenkin voit aina asentaa 
 SOLAMAGIC-lämmittimen 
myöhemmässä vaiheessa, mutta 
suunnittelemalla lämmittimet jo 

rakennusvaiheessa, saat ainutlaa-
tuisen ja suorituskykyisen ratkai-
sun, josta voit nauttia vuosikausia.

SOLAMAGIC on saksalaista 
laatua ja tarkkuutta kaikkine 
yksityiskohtineen, ja se myös 
näkyy. Tämän vuoksi kaikilla 
 SOLAMAGIC-tuotteilla on luon-
nollisesti viiden vuoden takuu. 
Tuotteen pitkä elinkaari ei ole 
kuitenkaan ainoa asia, johon 
kannattaa kiinnittää huomiota. 
SOLAMAGIC-lämmittimet on luo-
tu vastaamaan asunnonomistajan 
vaatimuksiin niin suorituskyvyl-
tään kuin esteettisestikin. Vaikut-
tavalla suorituskyvyllä varustettu 
lämmitin, joka on myös edullinen 
käytössä.

TEHTY 
VAIKUTTAMAAN, 
TEHTY 
INTEGROITAVAKSI



SOLAMAGIC 
Uusi tapa ajatella lämpöä

4

SOLAMAGIC on omaa luokkaansa. Huoliteltu ja 
elegantti design, täydellinen viimeistely ja kompo-
nenttien korkea laatu varmistavat, että tuotteemme 
vastaavat aina odotuksiasi. SOLAMAGIC-lämmitin 
perustuu uusimpaan teknologiaan sähkökäyttöisten 
lämmittimien saralla. Toisin kuin kaasulämmittimet, 
SOLAMAGIC ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä, 
virrankulutuksenkin ollessa vain 0,27 € tunnissa. 
Tämä on hyväksi ympäristölle ja lompakollesi. 
 SOLAMAGIC lämmittää miellyttävällä lämpösäteilyl-
lään jopa 17 m2:n alueen.

•  Yhteensopiva sisustuksen kanssa
•  Design, käytännöllisyys ja laatu
•  Helppo ja turvallinen käytössä
•  Ei päästöjä, nokea tai melua
•  5 vuoden takuu
•  Valmistettu Saksassa
•  TÜV laatusertifioitu
•  SOLAMAGIC No-Glare® -teknologia

VIIMEISTELTY 
DESIGN 
– EDULLINEN 
KÄYTÖSSÄ
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Yksinkertaisen tyylikkäällä 
seinäpaneelilla voit helposti hallita 
Solamagic-lämmittimiäsi. Seinäpaneeli 
on tukevarakenteinen ja se voidaan 
helposti integroida kotiisi. Saatavana 
useita värejä ja materiaaleja.
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Säädä lämpötilaa älypuhelimella-
si. SOLAMAGICin ainutlaatuisen 
applikaation tai IP-ohjauksen 
avulla voit ohjata täydellisesti 
omaa SOLAMAGIC-ratkaisuasi. 
Aloita yhdellä ainoalla läm-
mittimellä - paranna asteittain 
sellaisilla ominaisuuksilla kuin läm-
mönsäätö, kaukosäädin, älypuhe-
linautomatiikka. Tai voit hankkia 
kaikki kerralla. 

Modulaarisen rakenteen ja moni-
puolisten lisävarusteiden ansiosta 
lämmittimien huolto ja osien vaih-
to on tarvittaessa helppoa. Asuin-
mukavuus on luonnollisesti tärkeä 
osa viihtyvyyttä sekä kotona että 
sen ympärillä. Siksi SOLAMAGIC 
on aina viimeistelty ja tarkoin 
testattu. Kaikilla tuotteillamme on 
viiden vuoden takuu. Me voimme 
taata korkean laadun.

VARUSTELU KOHDALLAAN,
AIVAN KUIN TAKUUKIN

iOS ja Android  
yhteensopiva
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SOLAMAGIC-tuotteiden ansiosta kausi terassilla ja muissa raken-
nuksen ulkotiloissa pitenee merkittävästi. Terassista tai parvek-
keesta tulee kodin luonnollinen jatke. Tämä tarkoittaa lisäneliöitä 
kaikille talon asukkaille jopa vuoden ympäri, ei vain kesällä.

Ensinnäkin SOLAMAGICin lämpölamput tuottavat äärimmäisen 
lämpötehon. Toinen ja yhtä tärkeä seikka on, että lämpö tuotetaan 
ilman epämiellyttävää, häikäisevää punaloistetta. Tämä on mah-
dollista SOLAMAGIC No-Glare® -teknologian ansiosta. Se tekee 
sinut varmasti iloiseksi erityisesti syksy- ja talviaikana. Pieneltä va-
lolta ei voida täysin välttyä, mutta teknologiamme ansiosta sitä on 
vähennetty 90 prosenttia tavallisiin lämpölamppuihin verrattuna.

SOLAMAGIC on kaikin tavoin perusteltu ratkaisu. Mitään ei ole 
jätetty sattuman varaan ja kaikella on tarkoitus. Se on tietysti 
tarkoin harkittua. Viihtyvyys on tärkeä osa arkea ja usein huomaa 
viihtyvyyden puuttuvan, jos sitä ei ole huomioitu alusta alkaen. Tä-
män vuoksi jo piirustusvaiheen suunnittelulla on suuri merkitys.

SOLAMAGIC  
NO-GLARE®-
TEKNOLOGIA ON PARAS

 NO-GLARE®
TEKNOLOGIA

SAMA LÄMPÖTEHO
90% VÄHEMMÄN

VALOA
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Perfecting your valued outdoor leisure time

Verkkosivuillamme, osoitteessa www.solamagic.nu, voit lukea lisää 
SOLAMAGICista ja kolmesta tuotelinjastamme; SOLAMAGIC BASIC+, 
SOLAMAGIC ECO+PRO ja SOLAMAGIC S1+PREMIUM. Voit löytää myös 
inspiraationlähteen, kuinka hyödyntää tuotteitamme ja lukea asiakkai-
demme tarinoita.

SOLAMAGIC LISÄTIETOA
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 NO-GLARE®
TEKNOLOGIA

SAMA LÄMPÖTEHO
90% VÄHEMMÄN

VALOA

SOLAMAGIC on Pohjoismaiden 
suurin lämmitysratkaisujen toimit-
taja yksityishenkilöille sekä yrityk-
sille. Ulkotilojen lämmitysratkaisu-
ja suunniteltaessa, asiantuntemus 
on tärkeässä roolissa. 
 
Lisätietoja ja neuvontaa saat 
soittamalla numeroon 010 2799 
930 tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen info@solamagic.fi


