
DEN PROFESSIONELLE PRODUKTSERIE



SOLAMAGIC –
VERDENS BEDSTE
VARMELAMPE

Varme er ikke kun forbeholdt sommeren og solskinstimerne – 

det synes vi i hvert fald ikke. Derfor er vores vigtigste mission 

at skabe effektive produkter, der giver dig varme hele året. 

Solamagics unikke varmelamper er baseret på de nyeste og 

mest miljøvenlige infrarøde High Performance-teknologier, som 

både er effektive og billige i drift. På denne måde får du mest 

mulig værdi ud af dit uderum, uden at gå på kompromis med 

kvaliteten. 

Solamagics varmelamper er ikke blot effektive – de kan også 

holde dig varm i mange år. Vi tror på vores produkt, og vi giver 

dig altid 5 års garanti på ECO+ PRO-varmelamperne. Når du 

stiller krav til æstetik og funktionalitet, får du den bedste løsning 

med en varmelampe fra Solamagic. 

Solamagic er tysk kvalitet, grundighed og omhyggelighed  

på alle planer, så du ikke skal gå på kompromis med noget –  

heller ikke designet, som vi har gjort elegant og smukt, så  

varmelamperne altid passer ind i dit udemiljø. 
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Den brede professionelle produktserie, som løser ethvert  

tænkeligt behov for fleksibel varme. Solamagic ECO+ PRO- 

varmelamperne er 80 % billigere at bruge end gasvarme og  

op til 42 % mere effektive end en gennemsnitlig varmelampe.  

Omfattende sortiment af modeller og tilbehør, fleksible mon-

teringsmuligheder og med Solamagics HP No-glare®-teknologi.

• 5 års garanti

• Let og sikker at anvende

• Ingen installation – sæt blot stikket i

• Ingen sod eller støj 

• Kan leveres med integreret styringssystem  

• Kan anvendes i al slags vejr

• Produceret i Tyskland

• Kvalitetsgodkendt af TÜV

• Lang levetid på op til 10.000 timer

• Solamagic-patenteret HP No-glare®-teknologi 

• Restlys: 55-60 LUX

• Nyudviklet sølvbelagt W-reflektor for bedre varmegengivelse

Solamagic ECO+ PRO XL er vores højstydende varmela mpe 

specielt udviklet til professionel brug, men kan naturligvis også 

benyttes af private. Den er beregnet til områder med vanskelige 

forhold, hvor der er brug for ekstra power – derfor XL. Solamagic 

ECO+ PRO XL er ligesom resten af ECO+ PRO-serien baseret på 

Solamagics unikke teknologi, men den kan yde lige dét ekstra.

• 5 års garanti

• Let og sikker at anvende

• Kræver montering af en autoriseret elektriker

• Ingen sod eller støj

• Kan leveres med eksternt styringssystem  

• Kan anvendes i alt slags vejr

• Produceret i Tyskland

• Kvalitetsgodkendt af TÜV

• Lang levetid på op til 10.000 timer

• Solamagic-patenteret HP No-glare®-teknologi 

• Restlys: 55-60 LUX

• Nyudviklet sølvbelagt W-reflektor for bedre varmegengivelse

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMME VARMEEFFEKT
– 90% MINDRE LYS

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMME VARMEEFFEKT
– 90% MINDRE LYS

SOLAMAGIC ECO+ PRO SOLAMAGIC ECO+ PRO XL
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Solamagics unikke varmelamper 

er baseret på de nyeste og 

mest miljøvenlige infrarøde 

teknologier, som både giver høj 

varmeeffekt og god økonomisk  

drift.

Konstant produktudvikling

Miljø og kvalitet har altid været 

fokusområder for Solamagic. 

Det afspejler sig i vores produk-

ter, som både  er innovative og 

særdeles energieffektive.

Siden starten i 2006 har vi ar-

bejdet målrettet på at forbedre 

effekten af vores  varmelamper 

og dermed minimere energi-

forbruget. Den nye og opda-

terede ECO+PRO med High 

Performance- teknologi og  

den kraftfulde ECO+ PRO XL er 

re sultatet af vores anstrengelser.

ECO+ PRO præsterer, takket 

være vores helt nye HP No-

glare®-teknologi, en energiud-

nyttelse på 100 %. Det betyder, 

at al energi omdannes til varme.

Den miljøvenlige løsning 

Høj ydeevne betyder lavere 

 energiforbrug, lavere omkost-

ninger på strøm og dermed 

mindre miljøbelastning i mod-

sætning til varmelamper på gas, 

der udleder en del CO2.

Solamagic ECO+PRO med  

HP No-glare®-teknologi er

det rigtige valg for dig, der vil 

have optimal komfort på den 

mest miljøvenlige måde.

GØR DEN GODE TID UDE  
ENDNU BEDRE



Hvorfor Solamagic? 

Effektiv og billig i drift 

Ingen CO2-udledning

Ingen installation 

Tysk kvalitetsprodukt

Effektiv og billig opvarmning

• Den mest effektive udendørsvarme

• Lavt elforbrug fra blot 2,85 kr. pr. time

• Hurtig opstart – fuld varmeeffekt fra første sekund

• ECO+ PRO 2000 dækker et areal på op til 17 m2

• ECO+ PRO XL 4000 dækker et areal på op til 26 m2

• Ingen vindfølsomhed

Miljøvenlig teknologi

•  Solamagic HP No-glare®-teknologi

• Innovativ sølvbelagt W-reflektor for endnu mere varmegengivelse

• Udnytter 100 % af tilført energi

• Ingen direkte CO2-udledning

• Langt mere miljøvenlig end fx gasvarme

Enkel og sikker

•  Let og sikker at anvende

• Ingen installation – sæt blot stikket i*

• Ingen sod eller støj

• Kan anvendes i al slags vejr

 

Den bedste varmelampe til prisen

•  Produceret i Tyskland

• Kvalitetsgodkendt af TÜV

• Lang levetid og 5 års garanti

Se udvalget af ECO+ PRO-varmelamper  
og tilbehør på side 10–14.

*ECO+ PRO XL bør altid monteres  
af en autoriseret elektriker.

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMME VARMEEFFEKT
– 90% MINDRE LYS
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Solamagic er verdens førende 

producent af varmelamper, og 

det er bl.a., fordi vi hele tiden 

udvikler teknologien. I vores optik 

skal varmelamper være ekstremt 

effektive, men de skal være effek-

tive på en måde, der ikke skader 

vores miljø. 

ECO+ PRO-varmelamperne er 

udviklet med vores patenterede 

High Performance-teknologi 

(HP), som gør, at varmebølgerne 

fra varmelampen kun opvarmer 

dét, de rammer. Der er altså intet 

spild af varme, da luften omkring 

ikke varmes op. Det betyder 

også, at varmen ikke er påvirket 

af vind eller vejr, og du kan nyde 

de gode tider udenfor, selvom det 

blæser eller er koldt.

High Performance-teknologien 

betyder, at varmelegemet er 

intelligent. 

Vi har indbygget en chip i 

varmelegemet, som holder øje 

med, at energien altid udnyttes 

maksimalt. Derudover benytter 

Solamagic de mest raffinerede 

fillermaterialer, der giver størst 

mulig varmegengivelse og hold-

barhed. Teknologien sikrer altså, 

at du får, hvad du betaler for.

Udover den høje effekt kan vi 

også være stolte af, at ECO+ PRO-

varmelamperne udnytter 100 %  

af den tilførte energi. Det betyder 

i praksis, at der ikke er noget spild 

af energi og strøm, når du tænder 

for din ECO+ PRO. 

HP No-glare®-teknologien gør 

desuden, at du slipper for det 

røde restlys, når du varmer dig på 

terrassen eller andre steder. Du 

sætter selv stemningen og skal 

ikke bekymre dig om, at hyggen 

generes af et rødt rest-lys. 

TEKNOLOGIEN BAG

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMME VARMEEFFEKT
– 90% MINDRE LYS



Solen går ned, men hyggen fortsætter udenfor. 

Solamagic lægger lune timer til aftenerne i haven.

Terrassen 

Gør de lyse, lune aftener endnu 

længere med en Solamagic- 

varmelampe. Tænd varme-

lampen og nyd selskabet. 

Haven

Udvid sommersæsonen i haven. 

Din Solamagic-varmelampe 

kan monteres på stativ, og du 

kan nemt tage varmen med 

dig rundt i haven. Den står helt 

stabilt og sikkert.

Altanen

Din altan udvider din bolig, og  

en varmelampe gør kun altanen 

til et endnu bedre rum. Tænd den 

og få varmen med det samme.

Campingvognen

Hyggen i campingvognen bliver 

endnu bedre, når der er god 

varme til de kølige morgener og 

aftener i forteltet – og så er den 

både billig i drift og ikke mindst 

sikker.  

Andre steder

Varmelamperne kan også 

anvendes i carporten, på værk-

stedet, i lysthuset og alle andre 

steder, hvor du har brug for 

 effektiv og billig varme. 

Med Solamagic er der ingen 

grund til at fryse. 

MANGE MULIGHEDER
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Solamagic ECO+ PRO er  ganske 

enkelt markedets billigste i drift.

Solamagic ECO+ PRO-varme-

lamperne er 80 % billigere at bruge 

end gasvarme og ca. 40 %  

mere effektive end en gennem-

snitlig elvarmelampe fra andet  

fabrikat.

Fra blot 2,85 kr. i timen kan du med 

en Solamagic ECO+ PRO-varme-

lampe varme et udendørsareal  

på helt op til 14 m² op. Hemme-

ligheden bag vores produkters 

stærke driftsøkonomi er en 

konstant produktudvikling  samt 

effektiv anvendelse af de nyeste 

teknologier.

BILLIG OG EFFEKTIV 
OPVARMNING

80 % billigere
end gasvarme

Bruger fra kun 2,85 kr.  
i strøm pr. time!
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Sammenligner vi med terrasse- 

varmere, som kører på gas, 

giver en Solamagic ECO+ PRO 

1400 dig ca. 65 % mere varme til 

omkring 1/10 af prisen. En almin-

delig gasvarmer forbruger ca. 1,6 

kg gas pr. time. Det svarer til ca. 

32 kr. i timen inkl. moms.

En Solamagic ECO+ PRO 1400 

bruger strøm for ca. 2,85 kr. 

pr. time inkl. moms og andre 

udgifter.

Nemt, enkelt og sikkert 

Varmelamperne fra Solamagic 

har mange andre fordele end  

de økonomiske. De er både  

lydløse og lugtfri, så du slipper 

helt for støj-, sod- og lugtgener.

Derudover skal du aldrig mere 

slæbe rundt på tunge gasflasker. 

Du slutter bare varmelampen til 

en stikkontakt.

Altid 5 års garanti

Vi er stolte af vores produkt,  

og vi ved, det virker. Derfor får 

du også altid 5 års garanti på  

din varmelampe, hvis uheldet 

skulle være ude.

SOLAMAGIC ECO+ PRO 
ELLER GASVARME?

Solamagic er tysk ingeniørkunst, når det er bedst.

Varmelamperne er således både driftssikre og vedligeholdelsesfri.

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

EFFEKTIVITET
SOLAMAGIC  
VARMELAMPER

TERRASSEVARMERE 
PÅ GAS

Driftsomkostning/
time

Fra 2,85 kr./time 31,84 kr./time

Energieffektivitet 100 % af tilført energi 
omsættes til varme i 
komfortzonen

39 % af tilført energi  
omsættes til varme i 
komfortzonen

Opvarmningsfase 1 sekund = 100 % 
varmekapacitet

300 sekunder = 90 % 
varmekapacitet

CO2-udledning Nej – ingen direkte 
CO2-udledning

Ja – direkte CO2- 
udledning

Anvendelsesområder Indendørs og uden-
dørs – på væggen,  
i loftet, indbygget, 
fritstående på stativ, 
under markiser og i 
parasoller

Kun udendørs – som 
fritstående løsning. 
Bør ikke benyttes 
under markiser og  
under parasoller pga. 
brandfare

Sikkerhedsrisiko Ingen sikkerheds-
risiko – bruger 230 V

Høj sikkerhedsrisiko 
– benytter gas

Følsomhed mod vind Ingen – begrænset 
vindfølsomhed

Stor – meget stor 
vindfølsomhed
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SOLAMAGIC ECO+ PRO-
VARMELAMPER

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMME VARMEEFFEKT
– 90% MINDRE LYS

ECO+ PRO 1400

Vores populære og energi   -

-rigtige varmelampe til opsæt-

ning på væg, stativ, markise eller 

parasol. Kombinerer høj effekt 

med fuld fleksibilitet Med HP 

No-glare®-teknologi. Praktisk 

vippefunktion styrer varmen 

derhen, hvor du ønsker den. 

 

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid, antracit eller den 

unikke Jetblack.

Effekt: 1400 W

Kapacitet: Op til 14 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jordstik (Schücko)

Materiale: Vejrbestandigt 

aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret med ekstra  

underlag af korrosionsprimer 

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 44,4 x b: 14,4 x h: 11,0 cm

Vægt: 2,3 kg

ECO+ PRO 2000

Effektiv High Performance-

varmelampe med ekstra stor 

varmeeffekt.  

Med HP No-glare®-teknologi.

Opvarmer helt op til 17 m2 med 

behagelige varmestråler. 

 

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid, antracit eller den 

unikke Jetblack. 

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Op til 17 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jordstik (Schücko)

Materiale: Vejrbestandigt 

aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret med ekstra  

underlag af korrosionsprimer 

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 44,4 x b: 17,6 x h: 11,0 cm

Vægt: 2,8 kg

BEDST 
I TEST
67% MERE
EFFEKTIV

1400

Varmelampe  
med ekstra stor 

effekt, der  
opvarmer helt 

op til 14 m2

Varmelampe  
med ekstra stor 

effekt, der  
opvarmer helt 

op til 17 m2
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ECO+ PRO 2000 ARC

Solamagic ECO+ PRO 2000 

ARC med HP No-glare®-tekno-

logi og trinløs varmeregulering. 

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid, antracit eller den 

unikke Jetblack.

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Trinløs op til 17 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 180 cm 

med jordstik (Schücko)

Materiale: Vejrbestandigt 

aluminium og rustfrit stål

Overflade behandling: 

Pulverlakeret med ekstra 

underlag af korrosionsprimer 

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 51,6 x b: 17,6 x h: 11,0 cm

Vægt: 3,8 kg

ECO+ PRO 2000 BTC

Solamagic ECO+ PRO 2000 BTC 

med HP No-glare®-tek  no logi. 

Direkte styring fra din smart-

phone.

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid, antracit eller den 

unikke Jetblack. 

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Op til 17 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jordstik (Schücko)

Materiale: Vejrbestandigt 

aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret med ekstra  

underlag af korrosionsprimer 

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 51,6 x b: 17,6 x h: 11,0 cm

Vægt: 3,8 kg

MEST
INNOVATIVE
PRODUKT
I BRANCHEN

BTC BLUETOOTH
CONTROL

Unik  
X heatlinks- 

app fra Solamagic.  
– Mere kontrol, 

flere mulig- 
heder

1-kanals  
fjernkontrol
medfølger

Reguleres
trinløst
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SOLAMAGIC ECO+ PRO XL
VARMELAMPER

ECO+ PRO XL 2800

Solamagic ECO+ PRO XL med 

HP No-glare®-tek  no logi er vores 

absolut højstydende varmelam-

pe beregnet til områder med 

vanskelige forhold, hvor der er 

brug for ekstra power. 

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid eller antracit.

Effekt: 2800 W

Kapacitet: Op til 20 m²

Tilslutning: 230 V 

Kan leveres for 400 V

Tilslutningsledning: 180 cm 

med jord-stik (Schücko)

Materiale: Vejrbestandigt 

aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret med ekstra  

underlag af korrosionsprimer. 

Sea/air upgraded

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 82,9 x b: 17,6 x h: 110 cm

Vægt: 4,42 kg

ECO+ PRO XL 4000

Solamagic ECO+ PRO XL med 

HP No-glare®-tek  no logi er vores 

absolut højstydende varmelam-

pe beregnet til områder med 

vanskelige forhold, hvor der er 

brug for ekstra power.  

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid eller antracit.

Effekt: 4000 W

Kapacitet: Op til 26 m²

Tilslutning: 230 V 

Kan leveres for 400 V

Tilslutningsledning:  

Behovs afhængig. Monteres af 

en autoriseret elektriker

Materiale: 

Vejrbestandigt aluminium  

og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret m. ekstra  

underlag af korrosionsprimer. 

Sea/air upgraded

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 82,9 x b: 17,6 x h: 110 cm

Vægt: 4,57 kg

Fås med  
væg- eller  
loftbeslag

Fås med  
væg- eller  
loftbeslag
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STORT OG OPDATERET SORTIMENT
Med det originale Solamagic-tilbehør er det enkelt og sikkert 

at montere varmelamperne lige dér, hvor du vil have dem  

– uanset om det er på væggen, i loftet, på parasollen eller på 

et mobilt stativ. Solamagics varmelamper er lette at installere 

og kan monteres både ude og inde. Den lave vægt og gode 

varmeisolering gør, at de kan monteres i parasoller, under 

markiser, indbygget i lofter m.v.

SOLAMAGIC ECO+ PRO 1400/2000
til indbygning
Denne indbygningsenhed er kvalitet i særklasse til diskret 

indbygning i loft eller på væg. Du opnår øjeblikkelig en behage-

lig varme, når du tænder for varmelampen. Dette er den 

gennemførte løsning til den overdækkede altan eller terrasse, 

indgangsparti eller som ekstra varmer på badeværelset.
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SOLAMAGIC ECO+ PRO
TILBEHØR

Ovenstående er blot et lille udvalg af vores omfattende tilbehørsprogram. Se samtlige produkter på www.solamagic.dk
Brochuren er med forbehold for trykfejl. 

ECO+PRO TRIPOD-STATIV

Dette smarte stativ giver 

frihed til at vælge, hvor du vil 

have varmelampen placeret.

3-bens-konstruktionen gør 

stativet sikkert på alle under-

lag.

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid eller antracit.

ECO+PRO BASEPOD-STATIV

Basepod-stativet gør det let 

at flytte på varmen. Det helt 

rigtige valg til terrassen.

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid eller antracit.

ECO+ PRO PARASOLBESLAG* 

Beslaget gør det muligt at 

montere din Solamagic-

varmelampe på bærearmen fx 

i en parasol eller i en markise. 

Beslaget kan drejes 90 grader, 

hvilket betyder, at varmelam-

pen i større parasoller ikke skal 

afmonteres ved lukning af 

parasollen.

Farver: Vælg mellem titanium 

(lys grå), hvid eller antracit.

4-KANALS FJERNKONTROL

Til Solamagic ECO+ PRO 

2000 ARC med trinløs  

regulering. Når du vil  

kontrollere flere enheder  

individuelt på samme 

fjernkontrol.

Findes også i en BTC-version 

så kan du styre din Solamagic 

BTC-varmelampe både via 

smartphone og fjernkontrol.

Farve: Sort/titanium

*B
eslag

et p
asser ikke til E

C
O

+
 P

R
O

 A
R

C
-, B

TC
- eller X

L-m
o

d
eller.
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Aktuel  
temperatur 

17 °C 

15 °C 

13 °C 

Areal opvarmet med 
Solamagic ECO+ PRO 1400 

13 m2 

11 m2 

9 m2 

Areal opvarmet med 
gennemsnitlig 1500 W-lampe 

8 m2 

6 m2 

3 m2 

Så meget varmer 
Solamagic bedre 

39 %  

45 %  

67 % 

Testen blev udført uvildigt af tyske TÜV, som målte effekten af alle varmelamper på markedet. Kriteriet for testen var, at den aktuelle temperatur på hhv. 13, 15 og 17 °C skulle hæves til 
en komforttemperatur på 21-22 °C. Varmelamperne var monteret på en væg i 2,2 meters højde med en kipvinkel på 30°, og testen blev foretaget ved en vindstyrke på 2 m/sekund.

RESULTAT AF TÜVS EFFEKTTEST
Så meget opvarmer Solamagic-varmelamper i forhold til andre varmelamper

Hos Solamagic vil vi ikke blot levere et godt produkt – vi vil levere et fremragende produkt, som du kan have glæde af i mange år.  

Derfor produceres vores varmelamper udelukkende på vore egne fabrikker i Tyskland, hvor de gennemgår en streng kvalitetskontrol,  

før de forlader produktionen. Dette er grunden til, at vi kan tilbyde helt op til 5 års garanti.

STRENG KVALITETSKONTROL

MEST
INNOVATIVE
PRODUKT
I BRANCHEN

BTC BLUETOOTH
CONTROL

BEDST 
I TEST
67% MERE
EFFEKTIV

1400

5-DOBBELT
TESTVINDER

BEDST 
I TEST

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY
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Gør den gode tid ude endnu bedre

På solamagic.dk, kan du læse mere om Solamagic og vores produktlinjer 

BASIC+, ECO+ PRO, PREMIUM+, AIR+ og FREE+. Her kan du også læse mere 

om vores eksklusive indbygningsløsninger.

SE MERE PÅ SOLAMAGIC.DK


