
BEDRE VARMELAMPE FINDES IKKE



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*. 

Mange af vores kunder har deres Solamagic-varmelampe i 10-12 år – ja, helt 

op til 15 år.

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

en varmelampe fra Solamagic. Uanset produktserien er de alle imponerende 

effektive, æstetiske og funktionelle.

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.

*Gælder kun på vores varmelamper, ECO+ PRO, 
PREMIUM+, AIR+, FREE+ – ikke BASIC+ eller tilbehør.

GØR DEN GODE TID 
UDE ENDNU BEDRE
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Under de nordiske himmelstrøg  

sætter en kølig vind tit en stopper 

for vores udeliv. Når solen går ned 

på en god sommeraften, eller når 

skyerne trækker sig sammen i det 

tidlige forår, er vi nødt til at gå in-

dendørs. Sådan behøver det ikke at 

være. Hos Solamagic mener vi ikke, 

at du skal lade dig begrænse eller 

være afhængig af årstider, solens 

stråler eller varme vinde fra syd. 

Med en varmelampe fra Solamagic 

skaber du det uderum, som du har 

brug for – og du kan nyde de fleste 

af døgnets timer udendørs, hvis du 

ønsker det. Vores varmelamper  

kan både stå eller monteres på  

din terrasse eller altan, på båden,  

i campingvognen og i havens hygge-

krog eller være indbygget i dine 

lofter. Det er helt op til dig og dit 

behov. 

Uanset hvilken løsning fra Solamagic 

du vælger, er du sikret tysk kvalitet, 

funktionalitet og æstetik. Varmelam-

perne er under rivende udvikling 

og kan fås, så de passer perfekt ind 

i det uderum, du ønsker at skabe 

– også om efteråret, vinteren og 

foråret. 

SKAB DET UDELIV 
DU ØNSKER

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE
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Når du anskaffer dig en varmelampe 

fra Solamagic, er du altid sikret en 

høj kvalitet sammen med en impo-

nerende effekt. Vi udvikler vores 

produkter i Tyskland og efter det 

klima, hvor de skal bruges – derfor 

ved vi også, hvad der er vigtigt for 

dig i en udendørs varmeløsning. 

Terrassevarmere på gas er ikke 

udviklet, siden de blev introduceret 

første gang i 1980’erne. Du kender 

dem formentlig – de er svære at 

have med at gøre, de er dyre i drift, 

de forurener med direkte CO2-ud-

ledning – og så er de meget vind-

følsomme. 

Heldigvis har Solamagic udviklet 

varmeløsninger, så de passer ind i 

vores moderne hverdag og udeliv: 

De er effektive, elegante, billige i 

drift og påvirkes ikke af vinden.

En gammeldags terrassevarmer på 

gas, som skal yde den samme varme 

i komfortzonen som en Solamagic 

1400-varmelampe, bruger knap 

7000 watt brandenergi. Det svarer 

til, at du opstiller 8-10 almindelige 

radiatorer ude på din terrasse.

Solamagics varmelamper er baseret 

på den nye Solamagic-udviklede 

og -patenterede teknologi: High 

Performance IR-varmebølger. De 

infrarøde varmebølger giver dig 

en perfekt komfortvarme og virker 

ligesom solens stråler: De opvarmer 

kun de flader, de rammer, og de er 

ikke vindfølsomme. Solamagics var-

melamper har langt større effekt og 

bruger langt mindre energi end de 

gammeldags terrassevarmere – og 

så har de meget lidt eller intet rødligt 

restlys, der kan genere. Desuden 

kommer varmen, lige så snart du 

tænder for lampen.

Alt i alt en helt perfekt varmelampe, 

når solens stråler ikke kan klare det 

alene.

MODERNE, EFFEKTIV  
OG ÆSTETISK
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Når behovet for varme opstår, 

 tænder du blot for din Solamagic- 

varmelampe. Det er enkelt og let, 

fordi vi har udviklet varmelamper, 

der understøtter den moderne 

teknologi i hverdagen. Vores varme-

lamper kan betjenes direkte via din 

Smart House-løsning*, via Bluetooth 

med vores egen X heatlinks®-app 

eller vores fjernkontrol. Hvis du i 

 forvejen har moderne teknologi til 

dit lys, din varme, ventilation eller 

 andet, kan du koble Solamagics 

varmelamper direkte på løsningen. 

På denne måde kan du styre alle 

hjemmets installationer via din 

smartphone, tablet eller computer. 

Varmelamperne kan også betjenes 

via fjernbetjening eller vægpanel, 

hvis du hellere vil det. Det fungerer 

lige så godt og er nemt og enkelt 

for alle i huset at betjene. Disse 

løsninger tilkøber du blot til din 

 varmelampe.

Smart House-teknologi  
og Solamagic
Moderne hjem er ofte udstyret med 

Smart House-løsninger, som gør 

det let for dig at betjene alle husets 

 installationer via din telefon, tablet 

eller computer. Dine varmelamper 

kan kobles på Smart House-syste-

met, og så kan du fx nemt og hurtigt 

tænde for dine udendørs varmelam-

per, inden du går ud. Det er perfekt 

til de aftener, hvor du skal have 

gæster på terrassen eller i haven.  

Du kan også indstille varmelamperne 

til at tænde og slukke automatisk på 

bestemte tidspunkter af døgnet.  

Solamagic X heatlinks®-app  
Har du ikke et Smart House-system 

i dit hjem, har Solamagic lavet en 

smart løsning til dig. Vores  

X heatlinks®- app kobles sammen 

med Solamagic-varmelamperne 

via Bluetooth og fungerer på både 

Android- og iOS-platforme. Du 

 behøver altså ikke engang rejse  

dig fra sofaen for at tænde din  

varmelampe ude på altanen – den  

er allerede tændt, når du bevæger 

dig ud under åben himmel. 

Det skal være let at betjene 

 Solamagic – og det er meget nemt 

med Smart House, X heatlinks®- 

appen og Solamagics fjernkontrol. 

Du får adgang til varmeregulering, 

fjernkontrol og fjernstyring af dine 

varmelamper.

DET ER NEMT AT BETJENE 
DIN SOLAMAGIC

*Kontakt os for at få vejledning om, hvilke  
systemer Solamagic kan kobles på.

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE
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Når du skal have en varmelampe til 

dit udeliv, er det ikke bare prisen, der 

er afgørende for, hvad du vælger. 

Der er mange forskellige faktorer, 

der gør, at du vælger, som du gør, 

bl.a. kvalitet, varmeeffektivitet**, 

funktionalitet – og ikke mindst ener-

giforbruget. 

De gamle elektriske varmelamper fra 

1970’erne var ineffektive, og terrasse-

varmere på gas er ikke meget bedre 

og har et stort direkte CO2-udslip. 

Solamagics produkter kører på el, 

og varmelamperne op  varmer kun 

dét, varmebølgerne rammer og ikke 

luften omkring. Solamagic er verdens 

førende udvikler af effektiv udendør-

svarme, og vores unikke og paten-

terede teknologi gør, at Solamagics 

varmelamper er de bedste. De 

leverer en præcis, billig og behagelig 

varme for en meget lav driftspris. 

Sammenligner du en varmelampe 

fra Solamagic med en terrassevar-

mer, der kører på gas, får du 65 % 

mere varme med et 80 % mindre 

energiforbrug og til omkring en 

tiendedel af prisen. En almindelig 

gasvarmer forbruger ca. 1,6 kg gas 

pr. time, som svarer til ca. 44 kr. i 

timen. En Solamagic-varmelampe 

bruger kun fra 3,82 kr.* strøm pr. 

time og er altså op til 90 % billigere. 

Det er en markant besparelse for 

både pengepungen og miljøet.

Solamagics varmelamper varmer dig 

langt bedre op for mindre penge og 

gør mindre skade på miljøet. Sam-

tidig er alle vores produkter af eks-

trem høj kvalitet og holder 3-4 gan-

ge så lang tid som en gennemsnitlig 

varmelampe. Levetidsomkostnin-

gerne for Solamagics produkter er 

derfor ofte op til 40 % billigere end 

andre varmelamper på markedet, 

selvom anskaffelsesprisen i mange 

tilfælde er højere.

Konstant produktudvikling
Solamagic er allerede verdensføren-

de inden for varmelamper på energi-

effektivitet, varmeeffekt, driftsøko-

nomi, levetidsøkonomi og kvalitet. 

Vi tager vores  produktudvikling 

alvorligt, og det bliver vi ved med. 

Det skal ikke koste dig en formue at 

holde dig varm, og derfor arbejder 

vi altid på at optimere driftsøkono-

mien. Miljøet er altid et fokusområde 

for os – siden starten i 2006 har vi 

arbejdet målrettet på at forbedre 

effekten af vores varmelamper  

og minimere energiforbruget.  

Solamagics varmelamper er lavet  

af 90 % genanvendeligt materiale.  

Vi sigter selvfølgelig efter 100 %.

SOLAMAGIC ER BILLIG I DRIFT 
OG BEDRE FOR MILJØET

* Baseret på elpriser inkl. alle skatter og afgifter indhentet 4. kvartal 2021.
**Varmeeffektivitet leveres ved en energienhed og er den varme, du får i komfortzonen. En Solamagic PREMIUM+ giver en  

varmeeffektivitet på 1,2, hvilket betyder, at du ved 2000 watt får op til 2400 watt-varmeeffektivitet i komfortzonen. 

SOLAMAGIC VARMELAMPER TERRASSEVARMERE PÅ GAS

Driftsomkostninger/time Fra 3,82 kr./time 44,27 kr./time

Energieffektivitet
Op til 120 %** 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 til miljø

Anvendelsesområder
Indendørs og udendørs – 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 sikkerhedsrisiko – bruger 230 V Høj sikkerhedsrisiko – benytter gas

Følsomhed mod vind Ingen – begrænset vindfølsomhed Stor – meget stor vindfølsomhed







Det er ingen hemmelighed, at vi er 

stolte af vores innovation og vores 

teknologiske løsninger. Det er en af 

grundstenene i, at vi kan producere 

verdens bedste varmelamper. Derfor 

udvikler vi konstant for at sikre den 

høje varmeeffekt og miljøvenlige 

teknologier, der reducerer energi-

forbruget. 

High Performance (HP)
High Performance-teknologien 

findes i alle produktserier (bortset 

fra BASIC+) og er patenteret og unik. 

Vi har indbygget en chip i varme-

legemet, som holder øje med, at 

energien altid udnyttes maksimalt. 

Derudover benytter Solamagic de 

mest raffinerede fillermaterialer, der 

giver størst mulig varmegengivelse 

og holdbarhed. Teknologien sikrer 

altså, at du får, hvad du betaler for.

Sølvbelagte asymmetriske  
reflektorer
For at udnytte energien og varmen 

100 % har vi udviklet en metode, 

som fungerer med sølvbelagte 

asymmetriske reflektorer. Når   

reflek torerne i lampehuset er asym-

metriske, leder de varmen direkte 

til dig i komfortzonen og giver en 

utrolig effekt. Faktisk forbedrer de 

asymmetriske reflektorer varmen 

med 15-18 % – og det kan mærkes. 

De sølvbelagte asymmetriske reflek-

torer finder du i hele PREMIUM+-  

og AIR+-serien. De nyudviklede  

sølvbelagte W-reflektorer findes i 

ECO+ PRO-serien.

Den lange levetid reducerer  
miljøpåvirkningen
Kvaliteten af en varmelampe kan 

måles på mange parametre – især 

på levetiden. Er levetiden lang, er  

der tale om et kvalitetsprodukt, 

der er lavet af kvalitetsmaterialer, 

som ikke går i stykker, og som altid 

virker upåklageligt. Det reducerer 

selvfølgelig de negative påvirkninger 

af vores miljø, når vi ikke smider ud 

og producerer nyt hele tiden. En 

varmelampe fra Solamagic kan du 

have glæde af i op til 10-12 år, og 

den er lavet af 90 %  genanvendelige 

materialer og de mest innovative 

teknologier.

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE
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Alt efter, hvad du skal bruge din var-

melampe til, og hvordan du ønsker 

at bruge den, har vi altid en løsning 

til dig. Du skal derfor primært foku-

sere på, hvor stort et areal du ønsker 

at varme op, om varmelampen skal 

være fastmonteret eller fleksibel, og 

om du kun skal bruge den i sæsonen 

eller også skal have gavn af varmen i 

fx det tidlige forår/sene efterår. 

Optimal varmedækning
Når du skal vælge din Solamagic- 

varmelampe er det vigtigt, du 

vælger efter, hvad du skal bruge 

den til, og hvordan din have, terrasse 

eller altan ser ud . Har du et udhæng, 

der er omkring 240 cm højt, vil du 

ikke opnå stor nok varmeeffekt med 

en lampe på 1400 watt – så skal du 

vælge en varmelampe, der kan  

monteres i den højde. 

Sidder du ude med dine gæster 

om et spisebord, kan varmelamper 

med krydsdækning være en optimal 

løsning – altså en lampe på hver side 

af bordet. På denne måde er der 

ingen, der kommer til at fryse, fordi 

varmebølgerne krydser hinanden og 

giver den bedste effekt. 

Undgå rødligt restlys 
En væsentlig faktor for mange, når 

de skal vælge en varmelampe, er det 

restlys, varmelampen giver. Det kan 

være meget generende at have en 

varmelampe, der afgiver et kraftigt 

rødligt restlys – og det er typisk en 

stor ulempe ved de gennemsnitlige 

varmelamper. En gennemsnitlig 

varmelampe har typisk 500-600 

LUX/KW i restlys, hvilket giver dig 

et meget rødligt restlys ved brug af 

lampen. Vi kan prale af, at Solamagic 

AIR+ er helt nede på < 1 LUX/KW og 

dermed intet restlys udsender. AIR+ 

er derfor det optimale valg for dig, 

hvis du vil have en varmelampe helt 

uden restlys og kun ønsker varmen 

og hyggen. Solamagics øvrige 

varme lamper har alle et meget  

begrænset restlys – faktisk kun 

40-60 LUX/KW og giver dig derfor

varme uden generende rødt lys.

Hvor stor varmeeffekt 
drømmer du om?
Solamagics varmelamper er opdelt 

i forskellige størrelser, fordi de 

dækker forskellige behov: 1400, 

2000 og 2500. Størrelserne angiver 

mængden af watt, som er den 

energimængde, varmelamperne 

maksimalt kan yde. Jo større effekt, 

jo mere varme.

Solamagic har siden starten i 2006 

fokuseret på at udvikle varmelamper 

med ekstrem høj effektivitet. Som 

verdensførende inden for infrarød 

varme har vi udviklet og patenteret 

en lang række banebrydende tek-

nologier, som alle har ført til højere 

varmeeffekt og markant reduktion 

DIT BEHOV – DIN VARMELAMPE

2500 watt e�ekt

2000 watt e�ekt

1400 watt e�ekt Op til 14 m2

Op til 17 m2

Op til 19 m2

Dækningsareal

2500 watt
e�ekt

300 cm

2000 watt
e�ekt

1400 watt
e�ekt

250 cm

210 cm

Monteringshøjde
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af restlyset. Senest har vi udviklet 

High Performance IR- teknologien, 

som sammen med vores nye asym-

metriske sølvbelagte reflektor giver 

en forbedret varmeeffekt på knap 

20 % i forhold til Solamagic-produk-

ter fra før 2019. 

Solamagics vedvarende udvikling  

og forbedring af varmelamper har 

ført til, at vores nyeste PREMIUM+ 

1400 svarer til en varmelampe fra 

2012 på over 2500 watt – det kalder 

vi udvikling, som gavner både dig  

og miljøet. 

1400 
Solamagic PREMIUM+ 1400 er  

typisk en varmelampe beregnet til 

sommerhalvåret. Den er fremragen-

de på en kølig sommeraften, en lun 

forårsaften eller en tidlig efterårsdag, 

hvor den luner dejligt, og du kan  

sid de ude og hygge dig. Varmelam-

pen dækker et areal på op til 14 m2.

2000
Ved du fra starten, at du bruger ter-

rassen i det sene efterår – og hvorfor 

ikke en lun vinterdag – så kan du 

overveje, om ikke PREMIUM+ 2000 

er den varmelampe, du bør vælge. 

Den har lidt mere af det hele og kan 

også bruges uden for sæsonen.  

Den dækker op til 17 m2.

2500 
Og til dig, der ønsker endnu mere 

varme, har et større areal eller 

bare gerne vil have den bedste 

varmelampe, vi producerer, så er 

PREMIUM+ 2500 den, du skal vælge. 

PREMIUM+ 2500 er på alle måder en 

suveræn varmelampe og dækker op 

til 19 m2. 

Ja, det er rigtig nok: bedst i test  

på produkt, den højeste kvalitet og 

5 års garanti. 

Når du køber en varmelampe  

fra Solamagic, er du sikker på, at 

kvalitet og innovation er i top. Hos 

Solamagic sørger vi for, at vores 

produkter er udført i et eksklusivt 

design, som både er enkelt og ele-

gant i diskrete farver, der passer ind 

i de fleste hjem. Du kan selvfølgelig 

også selv vælge farven på dine  

varmelamper. 

Vi producerer alle vores varme-

lamper på egne produktionsanlæg 

i Tyskland, så vi altid er med i hele 

processen og produktionen. Derfor 

giver vi altid 5 års garanti på alle 

vores varmelamper, fordi vi ved, 

kvaliteten er i top. Vi konkurrerer 

ikke på pris, men på kvalitet – og 

desuden er driftsprisen altid lavere 

hos Solamagic.

Solamagics varmelamper produce-

res udelukkende på egne anlæg i 

Tyskland, og det er vi stolte af. Hos 

Solamagic er der altid 100 % kontrol 

med kvaliteten af vores produkter, 

og samtidig er vi stolte af, at alle 

varmelamper testes, før de forlader 

vores produktionsanlæg. En var-

melampe består af mindst 30 del-

komponenter – de mest komplekse 

Solamagic-produkter har over 

 50 – og hvis bare én af disse 

 delkomponenter ikke er i orden, 

lever varmelampen ikke op til vores 

kvalitet. For at være sikre på, at alt 

er, som det skal være, producerer vi 

alt på vores egne produktionsan-

læg, så du får det bedst tænkelige 

produkt.

Som den ene af kun to varmelamper 

på markedet har Solamagic fået det 

anerkendte kvalitetsstempel fra TÜV 

og har haft det siden 2013. TÜV  

er det tyske kvalitetssikringsinsti-

tut, som alle vores varmelamper er 

testet og godkendt af. 

Vi vil ikke kun give dig et godt 

produkt, vi vil give dig det bedste 

produkt på markedet. 

BEDST I TEST, TYSK GRUNDIGHED  
OG 5 ÅRS GARANTI SOM STANDARD

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE
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I 2021 spurgte vi vores kunder om, 

hvad de fik ud af deres Solamagic- 

varmelampe. Resultatet af bruger-

undersøgelsen viste en klar og  

tydelig tendens, som vi er meget 

stolte af: Solamagic gør den gode  

tid ude endnu bedre.

”Solamagic øger brugen  
og værdien af udearealet”
92 % af de adspurgte siger, at deres 

Solamagic-varmelampe gør, at de 

bruger deres udeareal mere, og at 

værdien af uderummet er større. 

”Udesæsonen bliver  
10 uger længere”
Vores kunder siger også, at deres 

udesæson i gennemsnit bliver 10 

uger længere. 10 uger svarer til over 

en måned i foråret og tilsvarende 

i efteråret. Det betyder, at de kan 

sidde ude og nyde naturen og det 

gode selskab, selv når temperaturen 

endnu ikke er høj nok.

”3 timer mere”
Brugerne tilbringer i gennemsnit  

3 timer mere i deres uderum, når de 

tænder for deres Solamagic-varme-

lampe. Det giver en stor værdi, at 

selskabet ikke skal rykke ind, når 

temperaturen falder ud på aftenen.

”Nemmere at holde  
sommerferie hjemme”
En tredjedel af de adspurgte siger, 

at det er nemmere for dem at holde 

sommerferie hjemme, når de har en 

Solamagic-varmelampe.

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE
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ECO+ PRO

DEN PROFESSIONELLE VARMELAMPE



ECO+ PRO-varmelamperne er udnævnt til ”Bedst i test” hele fem gange 

 – ganske enkelt fordi de er yderst effektive og dækker et stort areal. Derfor 

er de helt essentielle for dig med en stor terrasse eller udendørsareal. Det 

unikke ved ECO+ PRO er energiudnyttelsen, det mindskede rødlige restlys  

og ikke mindst en mere stabil varme grundet den sølvbelagte reflektor – og 

dét kan mærkes, når du varmer dig under den.

I vores optik skal varmelamper være ekstremt effektive, men de skal være 

effektive 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 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.

Vi har indbygget en chip i varmelegemet, som holder øje med, at energien 

altid udnyttes maksimalt. Derudover benytter Solamagic de mest raffinere-

de fillermaterialer, der giver størst mulig varmegengivelse og holdbarhed. 

Tekno logien sikrer altså, at du får, hvad du betaler for.

Udover den høje effekt er vi også stolte af, at ECO+ PRO-varmelamperne  ud - 

nytter 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 en stor del af det røde restlys*,  

når du varmer dig på terrassen. Du sætter selv stemningen og skal ikke 

 bekymre dig om, at hyggen generes af et rødt restlys.

ECO+ PRO

DEN 5-DOBBELTE
TESTVINDER

*ECO+ PRO giver dig varmen med 
55-60 LUX/KW i restlys. 
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Din ECO+ PRO-varmelampe kan 

have mange forskellige opstillinger, 

og det er kun dit behov, der sætter 

grænsen. Du kan fx montere din 

ECO+ PRO på Tripod-stativet, eller 

du kan have den hængende i para-

sollen. Det er helt op til dig. Grundet 

den indvendige varmeisolering bliver 

bagsiden af lampehuset ikke varm. 

Derfor kan du hænge den sikkert i 

parasollen, på væggen eller i marki-

sen. Monteringsløsningen afhænger 

af, hvor varmelampen skal sidde, 

hvordan dit uderum ser ud, og  

hvor stort et areal der skal varmes 

op. ECO+ PRO dækker op til 17 kvm  

– ECO+ PRO XL-serien helt op  

til 26 kvm.

ECO+ PRO EFTER DINE BEHOV

ECO+ PRO Basepod
Basepod-stativet gør det 

let at flytte på varmen. 

Det helt rigtige valg til 

terrassen.

ECO+ PRO Tripod
Dette smarte stativ giver 

frihed til at vælge.  

Et sikkert stativet på  

alle underlag.

ECO+ PRO Parasolbeslag
Gør det muligt at montere 

din ECO+ PRO-varmelam-

pe på bærearmen i fx  

en parasol.

ECO+ PRO Markisebeslag
Gør det enkelt at montere 

din ECO+ PRO-varmelam-

pe på bærearmen på fx  

en markise.

4-kanals ARC-fjernkontrol
Justér varmen på  

op til 4 Solamagic ARC- 

varmelamper fra  

samme fjernkontrol.

4-kanals BTC-fjernkontrol
Justér og styr nemt 

 varmen på op til 4 BTC- 

varmelamper med både 

app og fjernkontrol. 

Forlængerkabel
Med Solamagics unikke 

forlængerkabel sikrer du 

maksimal varmeeffekt  

og sikkerhed.

Vælg din egen farve
Du kan få din Solamagic i 

72 specialfarver. Oplys blot 

RAL-koden og gerne glan-

sen på farven, du ønsker.

ØVRIGT

MONTERING

DEN PROFESSIONELLE PRODUKTSERIE

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY
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ECO+ PRO XL har samme teknologi 

som de øvrige produkter i serien, 

men den er udviklet til et ekstra 

hårdt klima og er endnu mere kraft-

fuld, fordi den har mange flere watt. 

Den dækker altså et større område 

– helt op til 26 kvm – og er beregnet 

til områder med vanskelige forhold. 

Den giver en mere intens varme, der 

stadig er meget mere miljørigtig end 

varmelamper på gas, varmekanoner 

eller lignende. Det gør ECO+ PRO XL 

ideel til industrien, håndværkeren 

samt hotel- og restaurationsbran-

chen.

Ligesom resten af ECO+ PRO-serien 

er ECO+ PRO XL udviklet med de 

nyeste teknologier, som sikrer, at 

varmelampen udnytter 100 % af den 

tilførte energi. Der er ingen spild af 

energi eller strøm, når du anvender 

ECO+ PRO XL. Samtidig skal du ikke 

bekymre dig om et irriterende rødt 

restlys. HP No-glare®-teknologien 

gør, at dine gæster i restauranten el-

ler håndværkerne på byggepladsen 

ikke bliver generet af restlys.

ECO+ PRO XL kan monteres i loftet 

eller på væggen. Du får altså en 

praktisk og yderst effektiv varme-

lampe, som virker upåklageligt og 

er uden store driftsomkostninger.  

ECO+ PRO XL leveres til 1 x 400 V 

eller 2 x 230 V.

ECO+ PRO XL

MÆRK VARMEN, MENS DU 
ARBEJDER – OG GIV GÆSTER 
DEN BEDSTE OPLEVELSE

24



ECO+ PRO XL 2800
Varmelampe med HP No-glare®- 

teknologi er vores absolut højst-

ydende varmelampe beregnet til 

områder med vanskelige forhold, 

hvor der er brug for ekstra power. 
Effekt: 2800 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

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

Vægt: 4,4 kg

ECO+ PRO XL 4000
Varmelampe med HP No-glare®- 

teknologi er vores absolut højst-

ydende varmelampe beregnet til 

områder med vanskelige forhold, 

hvor der er brug for ekstra power.
Effekt: 4000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

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

Vægt: 4,6 kg

ECO+ PRO 1400
Varmelampe med Solamagic HP 

No-glare®-teknologi, med ekstra  

stor varmeeffekt.

 
Effekt: 1400 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

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

Vægt: 2,3 kg

ECO+ PRO 2000
Varmelampe med Solamagic HP 

No-glare®-teknologi, med ekstra  

stor varmeeffekt.

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

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

Vægt: 2,8 kg

ECO+ PRO 2000 ARC
Med integreret varmeregulering. 

Betjening fra den medfølgende 

fjernkontrol. 

Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

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

Vægt: 3,7 kg

Dækker 
op til 
14 m2

Dækker 
op til 
17 m2

Dækker 
op til 
17 m2

Fjern-
betjent

ECO+ PRO 2000 BTC
Solamagic ECO+ PRO 2000 BTC 

med HP No-glare®-teknologi.  

Direkte styring fra din smartphone.

Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

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

Vægt: 3,7 kg

Dækker 
op til 
17 m2

Fjern-
betjent

Dækker 
op til 
20 m2

Dækker 
op til 
26 m2

DEN PROFESSIONELLE PRODUKTSERIE

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite
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 MADE IN 
GERMANY
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PREMIUM+

BEDRE VARMELAMPE FINDES IKKE



Det er ikke for sjov, vi siger, at PREMIUM+ er den bedste varmelampe, der 

findes. PREMIUM+ er nemlig en varmeløsning, der er baseret på Solamagics 

High Performance Ultra No-glare®-teknologi, som reducerer det klassiske 

røde restlys med hele 90 % i forhold til andre terrassevarmere på markedet.   

High Performance Ultra No-glare®-teknologi sikrer dig, at du ikke skal sidde 

under en varmelampe, der forstyrrer dine øjne med et skarpt rødligt restlys. 

Med PREMIUM+ har vi reduceret restlyset så meget, at du selv kan sætte  

hyggen med stearinlys eller andet på de dejlige aftner udenfor. 

Samtidig giver PREMIUM+ markant mere varme end andre lamper på marke-

det, og med vores 5 års garanti er vi slet ikke i tvivl om, at det er den bedste 

varmelampe, der findes.

PREMIUM+

BEDRE VARMELAMPE
FINDES IKKE
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Med Solamagics PREMIUM+ får du 

ikke bare verdens bedste varmelam-

pe. Du får også den tyske kvalitet på 

både design og teknologi, som vi er 

så stolte af. 

PREMIUM+ er udviklet og patenteret 

af Solamagic og tilhører den nye 

generation af High Performance- 

varmelegemer. Det patenterede 

Solastar-ultra® High Performance- 

varmelegeme gør varmelampen 

ekstremt effektiv og er samtidig 

prisvenlig. High Performance bety-

der mindre energiforbrug og større 

varmeeffekt. 

Du får altså en eksklusiv varmelam-

pe, der ikke halter i hverken effekt, 

kvalitet eller design. Det er den 

perfekte varmelampe til dig, der 

ønsker et gennemført produkt ned 

til mindste detalje og en high end- 

varmelampe udover det sædvanlige. 

PREMIUM+ er det eneste produkt 

på markedet, som er udstyret med 

softstart in rush-beskyttelsessystem, 

som sikrer, at du har din varmelampe 

i mange, mange år. Sammen med 

beskyttelsessystemet og andre 

top of line-teknologier som sølv-

belagte asymmetriske reflektorer, 

der giver dig endnu mere varme i 

komfort zonen for den samme lave 

driftsøkonomi, har vi gjort valget af 

PREMIUM+ nemt for dig.

PREMIUM+ er det ultimative 

 kvalitetsprodukt. Vi har sørget for  

at kombinere alle de bedste tekno-

logier og pakket det ind i tysk kvali-

tet og smukt minimalistisk design.  

På denne måde passer PREMIUM+ 

ind i alle haver, terrasser og altaner 

og giver dig varme og hygge.

PREMIUM+

MERE END 
DU FORVENTER

BEDRE VARMELAMPE FINDES IKKE
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VÆLG DEN RIGTIGE PREMIUM+

Det vigtigste for dig, når du skal 

vælge din PREMIUM+, er, at du er 

opmærksom på dine krav og behov, 

men også på monteringen. Skal 

din nye PREMIUM+ monteres højt 

og dække et stort areal, skal du 

vælge en PREMIUM+ med høj effekt. 

Generelt gælder det, at jo højere 

effekt, jo højere kan du montere din 

varmelampe, og jo større areal dæk-

ker den. Se mere om dette på side 12 

eller på solamagic.dk.  

Den ultimative luksus er, at du kan 

betjene din PREMIUM+ via fjernkon-

trol. Forestil dig, at din aften under 

åben himmel starter lidt småkøligt, 

men ikke så køligt, at du har brug for 

fuld varme fra varmelampen. Du kan 

tænde din Solamagic PREMIUM+ på 

35 % og øge varmen i løbet af afte-

nen, i takt med at det bliver køligere. 

Skal det være rigtig smart, kan 

du anvende Solamagic X heat-

links®-app, som giver dig et hav af 

muligheder for at styre din varme-

lampe via smartphone eller tablet. 

Det er en helt unik løsning, som du 

finder i vores PREMIUM+ ARC- og 

BTC- modeller. 

PREMIUM+ fås til alle behov og 

ønsker.
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PREMIUM+ 1400 ARC og BTC
Med integreret varmeregulering. 

Vælg BTC for betjening fra din 

smartphone eller ARC for betjening 

fra den medfølgende fjernkontrol. 

 
Effekt: 1400 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 63,7 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 4,1 kg

PREMIUM+ 2000 ARC og BTC
Med integreret varmeregulering. 

Vælg BTC for betjening fra din 

smartphone eller ARC for betjening 

fra den medfølgende fjernkontrol. 

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 63,7 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 4,1 kg

PREMIUM+ 2500 ARC og BTC
Med integreret varmeregulering. 

Vælg BTC for betjening fra din 

smartphone eller ARC for betjening 

fra den medfølgende fjernkontrol. 

 
Effekt: 2500 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 86,6 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 5,2 kg

Dækker 
op til 
14 m2

Fjern-
betjent

Fjern-
betjent

Fjern-
betjent

Dækker 
op til 
17 m2

PREMIUM+ 1400
Med indbygget softstart-system  

og HP Ultra No-glare®-teknologi.

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 52,0 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 3,0 kg

PREMIUM+ 2000
Med indbygget softstart-system  

og HP Ultra No-glare®-teknologi.

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 52,0 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 3,0 kg

PREMIUM+ 2500
Med indbygget dobbelt soft-

start-system og HP Ultra 

No-glare®-teknologi.

 
Effekt: 2500 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 74,6 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 4,0 kg

Dækker 
op til 
14 m2

Dækker 
op til 
17 m2

Dækker 
op til 
19 m2

Dækker 
op til 
19 m2

BEDRE VARMELAMPE FINDES IKKE

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite
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Vi har et stort udvalg af tilbehør til 

PREMIUM+, så du kan få din varme-

lampe præcis, som du vil have den. 

Du kan fx selv bestemme, hvilken 

farve din varmelampe skal have, 

så den passer perfekt ind hos dig. 

Derudover har vi masser af gode 

løsninger til montering, regulerings-

muligheder og varmestyring.

Kender du ikke dit behov fra star-

ten, anbefaler vi, at du vælger en 

standardmodel uden styring. Får du 

senere behov for styring via enten 

fjernkontrol eller din smartphone og 

X heatlinks®-appen, kan du tilkøbe 

styringsmodulet og nemt montere 

det på din varmelampe som en plug 

and play-løsning. 

Har du flere terrasser, altaner eller 

et sommerhus, og ønsker du kun at 

købe én varmelampe, anbefaler vi 

dig at købe et ekstra sæt PREMIUM- 

beslag og et Solamagic-Hirsch-

mann-kabel*. På denne måde kan 

du hurtigt installere flere steder og 

flytte din varmelampe til det sted,  

du skal bruge den. Solamagic 

PREMIUM+ er gennemtænkt, så du 

naturligvis hurtigt kan flytte den fra 

det ene montagested til det andet  

– næsten uden brug af værktøj**. 

SKRÆDDERSY DIN PREMIUM+

*Gælder kun standardmodeller.
**Der skal benyttes den medfølgende unbrakonøgle  
til at løsne og spænde låseboltene på varmelampen.
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PREMIUM+ Basepod
Stativ med indbygget T-fix 

beslag og Hirschmann  

tilslutningsledning.

T-fix beslag
Beslag til montering  

i væg eller loft. 

Markise-beslag
Beslag til montering  

under markise.

MONTERING

BTC Dimmer-box
Justér varmen fra din 

smartphone. 

ARC Dimmer-box
Justér varmen fra den 

medfølgende 1-kanals 

 fjernkontrol. 

IO Dimmer-box
Kobles nemt og hurtig  

på IO Homecontrol- 

systemet.

4-kanals ARC-fjernkontrol
Justér varmen på op til 4 

Solamagic ARC-varmelam-

per fra samme fjernkontrol.

FJERNBETJENT VARMESTYRING

ØVRIGT

4-kanals BTC-fjernkontrol
Justér og styr nemt varmen 

på op til 4 BTC-varmelam-

per med både app  

og fjernkontrol. 

Hirschmann-ekstrakabel
Højkvalitetstilslutnings kabel 

med Hirschmann-  

hurtigkobling for enkelt  

og sikkert brug. 

Forlængerkabel
Med Solamagics unikke 

forlængerkabel sikrer du 

maksimal varmeeffekt og 

sikkerhed.

Vælg din egen farve
Du kan få din Solamagic i  

72 specialfarver. Oplys blot 

RAL-koden og gerne glan-

sen på farven, du ønsker.

BEDRE VARMELAMPE FINDES IKKE

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY
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AIR+

VARMELAMPEN HELT UDEN GENERENDE RØDLIGT LYS



AIR+ er en revolution inden for 

varme lamper. Solamagic AIR+  

er som den eneste varmelampe  

på markedet helt uden restlys*  

(< 1 LUX/KW). Den infrarøde var-

meløsning er baseret på den nye 

Solamagic Wave®-varmeteknologi, 

der sammen med High Performance 

ZeroGlare®- varmelegemet gør, at 

AIR+ giver dig varmen, uden at hele 

rummet er badet i et rødligt lysskær. 

Det er den perfekte løsning for dig, 

der ønsker masser af varme og hyg-

ge, uden at dette forstyrres af andet 

end de levende stearinlys på bordet.

Både til din udestue og  
din overdækkede terrasse
AIR+ er udviklet til orangerier, 

 indglassede balkoner, udestuer, 

overdækkede og afskærmede 

 terrasser. Områder, hvor du virkelig 

kan følge naturens gang og nyde  

en mørk vinteraften, uden at du 

bliver forstyrret af et uønsket  

restlys fra din varmelampe.

Det helt specielle uderum er et  

sted til fordybelse og nærvær  

med venner og familie, hvor lyset 

strømmer ind – sammen med 

 kulden. AIR+ er det helt rigtige  

valg til orangerier, udestuer og  

andre lukkede rum, fordi Wave®- 

teknologien gør, at varmelampen 

også delvist opvarmer luften, så  

I ikke skal fryse. 

AIR+ kommer til sin ret på terrassen, 

der ligger i læ, eller i orangeriet, hvor 

det minimale restlys (<1 LUX/KW) 

giver dig mulighed for selv at sætte 

hyggen.

AIR+ gør din bolig større
Solamagic AIR+ er varmelampen, 

som giver dig mulighed for at gøre 

din bolig større. Har du et orangeri, 

en udestue, overdækket terrasse 

eller indglasset balkon, kan du med 

installation af en AIR+-varmelampe 

fra Solamagic let øge antallet af 

brugsdage. Og ofte er disse rum  

husets hyggeligste – især på en 

mørk efterårsaften, hvor du med  

en varmelampe kan have det lunt  

og rart.

AIR+

VARMELAMPEN HELT 
UDEN GENERENDE 
RØDLIGT LYS

Tv. det markante rødlige lys fra en  

europæisk kvalitetsvarmelampe.  

Th. det ikke-eksisterende lys 

fra Solamagic AIR+. Vi synes,  

testen taler for sig selv.

*AIR+ giver dig varmen med <1 LUX/KW i restlys.  
Dvs. at der er så lidt restlys fra AIR+, at du ikke 

vil bemærke det.
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AIR+ 2000
Skabt til dine ind- og overdækkede 

vindstabile områder. Giver en  

behagelig og blød varme.

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 74,6 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 3,9 kg

AIR+ 2000 BTC
Skabt til dine ind- og overdækkede 

vindstabile områder. Med integreret 

varmeregulering og fjernbetjent  

fra din smartphone.

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 86,6 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 4,9 kg

AIR+ 2000 ARC
Skabt til dine ind- og overdækkede 

vindstabile områder. Med integreret 

varmeregulering og betjening fra 

den medfølgende fjernkontrol. 

 
Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner ekskl. beslag: 

l: 86,6 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vægt: 4,9 kg

Fjern-
betjent

Fjern-
betjent

Dækker 
op til 
18 m2

Dækker 
op til 
18 m2

Dækker 
op til 
18 m2

AIR+ er skabt til overdækkede og lukkede uderum, som er vindstabile.  

Når du skal vælge din AIR+, skal du tænke over, hvordan den skal bruges,  

og hvordan dit uderum er. Det er afgørende for, at du får den AIR+, som  

passer bedst til dig. 

Du kan få 3 forskellige AIR+-modeller. De har alle 2000 watt og kan  

reguleres og monteres på mange forskellige måder og giver varmeeffekt  

på op til 18 m2.

AIR+

VÆLG DEN RIGTIGE AIR+

VARMELAMPEN HELT UDEN GENERENDE RØDLIGT LYS
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Ligesom med alle vores andre serier 

af varmelamper kan du få AIR+, som 

du vil have den. Det hele afhænger 

af dit uderum, din stil og dine behov. 

Ønsker du fx, at din AIR+ monteres 

på stativ, på væggen eller som 

indbygningsløsning? Vil du gerne 

have, at du kan regulere varmen via 

fjernkontrol? Eller vil du gerne have 

din AIR+ i en helt speciel farve?  

Det er op til dig.

Er du usikker på dit behov, anbefaler 

vi, at du vælger en standardmodel 

uden styring. Ændrer dit behov sig 

for fx styring via fjernkontrol eller din 

smartphone og X heatlinks®-appen, 

kan du hurtigt tilkøbe styringsmo- 

dulet og nemt montere det på din 

AIR+ som en plug and play-løsning. 

Har du flere uderum, og ønsker du 

kun at købe én AIR+, anbefaler vi,  

at du køber et ekstra sæt AIR+- 

  beslag og et Solamagic-Hirsch-

mann- kabel*, så du kan lave flere 

installationer og flytte din AIR+ til  

det sted, du skal bruge den. AIR+  

er gennemtænkt, så du let kan flytte 

den fra det ene montagested til 

det andet – næsten uden brug af 

værktøj**. 

FÅ AIR+, SOM DU VIL HA’ DEN

*Gælder kun standardmodeller.
**Der skal benyttes den medfølgende unbrakonøgle 
til at løsne og spænde låseboltene på varmelampen.
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PREMIUM+ Basepod
Stativ med indbygget T-fix 

beslag og Hirschmann  

tilslutningsledning.

T-fix beslag
Beslag til montering  

i væg eller loft. 

Markise-beslag
Beslag til montering  

under markise.

MONTERING

BTC Dimmer-box
Justér varmen fra din 

smartphone. 

ARC Dimmer-box
Justér varmen fra den 

medfølgende 1-kanals 

 fjernkontrol. 

IO Dimmer-box
Kobles nemt og hurtig  

på IO Homecontrol- 

systemet.

4-kanals ARC-fjernkontrol
Justér varmen på op til 4 

Solamagic ARC-varmelam-

per fra samme fjernkontrol.

FJERNBETJENT VARMESTYRING

ØVRIGT

4-kanals BTC-fjernkontrol
Justér og styr nemt varmen 

på op til 4 BTC-varmelam-

per med både app  

og fjernkontrol. 

Hirschmann-ekstrakabel
Højkvalitetstilslutnings kabel 

med Hirschmann-  

hurtigkobling for enkelt  

og sikkert brug. 

Forlængerkabel
Med Solamagics unikke 

forlængerkabel sikrer du 

maksimal varmeeffekt og 

sikkerhed.

Vælg din egen farve
Du kan få din Solamagic i  

72 specialfarver. Oplys blot 

RAL-koden og gerne glan-

sen på farven, du ønsker.

VARMELAMPEN HELT UDEN GENERENDE RØDLIGT LYS
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INDBYGNINGS-
VARMELAMPER

DET ULTIMATIVE I UDENDØRSVARME



SOLAMAGIC INDBYGNINGSVARMELAMPER

Solamagics varmelamper til ind-

bygning er for dig, der ikke går på 

kompromis med noget i dit hjem. 

Hverken stil, design, funktionalitet 

eller luksus – inde såvel som ude. 

Med indbygningsvarmelamperne 

kan du være 100 % sikker på, at du 

får en helt unik, eksklusiv og diskret 

varmeløsning. 

Selvom indbygningsvarmelamperne 

har en imponerende effekt, er de 

diskrete, fordi de er integreret i din 

bolig. På PREMIUM+ og AIR+ kan  

du vælge reduceret flange, så 

 installationen syner endnu mere  

diskret og giver dig et gennemført 

og lækkert udtryk. 

Varmelamperne er specielt udvikle-

de til at være indbygget i loftet, ud-

hænget eller overbygningen. Derfor 

anbefaler vi, at du tænker dem ind  

i dit byggeri, inden du går i gang,  

så du skaber et fuldstændigt hjem, 

hvor intet mangler.  

Når du planlægger placeringen af 

varmelamperne sammen med din 

rådgiver og arkitekt, bliver det me-

get lettere at sikre et smukt resultat, 

der passer til resten af hjemmet.

Vælger du et Smart House-system* 

til dit hjem, kan Solamagics varme-

lamper med fordel indgå i løsningen. 

Det giver dig fuld kontrol over alle 

dine elektriske installationer i hjem-

met – endda også varmen udenfor. 

Skab det perfekte og mest eksklu-

sive udeliv med Solamagics indbyg-

ningsvarmelamper.

SOLAMAGICS INDBYGNINGSVARMELAMPER

INTEGRERET, 
KOMPROMISLØS 
OG DISKRET LUKSUS

*Kontakt os for at få vejledning om,  
hvilke systemer Solamagic kan kobles på. 

 

Dimmermodulet, der 
sørger for trådløs 
fjernkontrol, kobles  
til indbygningsvarme-
lampen og føres til 
strøm. Enkelt, hurtigt 
og nemt.
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SOLAMAGIC INDBYGNINGSVARMELAMPER
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PREMIUM+ IN-CEILING
PREMIUM+ til indbygning giver  

dig Ultra No-glare®-teknologi,  

der reducerer rødligt restlys med  

90 %. Den giver ekstremt effektiv og 

prisvenlig varme, som kan integreres 

i dit hjem med reduceret flange eller 

standardflange. PREMIUM+ kan til-

kobles din foretrukne styring.

 

Effekt: 1400/2000/2500 watt

Tilslutning: 230 volt

AIR+ 2000 IN-CEILING
Med det avancerede ZeroGlare®- 

varmelegeme får du intet rødligt 

restlys (<1 LUX/KW) til hyggen – 

kun effektiv varme. AIR+ kan kobles 

til din foretrukne styring og fås  

med reduceret flange for et mere 

elegant udtryk. 

 

 

Effekt: 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

ECO+PRO IN-CEILING
Den 5-dobbelte testvinder, som  

både er elegant og fleksibel, kan 

tilkobles den styring, du ønsker. 

 Samtidig er ECO+ PRO tilgængelig 

med fjederlåsesystem eller med 

 monteringshuller. 

Effekt: 1400 eller 2000 watt

Tilslutning: 230 volt

SOLAMAGIC INDBYGNINGSVARMELAMPER

VARMELAMPER PÅ DINE PRÆMISSER

Indbygningsvarmelamperne har 

naturligvis Solamagics High Perfor-

mance-teknologi, som gør, at det 

generende rødlige restlys enten er 

markant reduceret eller slet ikke er 

der. Du bades derfor ikke i andet lys 

end det, du selv skaber hyggen med. 

Derudover er alle Solamagics varme-

lamper udviklet med den nyeste tek-

nologi på markedet, så du kan koble 

din varme op med din smartphone, 

tablet eller computer, hvis du ønsker 

det. Det gør livet lettere for dig, der 

allerede bruger teknologien til at 

styre andre installationer i dit hjem 

– hvis du fx allerede har et Smart 

House-system.

Alt efter, hvordan dit udeareal 

ser ud, kan du vælge mellem tre 

forskellige indbygningsmuligheder. 

Varmelampernes farver vælger du 

selv, så de står knivskarpt til resten af 

din stil. Og så behøver du ikke tænke 

på hverken driftsprisen eller miljøet 

– det har vi alt sammen sørget for. 

Solamagics varmelamper er 80 % 

billigere end lignende løsninger, og 

så er de også de mest miljørigtige til 

opvarmning af udendørsarealer. 

En ting er helt sikkert: Uanset hvilken 

indbygningsløsning, du vælger, ska-

ber du et eksklusivt og designmæs-

sigt overskud til dit hjem. Dit hjem 

er dit – derfor skal varmelamperne 

selvfølgelig integreres i dét.

Se mere på solamagic.dk

Dækker 
op til 
17 m2

Dækker 
op til 
19 m2

Dækker 
op til 
18 m2

DET ULTIMATIVE I UDENDØRSVARME
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FREE+

VARMELAMPEN, DER GIVER DIG MAKSIMAL FRIHED





Din varmelampe skal ikke nødvendigvis kun bruges ét sted! Har du fx  

en båd, en kolonihave, et lysthus, en pavillon eller andet, synes vi, du  

skal have mulighed for at tage varmen med dig. Derfor har vi udviklet  

Solamagic FREE+, som giver dig maksimal frihed. Du kan pakke FREE+  

væk og tage den frem, som det passer dig, og du kan placere FREE+,  

hvor end du ønsker at få ekstra varme. Det er en ideel løsning til dig,  

der ikke kun bruger ét uderum, men flere forskellige.

FREE+ er lavet i et eksklusivt design, som samler kvalitet og funktionalitet  

på bedste vis – og så er FREE+ nem og let at håndtere og flytte rundt på. 

Med et ikke-eksisterende rødligt restlys, effektiv varme og stilrent design 

passer FREE+ ind alle steder – præcis som den er lavet til. 

FREE+ er, som navnet indikerer, frihed på et eksklusivt plan.

FREE+

VARMELAMPEN, 
DER GIVER DIG 
MAKSIMAL FRIHED

VARMELAMPEN, DER GIVER DIG MAKSIMAL FRIHED
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FREE+ 1400
Få varmen overalt med FREE+, der  

er udviklet med Solamagics High 

Performance-teknologi og en helt  

ny og unik sølvbelagt reflektor.  

Som noget nyt har FREE+ indbygget  

Solamagics sikringssystem Fall 

Safe® - så er du sikker på, at FREE+ 

automatisk slukker ved en hældning 

på +/- 15 grader.

 
Effekt: 1400 watt

Tilslutning: 230 volt

Dimensioner: 

h: 100,0 x b: 20,0 x h: 9,4 cm

Vægt: 7,8 kg

Dækker 
op til 
9 m2

Vi går aldrig ned på kvaliteten,  

og det har vi heller ikke gjort med 

Solamagic FREE+. Den er lige så 

stilren, effektiv og kvalitetssikret  

som resten af vores varmelamper, 

men FREE+ er helt unik, fordi du  

kan flytte rundt på den, som du vil, 

og du kan tage den med dig overalt.

Med sin varmeeffekt, der dækker op 

til 9 m2, er FREE+ lavet til at opvarme 

mindre uderum som fx din båd eller 

dit lysthus. Her er der ikke plads til 

en stor varmelampe, men der er altid 

plads til en FREE+. Og hvem siger, du 

skal fryse, når båden ligger i havn, 

og bølgerne skvulper svagt mod 

kajen? Eller en forårsaften i forteltet 

til campingvognen? Ikke os! Uderum 

er meget mere end terrasser, haver 

og altaner – og de kan alle være lune 

hele året.

FREE+ er kvalitet ned til mindste 

detalje.

FREE+

TAG VARMEN MED DIG

54

https://solamagicshop.com/da/produkter/free-1400/


VARMELAMPEN, DER GIVER DIG MAKSIMAL FRIHED
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Solamagic er verdens førende udvikler og producent af varmelamper. 

Alle vores produkter udvikles, designes og produceres udelukkende  

på egne produktionsanlæg i Tyskland til brugere over hele verden. 

Som de eneste varmelamper på markedet har Solamagic haft det aner-

kendte TÜV-kvalitetsstempel siden 2013. TÜV er det tyske kvalitetssik-

ringsinstitut, som alle vores varmelamper er testet og godkendt af. 

Ingen af vores varmelamper forlader vores produktionsanlæg i Tyskland 

uden at være 100 % kontrolleret og kvalitetstestet. 

Det er vigtigt for os, at vores produkter er innovative og fremtidssikrede 

teknologiløsninger – æstetik, effektivitet og funktionalitet er hovedfokus 

hos os. Derfor byder vores varmelamper på en imponerende effekt 

pakket ind i smukt design og lave driftsomkostninger. 

Solamagic er tysk kvalitet, når det er bedst.

ÆSTETIK, EFFEKTIVITET OG FUNKTIONALITET I ÉT

TYSK KVALITET,  
NÅR DET ER BEDST
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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

https://solamagicshop.com/da/
https://solamagicshop.com/da/



