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SOLAMAGIC
VERDENS BEDSTE
VARMELAMPE

Solamagic er tysk kvalitet og omhyggelighed 

i alle detaljer – og det kan mærkes. Derfor er 

der naturligvis 5 års garanti på alle Solamagics 

produkter. På BASIC+ giver vi 2 års garanti.

Når det er sagt, er holdbarheden ikke det  

eneste, der er værd at hæfte sig ved. Solamagic 

varmelamper er udviklet og skabt til boligejere, 

der stiller krav til både æstetik og funktionalitet. 

En varmelampe med en impone rende effekt, 

som samtidig er billig i drift.

Den miljøvenlige løsning

Høj ydeevne betyder lavere energiforbrug  

og dermed mindre miljøbelastning. Solamagic  

er således det rigtige valg for dig, der vil have 

optimal komfort på den mest miljøvenlige måde.

Solamagics unikke opvarmningstsystemer er 

baseret på de nyeste og mest miljøvenlige  

infrarøde teknologier, som giver effektiv og  

billig varme.
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SOLAMAGIC 
ECO+ PRO
 

Den brede professionelle produktserie, som løser 

ethvert tænkeligt behov for fleksibel varme. Omfattende 

sortiment af modeller og tilbehør. Fleksible monter-

ingsmuligheder. Med patenteret Solamagic No-glare® 

teknologi, en lang levetid på op til 10.000 timer og 

5 års garanti.

Solamagic ECO+ PRO varmelamperne er 80% billigere 

at bruge end gasvarme og op til 42% mere effektive end 

en gennemsnitlig varmelampe af andet fabrikat.

NY & FORBEDRET
SOLAMAGIC BASIC+

Solamagic ECO+ PRO

• 5 års garanti

• Let og sikker at anvende

• Ingen installation – sæt blot stikket i

• Sviner, støjer og soder ikke

• Kan anvendes i al slags vejr

• Produceret i Tyskland

• Kvalitetsgodkendt af TÜV

• Lang levetid på op til 10.000 timer

• Solamagic patenterede No-glare® teknologi 

• Lysskær: 55-60 LUX

Solamagic BASIC+

• 2 års garanti

• Let og sikker at anvende

• Ingen installation – sæt blot stikket i

• Sviner, støjer og soder ikke

• Kan anvendes i al slags vejr

• Produceret i Tyskland

• Kvalitetsgodkendt af TÜV

• Lang levetid på op til 7.500 timer

• Solamagic patenterede Helen IR-teknologi

• Lysskær: 450-500 LUX

SAMME VARMEEFFEKT
90% mindre Lys

NO-GLARE
TEKNOLOGI

Mere varme. Bedre ydelse. Samme skarpe pris

Vores prisstærke basis serie, som giver dig høj varme- 

effekt, tysk kvalitet og nu endnu mere valuta for pengene. 

Baseret på Solamagic patenterede Helen IR-teknologi. 

BASIC+ varme-lamperne er et godt og effektivt alternativ 

til de mange varmelamper af tvivlsom kvalitet, som man 

typisk finder i detailhandlen.

Solamagic BASIC+ varmelamperne er 80% billigere  

at bruge end gasvarme og ca. 20% mere effektive end  

en gennemsnitlig varmelampe af andet fabrikat.



Solamagics unikke opvarm-

ningssystemer er baseret på  

de nyeste og mest miljøvenlige 

infrarøde teknologier, som giver 

effektiv og billig varme.

Konstant produktudvikling

Miljø og kvalitet har altid været 

fokusområder for Solamagic. Det 

afspejler sig i vores produkter, som 

er både innovative og særdeles 

energieffektive. 

Siden starten i 2006 har vi  

arbejdet målrettet på at forbedre 

effekten af vores varmelamper og 

dermed minimere energiforbruget. 

Den nye og opdaterede ECO+ PRO 

er resultatet af vores anstrengelser. 

ECO+ PRO præsterer, takket 

være vores helt nye No-glare® 

teknologi, en energiudnyttelse på 

hele 97%. Det betyder, at næsten 

al den forbrugte energi omdannes 

til varme.  

Den miljøvenlige løsning

Høj ydeevne betyder lavere 

energiforbrug og dermed 

mindre miljøbelastning. 

Solamagic ECO+ PRO er således 

det rigtige valg for dig, der vil 

have optimal komfort på 

den mest miljøvenlige måde.

FORLÆNG SOMMEREN 
MED GOD SAMVITTIGHED
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Hvorfor SOLAMAGIC? 

Effektiv og billig i drift 

Ingen CO2-udledning

Ingen installation 

Tysk kvalitetsprodukt

Effektiv og billig opvarmning

• Den mest effektive udendørsopvarmning

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

•  Hurtig opstart – fuld varmeeffekt på 1 sekund 

•  Kan opvarme op til 17 m2 (2000 watt)

•  Ingen vindfølsomhed

Miljøvenlig teknologi

•  Solamagic No-glare® teknologi (ECO+ PRO)  

•  Solamagic patenterede HeLeN IR-teknologi (BASIC+) 

•  Ingen direkte CO2-udledning 

•  Langt mere miljøvenlig end fx. gasvarme

Enkel og sikker

•  Let og sikker at anvende

•  Ingen installation – sæt blot stikket i 

•  Sviner, støjer og soder ikke

•  Kan anvendes i al slags vejr

 

Topkvalitet til stærk pris

•  Produceret i Tyskland

•  Kvalitetsgodkendt af TÜV 

•  Lang levetid og op til 5 års garanti (ECO+ PRO) 

Se udvalget af ECO+ PRO og  
den nye og markant forbedrede  

BASIC+ på side 8–14

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY



Solamagic ECO+ PRO varme-

lamper er baseret på vores  

nye, unikke og miljøvenlige  

opvarmningsteknologi  

Solamagic No-glare®.

Samme høje varmeeffekt

Vores varmelamper med 

No-Glare® teknologi leverer den 

samme høje varmeeffekt som 

varmelamper baseret på 

Solamagic IR-teknologi. Du  

slipper blot for det røde 

udtrålingslys. Dermed har du 

med vores nye varmelamper 

endnu flere anvendelses-

muligheder. 

Din private sol

Varmen fra en Solamagic ECO+ 

PRO lampe fungerer på samme 

måde som varmen fra solen  

– blot uden de farlige UVA- og 

UVB-stråler. Varmestrålerne fra 

lampen opvarmer det område, 

de rammer

.Varmen forsvinder derfor ikke 

ved blæst eller søger opad som 

fx varmen fra el-radiatorer, gas-

varmere og lignende.

Fuld effekt på et sekund

Da Solamagics produkter er 

baseret på el-energi, giver de 

fuld varmeeffekt efter blot et 

sekund. Når du tænder, bliver 

der varmt med det samme, og 

når du slukker, forsvinder 

varmen igen. Det sikrer dig 

imod unødvendigt energispild 

og gavner både miljøet og din 

pengepung.

Lydløse og lugtfri

Sidst, men ikke mindst, er vores 

varmelamper både lydløse og 

lugtfri, så du slipper helt for 

støj-, sod- og lugtgener.

TEKNOLOGIEN BAG
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Solen går ned, men hyggen fortsætter udenfor. 

Solamagic forlænger sommeren og lægger 

lune timer til aftenerne. 7

Terrassen 

SOLAMAGIC spreder hygge på 

terrassen og gør de lyse, lune 

aftener endnu længere. 

Haven

Udvid sommersæsonen i haven. 

Din SOLAMAGIC varmelampe 

kan let flyttes lige præcis der 

hen, hvor du skal bruge den.

Altanen

Din altan får helt ny værdi, når 

du også kan sidde ude og spise 

på de kølige aftener. 

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.

MANGE MULIGHEDER



Solamagic ECO+ PRO er ganske  

enkelt markedets billigste 

udendørsvarmesystem i brug. 

Billigere og mere effektivt

Kort fortalt er Solamagic  

ECO+ PRO varmelamperne  

80% billigere at bruge end 

gasvarme og ca. 40% mere 

effektive end en gennemsnitlig 

el-varmelampe af andet fabrikat.

Overraskende billigt

For blot 2,85 kr. i timen (opgjort 

pr. 4. kvartal 2015) kan du med 

en Solamagic ECO+ PRO 

varmelampe opvarme et uden- 

dørsareal på helt op til 14 m². 

Sammenlignet med andre 

konkurrerende løsninger er 

dette en enestående lav pris.

Hvad er hemmeligheden?

Hemmeligheden bag vores 

produkters stærke drifts-

økonomi er en konstant produkt-

udvikling samt effektiv anvendelse 

af de nyerste teknologier inden 

for området.

BILLIG OG EFFEKTIV 
OPVARMNING
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Sammenligner vi med terrasse-

varmere, som kører på gas, giver 

en Solamagic 1400 ECO+ PRO 

dig ca. 65% mere varme til  

omkring 1/10 af prisen. En 

almindelig gasvarmer forbruger 

ca. 1,6 kg gas pr. time. Det svarer 

til ca. 32 kr. i timen inkl. moms.

En Solamagic 1400 ECO+ PRO 

varmelampe bruger strøm for 

ca. 2,85 kr. pr. time inkl. moms 

og andre udgifter. 

Lettere og mere 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.

Nu med 5 års garanti

Som noget nyt har vi opgraderet 

lampehuset på vores varmelam-

per, så de nu er omfattet af 5 års 

funktionsgaranti (ECO+ PRO). 

Det er næsten tre gange så lang 

en garanti, som vores konkur-

renter tilbyder. Derfor tør vi også 

godt kalde vores varme lamper 

for verdens bedste.

SOLAMAGIC ECO+ PRO 
ELLER GASVARME?

Varmekilde

Driftsomk./time

Energi effektivitet

Opvarmningsfase

CO2-udledning/miljø

Anvendelsesområder

Sikkerhed

Følsomhed mod vind

Solamagic ECO+ PRO

DKK/time 2,85

Op til 97% af tilsat  
energi omsættes til 
varme i komfortzonen.

1 sekund = 
100% varmekapacitet

Nej - Ingen udledning

Indendørs, udendørs, 
på væggen, i loftet frit-
stående på stativ under 
markiser og i parasoller.

Ingen sikkerhedsrisiko
Bruger 230 V

Nej / begrænset vind-
følsomhed

Gas / Flaskegas

DKK/time 31,84

39% af tilsat energi 
omsættes til varme 
i komfortzonen.

300 sekunder = 
90% varmekapacitet

Ja – direkte udledning
til miljø

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

Høj sikkerheds risiko
Benytter gas

Ja / meget stor vind-
følsomhed

EFFEKTIVITET
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Solamagic er tysk ingeniørkunst, når det er bedst. 

Lamperne er således både driftsikre og vedligeholdelsesfri.

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY



SOLAMAGIC 
2000 ECO+ PRO ARC
Solamagic 2000 ECO+ PRO  

ARC varmelampe med trinløs  

varmeregulering. 

Farve: Produktnr.: 

Titan  9100728

Hvid  9100727

Antracit 9100729

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Trinløs op til 17 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 180 cm 

med jord-stik

(Shuko-stik)

Materiale: 

Vejrbestandigt alu. og rustfrit stål

Overflade behandling: 

Pulverlakeret m. ekstra underlag 

af korrosionsprimer 

Dimensioner ex. beslag: 

l: 51,6 x b: 17,6 x h: 110 cm

Vægt: 3,8 kg.

SOLAMAGIC ECO+ PRO 
VARMELAMPER

Varmeeffekten kan reguleres trinløst med fjernbetjening. Fjernbetjening 
købes separat.
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SOLAMAGIC 
2000 ECO+ PRO BTC
Solamagic 2000 ECO+ PRO  

BTC-varmelampe. Justering  

direkte fra din smartphone.

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Trinløs op til 17 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning:  180 cm 

med jord-stik (Shuko-stik)

Materiale: 

Vejrbestandigt alu. og rustfrit stål

Overflade behandling: 

Pulverlakeret m. ekstra underlag 

af korrosionsprimer 

Dimensioner ex. beslag: 

l: 51,6 x b: 17,6 x h: 110 cm

Vægt: 3,8 kg.

Justeres let og  
enkelt med flå klik  på din smartphone. Du behøver blot hente ConnectMe®-
appen, så er du  

i gang.

MEST
INNOVATIVE
PRODUKT
I BRANCHEN

BTC BLUETOOTH
CONTROL

Farve: Produktnr.: 

Titan  9100799

Vit  9100798

Antracit 9100800



SOLAMAGIC 
2000 ECO+ PRO
Effektiv high-performance varme-

lampe med ekstra stor varmeeffekt. 

Opvarmer helt op til 17 m2 med 

behagelige varmestråler.

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Op til 17 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jordstik (Shuko)

Materiale: 

Vejrbestandigt alu. og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret med ekstra under-

lag af korrosionsprimer 

Dimensioner ex. beslag: 

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

Vægt: 2,8 kg.

Varmelampe med ekstra stor effekt, der opvarmer helt 
op til 17 m2.

NO-GLARE®
TEKNIK

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

SAMME VARMEEFFEKT
90% mindre Lys

NO-GLARE
TEKNOLOGI

Farve: Produktnr.:

Titan  9100052

Hvid  9100047

Antracit  9100053

SOLAMAGIC 
1400 ECO+ PRO
Vores populære og energirigtige 

varmelampe til opsætning på 

væg, stativ, markise eller parasol. 

Kombinerer høj effekt med fuld 

fleksibilitet. Praktisk vippefunk-

tion styrer varmen derhen, hvor 

du ønsker den. 

Effekt: 1400 W

Kapacitet: Op til 14 m²

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jord-stik

(Shuko-stik)

Materiale: 

Vejrbestandigt alu. og rustfrit stål

Overflade behandling: 

Pulverlakeret m. ekstra underlag 

af korrosionsprimer 

Dimensioner ex. beslag: 

l: 44,4 x b: 14,4 x h: 110 cm

Vægt: 2,3 kg.

BEDST 
I TEST
67% MERE
EFFEKTIV

1400

Version: Kip-afbryder 

Farve:  Artikel nummer:

Titan  9100040 

Hvid  9100039 

Antracit  9100465

Version: Uden afbryder

Farve:  Artikel nummer:

Titan  9100038

Hvid 9100020

Antracit 9100464

Monterings-
muligheder: væg, loft, markise, parasol eller flytbart stativ.

11
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FLEKSIBELT, ENKELT OG SIKKERT
Med det originale Solamagic tilbehørsprogram er det enkelt  

og sikkert at montere varmelamperne lige der, hvor du vil have  

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

et mobilt stativ. Solamagics varme-lamper er lette at installere  

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

varme isolering gør, at de kan monteres i parasoller, under markiser, 

indbygget i lofter m.v.

SOLAMAGIC 
1400/2000 ECO+ PRO 
til indbygning

Denne indbygningsenhed er kvalitet i særklasse til diskret 

indbygning i loft eller væg. Du opnår en behagelig varme 

øjeblikkeligt, når du tænder for varmelampen. 

Dette er den gennemførte løsning til den overbyggede 

altan, indgangspartier eller som ekstra varmer på 

badeværelset.
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TRI-POD STATIV
Dette smarte stativ giver frihed til at vælge, 

hvor du vil have varmelampen placeret. 

3-bens-konstruktionen gør stativet sikkert 

på alle underlag.

Farve:  Produktnr.: 

Titan 9100288 

Hvid 9100396 

Antracit  9100431

BASE-POD STATIV
Base-pod stativet gør det let at flytte 

på varmen. Det helt rigtige valg til terrassen.

Farve:  Produktnr.: 

Titan  9100503 

Hvid  9100504 

Antracit  9100505

ORIGINALT  
SOLAMAGIC TILBEHØR

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 varmelampen i større parasoller ikke skal afmonteres 

ved lukning af parasollen.

PARASOLBESLAG
Til SOLAMAGIC 
1400 og 2000 ECO+ PRO

Farve:  Produktnr.: 

Titan  9100012 

Hvid  9100013 

Antracit  9100474

PARASOLBESLAG

FJERNKONTROL
Til SOLAMAGIC 
2000 ECO+ PRO ARC
med trinløs regulering.

Farve:  Produktnr.: 

Titan/Sort 9100597

Ovenstående er blot et lille udvalg af vores omfattende tilbehørsprogram. Se samtlige produkter på www.solamagic.dk

Brochuren er med forbehold for trykfejl. 
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SOLAMAGIC 
1400 BASIC+

Prisbillig og fleksibel varmelampe 

af høj kvalitet. Opvarmer et 

udendørsareal på op til 12 m².

Farve: Produktnr.: 

Titan  9100802

Hvid  9100803

Antracit 9100801

Effekt: 1400 W

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jordstik 

(Shuko-stik)

Materiale: 

Vejrbestandigt alu. og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret 

Dimensioner ex. beslag: 

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

Vægt: 2,1 kg.

Farve: Produktnr.:

Titan  9100805 

Hvid  9100806

Antracit  9100804

SOLAMAGIC 
2000 BASIC+

Prisbillig varmelampe med stor 

varmeeffekt. Opvarmer et

udendørsareal på op til 16 m².

NY & FORBEDRET
SOLAMAGIC BASIC+  

VARMELAMPER

Effekt: 2000 W

Tilslutning: 230 V

Tilslutningsledning: 

180 cm med jordstik 

(Shuko-stik)

Materiale: 

Vejrbestandigt alu. og rustfrit stål

Overfladebehandling: 

Pulverlakeret

Dimensioner ex. beslag: 

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

Vægt: 2,3 kg.
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Aktuel  
temperatur 

17 °C 

15 °C 

13 °C 

Areal opvarmet med 
SOLAMAGIC 1400 ECO+ PRO 

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 ifht. 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

3-DOBBELT
TESTVINDER

BEDST 
I TEST

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY



Gør den gode tid ude endnu bedre

MEGET MERE SOLAMAGIC 
På vores website, solamagic.dk, kan du læse mere om Solamagic og vores tre produktlinjer 
Solamagic BASIC+, Solamagic ECO+ PRO og Solamagic PREMIUM+. Du kan også finde 
inspiration til, hvordan du kan anvende vores varmelamper og læse en række kundecases.

Vind en varmelampe! Tilmeld dig vores nyhedsbrev på solamagic.dk 
og deltag i lodtrækningen om en Solamagic 1400 ECO+ PRO varmelampe.


