
DEN PROFESSIONELLA PRODUKTSERIEN



SOLAMAGIC –
VÄRLDENS BÄSTA 
VÄRMELAMPOR

Värme vill man inte bara ha när det är sommar och solsken  

– det tycker inte vi i alla fall. Därför är vår viktigaste mission att 

skapa effektiva produkter som håller dig varm hela året runt.  

Solamagics unika värmelampor baserar sig på de senaste och 

mest miljövänliga infraröda High Performance-teknikerna som 

är både effektiva och billiga att använda. På så sätt får du opti-

mal nytta av din uteplats utan att kompromissa med kvaliteten.

Solamagics värmelampor är inte bara effektiva – de kan också 

hålla dig varm i många år. Vi tror på vår produkt och vi ger dig 

alltid 5 års garanti på ECO+ PRO värmelampor. När du ställer 

krav på estetik och funktionalitet får du den bästa lösningen 

med en värmelampa från Solamagic.

Solamagic är tysk kvalitet, precision och noggrannhet på alla 

nivåer, så du behöver inte kompromissa med någonting – heller 

inte med designen som vi har utformat med elegans och stil så 

att värmelamporna alltid passar in i din utomhusmiljö.
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En bred professionell produktserie som löser alla tänkbara behov  

av flexibel uppvärmning. Solamagic ECO+ PRO värmelampor är 

80% billigare att använda än gasolvärmare ochv upp till 42% effek-

tivare än en genomsnittlig värmelampa. Välj mellan ett omfattande 

utbud av modeller och tillbehör, flexibla monteringsalternativ och 

med Solamagics HP No-glare®-teknik.

• 5 års garanti

• Enkel och säker att använda

• Ingen installation – ska bara anslutas

• Inget sot eller oväsen

• Kan levereras med integrerat styrsystem

• Kan användas i alla slags väder

• Tillverkad i Tyskland

• Kvalitetsgodkänd av TÜV

• Lång livslängd på upp till 10 000 timmar

• Solamagics patenterade HP No-glare®-teknik

• Restljus: 55-60 LUX

• Nyutvecklad silverpläterad W-reflektor för bättre värmeprojektion

Solamagic ECO+ PRO XL är vår mest högpresterande värmelampa  

som är speciellt utvecklad för professionellt bruk, men privatpersoner 

kan naturligtvis också använda den. Den är avsedd för områden med 

svåra förhållanden där man behöver extra power – därav XL. Liksom 

resten av ECO+ PRO-serien baserar Solamagic ECO+ PRO XL sig på 

Solamagics unika teknik, men den presterar bara mer.

• 5 års garanti

• Enkel och säker att använda

• Kräver installation av auktoriserad elektriker

• Inget sot eller oväsen

• Kan levereras med externt styrsystem

• Kan användas i alla slags väder

• Tillverkad i Tyskland

• Kvalitetsgodkänd av TÜV

• Lång livslängd på upp till 10 000 timmar

• Solamagics patenterade HP No-glare®-teknik

• Restljus: 55-60 LUX

• Nyutvecklad silverpläterad W-reflektor för bättre värmeprojektion

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMMA VÄRMEEFFEKT
– 90% MINDRE LJYS

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMMA VÄRMEEFFEKT
– 90% MINDRE LJYS

SOLAMAGIC ECO+ PRO SOLAMAGIC ECO+ PRO XL

3



Solamagics unika värmelampor 

baserar sig på den senaste  

och mest miljövänliga infraröda 

tekniken som ger både hög 

värmeeffekt och god ekonomisk 

drift.

Kontinuerlig produktutveckling

Miljö och kvalitet har alltid varit 

fokusområden för Solamagic. 

Detta återspeglas i våra produk-

ter som är både innovativa och 

ytterst energieffektiva.

Sedan starten 2006 har vi arbe-

tat målmedvetet för att förbättra 

effekten av våra värmelampor 

och därigenom minimera ener-

giförbrukningen. Den nya och 

uppdaterade ECO+ PRO med 

High Performance-teknik och 

den kraftfulla ECO+ PRO XL  

är resultaten av vår strävan.

Tack vare vår helt nya HP 

No-glare®-teknik uppnår  

ECO+ PRO 100% energieffek-

tivitet. Det innebär att all energi 

omvandlas till värme.

Den miljövänliga lösningen

Hög prestanda innebär lägre 

energiförbrukning, lägre elkost-

nader och därmed mindre miljö-

påverkan, motsatt gasdrivna 

värmelampor som släpper ut  

en del CO2.

Solamagic ECO+ PRO med  

HP No-glare®-teknik är rätt  

val för dig som vill ha optimal 

komfort på det miljövänligaste 

sättet.

GÖR DIN UTOMHUSTID  
ÄNNU BÄTTRE 



Varför Solamagic? 

Effektiv och billig att använda

Inga CO2-utsläpp

Ingen installation

Tysk kvalitetsprodukt

Effektiv och billig uppvärmning

• Den effektivaste utomhusuppvärmningen

• Låg elförbrukning från bara 1,34 kr./timme

• Snabbstart – full värmeeffekt från första sekunden

• ECO+ PRO 2000 täcker en yta på upp till 17 m2

• ECO+ PRO XL 4000 täcker en yta på upp till 26 m2

• Ingen vindkänslighet

Miljövänlig teknik

•  Solamagic HP No-glare®-teknik

•  Innovativ silverpläterad W-reflektor för  

ännu bättre värmeprojektion

• Utnyttjar 100% av den tillförda energin

• Inga direkta CO2-utsläpp

• Mycket miljövänligare än t.ex. gasoluppvärmning

Enkel och säker

•  Enkel och säker att använda

• Ingen installation – ska bara anslutas*

• Inget sot eller oväsen

• Kan användas i alla slags väder

Den bästa värmelampan till priset

•  Tillverkad i Tyskland

• Kvalitetsgodkänd av TÜV

• Lång livslängd och 5 års garanti

Se vårt utbud av ECO+ PRO värmelampor  
och tillbehör på sidorna  10–14.

*ECO+ PRO XL ska alltid monteras  
av en auktoriserad elektriker.

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMMA VÄRMEEFFEKT
– 90% MINDRE LJYS
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Solamagic är en världsledande 

tillverkare av värmelampor, och 

det beror bland annat på att vi 

kontinuerligt utvecklar tekniken. 

Vi anser att värmelampor ska 

vara extremt effektiva, men de 

ska vara effektiva på ett sätt  

som inte skadar vår miljö.

ECO+ PRO-värmelamporna har 

utvecklats med vår patenterade 

High Performance-teknik (HP), 

vilket innebär att värmelampans 

värmevågor bara värmer upp 

det de träffar. Så du får stort sett 

ingen värmeförlust eftersom den 

inte värmer upp den omgivande 

luften. Det innebär också att vär-

men inte påverkas av vind eller 

väder och du kan njuta av den 

goda tiden utomhus även om  

det är blåsigt eller kallt.

High Performance-tekniken inne-

bär att värmaren är intelligent.

Vi har byggt in ett chip i värma-

ren som håller koll på att energin 

alltid utnyttjas maximalt. Dess-

utom använder Solamagic de 

mest raffinerade fyllnadsmate-

rialen som ger största möjliga 

värmeprojektion och hållbarhet. 

På så sätt säkerställer tekniken 

att du får vad du betalar för.

Förutom en hög effekt kan  

vi också vara stolta över att  

ECO+ PRO-värmelamporna 

använder 100% av den tillförda 

energin. I praktiken betyder det 

att du inte får någon el- eller 

energiförlust när du slår på din 

ECO+ PRO. HP No-glare®-tek-

niken ser även till att du slipper 

det röda restljuset när du värmer 

dig på terrassen eller någon 

annanstans. Du står själv för triv-

selkänslan och behöver inte oroa 

dig för att mysstunderna störs av 

ett rött restljus.

TEKNIKEN BAKOM

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMMA VÄRMEEFFEKT
– 90% MINDRE LJYS



Solen går ner, men mysstunderna fortsätter utanför.

Solamagic ger dig fler varma timmar på utekvällarna i trädgården.

Terrassen

Gör de ljusa, varma kvällarna 

ännu längre med en Solamagic 

värmelampa. Sätt på värmelam-

pan och njut av samvaron med 

vännerna.

Trädgården

Förläng sommarsäsongen ute 

i trädgården. Din Solamagic 

värme lampa kan monteras på  

ett stativ så att du lätt kan ta 

med dig värmen runt i trädgår-

den. Den står fullständigt stabilt 

och säkert.

Balkongen

Balkongen gör ditt hem större 

och en värmelampa gör bara bal-

kongen till ett ännu bättre rum. 

Sätt på den och få värmen direkt.

Husvagnen

Mysstunderna i husvagnen blir 

ännu bättre när du har en skön 

värme på svala morgnar och 

kvällar i förtältet – och den är 

dessutom både billig och inte 

minst säker att använda.

Andra ställen

Värmelamporna kan även  

användas i carporten, i verk-

staden, i lusthuset och överallt 

där du behöver effektiv och  

billig uppvärmning.

Med Solamagic behöver du  

inte frysa.

MÖJLIGHETERNA ÄR MÅNGA
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Solamagic ECO+ PRO är helt 

enkelt marknadens billigaste 

värmelampa i drift.

Solamagic ECO+ PRO värme-

lampor är 90% billigare att 

använda än gasvärmare och  

ca. 40% effektivare än en ge-

nomsnittlig elektrisk värmelam-

pa från ett annat varumärke.

Från endast 1,34 kr./timme  

kan du värma upp ett utom-

husområde på upp till 14 m² 

med en Solamagic ECO+ PRO 

värmelampa. Hemligheten 

bakom våra produkters starka 

driftsekonomi är en kontinuerlig 

produktutveckling samt effektiv 

användning av den senaste 

tekniken.

BILLIG OCH EFFEKTIV  
UPPVÄRMNING

90% billigare
än gasol

Strömförbrukningen  
motsvarar endast 

1,34 kr. i ström 
per timme
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Om vi jämför med gasdrivna 

terrassvärmare ger en Solamagic 

ECO+ PRO 1400 dig cirka 65% 

mer värme för cirka 1/10 av 

priset. En vanlig gasvärmare 

förbrukar ca. 1,6 kg gas/timme. 

Det motsvarar ca. 32 kr./timme 

inkl. moms.

En Solamagic ECO+ PRO 1400 

har en strömförbrukning på ca. 

1,34 kr./timme inkl. moms och 

andra utgifter.

Lätt, enkelt och säkert

Värmelamporna från Solamagic 

har många andra fördelar förut-

om de ekonomiska. De är både 

tystgående och luktfria så att  

du slipper oväsen, sot och lukt.

Dessutom behöver du aldrig 

släpa på tunga gasflaskor igen. 

Du ansluter bara värmelampan 

till ett eluttag.

Alltid 5 års garanti

Vi är stolta över vår produkt  

och vi vet att den fungerar. 

Därför får du alltid 5 års garanti 

på din värmelampa om olyckan 

skulle vara framme.

SOLAMAGIC ECO+ PRO  
ELLER GASUPPVÄRMNING?

Solamagic är tysk teknik när den är som bäst.

Värmelamporna är därför både driftsäkra och underhållsfria.

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

EFFEKTIVITET
SOLAMAGIC  
VÄRMELAMPOR

GASDRIVNA  
TERRASSVÄRMARE

Driftskostnad/ 
timme

Från 1,34 kr./ 
timme

31,84 kr./ 
timme

Energieffektivitet 100% av den tillförda 
energin omvandlas 
till värme i komfort-
zonen

39% av den tillförda 
energin omvandlas  
till värme i komfort-
zonen

Uppvärmningsfas 1 sekund = 100% 
värmekapacitet

300 sekunder =  
90% värmekapacitet

CO2-utsläpp Nej – inga direkta 
CO2-utsläpp

Ja – direkta  
CO2-utsläpp

Användnings-
områden

Inomhus och  
utomhus  – på  
väggen, i taket, 
inbyggd, fristående 
på stativ, under 
markiser och på 
parasoller

Endast utomhus –  
som en fristående 
lösning. Bör inte 
användas under 
markiser och under 
parasoll på grund av 
brandrisk

Säkerhetsrisk Ingen säkerhetsrisk 
– använder 230 V

Hög säkerhetsrisk  
– använder gas

Vindkänslighet Ingen – begränsad 
vindkänslighet

Hög – mycket hög 
vindkänslighet
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SOLAMAGIC ECO+ PRO-
VÄRMELAMPOR

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY

HP NO-GLARE®
TECHNOLOGY

SAMMA VÄRMEEFFEKT
– 90% MINDRE LJYS

ECO+ PRO 1400

Vår populära och energieffektiva 

värmelampa för montering på 

vägg, stativ, markis eller parasoll. 

Kombinerar hög effekt med full 

flexibilitet. Med HP No-glare®-

teknik. Praktisk lutningsfunktion 

som styr värmen dit du vill  

ha den.

 

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit, antracit eller  

den unika Jetblack.

Effekt: 1400 W

Kapacitet: Upp till 14 m²

Anslutning: 230 V

Anslutningskabel: 

180 cm med jordplugg (Schücko)

Material: Väderbeständigt  

aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: 

Pulverlackerad med extra

underlag av korrosionsprimer

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 2,3 kg

ECO+ PRO 2000

Effektiv High Performance 

värmelampa med extra stor 

värmeeffekt.

Med HP No-glare®-teknik.

Värmer upp till 17 m2 med  

sköna värmestrålar.

 

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit, antracit eller  

den unika Jetblack.

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Upp till 17 m²

Anslutning: 230 V

Anslutningskabel: 

180 cm med jordplugg (Schücko)

Material: Väderbeständigt  

aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: 

Pulverlackerad med extra

underlag av korrosionsprimer

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 2,8 kg

BÄST 
I TEST
67% MER
EFFEKTIV

1400

Värmelampa  
med extra stor 

effekt som  
värmer upp  

till 14 m2

Värmelampa  
med extra stor 

effekt som  
värmer upp  

till 17 m2
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ECO+ PRO 2000 ARC

Solamagic ECO+ PRO 2000

ARC med HP No-glare®-teknik 

och steglös värmereglering

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit, antracit eller  

den unika Jetblack.

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Steglös upp till 17 m²

Anslutning: 230 V

Anslutningskabel: 

180 cm med jordplugg (Schücko)

Material: Väderbeständigt  

aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: 

Pulverlackerad med extra

underlag av korrosionsprimer

Mått exkl. fäste:  

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

Vikt: 3,8 kg

ECO+ PRO 2000 BTC

Solamagic ECO+ PRO 2000 BTC 

med HP No-glare®-teknik. Direkt 

kontroll från din smartphone.

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit, antracit eller  

den unika Jetblack.

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Upp till 17 m²

Anslutning: 230 V

Anslutningskabel: 

180 cm med jordplugg (Schücko)

Material: Väderbeständigt  

aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: 

Pulverlackerad med extra

underlag av korrosionsprimer

Mått exkl. fäste:  

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

Vikt: 3,8 kg

MEST
INNOVATIVA
PRODUKTEN
I BRANSCHEN

BTC BLUETOOTH
CONTROL

Unik  
X-heatlinks-app 
från Solamagic  

– Bättre kontroll, 
fler valmöjlig- 

heter

1-kanals  
fjärrkontroll  

ingår

Steglös  
reglering
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SOLAMAGIC ECO+ PRO XL
VÄRMELAMPOR

ECO+ PRO XL 2800

Solamagic ECO+ PRO XL  

med HP No-glare®-teknik är  

vår absolut mest högprest-

erande värmelampa som är 

avsedd för områden med svåra 

förhållanden där man behöver 

extra power.

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit eller antracit.

Effekt: 2800 W

Kapacitet: Upp till 20 m²

Anslutning: 230 V 

Kan levereras för 400 V

Anslutningskabel: 180 cm  

med jordplugg (Schücko)

Material: Väderbeständigt  

aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: 

Pulverlackerad med extra

underlag av korrosionsprimer. 

Luft/vattentålig

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 4,42 kg

ECO+ PRO XL 4000

Solamagic ECO+ PRO XL  

med HP No-glare®-teknik är  

vår absolut mest högprest-

erande värmelampa som är 

avsedd för områden med svåra 

förhållanden där man behöver 

extra power.

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit eller antracit.

Effekt: 4000 W

Kapacitet: Upp till 26 m²

Anslutning: 230 V 

Kan levereras för 400 V

Anslutningskabel: 180 cm  

med jordplugg (Schücko)

Material: Väderbeständigt  

aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: 

Pulverlackerad med extra

underlag av korrosionsprimer. 

Luft/vattentålig

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 4,57 kg

Finns med  
vägg- eller  
takfästen

Finns med  
vägg- eller  
takfästen
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STORT OCH UPPDATERAD URVAL
Med Solamagics originaltillbehör kan du enkelt och  

säkert montera värmelamporna precis där du vill ha dem 

– oavsett om det är på väggen, i taket, på parasollen eller 

på ett flyttbart stativ. Solamagics värmelampor är enkla att 

installera och kan monteras både utomhus och inomhus. 

Tack vare låg vikt och god värmeisolering kan de monteras 

på parasoller, under markiser, inbyggda i taket etc.

SOLAMAGIC ECO+ PRO 1400/2000
för inbyggnad
Denna inbyggnadsenhet för diskret inbyggnad i taket eller  

väggen är kvalitet i en klass för sig. När du slår på värmelampan 

får du genast en behaglig värme. Detta är en fulländad lösning  

för den övertäckta balkongen/terrassen, entrén eller som en  

extra uppvärmning i badrummet.
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SOLAMAGIC ECO+ PRO
TILLBEHÖR

Ovanstående är bara ett litet urval av vårt omfattande utbud av tillbehör. Se alla våra produkter på www.solamagic.se. 
Vi tar förbehåll för tryckfel i broschyren.

ECO+PRO TRIPOD STATIV

Detta smarta stativ ger  

dig friheten att välja var du  

vill placera värmelampan.

3-benskonstruktionen gör att 

stativet står säkert på  

alla underlag.

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit eller antracit.

ECO+PRO BASEPOD STATIV

Med basepod-stativet är  

det lätt att flytta på värmen. 

Ett perfekt val för terrassen.

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit eller antracit.

ECO+ PRO PARASOLLFÄSTE* 

Fästet gör det möjligt att 

montera din Solamagic 

värmelampa på t.ex. parasol-

len eller markisens bärarm. 

Fästet kan vridas 90 grader, 

vilket innebär att du på större 

parasoller inte behöver ta ner 

värmelampan när du fäller 

ihop parasollen.

Färger: Välj mellan titan  

(ljusgrå), vit eller antracit.

4-KANALS  FJÄRRKONTROLL

För Solamagic ECO+ PRO 

2000 ARC med steglös  

reglering. När du vill styra  

flera enheter individuellt via 

samma fjärrkontroll.

Finns även i en BTC-version så 

att du kan styra din Solamagic 

BTC-värmelampa via både 

smartphone och fjärrkontroll.

Färg: Svart/titan (ljusgrå).

F
ästet p

assar in
te E

C
O

+ P
R

O
 A

R
C

-, B
TC

- eller X
L-m

o
d

eller.
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Aktuell  
temperatur 

17 °C 

15 °C 

13 °C 

Område uppvärmt med 
Solamagic ECO+ PRO 1400 

13 m2 

11 m2 

9 m2 

Område uppvärmt med 
genomsnittlig 1500 W 

8 m2 

6 m2 

3 m2 

Så mycket bättre
värmer Solamagic

39%  

45%  

67% 

Testet utfördes av det oberoende tyska TÜV som mätte effekten av alla marknadens värmelampor. Kriteriet för testet var att den aktuella temperaturen på 13, 15 respektive 17 °C skulle höjas  
till en komforttemperatur på 21-22 °C. Värmelamporna monterades på en vägg i en höjd av 2,2 meter med en lutningsvinkel på 30° och testet utfördes vid en vindhastighet på 2 m/sekund.

RESULTAT AF AV TÜV:S EFFEKTTEST
Så här mycket värmer Solamagic-värmelampor jämfört med andra värmelampor

Hos Solamagic vill vi inte bara leverera en bra produkt – vi vill leverera en enastående produkt som du kan dra nytta av i många år.  

Våra värmelampor tillverkas endast i Solamagics egna fabriker i Tyskland där de genomgår en strikt kvalitetskontroll. Därför kan vi  

ge upp till 5 års garanti.

STRIKT KVALITETSKONTROLL

MEST
INNOVATIVA
PRODUKTEN
I BRANSCHEN

BTC BLUETOOTH
CONTROL

BÄST 
I TEST
67% MER
EFFEKTIV

1400

5-DUBBEL
TESTVINNARE

BÄST 
I TEST

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY
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Gör din utomhustid ännu bättre 

På solamagic.se kan du läsa mer om Solamagic och våra produktserier  

BASIC+, ECO+ PRO, PREMIUM+, AIR+ och FREE+. Här kan du också läsa  

mer om våra exklusiva inbyggnadslösningar.

SE MER PÅ SOLAMAGIC.SE


