
BÄTTRE VÄRMELAMPA FINNS INTE



Värme behöver man inte bara ha när det är sommar och solsken – det 

tycker inte vi i alla fall. Därför är vår viktigaste mission att ta fram 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 

optimal nytta av din uteplats utan att kompromissa med kvaliteten.

Solamagic 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*. Många av 

våra kunder har sin Solamagic värmelampa i 10-12 år – ja, ända upp till 15 år.

När du ställer krav på estetik och funktionalitet får du den bästa lösningen 

med en värmelampa från Solamagic. De är alla imponerande effektiva,  

estetiska och funktionella, oavsett produktserie.

Solamagic är tysk kvalitet, precision och noggrannhet på alla nivåer, så du 

behöver inte kompromissa med någonting – inte ens designen som vi har 

utformat med elegans och stil så att värmelamporna alltid passar in i din 

utomhusmiljö.

*Gäller endast våra värmelampor, ECO+PRO,  
PREMIUM+, AIR+, FREE+ – inte BASIC+ eller tillbehör.

GÖR DEN GODA TIDEN 
UTOMHUS ÄNNU BÄTTRE
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På våra nordiska breddgrader kan 

kyliga vindar ofta göra slut på vårt 

uteliv. När solen går ner på en skön 

sommarkväll eller när molnen drar 

ihop sig tidigt på våren, då måste vi 

gå inomhus. Men så behöver det inte 

vara. Hos Solamagic tycker vi inte att 

du ska begränsa dig själv eller vara 

beroende av årstiderna, solstrålarna 

eller varma sydvindar.

Med en värmelampa från Solamagic 

kan du skapa den uteplats du be-

höver, och du kan mysa utomhus  

under de flesta av dagens timmar 

om du vill det. Våra värmelamp-

or kan antingen vara fristående 

eller monteras på din terrass eller 

balkong, på båten, i husvagnen och i 

trädgårdens myshörnor eller byggas 

in i taket. Det är helt och hållet upp 

till dig och dina behov.

Oavsett vilken lösning från  

Solamagic du väljer så kan du  

vara säker på att få tysk kvalitet, 

funktionalitet och estetik. Värme-

lamporna är under snabb utveckling 

så du kan alltid få en modell som 

passar perfekt till den uteplats du  

vill skapa – även på hösten, vintern 

och våren.

SKAPA DET UTELIV  
DU VILL HA

GÖR DEN GODA TIDEN UTOMHUS ÄNNU BÄTTRE
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När du köper en Solamagic värme-

lampa kan du alltid vara säker på 

att få hög kvalitet kombinerat med 

imponerande effekt. Vi utvecklar 

våra produkter i Tyskland och med 

tanke på klimatet där de ska använ-

das – därför vet vi också vad som är 

viktigt för dig och din värmelösning 

för utomhusbruk.

Gasdrivna terrassvärmare har inte ut-

vecklats sedan de introducerades på 

1980-talet. Du känner förmodligen 

igen dem – de är svåra att hantera, 

de är dyra att använda, de förorenar 

med direkta CO2-utsläpp – och dess-

utom är de mycket vindkänsliga.

Som tur är har Solamagic utvecklat 

värmelösningar som passar in i vår 

moderna vardag och uteliv. De är ef-

fektiva, eleganta, kostnadseffektiva 

och påverkas inte av blåsväder.

En gammaldags gasdriven ter-

rassvärmare som ska ge samma 

värme i komfortzonen som en  

Solamagic 1 400 värmelampa, 

använder knappt 7 000 watt för-

bränningsenergi. Det kan jämföras 

med att du ställer upp 8-10 vanliga 

radiatorer ute på terrassen.

Solamagics värmelampor baserar 

sig på Solamagics nyutvecklade och 

patenterade teknik: High Perfor-

mance IR-värmevågor. De infraröda 

värmevågorna ger dig perfekt kom-

fortvärme och fungerar precis som 

solens strålar: De värmer bara ytorna 

de träffar och de är inte vindkänsliga. 

Solamagics värmelampor har myck-

et större effekt och använder mycket 

mindre energi än gammaldags ter-

rassvärmare – och så har de väldigt 

lite eller inget rött restljus som kan 

störa dig. Dessutom kommer värmen 

så snart du slår på lampan.

Allt i allt är det en perfekt värme-

lampa när solens strålar inte räcker 

till.

MODERN, EFFEKTIV  
OCH ESTETISK
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När du känner att du behöver värme, 

då slår du bara på din Solamagic 

värmelampa. Det är lätt och enkelt 

eftersom vi har utvecklat värme-

lampor som stöder modern teknik 

i vardagen. Våra värmelampor 

kan användas direkt via din Smart 

House-lösning*, via Bluetooth med 

vår egen HeatLinX®-app eller via 

vår fjärrkontroll. Om du redan har 

modern teknik för ljus, värme, ven-

tilation eller något annat så kan du 

ansluta Solamagics värmelampor 

direkt till lösningen. På så sätt kan 

du styra alla hemmets installationer 

via din smartphone, surfplatta eller 

dator.

Värmelamporna kan också användas 

via fjärrkontroll eller väggpanel om 

du föredrar det. Det fungerar lika bra 

och alla i huset kan lätt och enkelt 

använda det. Du köper helt enkelt 

dessa lösningar för din värmelampa 

som option.

Smart House-teknik och Solamagic
Moderna hem är ofta utrustade med 

Smart House-lösningar som gör det 

enkelt för dig att styra hemmets alla 

installationer via din telefon, surfplat-

ta eller dator. Dina värmelampor kan 

anslutas till Smart House-systemet, 

så att du enkelt och snabbt kan 

tända dina utomhus värmelampor 

innan du går ut. Det är perfekt när 

du ska ha gäster på terrassen eller i 

trädgården på kvällen. Du kan också 

ställa in värmelamporna så att de 

tänds och stängs av automatiskt vid 

vissa tidpunkter på dygnet.

Solamagic HeatLinX®-app
Om du inte har ett Smart House- 

system i ditt hem har Solamagic 

skapat en smart lösning åt dig. 

Vår HeatLinX®-app ansluter till 

Solamagic- värmelamporna via 

Bluetooth och fungerar både på 

Android- och iOS-plattformar. Så du 

behöver inte ens resa dig ur soffan 

för att tända din värmelampa ute på 

balkongen – den är redan tänd när 

du går ut under bar himmel.

Det ska vara lätt att använda

Solamagic – och det är väldigt lätt 

med Smart House, HeatLinX®-appen 

och Solamagics fjärrkontroll. Du får 

åtkomst till både värmereglering, 

fjärrkontroll och fjärrstyrning av dina 

värmelampor.

DET ÄR ENKELT ATT  
ANVÄNDA DIN SOLMAGIC

*Kontakta oss för vägledning om vilka system  
Solamagic kan anslutas till.

GÖR DEN GODA TIDEN UTOMHUS ÄNNU BÄTTRE
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När du ska anskaffa dig en värme-

lampa för ditt uteliv är det inte bara 

priset som avgör vad du väljer. Det 

finns många olika faktorer som 

får dig att välja som du gör, bland 

annat kvalitet, värmeeffektivitet*, 

funktionalitet – och inte minst ener-

giförbrukning. De gamla elektriska 

värmelamporna från 1970-talet var 

ineffektiva, och gasdrivna terrassvär-

mare är inte mycket bättre och  

har ett stort direkt CO2-utsläpp. 

Solamagics produkter är eldrivna 

och värmelamporna värmer bara 

upp det som värmeböljorna träffar 

och inte luften runt om. Solamagic 

är världens ledande utvecklare av 

 effektiv utomhusvärme, och vår 

unika och patenterade teknik gör 

Solamagics värmelampor till mark-

nadens bästa. De ger dig precis, 

billig och skön värme till mycket  

låga driftskostnader.

Om du jämför en värmelampa från 

Solamagic med en gasdriven ter-

rassvärmare får du 65% mer värme 

med 90% lägre energiförbrukning 

och för ungefär en tiondel av priset. 

En vanlig gasvärmare använder 

omkring 1,6 kg gas per timme, 

vilket motsvarar ungefär 32 kronor i 

timmen. En Solamagic värmelampa 

använder bara el för 1,34 kr. i timmen 

och är alltså upp till 90% billigare. 

Det är en betydande besparing både 

för plånboken och miljön.

Solamagics värmelampor värmer 

dig mycket bättre för mindre pengar 

och är mer miljövänliga. Samtidigt 

är alla våra produkter av extremt 

hög kvalitet och håller 3-4 gånger så 

länge som en genomsnittlig värme-

lampa. Livstidskostnaden för Sola-

magics produkter är därför ofta upp 

till 40% lägre än andra värmelampor 

på marknaden, även om inköpspriset 

ofta är högre.

Ständig produktutveckling
Solamagic är redan världsledande 

inom värmelampor när det gäller 

energieffektivitet, värmeeffekt, 

driftsekonomi, livstidsekonomi och 

kvalitet. Vi tar vår produktutveckling 

på allvar och det fortsätter vi med. 

Det ska inte kosta dig en förmögen-

het att hålla dig varm och därför 

jobbar vi alltid för att optimera 

driftsekonomin. Miljön är ett ständigt 

fokusområde för oss – sedan starten 

i 2006 har vi haft fokus på att för-

bättra effekten av våra värmelampor 

och minimera energiförbrukningen.

SOLAMAGIC ÄR BILLIG I DRIFT  
OCH BÄTTRE FÖR MILJÖN

*Värmeeffektivitet avges av en energienhet och är värmen du får i komfortzonen. En Solamagic PREMIUM+ ger en  
värme effektivitet på 1,2, vilket innebär att du vid 2 000 watt får upp till 2 400 watts värmeeffektivitet i komfortzonen.

SOLAMAGIC VÄRMELAMPOR GASDRIVNA TERRASSVÄRMARE

Driftskostnader/timme Från 1,34 kr./timme 31,84 kr./timme

Energieffektivitet
Upp till 120%* av den tillförda energin 
konverteras till värme i komfortzonen

39% av den tillförda energin  
konverteras till värme i komfortzonen

Uppvärmningsfas 1 sekund = 100% värmekapacitet 300 sekunder = 90% värmekapacitet

CO2-utsläpp Nej – inget direkt CO2-utsläpp Ja – direkt CO2- utsläpp till miljön

Användningsområden
Inomhus och utomhus – på vägg, i tak,  
inbyggd, fristående på stativ, under  
markiser och i parasoller

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

Säkerhetsrisk Ingen säkerhetsrisk – använder 230 V Hög säkerhetsrisk – använder gas

Vindkänslighet Ingen – begränsad vindkänslighet Stor – mycket stor vindkänslighet





Oavsett var du vill ha din värmelam-

pa och hur du vill använda den så har 

vi alltid en lösning åt dig. Därför ska 

du först och främst fokusera på hur 

stort område du vill värma upp, om 

värmelampan ska vara fast monterad 

eller flexibel, och om du bara ska an-

vända den under säsongen eller om 

du även vill dra nytta av värmen t.ex. 

tidigt på våren/sent på hösten.

Optimal värmetäckning
När du ska välja din Solamagic vär-

melampa är det viktigt att du väljer 

med tanke på vad du ska använda 

den till, och hur din trädgård, terrass 

eller balkong ser ut*. Om du har ett 

överhäng som är cirka 240 cm högt, 

får du inte tillräckligt stor värmeef-

fekt med en lampa på 1400 watt – 

då ska du välja en värmelampa som 

kan monteras i den höjden.

Om du sitter utomhus med dina gäs-

ter runt matbordet, då kan värme-

lampor med dubbelriktad täckning 

vara en optimal lösning – dvs. en 

lampa på varje sida av bordet. På  

så sätt är det ingen som behöver 

frysa eftersom värmevågorna skär 

varandra och ger maximal effekt.

Slipp rött restljus
Det restljus som värmelampan avger 

är en viktig faktor för många när de 

ska välja en värmelampa. Att ha en 

värmelampa som avger ett starkt 

rött restljus kan vara väldigt irriteran-

de – och med genomsnittliga värme-

lampor är detta ofta en stor nackdel. 

En genomsnittlig värmelampa har 

vanligtvis ett restljus på 500-600 

LUX/KW, vilket ger dig ett väldigt 

rödaktigt restljus när du använder 

lampan. Vi är stolta över att  

Solamagic AIR+ är nere på <1 LUX/

KW och därmed inte avger något 

restljus alls. AIR+ är därför ett op-

timalt val för dig om du vill ha en 

värmelampa helt utan restljus men 

ändå vill ha värmen och trevnaden. 

Alla Solamagics övriga värmelampor 

har ett mycket begränsat restljus – i 

själva verket bara 40-60 LUX/KW 

och därför får du värme utan störan-

de rött ljus.

Hur mycket värme drömmer du om?
Solamagics värmelampor är inde-

lade i olika storlekar eftersom de 

uppfyller olika behov: 1400, 2000 

och 2500. Storlekarna indikerar 

mängden watt som är den mängd 

energi som värmelamporna maxi-

malt kan avge. Ju större effekt,  

desto mer värme.

Sedan starten i 2006 har Solamagic 

fokuserat på att utveckla värmelam-

por med extremt hög effektivitet. 

Som världsledande inom infraröd 

värme har vi utvecklat och paten-

terat ett stort antal nyskapande 

tekniker, som alla har lett till högre 

värmeeffekt och betydligt mindre 

DITT BEHOV – DIN VÄRMELAMPA

2500 watt e�ekt

2000 watt e�ekt

1400 watt e�ekt Upp till  14 m2

Upp till  17 m2

Upp till 19 m2

Täckningsområde

2500 watt
e�ekt

300 cm

2000 watt
e�ekt

1400 watt
e�ekt

250 cm

210 cm

Monteringshöjd 
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restljus. Senast har vi utvecklat High 

Performance IR-tekniken som till-

sammans med vår nya asymmetriska 

silverpläterade reflektor ger en för-

bättrad värmeeffekt på knappt 20% 

jämfört med Solamagic-produkter 

från före 2019.

Solamagics ständiga utveckling och 

förbättring av värmelamporna har 

lett till att vår senaste PREMIUM+ 

1400 motsvarar en värmelampa från 

2012 på över 2 500 watt – det kallar 

vi utveckling som gynnar både dig 

och miljön.

1400
Solamagic PREMIUM+ 1400 är  

typiskt en värmelampa som är av-

sedd för sommarsäsongen. Den är 

fantastisk på en sval sommarkväll, en 

kylig vårkväll eller en tidig höstdag 

då den ger dig en härlig värme så du 

kan sitta ute och mysa. Värmelam-

pan täcker en yta på upp till 14 m2.

  

2000
Om du redan från början vet att du 

använder terrassen på senhösten – 

och varför inte en mild vinterdag 

– då kan du fundera på om värme-

lampan PREMIUM+ 2000 skulle 

vara rätt för dig. Den har lite mer av 

allting och du kan även använda den 

utanför säsongen. Den täcker upp till 

17 m2.

2500
Om du vill ha ännu mer värme,  

har ett större område eller bara  

vill ha den bästa värmelampan vi 

tillverkar, då ska du välja PREMIUM+ 

2500. PREMIUM+ 2500 är en suve-

rän värmelampa på alla sätt och  

den täcker upp till 19 m2.

Ja, det stämmer: Bäst i produkttest, 

högsta kvalitet och 5 års garanti.

När du köper en värmelampa från 

Solamagic kan du vara säker på att 

du får kvalitet och innovation i topp-

klass. Hos Solamagic säkerställer 

vi att våra produkter tillverkas i en 

exklusiv design som är både enkel 

och elegant och i diskreta färger 

som klär de flesta hem. Naturligtvis 

kan du också själv välja färgen på 

dina värmelampor.

Vi tillverkar alla våra värmelampor på 

våra egna produktionsanläggningar 

i Tyskland, så vi är alltid involverade 

i hela processen och produktionen. 

Därför ger vi alltid fem års garanti på 

alla våra värmelampor, eftersom vi är 

säkra på att kvaliteten är förstklassig. 

Vi konkurrerar inte på pris utan på 

kvalitet – och dessutom är Solama-

gics driftspriser alltid lägre.

Solamagics värmelampor tillverkas 

uteslutande på våra egna fabriker 

i Tyskland och det är vi stolta över. 

Hos Solamagic har vi alltid 100% 

kontroll över vår produktkvalitet och 

samtidigt är vi stolta över att alla 

värmelampor testas innan de lämnar 

vår produktionsanläggning. En 

värmelampa består av minst 30 del-

komponenter – de mest komplexa 

Solamagic-produkterna har över 50 

– och om bara en av dessa delkom-

ponenter inte fungerar, då uppfyller 

värmelampan inte våra kvalitetskrav. 

För att säkerställa att allt är som det 

ska vara, tillverkar vi allt på vår egen 

produktionsanläggning så att du får 

bästa tänkbara produkt.

Solamagic har som den ena av 

endast två värmelampor på mark-

naden fått den erkända TÜV-kva-

litetsstämpeln, och vi har haft den 

sedan 2013. TÜV är det tyska kvali-

tetssäkringsinstitutet som testar och 

godkänner alla våra värmelampor.

Vi vill inte bara ge dig en bra pro-

dukt utan vi vill ge dig marknadens 

bästa produkt.

BÄST I TEST, TYSK PRECISION OCH  
5 ÅRS GARANTI SOM STANDARD

GÖR DEN GODA TIDEN UTOMHUS ÄNNU BÄTTRE

13Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY





PREMIUM+

BÄTTRE VÄRMELAMPA FINNS INTE



Vi skojar inte när vi säger att PREMIUM+ är den bästa värmelampan  

som finns. PREMIUM+ är nämligen en värmelösning som baserar sig på  

Solamagics High Performance Ultra No-glare®-teknik som reducerar det  

klassiska röda restljuset med hela 90% jämfört med andra terrassvärmare  

på marknaden.

High Performance Ultra No-glare®-teknik ser till att du slipper sitta under 

en värmelampa som irriterar ögonen med ett starkt rödaktigt restljus. Med 

PREMIUM+ har vi minskat restljuset så mycket att du själv kan skapa en mysig 

stämning med stearinljus eller annat på dina sköna utomhuskvällar.

Samtidigt ger PREMIUM+ betydligt mer värme än andra lampor på markna-

den, och med vår 5-årsgaranti är vi helt säkra på att det är det inte finns en 

bättre värmelampa.

PREMIUM+

BÄTTRE VÄRMELAMPA  
FINNS INTE
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Med Solamagics PREMIUM+ får du 

inte bara världens bästa värmelam-

pa. Du får också tysk kvalitet både 

vad gäller design och teknik och det 

är vi väldigt stolta över.

PREMIUM+ är utvecklad och pa-

tenterad av Solamagic och tillhör 

den nya generationen High Perfor-

mance-värmare. Den patenterade 

 Solastar-ultra® High Performan-

ce-värmaren gör värmelampan 

enastående effektiv och samtidigt 

prismässigt överkomlig. High Perfor-

mance ger dig lägre energiförbruk-

ning och högre värmeeffekt.

Du får alltså en exklusiv värmelampa 

som inte släpar efter, varken när det 

gäller effekt, kvalitet eller design. 

Det är en perfekt värmelampa för 

dig som vill ha en fulländad produkt 

in i minsta detalj och en high-end 

värmelampa utöver det vanliga.

PREMIUM+ är den enda produkten 

på marknaden som är utrustad med 

skyddssystemet softstart-in-rush 

som säkerställer att du kan ha din 

värmelampa i många, många år. 

Med skyddssystemet och andra 

topptekniker, såsom silverpläterade 

asymmetriska reflektorer som ger 

dig ännu mer värme i komfortzonen 

till samma låga driftsekonomi, har vi 

gjort valet av PREMIUM+ enkelt för 

dig.

PREMIUM+ är den ultimata kvalitets-

produkten. Vi har kombinerat alla de 

bästa teknikerna och packat in det i 

tysk kvalitet och snygg minimalistisk 

design. Därför passar PREMIUM+ in  

i alla trädgårdar och på alla terrasser 

och balkonger där den ger dig vär-

me och komfort.

PREMIUM+

MER ÄN DU  
FÖRVÄNTAR DIG

BÄTTRE VÄRMELAMPA FINNS INTE
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VÄLJ RÄTT PREMIUM+

Det viktigaste för dig när du ska välja 

din PREMIUM+ är att du är medveten 

om dina krav och behov, och det 

gäller även monteringen. Om din nya 

PREMIUM+ ska monteras högt uppe 

och täcka ett stort område, då bör du 

välja en PREMIUM+ med hög effekt. 

I allmänhet är det så, att ju högre 

effekt, desto högre upp kan du mon-

tera din värmelampa och desto större 

område täcker den. Se mer om detta 

på sida 12 eller på solamagic.se.

Den ultimata lyxen är att du kan styra 

din PREMIUM+ via fjärrkontroll. Fö-

reställ dig att din kväll under öppen 

himmel börjar lite småkyligt, men inte 

så kyligt att du behöver full värme 

från värmelampan. Då kan du tända 

din Solamagic PREMIUM+ på 35% och 

öka på värmen under kvällen efter-

hand som det blir svalare.

Om det ska vara riktigt smart kan du 

använda Solamagic HeatLinX®-appen 

som ger dig många möjligheter  

att styra din värmelampa via smart-

phone eller surfplatta. Det är en helt 

unik lösning som du hittar i våra  

PREMIUM+ ARC- och BTC-modeller.

PREMIUM+ finns för alla behov  

och önskemål.
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PREMIUM+ 1400 ARC och BTC
Med integrerad värmereglering.  

Välj BTC för styrning via din  

smartphone, eller ARC för styrning 

via medföljande fjärrkontroll. 

 
Effekt: 1 400 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 4,1 kg

PREMIUM+ 2000 ARC och BTC
Med integrerad värmereglering.  

Välj BTC för styrning via din  

smartphone, eller ARC för styrning 

via medföljande fjärrkontroll.

 
Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 4,1 kg

PREMIUM+ 2500 ARC och BTC
Med integrerad värmereglering.  

Välj BTC för styrning via din smart-

phone, eller ARC för styrning via 

medföljande fjärrkontroll.

 
Effekt: 2 500 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste:

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

Vikt: 5,15 kg

Täcker  
upp till 
14 m2

Fjärr- 
kontrol-

lerad

Fjärr- 
kontrol-

lerad

Fjärr- 
kontrol-

lerad

Täcker  
upp till 
17 m2

PREMIUM+ 1400
Med inbyggt soft-start system  

och HP Ultra No-glare®-teknik.

 
Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 3,0 kg

PREMIUM+ 2000
Med inbyggt soft-start system  

och HP Ultra No-glare®-teknik.

 
Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 3,0 kg

PREMIUM+ 2500
Med inbyggt dubbelt soft-start  

system och HP Ultra No-glare®-

teknik.

 
Effekt: 2 500 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste:

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

Vikt: 3,97 kg

Täcker  
upp till 
14 m2

Täcker  
upp till 
17 m2

Täcker  
upp till  
19 m2

Täcker  
upp till 
19 m2

BÄTTRE VÄRMELAMPA FINNS INTE

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t
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GERMANY
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Vi har ett stort sortiment av tillbehör 

för PREMIUM+ så du kan få din vär-

melampa precis som du vill ha den. 

Du kan till exempel själv bestämma 

färgen på din värmelampa så den 

passar perfekt in hos dig. Dessutom 

har vi en massa bra lösningar för 

montering, reglering och värme-

kontroll.

Om du inte känner till ditt behov 

från början, då rekommenderar 

vi att du väljer en standard modell 

utan styrning. Om du senare skulle 

behöva styrning, antigen via fjärr-

kontroll eller via din smartphone 

och Solamagic HeatLinX®-appen, då 

kan du köpa kontrollmodulen som 

option och enkelt montera den på 

din värmelampa som en plug-and-

play-lösning.

Om du har flera terrasser, bal-

konger eller en stuga men inte vill 

köpa mer än en värmelampa, då 

rekommenderar vi att du köper en 

extra sats PREMIUM+ fästen och en 

Solamagic-Hirschmann-kabel*. På så 

sätt kan du snabbt installera den på 

flera platser och flytta värmelampan 

till den plats där du behöver den. 

 Solamagic PREMIUM+ är väl genom-

tänkt, så du kan naturligtvis snabbt 

flytta den från en installationsplats 

till en annan – nästan utan att använ-

da verktyg**.

SKRÄDDARSY DIN PREMIUM+

*Gäller endast standardmodeller.
**Den medföljande insexnyckeln ska användas för  
att lossa och dra åt låsskruvarna på värmelampan.
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PREMIUM+ Basepod
Stativ med inbyggt T-fix

fäste och Hirschmann- 

anslutningskabel

T-fix fäste
Fäste för montering  

på vägg eller i tak. 

Markisfästen
Fästen för montering  

under markisen.

BTC Dimmer-box
Reglera värmen via  

din smartphone. 

ARC Dimmer-box
Reglera värmen via  

den medföljande 1-kanals 

fjärrkontrollen. 

IO Dimmer-box
Anslutas lätt och enkelt  

på IO Homecontrol- 

systemet.

4-kanals fjärrkontroll
Reglera värmen på upp  

till 4 värmelampor från 

samma fjärrkontroll.

MONTERING

FJÄRRKONTROLLERAD VÄRMESTYRNNG

Hirschmann extrakabel
Högkvalitativ anslutningskabel 

med Hirschmann-snabb-

koppling för enkel och säker 

användning. 

Förlängningskabel
Solamagic säkerhets-

förlängningskabel med 

Schücko-skyddskoppling  

för utomhusbruk. 

Välj din egen färg
Du kan få din Solamagic i 

72 specialfärger. Ange bara 

RAL-koden och gärna även vil-

ken glans du vill ha på din färg.

DIVERSE

Tillbehör levereras som standard i Solamagic-färgerna titan, vit och antracit.

BÄTTRE VÄRMELAMPA FINNS INTE

Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY
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AIR+

VÄRMELAMPAN HELT UTAN BESVÄRANDE RÖTT LJUS



AIR+ är en revolution inom värme-

lampor. Solamagic AIR+ är den enda 

värmelampan på marknaden som är 

helt utan restljus (<1 LUX/KW). Den 

infraröda värmelösningen baserar 

sig på den nya Solamagic Wave®- 

värmetekniken, som tillsammans 

med High Performance ZeroGlare®- 

värmaren låter AIR+ värma dig utan 

att bada hela rummet i ett rött ljus-

sken. Det är en perfekt lösning för 

dig som vill ha massor av värme och 

komfort utan att störas av annat ljus 

än stearinljusen på bordet.

Oumbärlig i orangeriet  
och uterummet
AIR+ utvecklades ursprungligen för 

orangerier, inglasade balkonger och 

uterum. Det är ställen där du verk-

ligen kan följa naturens gång och 

njuta av mörka vinterkvällar utan att 

störas av ett oönskat restljus från din 

värmelampa.

Ditt helt speciella uterum är också en 

plats för reflektion och samvaro med 

vänner och familj där ljuset ström-

mar in – tillsammans med kylan. AIR+ 

är helt rätt val för orangerier, uterum 

och andra inneslutna rum eftersom 

Wave®-tekniken gör att värmelam-

pan också delvis värmer upp luften 

så att ni inte behöver frysa.

AIR+ gör ditt hem större
Solamagic AIR+ är värmelampan 

som ger dig möjlighet att göra ditt 

hem större. Om du har ett orangeri, 

ett uterum, en övertäckt terrass 

eller en inglasad balkong, då kan 

du lätt öka antalet användnings-

dagar genom att installera en AIR+ 

värmelampa från Solamagic. Och 

ofta är dessa huset mysigaste rum – 

särskilt på en mörk höstkväll då du 

kan ha det varmt och skönt med en 

värmelampa.

AIR+

VÄRMELAMPAN HELT  
UTAN BESVÄRANDE  
RÖTT LJUS

T.v. det distinkta rödaktiga ljuset  

från en europeisk värmelampa  

av hög kvalitet.

T.h. det icke-existerande ljuset  

från Solamagic AIR+. Vi tror att  

testet talar för sig själv.
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AIR+ 2000
Designad för dina inglasade och 

övertäckta, vindstabila områden. 

Ger en skön och mjuk värme.

 
Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

l: 4,6 x b: 20,0 x h: 9,2 cm

Vikt: 3,97 kg

AIR+ 2000 BTC
Designad för dina inglasade och 

övertäckta, vindstabila områden.  

Med integrerad värmereglering och 

fjärrkontrollerad från din smartphone.

 
Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 4,1 kg

AIR+ 2000 ARC
Designad för dina inglasade och 

övertäckta, vindstabila områden. 

Med integrerad värmereglering och 

styrning via medföljande fjärrkontroll. 

 
Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått exkl. fäste: 

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

Vikt: 4,1 kg

AIR+ är utformad för täckta och inneslutna uteplatser som är vindstabila.  

När du ska välja din AIR+ ska du fundera på hur du ska använda den och  

hur din uteplats ser ut. Det är avgörande för att du får den AIR+ som passar 

dig bäst.

Du kan få 3 olika AIR+-modeller. De har alla 2 000 watt och kan regleras  

och monteras på många olika sätt, och de ger värmeeffekt på upp till 18 m2.

AIR+

VÄLJ RÄTT AIR+

Täcker  
upp till 
18 m2

Täcker  
upp till 
18 m2

Täcker  
upp till 
18 m2

Fjärr- 
kontrol-

lerad

Fjärr- 
kontrol-

lerad

VÄRMELAMPAN HELT UTAN BESVÄRANDE RÖTT LJUS
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I likhet med alla våra andra serier  

av värmelampor kan du få AIR+  

precis som du vill ha den. Allt beror 

på din uteplats, din stil och dina be-

hov. Vill du till exempel ha din  

AIR+ monterad på ett stativ, på väg-

gen eller som en inbyggd lösning? 

Vill du kunna reglera värmen via 

fjärrkontrollen? Eller vill du ha din 

AIR+ i en helt speciell färg? Det är 

upp till dig.

Om du är osäker på dina behov 

rekommenderar vi att du väljer en 

standardmodell utan styrning. Om 

ditt behov skulle ändra sig så att   

du vill ha till exempel styrning via 

fjärrkontroll eller din smartphone 

och HeatLinX®-appen, då kan du 

snabbt köpa styrningsmodulen som 

option och enkelt montera den på 

din AIR+ som en plug-and-play- 

lösning.

Om du har flera uteplatser men 

bara vill köpa en AIR+, då rekom-

menderar vi att du köper en extra 

sats AIR+-fästen och en Solama-

gic-Hirschmann-kabel*, så att du kan 

göra flera installationer och flytta din 

AIR+ till den plats där du vill använda 

den. AIR+ är väl genomtänkt så att 

du enkelt kan flytta den från en in-

stallationsplats till en annan – nästan 

utan att använda verktyg**.

FÅ AIR+ SOM DU VILL HA DEN

*Gäller endast standardmodeller.
**Den medföljande insexnyckeln ska användas för  
att lossa och dra åt låsskruvarna på värmelampan.
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PREMIUM+ Basepod
Stativ med inbyggt T-fix 

fäste och Hirschmann- 

anslutningskabel

T-fix fäste
Fäste för montering  

på vägg eller i tak. 

Markisfästen
Fästen för montering  

under markisen.

BTC Dimmer-box
Reglera värmen via  

din smartphone. 

ARC Dimmer-box
Reglera värmen via  

den medföljande 1-kanals 

fjärrkontrollen. 

IO Dimmer-box
Anslutas lätt och enkelt  

på IO Homecontrol- 

systemet.

4-kanals fjärrkontroll
Reglera värmen på upp  

till 4 värmelampor från 

samma fjärrkontroll.

MONTERING

FJÄRRKONTROLLERAD VÄRMESTYRNNG

Hirschmann extrakabel
Högkvalitativ anslutningskabel 

med Hirschmann-snabb-

koppling för enkel och säker 

användning. 

Förlängningskabel
Solamagic säkerhets-

förlängningskabel med 

Schücko-skyddskoppling  

för utomhusbruk. 

Välj din egen färg
Du kan få din Solamagic i 

72 specialfärger. Ange bara 

RAL-koden och gärna även vil-

ken glans du vill ha på din färg.

DIVERSE

Tillbehör levereras som standard i Solamagic-färgerna titan, vit och antracit.

VÄRMELAMPAN HELT UTAN BESVÄRANDE RÖTT LJUS
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VÄRMELAMPOR  
FÖR INBYGGNAD

DET BÄSTA INOM UTOMHUSVÄRME



SOLAMAGICS VÄRMELAMPOR FÖR INBYGGNAD

Solamagics värmelampa för inbygg-

nad är för dig som inte kompromis-

sar med någonting i ditt hem, varken 

stil, design, funktionalitet eller lyx 

– både inomhus och utomhus. Med 

värmelampor för inbyggnad kan du 

vara 100% säker på att du får en helt 

unik, exklusiv och diskret värmelös-

ning.

Även om värmelamporna för in-

byggnad har en imponerande effekt, 

är de diskreta eftersom de integreras 

i ditt hem. Värmelamporna är spe-

ciellt konstruerade för inbyggnad i 

taket, överhänget eller överbyggna-

den. Därför rekommenderar vi att du 

tänker in dem i din byggnad innan 

du börjar bygga, för att kunna skapa 

ett komplett hem där ingenting fat-

tas. När du planerar dina värmelam-

pors placering med din konsult och 

arkitekt, blir det mycket lättare att 

säkerställa ett snyggt resultat som 

matchar resten av ditt hem.

Om du väljer ett Smart House- 

system* för ditt hem kan Solamagics 

värmelampor med fördel ingå i 

lösningen. Det ger dig full kontroll 

över alla dina elektriska installationer 

i hemmet – till och med värmen 

utomhus.

Skapa et perfekt och ytterst exklu-

sivt uteliv med Solamagics värme-

lampor för inbyggnad.

SOLAMAGICS VÄRMELAMPOR FÖR INBYGGNAD

INTEGRERAD,  
ULTIMATIV OCH  
DISKRET LYX

*Kontakta oss för vägledning om  
vilka system Solamagic kan anslutas till.
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SOLAMAGICS VÄRMELAMPOR FÖR INBYGGNAD
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PREMIUM+ 2500 INBYGGNAD
En värmelösning som baserar sig  

på Solamagics Ultra No-glare®-

teknik som reducerar det klassiska 

röda restljuset med så mycket 

som 90%. Den nya patenterade 

Solamagic Solastar-ultra® High 

Performance-värmaren ger extremt 

effektiv och prisvänlig värme.  

Möjlighet till fjärrjustering (option).

 
Effekt: 2 500 watt

Anslutning: 230 volt

Mått med fläns: 

l: 74,6 x b: 21,5 x h: 11,3 cm

Vikt: 10,21 kg

AIR+ 2000 INBYGGNAD
Världens första värmelampa  

utan besvärande rött restljus. Den 

avancerade ZeroGlare®-värmaren 

garanterar en hög och behaglig 

 värmeeffekt som inte stör det natur-

liga ljuset på terrassen eller balkong-

en. Tillsammans med Solamagics 

High Performance-teknik är AIR+ 

revolutionerande inom värmelös-

ningarna. Möjlighet till fjärrjustering 

(option).

Effekt: 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått med fläns:

l: 74,6 x b: 21,5 x h: 11,3 cm

Vikt: 10,21 kg

ECO+PRO INBYGGNAD
En elegant och flexibel värmelampa 

som har fått högsta betyg i ett antal 

internationellt erkända effektivitets-

tester. Den innovativa No-glare®- 

tekniken reducerar rött restljus med 

mer än 80%, och den banbrytande 

High Performance-tekniken tillsam-

mans med den unika Solamagic 

Solastar®- värmaren ger dig en mycket 

hög värmeeffekt. Möjlighet till  

fjärrjustering (option).

Effekt: 1 400 eller 2 000 watt

Anslutning: 230 volt

Mått med fläns:

l: 69,0 x b: 32,5 x h: 11,0 cm

Vikt: 4,54 kg

SOLAMAGIC VÄRMELAMPOR FÖR INBYGGNAD

VÄRMELAMPOR PÅ DINA PREMISSER

Naturligtvis har värmelamporna för 

inbyggnad Solamagics High Perfor-

mance-teknik som innebär att det 

störande röda restljuset antingen re-

duceras betydligt eller helt elimine-

ras. Därför badas du inte i annat ljus 

än det du själv väljer för att skapa 

en mysig atmosfär. Dessutom är alla 

Solamagics värmelampor utveck-

lade med den senaste tekniken på 

marknaden, så att du kan ansluta din 

värme till din smartphone, surfplatta 

eller dator om du vill.  

Det gör livet enklare för dig som 

redan använder tekniken för att 

hantera andra installationer i ditt 

hem – exempelvis om du redan har 

ett Smart House-system.

Beroende på hur ditt utomhusområ-

de ser ut kan du välja mellan tre olika 

alternativ för inbyggnad. Färgerna 

på värmelamporna väljer du själv så 

att de matchar din övriga stil perfekt. 

Och du behöver inte fundera på vare 

sig driftskostnaden eller miljön – allt 

det har vi tagit hand om. Solamagics 

värmelampor är 90% billigare än 

andra liknande lösningar, och de är 

också de mest miljövänliga för upp-

värmning av utomhusområden.

En sak är säker: Oavsett vilken in-

byggnadslösning du väljer så skapar 

du ett exklusivt och designmässigt 

överskott för ditt hem. Ditt hem är 

ditt – och därför ska värmelamporna 

naturligtvis integreras i det.

Täcker  
upp till 
18 m2

Täcker  
upp till 
19 m2

Täcker  
upp till 
17 m2

DET BÄSTA INOM UTOMHUSVÄRME
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FREE+

VÄRMELAMPAN SOM GER DIG MAXIMAL FRIHET





Du behöver inte nöja dig med att bara använda din värmelampa på ett ställe! 

Om du t.ex. har en båt, en kolonistuga, ett lusthus, en paviljong eller något 

annat, då tycker vi att du borde kunna ta värmen med dig. Därför har vi 

utvecklat Solamagic FREE+ som ger dig maximal frihet. Du kan packa ner 

FREE+ och ta fram den när det passar dig, och du kan placera FREE+ där du 

vill ha extra värme. Det är en idealisk lösning för dig som inte bara använder 

en uteplats utan flera olika.

FREE+ är tillverkad i en exklusiv design som förenar kvalitet och funktionalitet 

på bästa möjliga sätt – och dessutom är FREE+ lätt och enkel att hantera och 

flytta runt. Med ett icke-existerande rött restljus, effektiv värme och elegant 

design passar FREE+ in överallt – precis det som den är gjord för.

FREE+ är, som namnet antyder, frihet på en exklusiv nivå.

FREE+

VÄRMELAMPAN  
SOM GER DIG  
MAXIMAL FRIHET

VÄRMELAMPAN SOM GER DIG MAXIMAL FRIHET
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FREE+ 1400
Få upp värmen överallt med FREE+ 

som är utvecklad med Solamagics 

High Performance-teknik och en helt 

ny och unik silverpläterad reflektor. 

Som en nyhet har FREE+ Solamagics 

inbyggda Fall Safe®-säkerhetssystem 

– så du kan vara säker på att FREE+ 

stängs av automatiskt vid en lutning 

på +/- 15 grader.

 
Effekt: 1400 watt

Anslutning: 230 volt

Mått: 

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

Vikt: 7,8 kg

Täcker 
upp till

9 m2

Vi kompromissar aldrig med vår 

 kvalitet och det har vi heller inte 

gjort med Solamagic FREE+. Den  

är lika elegant, effektivt och kvali-

tetssäkrad som våra andra värme-

lampor, men FREE+ är helt unikt  

eftersom du kan flytta den som 

du vill och du kan ta den med dig 

överallt.

Med en värmeeffekt som täcker upp 

till 9 m2 är FREE+ gjord för att värma 

upp mindre uterum såsom din båt 

eller ditt lusthus. Där finns det inte 

utrymme för en stor värmelampa, 

men det finns alltid utrymme för en 

FREE+. Och vem säger att du ska 

frysa när båten ligger i hamn och 

vågorna skvalpar mjukt mot bryg-

gan? Eller en vårkväll i husvagnens 

förtält? Inte vi! Uteplatser är mycket 

mer än terrasser, trädgårdar och 

balkonger – och alla kan värmas upp 

året runt.

FREE+ är kvalitet in i minsta detalj.

FREE+

TA VÄRMEN MED DIG

42



VÄRMELAMPAN SOM GER DIG MAXIMAL FRIHET

43Desig
n · Innovation

Excellent kvalite

t

 MADE IN 
GERMANY









Solamagic är världens ledande utvecklare och tillverkare av värmelam-

por. Alla våra produkter utvecklas, designas och tillverkas exklusivt på 

våra egna produktionsanläggningar i Tyskland för användare över hela 

världen.

Som de enda värmelamporna på marknaden har Solamagic den 

 erkända TÜV-kvalitetsstämpeln. Det har vi haft sedan 2013. TÜV är det 

tyska kvalitetssäkringsinstitutet som har testat och godkänt alla våra 

värmelampor.

Ingen av våra värmelampor lämnar produktionsanläggningen i Tyskland 

utan att vara 100% kontrollerad och kvalitetstestad.

Det är viktigt för oss att våra produkter är innovativa och framtidssäkra 

tekniklösningar – estetik, effektivitet och funktionalitet är vårt huvud-

fokus. Därför ger våra värmelampor en imponerande effekt inpackad i 

snygg design och med låga driftskostnader.

Solamagic är tysk kvalitet när den är som bäst.

ESTETIK, EFFEKTIVITET OCH  
FUNKTIONALITET PÅ EN GÅNG

TYSK KVALITET  
NÄR DEN ÄR SOM BÄST
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På vår webbplats, solamagic.se, kan du läsa mer om Solamagic och  

våra produktlinjer BASIC+, ECO+PRO, PREMIUM+ och AIR+. Här kan du  

också läsa mer om våra exklusiva inbyggnadslösningar.

SE MER PÅ SOLAMAGIC.SE


