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ERITYISEN PEHMEÄ LÄMPÖ
ILMAN ORANSSIA PUNAHEHKUA
ON TÄRKEINTÄ
”Olemme rakentaneet upean 21 m2:n lasihuoneen, joka on oma pieni keitaamme. Valitsimme lämmönlähteeksi
upouuden SOLAMAGIC AIR+ -lämmitysratkaisun - ja olemme todella vaikuttuneita. Nyt vältymme ärsyttävältä
ja ei-toivotulta säteilyvalolta, jota kaikki muut lämpölamput tuottavat. Ja näin meillä on fantastinen ja miellyttävä lämmönlähde, joka tuottaa yksinkertaisesti tehokasta ja luonnollista lämpöä. Itse asiassa emme olisi
osanneet toivoakaan parempaa lämmitysratkaisua.”
Fredrik Klein, Svavelsö, Ruotsi

Poikkeuksellinen takuu: 5 vuotta
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“ERITYISEN PEHMEÄ LÄMPÖ
ILMAN ORANSSIA PUNAHEHKUA
ON TÄRKEINTÄ”
Olemme rakentaneet puutarhaamme hienon 21 m2:n lasihuoneen,
josta avautuu upea merimaisema. Haaveilimme ympärivuotisesta
ajanviettopaikasta lähellä luontoa. Upea 360 asteen näköala puutarhaan
ja merelle luo ikioman keitaamme. Lasihuoneemme on tosin eristämätön
ja siksi lämmitämme sitä viileämmällä säällä.
Mahdollisuuksia oli useita ja meillä olikin mielessä kaksi tärkeää kriteeriä.
Emme halunneet missään nimessä kaasulämmitintä, emmekä myöskään
sitä ärsyttävää oranssia valoa, jota kaikki peruslämmittimet tuottavat.
Halusimme pystyä luomaan mahdollisimman miellyttävän ilmapiirin. Sitten löysimme upouuden Solamagic lämmitysratkaisun. Solamagic AIR+
on täydellinen ratkaisu meille. Lämpösäteilijä, joka tuottaa pehmeää
lämpöä ja täysin ilman valaisevaa hehkua, yksinkertaista ja helppoa.
Ensinnäkin muotoilu on huomaamattoman tyylikäs ja viimeistelty sekä
kaiken lisäksi se sopii lasitetun tilamme ilmeeseen. Toiseksi, lämpösätei
lijä on asennettu 3 metrin korkeuteen, josta se tuottaa erittäin miellyttävän lämmön. Marraskuussa istuimme terassilla ja nautimme 21-22
asteen lämmöstä vaikka ulkolämpötila oli vain 5-7 astetta. Kolmanneksi,
Solamagic AIR+ ei tuota lainkaan häiritsevää ja valaisevaa punahehkua,
jolloin voimme itse luoda mukavan tunnelman kynttilöillä ja lyhdyillä.
Olemme nyt saaneet miellyttävän lasitetun tilan, josta aina haaveilimme
- ja jossa voimme todella viihtyä jopa vuoden ympäri. Olemme todella
vaikuttuneita Solamagic AIR+ lämpösäteilijästä sekä saamastamme
palvelusta. Asioimme erittäin asiakaspalveluhenkisen yhteyshenkilön
kanssa ja hän auttoi meitä koko prosessin ajan.
FREDRIK KLEIN
Svavelsö, Ruotsi

“Olemme vaikuttuneita Solamagic AIR+ lämpösäteilijästä
sekä upeasta palvelusta, jota Solamagic meille tarjosi”,
kertoo Fredrik Klein.

TERVETULOA SOLAMAGIC AIR+
– pieni vallankumous
Solamagic AIR+ on ensimmäinen lämpösäteilijä markkinoilla, joka hyödyntää
upouutta Solamagic Wave® -teknologiaa sekä ZeroGlare® -lämpöelementtiä.
Teknologia edustaa monimutkaista lämpöaaltoaluetta, jota on tähän asti ollut
vaikeaa ylläpitää. Tämän teknologian valtava etu on, että se tuottaa erittäin
tehokkaasti lämpöä, täysin ilman valaisevaa punahehkua. Tämä tarkoittaa
luonnollista ja miellyttävän pehmeää lämpöä ilman valoa. Solamagic AIR+
vahvistaa entisestään asemaamme markkinajohtajana, mutta luo samalla
myös pienen vallankumouksen ratkaisemalla vakavan, mutta yksinkertaisen
lämmitysongelman lasiterasseilla ja -parvekkeilla sekä muissa katetuissa,
tuulensuojaisissa ulkotiloissa.

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa
www.solamagic.fi

Perfecting your valued outdoor leisure time

