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Lasitettu terassi tai parveke on erityisen miellyttävä olohuone kotona  
tai mökillä. Luonnonläheisyys ja vaihtuvat vuodenajat näyttävät parhaat 
puolensa lasitetussa tilassa. Monelle se on myös rentoutumispaikka lähellä 
luontoa, jossa syksyn väriloistosta tai iltahämärästä on mukava nauttia 
kaikessa rauhassa.   

Nauti lasitetusta tilastasi
Viihdy lasiterassilla ympäri vuoden ilman paksua toppatakkia. Nauti  
aamukahvi aikaisin keväällä linnunlaulua kuunnellen. Nauti pitkistä, kauniis-
ta kesäilloista ja valoisista öistä. Viihdy hyvän kirjan parissa syksyn lehtien 
putoillessa. Miltä kuulostaisi illallinen ulkosalla vaikka joka päivä, myös 
lumisateella? Mahdollisuuksia mielikuvituksesi mukaan. Solamagic AIR+  
on varauksesi kaupungin parhaisiin pöytiin. Kata parasta pöytään lasiteras-
sille ja kutsu ystävät koolle. Lämpö on pehmeää ja erityisen miellyttävää. 
Tunnet sen heti kun kytket virran Solamagic AIR+ lämpösäteilijääsi. Tämä 
kaikki ilman valaisevaa punahehkua, jota kaikki muut mallit tuottavat. 

Täydellinen ratkaisu
Solamagic AIR+ tuo sinulle kaikkein luonnollisinta, pehmeää ja erityisen  
miellyttävää lämpöä. Eikä pelkästään keskellä kesän vaihtelevia sääolo-
suhteita vaan jopa vuoden ympäri. Tämä ei ole sattumaa. Solamagic on 
kehittänyt AIR+ lämpösäteilijän erityisesti lasitettujen terassien ja parvek-
keiden sekä muiden katettujen, tuulelta suojattujen tilojen tehokkaaseen 
lämmitykseen. Käyttäessäsi Solamagic AIR+ säteilijää saatat unohtaa,  
että se ei ole aurinko, joka lämmittää.

SOLAMAGIC AIR+ 
– PIENI  
VALLANKUMOUS
Solamagic AIR+ on uusin Solamagic innovaatio, joka on  
suunniteltu erityisesti lasitettujen tilojen lämmitykseen,  
mutta soveltuu hyvin myös katettuihin, tuulensuojaisiin  
tiloihin. Uskomattoman paljon lämpöä, mutta ilman  
lämmittimen tuottamaa, ärsyttävää punahehkua. 
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Luonnolliset vuodot tai ilmaraot 
ovat täysin normaaleja seikkoja 
lasitetuissa tai muissa lämmittä-
mättömissä ulkotiloissa - tämä 
asettaakin rajoituksia tilan  
käyttöä ajatellen.

Solamagic AIR+ lämmitin/
lämmitysratkaisu tuo kaivatun 
muutoksen. Lasitettujen tilojen 
sekä muiden lämmittämättömien 
ulkoalueiden käyttö laajenee jopa 
ympärivuotiseksi. Mikä parasta, 
näitä alueita ei lasketa asuinpin-
ta-alaksi.

Luonnollinen asunnon laajennus 
nyt käytettävissäsi erilaisin ta-
voin, jopa vuoden ympäri.

Helppo asentaa ja mahdollisuus 
täydelliseen ohjaukseen
Solamagic AIR+ voidaan asentaa 
seinälle, kattoon tai tyylikkää-

seen PREMIUM -jalustaan.  
Solamagicin laaja lisävarusteva-
likoima tarjoaa jännittäviä mah-
dollisuuksia kuten esimerkiksi 
tehonsäätö omalla älypuheli-
mellasi (Solamagic ConnectMe® 
ja Solamagic BTC -tuotteissa).
Se on helppoa ja fiksua.

Tyylikäs design ja saksalainen 
laatu - päivänselvä ratkaisu  
lasitettuun tilaan
Alhaiset käyttökustannuk-
set, tyylikäs ja innovatiivinen, 
minimalistinen muotoilu sekä 
vain parhaista materiaaleista ja 
komponenteista, kahdella teh-
taallamme Saksassa valmistettu 
tuote on päivänselvä ratkaisu 
lasitettuun tai katettuun ja  
tuulensuojaiseen ulkotilaan.

Solamagic AIR+ on saatavilla 
useissa väreissä, jotta se vastaisi 

parhaiten tarpeitasi. Mikäli  
tarvitset erikoisvärin, sekin  
tietysti onnistuu.

Solamagic AIR+ on suunniteltu 
ja valmistettu Saksassa, kuten 
kaikki muutkin Solamagic tuot-
teemme. Luonnollisesti se on 
testattu ja hyväksytty saksalai-
sen laadunvarmistusinstituutin, 
TÜV:n toimesta.

Solamagic tarkoittaa aina laatua 
ja uusia innovaatioita parhaim-
millaan. Tämän vuoksi myön-
nämme 5 vuoden takuun - ei  
siis ongelmia!

LISÄÄ LÄMPIMIÄ  
NELIÖITÄ ASUNTOOSI
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Uusi Solamagic lämmitin,  
Solamagic AIR+ perustuu upo-
uuteen, patentoituun ja vallanku-
moukselliseen Solamagic WAVE® 
-lämmitysteknologiaan, joka 
yhdessä kehittyneen ZeroGlare® 
-lämpöelementin kanssa mah-
dollistaa ensi kertaa pehmeän 
sekä miellyttävän lämmön ilman 
valoa, joista muut lämmittimet 
tunnetaan.

Solamagic WAVE® -teknologia 
on uusi ja erittäin monimutkainen 
lämpöaaltoalue, jonka saavut-
taminen ja ylläpito on tähän asti 
ollut haasteellista. Suurin etu on, 
että se tuottaa lämpöä käytän-
nössä täysin ilman valoa. Hyö-
dyntämällä WAVE® -teknologiaa, 
Solamagic on onnistunut kesyt-
tämään lämmitysteknologian ja 
lopputulos puhuukin puolestaan: 

Solamagic AIR+ - tehokasta  
lämpöä, ei valoa, täydellinen  
viihtyisiin lasitettuihin tiloihin.

Me Solamagicilla olemme ylpeitä 
Solamagic AIR+ säteilijästäm-
me - maailman ensimmäinen 
säteilylämmitin, jossa yhdistyvät 
tehokas lämpö, ilman häiritsevää 
valoa. Niin ylpeitä, että kutsum-
me sitä ”Pieneksi Vallankumouk-
seksi”.

Edullinen käytössä
Solamagic säteilylämmittimet 
ovat kaikkein kustannustehok-
kain lämmitystapa ulkotiloissa - 
ja tietenkään Solamagic AIR+  
ei ole poikkeus. Solamagic  
lämmitin kuluttaa vain 0,27€  
tunnissa. Jopa 80% edullisempi 
kuin nestekaasukäyttöinen  
terassilämmitin.

ZEROGLARE® 
– VIIHDY TÄYSIN  
ILMAN VALOA

ZEROGLARE®
WAVE®

TECHNOLOGY

SOLAMAGIC
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Perfecting your valued outdoor leisure 

Verkkosivuillamme, osoitteessa solamagic.fi, voit lukea lisää 
Solamagicista ja kolmesta tuotelinjastamme; Solamagic BASIC+, 
Solamagic ECO+ PRO ja Solamagic PREMIUM+ ja tietysti myös 
upouudesta Solamagic AIR+ -linjastamme. Kaikissa tuotteissamme 
yhdistyvät tyylikäs design ja korkein laatu, jonka ansiosta voimme 
tarjota Solamagic tuotteellesi täysin poikkeuksellisen 5 vuoden 
takuun.

1) Solamagic AIR+ tuotetta on testattu joulukuun 2016 ja kesäkuun 2017 välisenä aikana yhteensä 48:n satunnaisesti valitun asiakkaan toimesta 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Hollannissa.

SOLAMAGIC LISÄTIETOA

Me Solamagicilla emme jätä  
mitään puolitiehen ja tästä syys-
tä olemme luonnollisesti suorit-
taneet kattavan Solamagic AIR+ 
beta-testauksen ennen uuden 
tuotteen lanseerausta ja tulokset 
osoittavat suurta menestystä. 
Testiin osallistuneet asiakkaam-
me ovat olleet hämmästyttävän 
vaikuttuneita Solamagic AIR+ 
lämpösäteilijästä. Olemme vas-
taanottaneet paljon positiivista 
palautetta asiakkailtamme, jotka 
ovat hankkineet Solamagic AIR+ 
lämmittimen viihtyisille lasite-
rasseilleen. Kommentit, kuten: 
“Solamagic on todella onnistunut 

kehittämään lämmittimen, joka 
takuulla valloittaa markkinat.” Tai: 
“Yksinkertaisesti loistava - jopa 
Solamagicille.” Ja: “Superhelp-
po käyttää; ei mikään bullshit 
-tuote.”, tukevat sitä faktaa, 
että olemme kehittäneet taas 
uskomattoman tuotteen. Verk-
kosivuillamme, osoitteessa www.
solamagic.fi voit tutustua tar-
kemmin  Solamagic AIR+ lämpö-
säteilijään sekä asiakkaidemme 
kokemuksiin.

Taattua laatua
Me Solamagicilla emme toimita 
vain hyviä tuotteita – me toimi-

tamme erinomaisia tuotteita, 
joista voit nauttia vuosikausia. 
Tämän vuoksi valmistamme-
kin kaikki lämmittimet omilla 
tehtaillamme Saksassa tarkan 
laatukontrollin valvomana.

Joulukuun 2016 ja kesäkuun 
2017 välisenä aikana valitsimme 
satunnaisesti 48 testiasiakasta 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa, Saksassa, Belgiassa, 
Itävallassa, Sveitsissä ja Hollan-
nissa suorittamaan Solamagic 
AIR+ mallimme beta-testiä.

SOLAMAGIC AIR+  
ON SAANUT  
ERINOMAISEN VASTAANOTON


