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Vuodesta 2006 lähtien, SOLAMAGIC on työskennellyt kovasti, 
jotta voisimme entisestään lisätä lämmityslaitteidemme suori-
tuskykyä, samalla minimoiden energiankulutusta. Varsinkin tästä 
syystä sydämiämme lämmittää kun tuotteemme saa tunnustusta 
ulkopuolisilta tutkimuslaitoksilta.

Erittäin arvostettu saksalainen tekninen Selber Machen -lehti 
on arvioinut uuden SOLAMAGIC ECO+ -tuotesarjamme testin 
parhaaksi. SOLAMAGIC kilpaili kovassa seurassa kaikkia suuria eu-
rooppalaisia laatuvalmistajia, kuten AEG, Burda ja Tansun vastaan. 

Arviointi jaettiin kuuteen tasoon, jossa ”erinomainen” ja ”erittäin 
hyvä” olivat parhaat arvosanat. Ainoana valmistajana SOLAMAGIC 
sai ”erinomainen” -tuloksen lämmitystehokkuudestaan ja oli myös 
ainoa valmistaja, jonka kokonaisarvosana oli ”erittäin hyvä”.

Suosittu lämpölamppumme SOLAMAGIC 1400 ECO+PRO on ollut 
myös TÜV:n testissä Saksassa, missä vastaan asettui tuotteita 
yhdeksältä muulta eurooppalaiselta valmistajalta.

TÜV:n perusteellinen testitulos puhuu puolestaan. ECO+PRO -tuot-
teemme ovat yksinkertaisesti ”lämmitystehokkuudeltaan erin-
omaisia” (”Excellent in heating performance”). Seuraava taulukko 
havainnollistaa eron SOLAMAGIC 1400 ECO+PRO -lämmittimen ja 
toisen eurooppalaisen 1500W lämpölamppujen välillä.

SOLAMAGIC 1400 ECO+PRO ja sen ainutlaatuinen SOLAMAGIC 
No-Glare® -teknologia on 39-67 % tehokkaampi kuin toisen ar-
vostetun eurooppalaisen valmistajan lämpölamppu keskimäärin. 
Lisäksi, SOLAMAGIC 1400 ECO+PRO käyttää 8-12 % vähemmän 
energiaa!

TÜV laatuhyväksyntä
SOLAMAGIC on ainoa lämpölamppuvalmistaja, jonka laatu on 
TÜVin hyväksymä. Perusteena tälle on tehtaidemme täsmällinen ja 
tarkka sisäinen laatukontrolli.

SOLAMAGIC ECO+PRO ja S1+PREMIUM
Ainutlaatuiset lämmitysratkaisumme perustuvat uusimpaan ja 
ympäristöystävällisimpään No-glare® -teknologiaamme joka on 
kaikkein ympäristöystävällisin ja myös tehokkain lämmitystapa 
ulkotiloissa. Tämä johtuu osittain SOLAMAGIC -lämmittimien eri-
tyisen tehokkaasta energian hyödyntämisestä.

Innovaatio- ja laatutietoisuus
Innovaatio sekä laatu ovat aina olleet SOLAMAGICin kantavia pi-
lareita. Kaikki tuotteemme on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu 
omilla tehtaillamme Saksassa, jossa mitään ei ole jätetty sattuman 
varaan.
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Nykyinen
lämpötila 

17 °C 

15 °C 

13 °C 

Tila, joka lämmitetään SOLAMAGIC 
1400 ECO+ -lämmittimellä 

13 m2 

11 m2 

9 m2 

Tila, joka lämmitetään  
tavallisella 1500 W -lampulla 

8 m2 

6 m2 

3 m2 

Näin paljon enemmän  
lämmittää SOLAMAGIC 

39%  

45%  

67% 

Riippumattoman testin suoritti saksalainen TÜV, joka mittasi kaikkien markkinoilla olevien lämpölamppujen tehon. Testin kriteerinä oli, että nykyinen 13, 15 ja 17 °C lämpötila 
nostettaisiin 21 - 22 °C lämpötilaan. Lämmittimet asennettiin seinälle 2,2 metrin korkeuteen 30 ° kulmassa, ja testi suoritettiin 2 m/s tuulennopeudessa.

TÜVin tehokkuustestin tulos: Näin hyvin SOLAMAGIC lämmittää muihin lämmittimiin verrattuna

Perfecting your valued outdoor leisure time

Lisätietoja osoitteesta www.solamagic.nu/fi tai ota yhteyttä 010 2799 930


