STANDARD MONTERING AF SOLAMAGIC VARMELAMPE
STANDARD
MONTERING
ved 1. stk

Fra

1.195,-

Inkl. moms

STANDARD
MONTERING

ved nr. 2 eller flere på
samme adresse

Fra

VERDENS
BEDSTE
VARMELAMP

995,-

Inkl. moms

VERDENS
BEDSTE
VARMELAMPER
VERDENS
BEDSTE
VARMELAMPER

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU

GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE

STANDARD MONTERING AF
1. STK SOLAMAGIC VARMELAMPE

SOLAMAGIC tilbyder et bredt udvalg af effektive og
miljøvenlige varmelamper af høj kvalitet fordelt over
tre unikke produktserier med hver deres styrker.

Gælder for model Basis, Eco og S1:
Inkl. tilslutning til eksisterende 230 volt installation med jord,
indenfor max 1,5 meters afstand og med fornøden effekt.
GØR DEN GODE TID UDE ENDNU BEDRE
Max 20 km fra lokalt TS-center.

tilbyder et bredt udvalg af effektive og
Der beregnes ekstra SOLAMAGIC
for:
miljøvenlige
varmelamper
af høj -kvalitet
fordelt
− Kørsel udover max. 20 km afstand fra lokalt TS-center
ekstra pr.
km kr.over
3,53
tre
unikke
produktserier
med
hver
deres
styrker.
− Ekstra plads i gruppetavle fra kr. 350,− El-kabler 3g1,5 pr. meter. kr. 15,− Opus 74 stikkontakt u/afb. m underlag kr. 500,Vores prisstærke basisserie, som giver
Alle priser inkl. moms og arbejdsløn.
dig høj varmeeffekt, kvalitet og fuld
valuta for pengene. Et godt og effektivt
alternativ til de varmelamper af tvivlsom
kvalitet, man typisk finder i detailhandlen.

Til bl.a. restauranter og caféer som skal bruge mere end én varmelampe
til at opvarme udendørsarealer, har vi selvfølgelig også en skarp pris!
• Let og sikker at anvende
Lad os tage en snak om dine ønsker, og så tjekker vi • Ingen installation – sæt blot stikket i
støjer og soder ikke
dine eksisterende elinstallationer, inden vi giver et godt• Sviner,
tilbud.
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Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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• 45% mere effektiv end andre varmelamper
GARANTI
FOR KVALITET
• Lang levetid
på op til 10.000 timer
• Lang levetid på op til 10.000 timer
Hos Solamagic® vil vi ikke blot levere et godt produkt – vi vil levere et fremragende
• 5 års garanti
• 5 års garanti

Kontakt os - dit lokale TS-center - og få branchens stærkeste rådgivning
Let og sikker at anvende
Ingen installation – sæt blot stikket i
Sviner, støjer og soder ikke
Kan anvendes i al slags vejr
Produceret i Tyskland
Kvalitetsgodkendt af TüV
Effektiv HeLeN IR-teknologi
20% mere effektiv end andre varmelamper
Lang levetid på op til 5.000 timer
2 års garanti

produkt, som du kan have glæde af i mange år. Derfor produceres vores varmelamper
• Premium-design
udelukkende på vore egne fabrikker i Tyskland, hvor de
gennemgår en streng kvalitetskontrol, før de forlader produktionen. For yderligere information
om vores let
produkter
• Modulopbygget,
at udvide
og den unikke teknologi bag dem besøg vores hjemmeside på www.solamagic.nu

En del af
TS-GRUPPEN
- Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører
GARANTI
FOR KVALITET
Hos Solamagic® vil vi ikke blot levere et godt produkt – vi vil levere et fremragende
produkt, som du kan have glæde af i mange år. Derfor produceres vores varmelamper
udelukkende på vore egne fabrikker i Tyskland, hvor de gennemgår en streng kvalitetskontrol, før de forlader produktionen. For yderligere information om vores produkter
og den unikke teknologi bag dem besøg vores hjemmeside på www.solamagic.nu

Gør den gode tid ude endnu bedre

Gør den gode

