solero
verwarming
& verlichting
Het is een mooie dag geweest, de zon gaat langzaam onder en het begint af te
koelen. Met behulp van verwarming en verlichting kunnen we de zon nog even
terug laten keren op het terras of in uw achtertuin.

Het prettige aan infraroodlampen is dat
ze mensen verwarmen in plaats van
lucht, hierdoor is er geen sprake van
een opwarmtijd en ontstaat er direct
effectieve warmte na het inschakelen.
Een bijkomend voordeel is, dat 92%
van de elektriciteit wordt omgezet in
warmte, dit betekent dat bijvoorbeeld
een Solamagic 1400 Eco+ circa €0.28 per
uur kost, wat tot 50% goedkoper is dan
andere systemen.
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De heaters zijn eenvoudig te installeren,
goed te richten en geschikt voor zowel
binnen- als buitengebruik, Het apparaat
is licht van gewicht waardoor het
gemakkelijk te verplaatsen is.

verwarming & verlichting

Onze terrasstralers zijn perfect in te
zetten in het horecasegment maar ze zijn
ook verkrijgbaar voor thuis. Ze creeëren
een aangename atmosfeer en zijn
leverbaar in verschillende kleuren, het
design is niet overheersend maar oogt
stijlvol.

Aan het milieu is ook gedacht, omdat we
werken met infrarood is er geen sprake
van afvalgassen; er vindt immers geen
verbruik van zuurstof plaats. Er is geen
(directe) CO2 emissie en tijdens het
gebruik is er geen vervuiling of lawaai
door lucht- en stofverplaatsing.
De stralers zijn spatwaterdicht en gemaakt
van weerbestendig aluminium, de
speciale isolatie voorkomt oververhitting
van de behuizing en het rooster aan de
voorzijde voorkomt aanraking van de
halogeenlamp. Van verblinding is geen
sprake, door het gebruik van gefilterde
lampen. Elke lamp heeft ongeveer 5000
branduren.

Solero Magazine | Pagina 67

solamagic V4
De V4 is een parasolverlichting voorzien van 4 spots met ieder een vermogen
van 50 Watt. Met 1 handeling hangt u eenvoudig 4 spots in uw parasol vanwege
het slimme design. De V4 weegt 3 kg en is mede daardoor eenvoudig te bevestigen. De aansluitkabel is separaat te bestellen in 5 of 10 meter, in wit of zwart.
Deze verlichting is te monteren op elke mast met een diameter tussen de 45-89
mm. Extra lampjes zijn ook leverbaar.

solamagic P2
De P2 stralers zijn zowel thuis als in het horecasegment perfect in te zetten.
De stralers zijn standaard voorzien van een flexibele montageset, zodat deze
monteerbaar is op elke parasolmast met een doorsnee van 45 tot 85 mm.
De lampen hebben ieder een vermogen van 1400 Watt. De aansluitkabel is
separaat te bestellen in 5 of 10 meter, in wit of zwart. De P2 stralers verwarmen
mensen in plaats van lucht en heeft geen opwarmtijd.

solero Accento
De eenvoudigste manier om wat licht in de duisternis te brengen is door het gebruik van de snoerloze Solero Accento. Bij de vrijhangende tuinparasols wordt
hij gratis bij aanschaf meegeleverd, maar hij is ook separaat te bestellen. De
Accento past om masten met een diameter tussen 34-50 mm en is oplaadbaar.

solero caloria
De Caloria heaters hebben een vermogen van 1500 Watt per lamp, ze worden
geleverd inclusief baleinbevestiging en de behuizing is vervaardigd uit
gepoedercoat aluminium. Bij de Caloria wordt een witte hittebestendige snoer
geleverd van 3000 mm. Extra bevestigingsbeugels zijn eventueel verkrijgbaar.

solero ilumina
Nieuw is de Ilumina, deze stijlvolle LED verlichting werkt draadloos en wordt
geleverd met een accu, deze wordt door middel van klittenband aan de parasolmast gemonteerd. Zodra de accu vol is, zorgt Ilumina de hele avond voor
helder licht, ideaal om een menukaart onder te lezen.

solamagic 1400 Eco+ en 2000 eco +
De Solamagic Eco+ heaters zijn verkrijgbaar in 1400 en 2000 Watt. Deze
infraroodstralers verwarmen mensen in plaats van lucht en kennen geen
opwarmtijd. Ze zijn eenvoudig te installeren en net zo gemakkelijk in gebruik.
Ze worden standaard geleverd met een aansluitkabel van 1800 mm.

solamagic baleinbevestiging voor 1400 Eco+ en 2000 eco +
Wanneer u de Eco+ heater op meerdere plekken in de parasol wilt bevestigen,
komt een extra baleinbevestiging goed van pas. Dit is een beugel welke u
eenvoudig om de balein van uw parasol haakt en waar de heater aan komt te
hangen.
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Artikelnummer

Omschrijving

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

601.01.00

P1 heater (kabel separaat bestellen)

444,42

537,75

601.02.00

P2 heaters (kabel separaat bestellen)

778,02

941,40

667.21.43

Caloria 1500 watt heater

194,21

235,00

614.050.kleurcode

Eco+ 1400 watt heater 180 cm kabel DRS

277,48

335,75

620.020.kleurcode

Eco+ 2000 watt heater 180 cm kabel DRS

312,98

378,71

699.20.kleurcode

Eco+ baleinbevestiging

29,50

35,70

600.04.00

V4 (kabel separaat bestellen)

291,33

352.51

535.24.54

Accento click-on lamp

74,34

89,95

604.04.00

Ilumina LED strips

450,00

544,50

699.05.50

Kabel 5 meter zwart voor P1/P2/V4

38,92

47,09

699.05.01

Kabel 5 meter wit voor P1/P2/V4

38,92

47,09

699.10.50

Kabel 10 meter zwart voor P1/P2/V4

51,65

62,50

699.10.01

Kabel 10 meter wit voor P1/P2/V4

51,65

62,50
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Solamagic P1
De P1 straler is zowel thuis als in het horecasegment perfect in te zetten.
De straler is standaard voorzien van een flexibele montageset, zodat deze
monteerbaar is op elke parasolmast met een doorsnee van 45 tot 85 mm.
De lamp heeft een vermogen van 1400 Watt. De aansluitkabel is separaat te
bestellen in 5 of 10 meter, in wit of zwart. De P1 straler verwarmt mensen in
plaats van lucht en kent geen opwarmtijd.

