
Gratis het hele jaar door warme, droge en frisse lucht in huis
Ook ideaal voor vakantie- en tuinhuis, kelder, garage, werkplaats etc.

SolarMagic® “De investering die zich snel terug verdient”

Buiten de zomerperiode worden weinig in gebruik zijnde ruimtes vaak vochtig, 
schimmelig en muf.
Door warme, frisse en droge lucht naar binnen te blazen is dit probleem te 
verhelpen. Simpel met behulp van de zon.
De ingeblazen lucht is ca. 25 graden warmer dan de buitenlucht.
Extra voordeel: een droog huis warmt sneller op.
Het aantal zonne-uren in Nederland is ruim voldoende om uw woning droog en 
enigszins warm te houden.
Het leefklimaat in huis verbetert aanzienlijk en vocht verdwijnt.

SolarMagic is een luchtontvochtiger en ventilatiesysteem op zonne-energie en 
daarom gratis in gebruik.
De ventilator wordt door zonnewarmte aangedreven en gebruikt de constructie van 
het gebouw om de lucht te verwarmen.
De zonnecel zorgt ervoor dat de ventilator een heleboel droge, frisse en warme 
lucht het huis in blaast en dat muffe en vochtige lucht wordt samengeperst en door 
ventilatieroosters of door kieren e.d. verdwijnt.
SolarMagic is voordeliger in aanschaf en eenvoudiger te plaatsen dan 
vergelijkbare systemen.
De thermostaat zorgt voor een automatische en stroomloze werking, ook als u 
lange tijd niet aanwezig bent.

SolarMagic wordt compleet geleverd met een kamerthermostaat (met 
uitzondering van de BoatVent) met aan/uit schakelaar en een duidelijke 
handleiding en is eenvoudig te plaatsen.
Eventueel kunnen wij de montage voor u verzorgen.

Een kleine en onopvallende zonnecel op het dak.

Voor meer informatie
www.solarmagic.nl
contact@solarmagic.nl
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Voordelen SolarMagic

* Gratis in gebruik
* Automatische en stroomloze werking
* Voordelige aanschafprijs
* Eenvoudig te monteren
* Onopvallende zonnecel
* Aanvoer van verse, zuivere lucht
* Vocht en muffe lucht verdwijnen
* Gezonder leefklimaat
* Bestrijding van schimmelvorming en roest
* Een droog huis warmt sneller op
* Besparing op stookkosten en onderhoud

Geen dure en opvallende zonnepanelen, maar 
een kleine, onopvallende zonnecel op het dak 
of muur.

SolarMagic is ook heel geschikt voor garages, 
werk- en opslagplaatsen. De droge en warmere 
lucht voorkomt dat werktuigen, machines en 
gereedschap gaan roesten en zorgt ervoor dat 
opgeslagen producten droog blijven.

Prijslijst:

Introductie-aanbieding SolarMagic M40 nu € 325,-

SolarMagic M40� ½������� �YRRU�HHQ�RSSHUYODNWH�WRW���P�)

SolarMagic M70� ½������� �YRRU�HHQ�RSSHUYODNWH�WRW���P�)

SolarMagic M140� ½������� �YRRU�HHQ�RSSHUYODNWH�WRW����P�)

Boatvent� ½������� �H[FO��ER[�

Campvent� ½������
De prijzen zijn incl. BTW, excl. vracht en montage

Aanbrengbeloning € 25,-
9RRU�LHGHUH�QLHXZH�NODQW�GLH�GRRU�XZ�HQWKRXVLDVPH�RRN�HHQ�0����
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GEZONDER KLIMAAT IN HUIS!



Zonnestralen warmen het dak op 
waardoor de holle ruimte onder 
het dak wordt verwarmd.

Montage op het dak
De koele buitenlucht wordt 
aan gezogen onder het dak, waar 
deze wordt opgewarmd door de 
zon. Daarna wordt de lucht de 
woning ingeblazen.

Pijp met ventilator, 
aangedreven door 
een zonnecel.

Warme, droge en 
frisse lucht wordt 
de ruimte in ge-
blazen, waardoor 
de vochtige en 
muffe lucht ver-
dwijnt. De droge 
en warmere 
lucht geeft een 
gezonder klimaat 
in huis.

Montage aan de muur
De zon verwarmt de muur.
De ventilator zuigt de warme lucht 
achter de zonnecel aan en blaast 
die naar binnen.

Een kleine zonnecel produceert 
stroom voor de ventilator.

www.solarmagic.nl

Een kleine zonnecel 
produceert stroom voor de 
ventilator.

Dak

Isolatie

Buitenmuur

Vanuit de holle ruimte tussen dak en isolatie 
wordt de opgewarmde lucht de woning in 
geblazen. Helemaal gratis en heel effectief.

Uitleg over SolarMagic

De tekening laat de mogelijkheden zien voor montage op het dak 
of aan de muur. De dakhelling heeft weinig invloed op de werking. 
Ongeacht de constructie van het huis kan het systeem worden 
toegepast, waardoor een effectieve ventilatie en ontvochtiging wordt 
verkregen met droge, frisse en iets warmere lucht.
Er zijn vele andere toepassingsmogelijkheden, die te zien 
zijn op www.solarmagic.nl.
Onderstaande tekening is slechts een voorbeeld van de 
mogelijkheden om zonnewarmte te benutten.

SolarMagic is een gepatenteerde Deense vinding
SolarMagic is een geregistreerd merk.
SolarMagic is ontwikkeld en wordt geproduceerd 
door SolarTronic. Dit bedrijf werkt al met zonne-
energie sinds 1985.
“DE INVESTERING DIE ZICH SNEL 

TERUG VERDIENT”

“GEEN MUFFE LUCHT EN SCHIMMEL MEER IN HUIS”

Voor meer informatie
www.solarmagic.nl
contact@solarmagic.nl

Importeur
2IÀFLDO�6DOHV�2IÀFH�6RODU0DJLF
�������������

SolarMagic®






