
 
 

 

Horeca Garden är specialiserade på att utrusta HoReCa-branschen och privatkunder med professionella 
och tilltalande lösningar för uteserveringar, utomhusytor eller till hemmet. Vi anser att goda affärer bygger 
på bra relationer och det är i nära samråd med kunden som de goda idéerna föds. Med detta som 
utgångspunkt gör vi allt för att matcha våra kunders förväntningar oavsett om det handlar om ett hotell, 
en restaurang, ett café, det offentliga rummet eller privat.  
Med kunskap, erfarenhet och engagemang levererar vi lösningar med känsla och hög servicegrad;  
alltid med kunden i centrum.  
 

För mer information kontakta:  försäljningschef Fredrik Engberg 
info@horecagarden.se  

+46 72 233 70 60  
www.horecagarden.se 

 

NYHETER FRÅN AUGUSTI 2014 

Solamagic - dubbel testvinnare. 
  

Sedan starten 2006, har Solamagic arbetat hårt för att öka 
värmeprestandan i deras värmelampor och samtidigt minimera 
energiförbrukningen. Därför värmer det extra mycket i våra hjärtan 
när Solamagics produkter får beröm av oberoende testinstitut.  
 

Testvinnare i DIY tidningen Selber Machen  
Solamagics ECO+ sortiment har valts ut som bäst i test av den högt 
rankade tyska DIY tidningen Selber Machen. Här vann Solamagic mot 
ett kompetent motstånd bestående av alla de största europeiska 
tillverkarna. Som enda tillverkare fick Solamagic "utmärkt" betyg i 
värmeprestanda och Solamagic var den enda tillverkaren som fick den 
övergripande utvärderingen "mycket bra".  
 

Testvinnare hos tyska kvalitetskontroll institutet TüV  
Storsäljaren Solamagic 1400 ECO+ testades av TÜV i Tyskland, där den 
ställdes mot produkter från 9 andra europeiska tillverkare.  
Resultatet från omfattande tester talar för sig själv. Testet visade att 
Solamagics ECO+ sortiment helt enkelt är effektivare. Solamagic är 
också den enda tillverkaren av värmelampor som är kvalitets godkänd 
av TÜV. Detta beror på den strikta interna kvalitetskontroll på 
Solamagics egna fabriker i Tyskland där alla produkterna är 
utvecklade, designade och tillverkade. Här lämnas ingenting åt 
slumpen. 
 
Varmt välkommen att slå oss en signal så pratar vi mer om hur vi kan 
hitta rätt värmelösning till er. 

 

 
 
   

 


