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There is a new arrival in the heating field. An unconventional concept, able to 
experiment with new expressive shapes, with a very precise purpose: to put on the 
market products that are rich in functional and aesthetic values, suitable for the most 
different possible interpretations. The Soluft’s  proposal draws 
together an innovative heating concept and a noble, living material such as wood. 
Historically, human kind used wood as a fuel for heating; at present Soluft evokes 
this noble functionality of wood in a revolutionary and unusual way. Thanks to infra-
red technology applied to wood, Soluft converts what used to be a fuel material into 
a unique heating object, capable of attaining an optimal balance between function-
ality and beauty, amid high technology and respect for the environment. The Soluft’s 
products are true furnishing accessories made of wood that generate heat and are 
lightweight and shapely in nature, in a perfect combination of elegance, design, 
style and practicability. These extraordinary objects bring together the necessity for 
heating in an 
ecological way with the pleasure of creating refined and fresh furnishing solutions, 
suitable for a multiplicity of environments, from the most fashionable location to the 
more classical ones.

Nasce uma nova realidade no campo do aquecimento. Um conceito não conven-
cional, capaz de experimentar novas formas expressivas, com um propósito muito 
específico: pôr no mercado produtos ricos em funcionalidade e estética, adaptáveis 
às mais diversas possibilidades de interpretação. A proposta da Soluft conjuga um 
conceito inovador de aquecimento e um material vivo e nobre como a madeira. 
Historicamente, a humanidade usava a madeira como combustível para o aque-
cimento; presentemente, a Soluft invoca esta nobre funcionalidade da madeira de 
uma forma revolucionária e invulgar. Graças à tecnologia de infravermelhos aplicada 
à madeira, a Soluft converte o que costumava ser material combustível, num o
bjecto de aquecimento único, capaz de atingir um balanço óptimo entre funciona-
lidade e beleza, tecnologia e respeito pelo meio ambiente. Os produtos Soluft são 
verdadeiros acessórios de decoração, feitos de madeira, que geram calor, sen-
do, ao mesmo tempo, leves e de formas naturais, numa perfeita combinação de 
elegância, design, estilo e praticabilidade. Estes extraordinários objectos conjugam 
a necessidade de aquecimento numa forma ecológica, com o prazer de criar 
soluções de decoração refinadas e frescas, adaptáveis a múltiplos ambientes, 
desde os mais modernos aos mais clássicos.
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Bag
design: Enzo Berti
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O cómodo radiador portátil! Uma figura fina de madeira em forma quadrada, ideal 
para transportar para qualquer canto da casa, tendo sempre à mão todo o calor e 
energia necessários.

The very convenient portable radiator! A thin square-shaped sheet of wood, ideal for 
carrying to every corner of the house and so having always at hand all the heat and 
energy that one needs for recharging oneself.
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Dot
design: Enzo Berti

Linhas simples e sóbrias são as características do novo pouf de aquecimento. Um 
assento de couro estofado, disponível em várias cores, que pode ser utilizado para 
aquecimento e arrumação, em qualquer ambiente doméstico ou mesmo nocturno.
Fácil de usar, com uma ligação simples a qualquer fonte de energia, para poder 
instantaneamente envolvê-lo num calor relaxante. 

Simple and sober lines are the features of the new heating pouf. Leather upholstered
seat, available in multiple colours, it can be used as heating pouf and storage in any 
home environment, living - as well as night areas.
Easy to use, a simple connection to any power supply to be instantly wrapped by a
relaxing warmth.
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Earth H O
design: Enzo Berti

O sistema inovador de água radiante, feito de madeira e alumínio, oferece a condu-
tividade térmica do alumínio e o confortável calor da madeira. Único no seu género, 
este produto é distinguido por um design escultural e uma sugestiva superfície que 
convida ao toque e com uma personalidade natural, contribui para decorar todos os 
tipos de áreas.
Totalmente reciclável, distribui o calor uniformemente para os seus momentos de 
relaxamento e ajuda a criar uma agradável e excitante atmosfera.

The innovative radiant water system made of wood and aluminium, offers both the 
thermal conductivity of aluminium and the comfortable warmth of wood. One on its 
kind, this product
is distinguished by a sculptural design and an evocative materic surface that invites 
the touch and with its natural personality contributes to furnish all types of areas.
Earth, fully recyclable, spreads the heat uniformly for your relaxation moments and 
helps create a pleasant, exciting atmosphere.
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Flutter
design: Enzo Berti
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Um ritmo decisivo e hipnótico, uma trama surpreendente feita pela superfície ondu-
lante da madeira. Portanto, um design como uma interpretação do bem-estar diário 
em todas as suas formas. Ideal para aqueles que desejam conferir um toque de 
estilo e singularidade ao seu ambiente.

A decisive and hypnotic rhythm, a striking weave made by the undulating surface of 
the wood. So, a design like an interpretation of daily wellbeing in all its forms. Ideal 
for those who wish to impart a touch of style and uniqueness to their surroundings.
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Gigi
design: Enzo Berti

Deixando o espaço à imaginação, funciona como um radiador divertido. Divertido 
para o quarto das crianças e irresistível para os dos mais velhos, o Gigi tem um es-
tilo inovador e envolve o ambiente numa atmosfera de diversão, tornando qualquer 
canto da casa num ponto original. De facto, graças à sua extrema leveza, versati-
lidade e facilidade de usar, pode ser transportado para qualquer compartimento e 
levá-lo a apreciar bons momentos de calor relaxante.

Leaves room to imagination and stands as a funny radiator. Fun for the kids’ room 
and irresistible for older ones, Gigi, has an innovative style that embraces the envi-
ronment in an atmosphere of fun and turns any niche or corner of your home into an 
original spot. In Fact, thanks to its extreme lightness, versatility and ease of use, you 
can take it with you in every room and enjoy hot moments of relaxation.
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Kelly
design: Enzo Berti
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Inspirado na forma de um saco, repensa o conceito de aquecimento, não só em 
termos tecnológicos mas também na interacção criada entre o objecto e o utiliza-
dor. De facto, você consegue trazer o calor até si e mantê-lo no sítio e na altura que 
desejar. O Kelly é um aquecimento nómada: mais do que nunca, um tópico dos 
dias modernos.

Inspired and evocative of the shape of a bag, rethinks the heating concept not just 
in its technology, but also in the interaction created between the object and the user. 
In fact, you can bring the heat alongside you and make it your own in the place and 
in the time of your desire. Kelly is nomad heat: more than ever the topical issue of 
modern days.
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Leaf
design: Marco Piva

É um radiador feito completamente de madeira e uma solução estética que atende 
todas as exigências de design de interiores. Uma folha cheia de detalhes, elegante 
e delicada, que enriquece a sua casa com um estilo refinado, capaz de expressar 
fortes emoções e sensações agradáveis. O Leaf é uma peça exclusiva e preciosa.

Is a radiator made completely of wood, an aesthetic solution that meets every 
demand of interior design. A detailed leaf, elegant and delicate which enrich the 
house with refinement and style, able to communicate strong emotions and 
pleasant feelings. Leaf is an exclusive and precious piece.
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Light
design: Enzo Berti

Secador de toalhas portátil!
As suas formas puras e essenciais tornam-no adequado para qualquer solução 
de mobiliário de casa-de-banho.

Practical, portable, towel warmer.
The essential and neat forms make it suitable for any bathroom furniture solution.
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Meo Bau
design: Enzo Berti

Uma cama quente para cães e gatos, concebida para ser colocada ao lado de 
cadeiras e sofás ou para ser transportada facilmente em casa.
Quente, elegante e confortável, esta nova e reinterpretada versão da habitual 
caixa-cama dos animais domésticos, envolve o seu amigo de quatro patas em 
conforto, luxo e beleza incomparáveis. 

It’s the warming bed for cats, dogs and puppies, designed to be placed next to 
chairs and sofas or to be carried easily around the house.
Warm, elegant and comfortable, this new and re-interpreted version of the dog/cat 
crate-bed, embraces your pet-friend with comfort, luxury and unparalleled beauty.
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Morphosis
design: Michael Schmidt

Estilo elegante e design limpo são as características dos Morphosis, uma nova 
colecção de radiadores modulares: desde o elegante secador de toalhas ao radia-
dor facilmente transportado para além dos limites da casa-de-banho.

Elegant style and neat design are the features of Morphosis, the new collection of 
these multi soul, modular radiators: from elegant towel warmer to radiator easily 
placeable also outside the bathroom boundaries.
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Morphosis
design: Michael Schmidt

Com a possibilidade de ser colocado horizontal ou verticalmente, permite uma 
máxima adaptabilidade, oferecendo também a possibilidade de ser equipado com 
acessórios exclusivos, tais como prateleiras e suportes de toalha, camuflados atrás 
dos módulos salientes.

Positionable both horizontally and vertically allows maximum adaptability and possi-
bility to be equipped with exclusive accessories, such as shelves and towel hangers, 
camoufl aged behind the curved modules. 520 110
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Morphosis
design: Michael Schmidt
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Mund
design: Enzo Berti

Distinguido pela criatividade e inventividade, mas 
também pela extraordinária tecnologia usada. Capaz 
de estar em harmonia com o design de diferentes 
ambientes e oferecendo calor e estilo.

Distinguishing for creativity and inventiveness but also 
for the extraordinary technology used. Capable of being 
in harmony with the design of different environments 
giving warmth and style.
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Passpartout
design: Enzo Berti

Elementos de aquecimento que personalizam qualquer tipo de interior.
Acabamento elegante e design minimalista.
Encaixam e integram perfeitamente qualquer área de parede.

Heating elements that personalize any kind of interior.
Provided by elegant finish and minimal design.
They perfectly fit and integrate to any wall areas. 240
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Pause
design: Enzo Berti

Inovador pouf de aquecimento, feito de madeira e couro, caracterizado pelos seus 
detalhes e acabamento sofisticados, e um forte valor estético. Uma nova forma de 
conceber um aquecedor para um estilo refinado e minimalista.

An innovative interpretation of a traditional towel heater. Created expressly for the
bathroom, hosting for the fi rst time infrared heaters made of wood. Saturno adorns 
the cosiest room in the house with its high personality. 600
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Saturno
design: Michael Schmidt

Uma interpretação inovadora para um secador de toalhas tradicional. Criado ex-
pressamente para casa-de-banho, dando pela primeira vez forma a aquecedores 
feitos de madeira. Saturno, com a personalidade forte que o distingue, embeleza o 
ambiente mais íntimo da casa.

An innovative interpretation of a traditional towel heater. Created expressly for the
bathroom, hosting for the fi rst time infrared heaters made of wood. Saturno adorns 
the cosiest room in the house with its high personality.
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Senso
design: Matteo Thun & Antonio Rodriguez

Senso é uma colecção de alta tecnologia de radiadores e de mobília para casa-de-banho, enriquecida por uma 
madeira preciosa, materiais naturais e um design elegante.
A colecção inclui: espelho radiante com vidro iluminado por LEDs, prateleira de suporte, suporte de toalha aque-
cido, sistema radiante modular de parede.
Um retorno à simplicidade, mas tendo, ao mesmo tempo, a sofisticação e elegância, é a marca desta gama de 
produtos, desenhados por Matteo Thun & Antonio Rodriguez, sendo ainda distinguida por um fabrico abso-
lutamente ecológico. Grande atenção à ergonomia e ao design, acompanhada de alta tecnologia, caracteriza 
o espelho Senso, para uma sofisticada e refinada decoração de casas-de-banho de espaços privados ou de 
elegantes quartos de hotel.

Senso is the high technology collection of radiators and bathroom furniture, enriched by precious wood, natural 
materials and elegant design.
The collection includes: radiant mirror with LED illuminated glass, support shelf, heated towel rail, wall modular 
radiant system.
A return to simple things but at the same time sophisticated and elegant, is the hallmark of this range of products 
designed by Matteo Thun & Antonio Rodriguez and it’s distinguished by an absolutely environmentally friendly 
manufacturing. Great attention to ergonomics and design, along with high quality technology, characterize Mirror 
Senso for a sophisticated and refined furnishing of the bathroom of private spaces or elegant hotel rooms.
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Senso
design: Matteo Thun & Antonio Rodriguez

Sistema radiante modular exclusivo para um calor uniforme, homogéneo e 
funcional.
A colecção contém diversos elementos, tais como tiras radiantes, barras para 
toalhas, prateleiras e cabides. A modularidade deste sistema permite uma flexibili-
dade de composição máxima e a possibilidade de personalizar o produto, seja ele 
para casa-de-banho ou para salas de estar, é funcional em termos de requisitos de 
aquecimento e em termos de projeto de design de interiores.

The exclusive modular radiant system for a heat that is uniform, homogeneous and
functional of rooms and objects.
The collection consists of several elements, radiant stripes, towel bars, shelves, coat
hangers. The modularity of this system allows maximum composition flexibility and 
the possibility to customize the product being it for bathroom or living areas, 
functional of both your heating requirements and interior design project.
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Senso
design: Matteo Thun & Antonio Rodriguez
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Totem
design: Enzo Berti

Design, refinamento e estilo para esta escultura em madeira que ultrapassa a 
elegância e envolve suavemente a estrutura interna, inteiramente em alumínio. Um 
acessório de decoração verdadeiramente versátil que conjuga um alto valor estético 
e funcionalidade com um saudável toque de aquecimento.

Design, refinement and style for this sculpture in wood that rises up in all its 
elegance and wraps around the internal structure, entirely in aluminium, in a tender 
embrace. A really versatile furnishing accessory that unites high aesthetic value and 
functionality with a healthy touch of heat.
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Wood
design: Marco Piva
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É um radiador sugestivo, produzido em madeira, 
onde refinamento e design co-habitam para criar uma 
sensação calorosa e acolhedora. Tecnologia, funcio-
nalidade e poupança de energia são as características 
deste inovador aquecedor de infravermelhos.
A madeira está disponível em seis diferentes aca-
bamentos que combinam perfeitamente com o design 
de interiores das mais exclusivas casas. 

Is a suggestive radiator produced in wood that refi 
nement and design cohabit to creates a warm and cosy 
feeling. Technology, functionality and energetic saving 
are the characteristics of this innovative infrared heater.
Wood is available in six finishes that match perfectly 
with the interior design of most exclusives houses.
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X RED
design: Michael Schmidt

Secador de toalhas inovador e autónomo, caracterizado por linhas puras e uma 
ampla superfície de aquecimento. A forma vertical sinuosa e elegante do X RED 
esconde os suportes de toalhas na parte traseira, mantendo, assim, a parede 
sempre arrumada e organizada.
O X RED natural e facilmente se adapta a qualquer tipo de mobiliário e encontra 
uma posição óptima em espaços privados ou públicos.

Innovative free-standing towel-warmer characterized by pure lines and a wide 
heating surface. The sinuous and elegant vertical shape of X-Red hides the towel 
hangers behind, thus maintaining the wall always tidy and well organized.
X-Red, naturally and easily adapts to any type of furniture and finds optimal 
positioning in both the private and public sectors.
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Alto Vistoso, km 12 | 3200-061 Lousã

239 994 051

www.soluft.pt

geral@soluft.pt | marketing@soluft.pt


