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Det bästa sättet att förbereda sig för en varm sommardag, fläkten TIM från
schweiziska Stadler Form ger njutning och välbefinnande!
Wilfa erbjuder Nordens vassaste fläktar, luftfuktare och luftrenare. Stadler

Form har utvecklat och designat produkter för bästa rumsklimat sedan 1998.
Samarbetet gör Wilfa till en komplett leverantör av produkter för ett bättre
inomhusklimat.
Vem minns inte förra sommarens rekordvärme. De flesta av oss längtar säkert
efter en repris. Men hur var det med orken? Hur mycket vi än njuter av
sommar, sol och värme så är det skönt att svalka sig. Ibland är det även
nödvändigt med en skön fläkt för att behålla skärpa och koncentration, som
en het dag på kontoret till exempel.
Låt oss få presentera fläkten TIM. Vid första anblicken kan Tim tyckas vara en
helt vanlig fläkt. Men titta närmare och upptäck en extremt tyst och
anpassningsbar ny sommarkompis som effektivt ger välbefinnande där det
behövs. Utrustad med en USB-kabel för flexibel användning, hemma, på
kontoret eller i naturen kommer denna fläkt att vara en konstant följeslagare.
Tim kan anslutas till ett externt batteripaket så att luften alltid fläktar fräscht
var du än befinner dig. Den justerbara hastighetsregleringen innebär
anpassning till alla behov, allt från en mild bris till stark vind. Tim är flexibel
och exakt tack vare en fläktring som kan rotera och luta för perfekt
luftflödespositionering.

Uppfriskande svalka
•
•
•
•

Flexibel inställning, vridbar och lutande upphängning för
optimal fläktriktning
Kontinuerlig variabel fläkthastighet, extremt tyst med en
ljudnivå mellan 25 – 44 dB(A)
Vanlig nätdrift, men kan anslutas till dator eller externt
batteripack via USB
Liten och smidig för att kunna användas där du är, 267 x 285 x
189 mm (bredd, höjd, djup)

•
•

Vikt 1,0 kg
Finns i färgerna vitt, svart och chilirött

Wilfa erbjuder Stadler Forms hela produktsortiment från och med den första
juni 2019 via ordinarie återförsäljarnätverk.
Stadler Form utvecklar eleganta och användbara produkter för användning i
design- och kvalitetsmedvetna hushåll. Stadler Form arbetar passionerat med
innovation och fokus på att förbättra luftkvalitet och inomhusklimat. Stadler
Form erbjuder coola och uppskattade produkter som anses vara bland de
bästa när det handlar om färg, form, funktion och användning. Dehar vunnit
flertalet utmärkelser, inte minst gällande innovativ design. Derasprodukter är
lätta och intuitiva att använda och säkerställer en effektiv strömförbrukning.
Kontakta Wilfa eller någon av våra återförsäljare för att få reda på allt om
Stadler Forms designade produkter och hur dessa kan försköna ert hem och
förbättra ert inomhusklimat och välbefinnande.
För mer information:

Wilfa Sverige AB
Emma Lindeberg, Produktspecialist, Mobil: 0705 60 12 93, e-post:
emma.lindeberg@wilfa.se
Mattias Forsell, Mobil: 0738 04 12 15, e-post: mattias.forsell@wilfa.se

wilfa.se
youtube.com/user/wilfasverige
twitter.com/WilfaHome
facebook.com/WilfaSverige

Stadler Form Aktiengesellschaft
stadlerform.com
youtube.com/user/StadlerformAG

Wilfa – in homes since 1948

Wilfa är ett ledande varumärke med fokus på design, kvalitet, säkerhet och
innovation erbjuder ett brett sortiment av elektriska produkter för hem och
hushåll. Vi brinner för att alltid erbjuda attraktiva produkter som förenklar
och tillför det där lilla extra i hemmet, oavsett om det gäller funktion eller
utformning. Vårt huvudområde är hushållsmaskiner som hör hemma i köket
men vi erbjuder även produkter för personlig vård, inomhusklimat och värme
samt rengöring. Wilfa ansvarar även för distributionen av Stadler Forms
sortiment i Skandinavien.
Wilfa A/S etablerades i Norge redan 1948 och idag finns dotterbolag i
Sverige, Danmark, Finland, Estland och Hong Kong. För mer information, se
www.wilfa.se.
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