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WILFA blir exklusiv distributör i Skandinavien för
schweiziska Stadler Form vars produkter förbättrar
inomhusluft och klimat.
Wilfa har nu Nordens vassaste produktportfölj med luftfuktare,
luftrenare och fläktar. Stadler Form har utvecklat, designat och
producerat produkter för bästa rumsklimat sedan 1998. Samarbetet gör
Wilfa till en komplett leverantör av produkter för ett bättre inomhusklimat.
Fler och fler uppmärksammar problemet med förorenad inomhusluft. Forskning
visar att avgaser och förorenad luft kan försämra barn och ungas psykiska hälsa och
kognition. Problem som inte minst förekommer inomhus. Få är medvetna om att
inomhusluften kan innehålla flera hundra föroreningar och är i genomsnitt fem gånger
mer förorenad än utomhusluften. Åtgärdad inomhusluft ger många fördelar och
minskar bland annat risken för allergier.

- Vi blir allmänt mer medvetna om hur vår inomhusluft och klimat påverkar hälsa
och välbefinnande. Stadler Forms produkter blir ett viktigt tillskott för att möta
marknadens efterfrågan. Wilfa kan nu erbjuda ett heltäckande sortiment av
produkter för att möta marknadens varierande behov av ventilation, luftfuktning,
luftavfuktning och luftrening, säger Mattias Forsell, VD för Wilfa Sverige AB.
Wilfa erbjuder Stadler Forms hela produktsortiment från och med första juni 2019
via vårt 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. De har vunnit flertalet utmärkelser,
inte minst gällande innovativ design. Deras produkter är lätta och intuitiva att
använda och säkerställer en effektiv strömförbrukning.

- Nu tar Stadler Form ett viktigt steg tillsammans
med Wilfa i den Skandinaviska marknaden. Wilfa
delar vår passion för ett bättre inomhusklimat och
luftkvalitet för ett bättre välbefinnande, och vi ser
fram emot många år av ett nära samarbete för att
förbättra inomhusmiljön för de Nordiska
hushållen, säger Martin Stadler,
CEO and founder av Stadler Form.

Ett bra inomhusklimat och ren luft främjar god hälsa, bättre sömn och välmående.
Experter menar att dålig inomhusluft påverkar din sömn, koncentrationsförmåga och
prestation. Alltså handlar hälsa inte längre bara om kost och träning, utan även om
den luft du andas. Ren inomhusluft minskar risken för att utveckla astma och andra
allergier, till exempel mot pollen.
Men föroreningar är inte bara pollen. Just nu pågår pollensäsongen och var fjärde
svensk är pollenallergiker. Dessutom lider vart tredje svenskt barn av någon form av
allergisjukdom. Men trots dessa höga siffror är det inte bara pollen och allergier som
skapar problem i de skandinaviska hemmen. Inomhusluften kan innehålla flera
hundra föroreningar och är i genomsnitt fem gånger mer förorenad än utomhusluften.
Det innebär påfrestningar på andningsvägar, ögon, hud och inre organ.
Hur kan man förbättra sitt inomhusklimat? Det är delvis säsongsberoende och
det finns flera tillvägagångssätt beroende på vad som upplevs problematiskt. För
besvär med pollen och allergier så är en luftrenare det absolut bästa. Upplevs torra
luftvägar så är det främst en luftfuktare som behövs. Men det kan också vara så
enkelt som att en vanlig bordsfläkt en ljum sommardag, eller en keramisk värmefläkt
en kylig vinterdag, gör jobbet för att höja det allmänna välbefinnandet.

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.
Exempel på produkter vi nu kan erbjuda tack vare samarbetet med Stadler Form.
Roger liten vit
Art.no. R-012
Luftrenare
SEK 3 499:-

Uppnå noggrant renare luft
• Avlägsnar skadliga föroreningar, gaser och lukt
• Integrerad luftkvalitetsindikator
• Intelligent Auto-läge justerar automatiskt rengöringsprestanda

Robert Black
Art.no. R-001
Kombi Luftrenare/luftfuktare
SEK 6 199:-

En kraftfull luftförbättrare
• 2 i 1: luftfuktare och luftrenare
• Mycket hög effekt med låg strömförbrukning
• Säkerställer ett rent och behagligt rumsklimat

Fred
Art.no. F008H
Luftfuktare
SEK 1 599:-

Får upp ångan och ökar luftfuktigheten
• Bakteriefri vattenånga
• Hygrostat med extern sensor
• Unik design

Tim
Art.no. T-020
Fläkt
SEK 899:-

Uppfriskande svalka
• Vridbar och lutande upphängning för optimal fläktriktning
• Liten, smidig och lättplacerad
• Variabel varvtalsinställning
• Ljudnivå 25 – 44 dB(A)
• Vanlig nätdrift, men kan anslutas till dator eller powerbank via USB

Anna Liten
Art.no. A-030E
Keramisk värmefläkt
SEK 1 199:-

Liten men behagligt värmande
• Justerbar till önskad temperatur med termostat
• Två effektnivåer, 700 watt eller 1200 watt
• Lättplacerad

För komplett sortimentet se www.wilfa.se
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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.

