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Skrzynka narzędziowa pełna nowości i rewolucyjne innowacje w dziedzinie 
wkrętaków czekają na wszystkich odwiedzających stoisko Wiha na targach 
Light+Building we Frankfurcie (hala 8.0, stoisko H11). 

 
Podczas targów Light+Building 2018, firma Wiha zapowiada 
prezentację rewolucyjnych wynalazków i fascynujących 
innowacji z dziedziny narzędzi ręcznych  
 

Firma Wiha będzie miała przyjemność zaprezentowania odwiedzającym frankfurckie targi 

Light+Building, odbywające się w dniach 18–23.03.2018 r., swój szeroki wachlarz 

produktów VDE i rozwiązań rozszerzających asortyment narzędzi przeznaczonych 

specjalnie dla elektryków. W dziedzinie wkrętaków Wiha zapowiada rewolucyjny 

wynalazek, który w historii narzędzi ręcznych stanowić będzie iście kwantowy skok. Dzięki 

rozwiązaniom firmy Wiha, użytkownicy będą mogli osiągnąć większą wydajność, wyższy 

poziom ochrony zdrowia dzięki wyższej skali ergonomii oraz najwyższy stopień 

bezpieczeństwa podczas codziennej pracy. 

Nowa generacja skrzynek narzędziowych zawierających 115-częściowy zestaw Competence 

XXL 2 dla elektryków, jest reprezentatywnym przykładem opracowanej przez firmę Wiha palety 

produktów zorientowanej na określone segmenty rynku. Asortyment produktów dostosowanych 

ściśle do potrzeb, życzeń i wymagań użytkowników z branży elektrycznej, oferowanych przez 

producenta przechodzi wielką metamorfozę, zarówno pod względem zakresu, struktury jak 

i jakości. Ścisła współpraca i intensywna wymiana doświadczeń z użytkownikami pozwalają firmie 

Wiha jednoznacznie określić potrzeby rynku i przedstawić klarowny obraz strategii rozwoju 

produktu. 

Nowości, m.in. przełomowy wkrętak do pobijania otworów na kołki firmy Wiha, wielofunkcyjna 

latarka Wiha ze światłem UV i laserem, automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji, 

automatyczna zaciskarka, niewielki 10 cm uchwyt na bity do wkrętaka Stubby VDE, 

fluorescencyjna calówka, poziomica dla elektryków, kolorowy fluoryzujący klucz trzpieniowy i bity 

impact perfect, skonstruowane według nowej koncepcji, to tylko kilka przykładów optymalizacji 

asortymentu, jaki zostanie zaprezentowany w formie pakietu na targach we Frankfurcie. Już 

w ubiegłych latach zaprezentowano m.in. rozwiązania wielofunkcyjnych szczypiec, w tym 

szczypce instalacyjne TriCut 3-w-1, rozszerzenia VDE firmy Wiha, serię slimBit oraz narzędzia 

dynamometryczne VDE.  

Sposób, w jaki na zupełnie nowy poziom wywindowany zostanie ten asortyment produktów, 

poprzez ich prezentację zaplanowaną na marzec br., zostanie ujawniony na krótko przed 

rozpoczęciem targów. Ronny Lindskog, kierownik działu dystrybucji i marketingu firmy Wiha, 

przekonuje: „Udało nam się stworzyć narzędzia ręczne w formie i o charakterze dotychczas 

nieznanym. Nie możemy się doczekać momentu, w którym użytkownikom zostanie ułatwiona 

praca, a my z dumą zaprezentujemy na rynku nasze osiągnięcia”.  
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Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stoisku H11 firmy Wiha w hali 8 w dniach od 

18.03. – 23.03.2018 na światowych targach z branży oświetleniowej i budowlanej Light+Building 

we Frankfurcie, przyciągających ponad 2600 wystawców. 

2723 znaków ze spacjami 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_E_Image_2018_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
Firma Wiha prezentuje nowości, które nie 
tylko „błyszczą”, lecz dzięki dogłębnie 
przemyślanym i kompleksowym koncepcjom 
przynoszą realne korzyści zarówno 
handlowcom, jak i użytkownikom. 

 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_VDETools_XXL2_300dpi 
 
 
Opis zdjęcia 
Rozwiązania narzędzi ręcznych VDE 
ułatwiają użytkownikom ich codzienną pracę. 

 
 

 

 

Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/, w odpowiednim 

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 

O firmie Wiha 

Wiha jest jednym z największych na świecie producentów narzędzi ręcznych do użytku 

profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 75 laty, 

firma Wiha stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu światowym i nadal kierowana jest przez 

kolejne pokolenia swoich założycieli – rodzinę Hahn. Za pomocą programu produktów specjalnie 

dostosowanego do potrzeb użytkowników obejmującego innowacyjne rozwiązania narzędzi 

ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty i chroniących zdrowie pragniemy 

w sposób odczuwalny ułatwić użytkownikom codzienną pracę. Jest to naszym nadrzędnym 

celem. Dlatego firma Wiha opracowuje, konstruuje i produkuje produkty spełniające najwyższe 

wymagania pod względem jakości, funkcjonalności, żywotności i ergonomii. Idee te odzwierciedla 

https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/


Informacja prasowa 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Sty 2018 r. 

 

3/3 

 

szeroki wachlarz koncepcji narzędzi i ich zestawów, wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, 

narzędzi wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem 

itp. Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi VDE stanowią optymalizację i uzupełnienie 

podstawowego segmentu narzędzi firmy Wiha i odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie ze 

strony użytkowników. Liczne wyróżnienia Design-Award potwierdzają pozycję firmy jako lidera 

pod względem funkcjonalności, wzornictwa i jakości. W 2016 r. firma Wiha zdobyła nagrodę „TOP 

100”, dołączając do grona najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości 

w Niemczech. Już w roku 2014 firma Wiha zdobyła nagrodę "Manufacturing Excellence Award" 

(MX Award) dla najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP. Nowoczesne zarządzanie 

personelem w połączeniu z głęboko zakorzenioną, otwartą i uczciwą kulturą korporacyjną 

pomogły firmie Wiha w roku 2016 uzyskać tytuł „Atrakcyjnego Pracodawcy” przyznawany przez 

izbę gospodarczą IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

Osoba kontaktowa: 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: +49 7722 959-209 

Tel. kom.: +49 151 163 414 94 

E-mail: anne.jakubowski@wiha.com 

Strona internetowa: www.wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można 

znaleźć na stronie  

www.wiha.com , 

Przejdź bezpośrednio do centrum prasowego 

https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/ 

lub do naszych kanałów mediów 

społecznościowych. 
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