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Wiha is winnaar van de iF Design Award 2020  
 

Wiha heeft dit jaar de iF Design Award gewonnen en behoort daarmee tot de gelauwerden 

van het wereldwijd gerenommeerde designlabel. Onderscheiden werd de gereedschapset 

slimVario® electric in functioneel etui in de discipline "Product", categorie Industry/Tools. 

De felbegeerde designonderscheiding wordt eens per jaar uitgereikt door 's werelds 

oudste onafhankelijke designinstituut, de iF International Forum Design GmbH in 

Hannover. 

Bij elektrotechnische werkzaamheden op uiteenlopende locaties zijn veel verschillende 

schroefprofielen nodig. De 32-delige Wiha schroevendraaierset slimVario® electric dekt alle 

gangbare schroefprofielen voor de elektromontage af en is daarmee flexibel inzetbaar. Het 

innovatieve concept overtuigde ook de 78-koppige internationale jury van experts. Veilig 

opgeborgen en geordend in een robuuste functioneele tas zijn de elektriciensgereedschappen 

perfect geschikt voor mobiel gebruik. In opengeklapte toestand fungeert het multifunctionele etui 

als werkbankhouder voor gemakkelijk uitnemen van het gereedschap. De lus waarmee hij aan de 

muur kan worden opgehangen en de uitneembare inlegbodem vergroten zijn nut nog meer. De 

gereedschapset biedt optimale plaatsbesparing en flexibele beslissingsvrijheid door een 

omvangrijk wisselbitsysteem.  

Dankzij de Wiha slimTechnology kunnen de inbegrepen slimBits, toegelaten tot 1.000 V AC, met 

hun extra slanke schachten ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. In 

combinatie met de korte Stubby-handgreep kunnen in het bijzonder schroeven op krappe locaties 

moeiteloos worden bereikt. Voor fijne, gedetailleerde schroefwerkzaamheden is de PicoFinish® 

handgreep ideaal. De normale SoftFinish handgreep wordt juist gebruikt wanneer, in combinatie 

met de grotere slimBit-profielen, bij het schroeven meer kracht moet worden uitgeoefend.  

Als onderdeel van de Wiha ElectricVario-family is het assortiment flexibel en veelzijdig 

uitbreidbaar en compatibel. www.wiha.com/evf 

Zie de iF-webpagina voor het winnende Wiha product hier. 

 

Naar de producttutorial 
https://youtu.be/UU4H9CambF0  

 

  

http://www.wiha.com/evf
https://ifworlddesignguide.com/winners?filter=%7b%22filters%22:%5b%7b%22type%22:%22disciplines%22,%22ids%22:%5b1%5d%7d,%7b%22type%22:%22categories%22,%22ids%22:%5b673%5d%7d%5d%7d#/pages/page/entry/281535-tool-set-slimvario-electric-in-functional-bag
https://youtu.be/UU4H9CambF0
https://youtu.be/UU4H9CambF0
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Fotobijschrift 
De met de iF Design Award onderscheiden 
gereedschapset slimVario® electric van 
Wiha dekt alle gangbare schroefprofielen af 
voor de elektromontage en is daarmee 
flexibel inzetbaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotobijschrift 
Veilig opgeborgen en geordend in een 
robuuste functioneele tas zijn de 
elektriciensgereedschappen perfect geschikt 
voor mobiel gebruik. 

 

 

 

 

 
 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u hier (geldig 27.04.2020). U kunt ook rechtstreeks 

contact met ons opnemen. 

 

Over Wiha 

Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor 

professioneel gebruik in industrie en nijverheid. In 1939 opgericht als klein familiebedrijf, is Wiha 

tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid door de familie Hahn. 

Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd productprogramma van innovatieve 

handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, kosten verlagen en de gezondheid 

ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van professionals merkbaar vergemakkelijken. 

Daarom ontwikkelt en produceert Wiha producten met de hoogste eisen aan kwaliteit, 

functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze vormen samen een omvangrijk assortiment 

aan gereedschapconcepten en -sets, schroevendraaiers, momentgereedschappen, multitools, 

stiftsleutel, bits, tangen, kunststof hamers, elektro-oplossingen en meer. Precies 80 jaar na de 

oprichting ontving het bedrijf in 2019 voor haar uitstekende brandingstrategie en -ontwikkeling de 

German Brand Award en de red dot award "Best of the Best". Daarnaast ontving Wiha in 2019 

voor de tweede keer de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest innovatieve middelgrote 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6249&f=6224&h=84d24d291a78b51a45bff1b051ff131b
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bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden met de Manufacturing 

Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland. 

 

 

Contactpersoon 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

(Marketing Communication/PR) 

Tel.: +49(0)7722 959-209 

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: anne.jakubowski@wiha.com 

Homepage: www.wiha.com 

 

 

 

 

 
 

Meer informatie over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com, in de Wiha Newsroom 

http://lp.wiha.com/de/newsroom/  

of op onze social media-kanalen 
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