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Wiha poszerza swoją ofertę produktów o dobrze przemyślaną 

koncepcję w zakresie akcesoriów w elektrotechnice. 

Akcesoria takie jak tulejki kablowe i złącza są teraz dostępne w najwyższej jakości z 

funkcjonalną koncepcją opakowania do wyboru, przechowywania i prezentacji w sklepach 

firmy Wiha. Rozszerzenie asortymentu z branży elektrycznej jest kolejnym krokiem 

producenta do zaoferowania elektrykom pełnego asortymentu produktów specjalnie 

dopasowanego do ich potrzeb. Koncepcja firmy Wiha ma kilka zalet dla sprzedawców 

detalicznych i użytkowników, ponieważ wcześniej czasochłonny proces wyboru małych 

części używanych w dużych ilościach stał się znacznie bardziej wygodny i przyjazny dla 

użytkownika.  

Kluczowa zaleta tkwi w koncepcji opakowania, która została przemyślana w najdrobniejszych 

szczegółach. Przede wszystkim wyróżnia ją kolorowy system informacyjny z prostym i czytelnym 

językiem symboli, który ułatwia obsługę akcesoriów w handlu, w magazynie lub na placu budowy. 

Przegląd najważniejszych informacji można zawsze łatwo znaleźć na torebkach strunowych, 

pudełkach z przegródkami, różnych kombinacjach zestawów oraz wielofunkcyjnych pudełkach 

kartonowych.  

Nowo opracowane kartony w dwóch rozmiarach, zawierające akcesoria pakowane w torebki 

strunowe lub pudełka z przegródkami, mają wszechstronne zastosowanie. Przede wszystkim 

rozwiązują one znany wcześniej sprzedawcom detalicznym i użytkownikom problem 

przechowywania drobnych elementów. Ze względu na brak odpowiednich rozwiązań w praktyce 

często układa się w stosy zwykłe torebki strunowe lub używa innych, etykietowanych 

pojemników. Dzięki kształtowi prostopadłościanu i możliwości układania w stosy, włącznie z 

wyraźnym oznaczeniem etykiet, kartoniki mogą być przechowywane w uporządkowany sposób, 

bez potrzeby używania dodatkowych uchwytów. Otwór euro umożliwia również prezentację na 

podwójnym haku w handlu detalicznym.  

Aby uniknąć pułapek podczas standardowych operacji, takich jak np. niewłaściwie usunięte 

izolacje, blokowanie się w szczypcach zaciskanych przewodów lub źle wciśnięte tulejki, 

producent oferuje profesjonalistom kompleksowe zestawy narzędzi do zdejmowania izolacji i 

zaciskania. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji odpowiednie, profesjonalne narzędzia, w 

tym duży wybór najczęściej używanych złączy i tulejek kablowych w jednej przejrzyście 

uporządkowanej walizce do użytku mobilnego lub do pojazdu. 

Asortyment akcesoriów marki Wiha jest dostępny w handlu specjalistycznym. 

 

Znaki (ze spacjami): 2713 
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Motyw zdjęciowy 
Wiha_ElectrotechnicalAccessories_image_300d
pi 
 
Podpis zdjęcia 
Producent narzędzi ręcznych Wiha będziei 
oferował akcesoria takie jak tulejki kablowe i 
złącza dla elektrotechniki. 

 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_ 
ElectrotechnicalAccessories_sets_300dpi 
 
Podpis zdjęcia 
Oprócz klasycznych pudełek z przegródkami 
oferowane są kompaktowe i obszerne zestawy 
do zdejmowania izolacji i zaciskania. 

 

 

 
Motyw zdjęciowy 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_presentation_300dpi 
 
Podpis zdjęcia 
Wszechstronne zastosowanie: innowacyjne 
pudełka kartonowe mogą być przechowywane i 
prezentowane na półce, na podwójnym haku lub 
w ekspozytorze na ladę. 

 

 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_cartons_300dpi 
 
Podpis zdjęcia 
Dobrze przemyślane wzornictwo: Dwa rozmiary 
kartonów można dowolnie układać w stosy, 
łatwo otwierać, umożliwiając wgląd do 
najważniejszych informacji i szczegółów 
produktu. 
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Motyw zdjęciowy 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_storage_300dpi 
 
Podpis zdjęcia 
Koniec z chaosem i brakiem przejrzystości 
zasobów magazynowych. Pudełka kartonowe 
marki Wiha na akcesoria pakowane w torebki 
strunowe lub pudełka z przegródkami przejmują 
jednocześnie funkcję przechowywania i funkcję 
informacyjną. 

 

 

Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  , w odpowiednim 

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 

O firmie Wiha 

Wiha to jeden czołowych producentów narzędzi ręcznych przeznaczonych do użytku 

profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 80 laty, 

stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym i nadal kierowana jest przez 

kolejne pokolenia swoich założycieli – rodzinę Hahn.  

Za pomocą rozbudowanego programu specjalistycznych produktów, obejmującego innowacyjne 

rozwiązania z zakresu narzędzi ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty i 

chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i 

bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty. Projektując i wytwarzając narzędzia spełniające 

najwyższe wymagania pod względem jakości, funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha 

wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi 

dynamometrycznych, narzędzi wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków 

z miękkim obuchem itp. Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE stanowią 

optymalizację i uzupełnienie podstawowego segmentu narzędzi firmy i odpowiedź na konkretne 

zapotrzebowanie ze strony użytkowników.  Dokładnie 80 lat od założenia firmy, Wiha otrzymała 

nagrodę German Brand Winner Award i nagrodę Red Dot Brand Award „Best of the Best” za 

doskonałą pracę nad rozwojem marki. W 2019 r. Wiha po raz drugi otrzymała również zaszczytne 

wyróżnienie „TOP 100” jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w niemieckim sektorze MŚP. 

Już w 2014 r. Wiha otrzymała nagrodę Manufacturing Excellence Award (MX Award) dla 

najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP. 

 

Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 
80-298 Gdansk 

https://lp.wiha.com/pl/newsroom/


Informacja o produkcie / Rozszerzenie asortymentu 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Grudzień 2019 

 

4/4 

 

 
 
Osoba kontaktowa 

 

Maja Sikorska 

Tel.: +48 58 762 38 30 

Fax: +48 58 762 39 00 

info.pl@wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można znaleźć na stronie  

Przejdź bezpośrednio do Newsroomu firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

lub do naszych kanałów w mediach społecznościowych. 
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