
SMF-Filter

Se vår informationsfilm om fukt och avfuktare på www.woods.se

Wood’s avfuktare är och har varit marknadens mest 
köpta och populära avfuktare de senaste 10 åren! 
De är nu dessutom ännu bättre då alla DS, ED och 
TDR-modeller levereras med det nya SMF-filtret. 
Det nya SMF-filtret samlar upp även små och skadli-
ga partiklar från luften. Därmed tar de redan myck-
et energieffektiva avfuktarna även bort hälsofarliga 
partiklar och blir även en effektiv luftrenare! 

Några av de mest hälsofarliga partiklarna finns 
idag i inomhusmiljön, till exempel olika former av 
mögelsvamp/sporer. Även små mögelangrepp kan 
ge ifrån sig stora mängder mögelsporer då mögel-
skadan torkas bort. Dessa sporer fångas upp med 
hjälp av Wood’s SMF-filter. Wood’s avfuktare ger 
en mycket energieffektiv torkning av alla typer av 
utrymmen, men vid torkning så ökar dock mängden 
partiklar i luften. Dessa kan nu fångas in med hjälp 
av det nya SMF-filtret. Även små bakterier fastnar i 
filtret! 

Tack vare det innovativa dragspelsfiltret så blir 
filterytan extra stor vilket gör att mer damm och 
skadliga partiklar kan samlas upp innan dess att fil-
tret behöver bytas. Dessutom blir tryckfallet mini-
malt och en lika effektiv avfuktning erhålles! En an-
nan stor fördel är att maskinen blir renare invändigt, 
vilket gör att livslängden på maskinen förlängs 
ännu mer.

För konsument:

Registrera din avfuktare på www.woods.se och byt 
filtret minst 1 gång/år så erhåller du 6 års garanti på 
din Wood’s avfuktare. Glöm inte att spara kvittona - 
även för filterköpen!

Renar luften!
Stoppar spridning 
av mögelsporer!
6 års totalgaranti!

Nyhet!

Avfuktare och luftrenare. 
Få 6 års garanti!
Wood’s SMF-filter håller dammet borta i tvättstu-
gan och källaren bättre än tidigare. Det fångar upp 
skadliga mögelsporer samtidigt som det håller rent 
i maskinen. Byter du filter 1 gång per år erbjuder 
Wood’s 6 års totalgaranti på din avfuktare!

Wood’s marknadsförs och distribueras i Europa av:
TES Scandinavia AB. Krokslätts fabriker 30, 431 37 Mölndal TEL 031-761 36 10 FAX 031-87 34 00 info@tesscandinavia.se

Besök www.woods.se för mer information och din närmaste återförsäljare

Wood’s SMF-filter- rena luften och skydda din avfuktare!


