
S Ä G  A DJ Ö  T I L L 
T O R R  I N O M -
H U S L U F T
Lämplig luftfuktighet är viktig för vårt 
välbefinnande. För torr inomhusluft 
orsakar och förvärrar symtomen vid 
irriterade luftvägar, slemhinnor, ögon och 
hud samt främjar uppkomsten av förkyl-
ningar och allergiska symtom. Ufox är 
en finländsk luftfuktare som avger ånga 
och lindrar dessa symtom. Apparaten är 
pålitlig, lätt att använda och har 
lång livslängd.

Lämplig luftfuktighet 
inomhus – en viktig 
del av livskvaliteten
Lämplig luftfuktighet hjälper mot 

allergiska symtom och 
symtom från luftvägarna –
binder damm i luften 

 och fuktar slemhinnorna

förkylningar och 
halsont –
löser upp slem och 
rensar lungorna

trötthet och en känsla 
av täppthet –
lindrar genom att öppna 
luftvägarna

torra ögon och 
irriterad hud – 
återfuktar ögonen och huden

En luftfuktare för 
hela familjen

Mer information om förde-
larna med luftfuktaren Ufox 
får du på vår webbplats 
ufox.fi



Vad är luftfuktigheten i ditt hem?
I de flesta moderna hem är inomhusluften anmärkningsvärt 
torr, speciellt på vintern, och det är svårt att uppnå den rekom-
menderade luftfuktigheten på grund av den torra utomhusluf-
ten. Även andra faktorer inverkar på luftfuktigheten i bostäder: 
i synnerhet effektiv ventilation avlägsnar fukt från luften, likaså 
sänker maskinell torkning av tvätt och minskad matlagning 
luftfuktigheten. Den relativa fuktigheten i frisk inomhusluft 
borde vara 30–45 procent. Med en Ufox-luftfuktare håller du 
inomhusluften lämpligt fuktig och behaglig.

Användarnas favorit i 50 år redan
Inhemska Ufox har varit en föregångare bland bakteriefria 
luftfuktare som avger ånga i 50 år redan. Den originella och 
välbekanta designen från rymdåldern har fått flera priser och 
har nästan inte förändrats alls genom åren.

Hälsosam vattenånga 
är bakteriefri

Vattnet hettas upp tillräckligt, 
vilket gör vattenångan som 
fuktar luften fri från bakterier 
och föroreningar.

Tyst apparat som inte 
stör nattsömnen

Luftfuktaren Ufox är ljudlös 
och stör inte nattsömnen. Ter-
mostaten ser till att apparaten 
stängs av om vattnet tar slut.

Lång livslängd och 
lätt att använda

Ufox är en pålitlig produkt 
med lång livslängd som inte 
har några förslitningsdelar. 
Vid regelbunden rengöring 
håller den länge.

Designad och 
tillverkad i Finland

Luftfuktaren Ufox är designad 
i Finland och började tillverkas 
redan år 1971. Ufox-luftfuktarna 
tillverkas fortfarande i Finland.

Vilken Ufox-luftfuktare skulle passa er?
Ufox HK2 
Eleffekt (230 V): 160 W
Ångeffekt: ca 1,5–1,7 dl/h
Vattnets/ångans temperatur:  65–95 °C/50–70 °C
Höjd/diameter: 210/270 mm
Tomvikt: 1,5 kg
Elförbrukning: ca 0,16 kWh/h
Vattenbehållarens volym: ca 6 l
**Vattenbehållarens påfyllningsintervall: ca 35–50 h
*Rekommenderat utrymme i bostäder/kontor: 
 7–50 m²/under 20 m²

Höjd/diameter: 210/270 mm
Tomvikt: 1,5 kg
Automatisk avstängning när vattnet tar slut

Ufox U3S 
Eleffekt (230 V): 160 W eller 320 W
Ångeffekt: ca 1,5–1,7/3,5–4,0 dl/h
Vattnets/ångans temperatur:  65–95 °C/50–70 °C
Höjd/diameter: 220/380 mm
Elförbrukning: ca 0,15/0,32 kWh/h
Vattenbehållarens volym: ca 5 l
**Vattenbehållarens påfyllningsintervall: ca 12–40 h
*Rekommenderat utrymme i bostäder/kontor:  
7–100 m²/under 20 m²

Halv eller full effekt
Höjd/diameter: 220/380 mm
Tomvikt: 2,3 kg
Automatisk avstängning när vattnet tar slut
Stänkskydd
Låsanordning på locket

Skaffa din egen Ufox och njut av behaglig inomhusluft. 

Du hittar Ufox-luftfuktare i välsorterade affärer och varuhus. 

www.ufox.fi

*Beror på användningsändamålet och ventilationen  **Beror på bland annat temperaturen på vattnet som fylls på
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