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VILKA ÄR VI?
Sedan 2008 är Gilwig en ledande distributör och återförsäljare av luftrenare 
i Sverige. Gilwig grundades av Harald Wiger kring idén att tillhandahålla 
premiumluftreningsprodukter för konsumentmarknaden. Vi arbetar nära 
våra leverantörer för att säkerställa bästa möjliga priser.  Gilwig har sitt 
säte i Sollentuna norr om Stockholm. 

Vi säljer flera av marknadens absolut ledande märken inom luftrening. Vi 
breddar vårt sortiment fortlöpande, men då endast med produkter som 
klarar våra höga kvalitetskrav.

Vår ambition är att leverera den bästa kundupplevelse som går inom seg-
mentet ren luft och vi hjälper våra kunder att hitta produkter som passar 
varje kunds unika behov. Med vår djupa kunskap om luftkvalitet och 
produkter kan våra kunder känna sig trygga med sina inköp.

Vi vill att våra kunder ska känna att vi lyssnar på deras behov och att vi är 
lätta att nå om det dyker upp frågor och funderingar både före och efter 
deras inköp.

Vi är mycket stolta över våra fina 
recensioner på Trustpilot och andra 
sajter där kunder lämnar feedback
efter sitt köp.

Distributörer av luftrenare från LightAir
Vi är distributörer av Svenska luftrenare från LightAir. 
De tillverkar tysta, ozonfria, energisnåla och användar-
vänliga produkter som effektivt renar luften från 
partiklar såsom damm, pollen, rök, avgaser, allergener, 
bakterier, virus, mögel etc. Fler återförsäljare är alltid  
välkomna så kontakta oss om det låter intressant.

http://www.luftrenare.se/
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Vi spenderar ungefär 90% av vår tid inomhus. Har du 
funderat på hur kvaliteten på luften är där du bor 
eller där du arbetar? Oftast är vår inomhusluft mer 
förorenad än vår utomhusluft.

Det finns risker man inte ser med blotta ögat. 
Luftföroreningar är en sådan risk - och därtill en stor 
risk för människors hälsa. Genom att andas renare luft 
kan man enligt Världshälsoorganisa-tionen (WHO) 
minska risken för stroke, hjärtsjuk-domar, lungcancer 
och astma.

EN BRA LUFTRENARE…
✓ Tar bort partiklar från trafik (diesel, avgaser, PM2.5, PM10 

osv)
✓ Eliminerar virus och bakterier
✓ Tar bort förbrännings- och rökpartiklar från cigaretter, 

cigarrer, värme- och doftljus, braskaminer etc.
✓ Tar bort mögelsporer och mögellukt
✓ Eliminerar oangenäma lukter (sopor, husdjurslukter, 

parfymer etc.)
✓ Tar bort kemikalier från målarfärg, impregneringar, 

kemtvätt, plast, parfymer, bekämpningsmedel, 
rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, 
lim, frisörprodukter etc.

✓ Hjälper vid luftvägsproblem som allergier, astma, KOL 
etc.

LUFTRENARE GER BÄTTRE
HÄLSA OCH ETT FRISKARE LIV

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, 
representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem 
med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blod-
omloppet. Kroppen påverkas både kort- och lång siktigt. 

Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största 
orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt bidrag-
ande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Exempel på kortsiktiga 
symptom vid dålig inomhusluft, som vi alla känner igen, är huvudvärk, trötthet, 
irriterade slemhinnor och svidande ögon.
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