
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
Warszawa, 3 listopada 2022 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., wyłączny 

dystrybutor marki PRIME3, rozszerza portfolio Termowentylatorów dodając 

do swojej oferty kompaktowy model SFH81RD/SL dostępny w dwóch 

wersjach kolorystycznych: wyrazistej czerwieni (SFH81RD) oraz stonowanej 

szarości (SFH51SL).  

Termowentylator SFH81RD/SL marki PRIME3 pozwoli  na skuteczne ogrzanie pomieszczenia 
w chłodniejsze noce i dnie, zawsze wtedy gdy chcemy dogrzać pomieszczenie lub gdy 
wracamy zziębnięci z jesiennego lub zimowego spaceru.   

Model ten pozwala na ogrzanie pomieszczenia o powierzchni do 25 m2, a jego niewątpliwą 
zaletą jest jego bardzo cicha praca (do 60 dB), dzięki czemu można korzystać z ciepła, które 
daje termowentylator, gdy pozostali domownicy jeszcze smacznie śpią. 

Obsługa modelu SFH81RD/SL odbywa się za pomocą poręcznego pokrętła, które pozwala na  
ustawienia grzania: 1500 W lub 750 W. Dzięki wbudowanemu wydajnemu ceramicznemu 
elementowi grzejnemu z technologią PTC, urządzenie nagrzewa się szybko i wolniej traci 
ciepło aniżeli zwykłe termowentylatory. SFH81RD/SL daje także możliwość ustawienia 
chłodnego nadmuchu, zatem można z niego korzystać także w te cieplejsze dni. 

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, w który wyposażono ten model, chroni przed 
przegrzaniem, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo i komfort jego użytkowania. 

Specyfikacja techniczna SFH81RD/SL: 

• Wydajny ceramiczny element grzewczy z technologią PTC 
• Moc: do 1500 W / 750 W (2 ustawienia grzania) 
• Cicha praca: do 60 dB 
• Kompaktowy rozmiar 
• Ustawienie chłodnego nadmuchu 
• Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem 
• Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz 
• Wymiary: 20,5 x 20 x 20,8 cm 
• Waga: 1,7 kg 
• EAN:5901750505621 (SFH81RD) 
• EAN: 5901750505614 (SFH81SL) 

Sugerowana cena detaliczna: 139 zł 

- KONIEC – 
 



 
O firmie 2N-Everpol. 

Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów 
na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych  
w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej, produktów małego AGD oraz 
pojazdów elektrycznych marek BLAUPUNKT i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze k/Warszawy, jako największe czteropoziomowe centrum 
caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. CARPENTO, FENDT, HOBBY, 
KABE, MORELO, TABBERT, WEINSBERG, GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL oraz CRESPO.  
 
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli 
Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm 
w Polsce. Od roku 2017 należy do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 

 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 
 
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Puławska 12 
05-532 Baniocha 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

