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Dremel erbjuder en resa till rymden 

Vad sägs om att vinna en resa till rymden? Verktygstillverkaren Dremel arrangerar en 

tävling där priset är en färdigplanerad resa till rymden till ett värde av mer än 500 000 

kr. Tävlingen vänder sig till alla som någonsin har drömt om att bli astronaut och 

besöka rymden. Aktiviteten startar i samband med lanseringen av Dremel Micro, som 

sticker ut med sin high-tech design. För att delta i tävlingen behöver du bara ladda upp 

en bild på något som inspirerar dig.  

 

Vinn en resa till rymden till ett värde av mer än 500 000 kr. Så lyder erbjudandet i 

samband med lanseringen av verktygstillverkaren Dremels mest kompakta och 

avancerade multiverktyg, Dremel Micro. En rymdresa är en upplevelse som vanligtvis är 

reserverad för några särskilda få, men nu är en resa till stjärnorna inom räckhåll för oss 

alla 

 

Så deltar du i tävlingen 

Folk från hela Europa är välkomna att ladda upp en bild mellan 1 september och slutet av 

oktober 2014 på www.dremelmicro.com. Med bilden vill Dremel veta vad som inspirerar 

människor när det kommer till precision, kompakthet, high tech och kreativitet – 

egenskaper som kännetecknar det nya multiverktyget från Dremel.  

 

I nästa steg väljs det bästa bilden ut i varje land. Vinnaren i varje land kommer att få en 

Dremel Micro och ska nu bygga ett rymdskepp av valfria material – full storlek eller i 

miniatyr. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Därefter ska man ladda upp en bild 

av rymdskeppet och i slutet av december väljer Dremels jury en vinnare som får komma 

närmare stjärnorna.  

 

- Vi är glada att kunna erbjuda en tävling med ett unikt pris av denna storlek. Vi hoppas 

att folk kommer anta utmaningen och dela sina kreativa och innovativa idéer med oss 

alla, säger Charlotte Axelsen, som är Regional Brand Manager Nordic hos Dremel.  

 

Dremel Micro   

Dremel Micro är bara 20 cm lång och har en vikt på 250 gram vilket gör det enkelt att 

arbeta i trånga utrymmen. Det är den första av Dremels multiverktyg som är utrustad 

med en rund LED-lampa runt verktygshuvudet, vilket gör det lättare att arbeta i 

skrymslen och vrår där ljuset inte alltid är optimalt.  

 

Med sin kompakta storlek och ergonomiska design passar Dremel Micro bra i handen 

och är ett perfekt verktyg för tidskrävande uppgifter. Hastigheten kan justeras efter 

http://www.dremelmicro.com/


 

 

behov, från 5000 till 28000 varv per minut. Därför kan Dremel Micro både användas för 

att arbeta med trä, plast eller metall och klarar enkelt både kapning, slipning, gravering 

och polering.   

 

Dremel Micro säljs i järnhandeln landet över från och med september 2014 till ett 

rekommenderat pris på 1299 kr. 

 

 

Bilder i hög upplösning kan laddas ner här: http://www.holm.dk/dremelmicro/  

Läs mer om tävlingen här  

 

För ytterligare information, kontakta:  

Sara Ullmark, Geelmuyden Kiese, 

+ 46 707 58 50 40 (presskontakt för Dremel Sverige) 

Kundservice, 08-750 18 20, www.dremeleurope.com 
 

Om Dremel 

Dremel grundades 1932 av A.J. Dremel, som introducerade världens första multiverktyg.  I 

dag är verksamheten dedikerad till att utveckla och producera roterande verktyg med hög 

hastighet och av hög kvalitet. Dremels produkter vänder sig till användare intresserade av gör-

det-själv-aktiviteter och kreativa hobbys. Dremels verktyg kan bland annat användas till 

underhåll av hemmet både inom- och utomhus, renovering av bilutrustning, träarbete, 

modellbygge och kreativa projekt som smyckestillverkning och dekorationsarbete.  

 

Dremels främsta produkter är multiverktyg med en särskild höghastighetsmotor som fungerar 

tillsammans med över 150 olika typer av Dremels tillbehör. Under åren har Dremel lanserat 

flera användarvänliga produkter, t. ex limpistoler, graveringspenna, skruvstäd och arbetsbord. 

Dremels produkter gör det lättare att utföra detaljerande och komplicerade uppgifter knutna till 

hobbyprojekt.  

 
För ytterligare information, vänligen se www.dremel.com. Dremel är en del av Boschgruppen, 

representerad i 50 länder världen över. 
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