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MIDTVEJSSTATUS FOR MARKEDET 
Med en vækst på 4% for hvidevarer og 17% for småap-
parater er der ikke meget at klage over efter første halvår 
af 2015. 

KAFFEN MED RESPEKT
Danskerne drikker mere kaffe end de fleste. 
Men for at få en god kop kaffe, skal man 
have respekt for bønnerne og behandle dem 

ordentligt.

SMART... AT STYRE HJEMMET FRA SENGEN?
Producenterne satser stort på det smarte 
hjem, og forhandlerne er ved at komme op 
i gear. Vil forbrugerne efterspørge de 
smarte løsninger?

MINUS TIL PLUS
EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til nye, mere 
overskuelige energimærker. Men branchen er ikke helt 
overbevist.
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HENRIK EGEDE

OP PÅ NYE MÆRKER
De populære energimærker har været en succes i 20 år  
– men har også længe været under pres.

Teknologiske landvindinger har sprængt de oprindelige  
klasser A-G. 

A+ - A+++ klasserne dominerer i dag så voldsomt, at A+  
i nogle kategorier, fx køleskabe, er dårligste energiklasse! 
Energimærkerne har, over tid, sejret sig ihjel.

EU Kommissionen har her i juli fremlagt et forslag, der skal 
give nyt liv til de populære mærker.

Kommissionen foreslår, at markedet går tilbage til den oprin-
delige A-G struktur – dog med to tomme pladser på toppen,  
så der er plads til yderligere energieffektivitet. Visionen er 
apparater med 0 energiforbrug.

Kommissionens forslag er fornuftigt og nødvendigt. På kort 
sigt er det trist, at de nuværende topmodeller A+++ om  
et par år skal degraderes til et C. 

Vigtigst er imidlertid, at justeringen sker én gang for alle, 
bliver kommunikeret klart og kan holde længe. 

Hyppig justering med efterfølgende ommærkning vil skabe  
forvirring i butikker og hos forbrugere.

Det vil være kostbart i en situation, hvor solen skinner på 
branchen, og der er vækst i salget af varige forbrugsgoder i 
Danmark og Europa. 
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Forside: Samsung viste tidligere på året, hvordan det  
moderne hjem bliver fleksibelt takket være ny teknologi. 
Hvorfor ikke gå i køkkenet eller på kontoret fra sove- 
værelset?  
Foto: Jakob Larsen Medgyesi. 
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Nye ministre
Branchen har de fleste af sine politiske 
sager inden for miljø-, energi- og fødeva-
reområdet. 

Derfor hilser branchen ”vores” nye 
ministre velkommen: miljø- og fødevare-
minister Eva Kjer Hansen (V) og energi-  
forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

For FEHA er det positivt, at miljø- og fødevareministeren nu er en og samme  
person. Aktuelle sager for branchen er madspild, bedre anvendelse af udtjente pro-
dukter samt introduktion af nye energimærker. 

BRANCHEN OG VERDEN

Ny regering: Byrdestop
Ny regering i Danmark – kendte og 
måske enklere rammer for hvidevare-
branchen.

Den ny regering vil genindføre bolig-
job-ordningen med tilbagevirkende 
kraft og en grøn profil. Ordningen får 
næppe heller denne gang den store ef-
fekt for branchen. Erfaringen er, at det 
danske fradrag er for lille til, at der også 
udskiftes køkken mv.

Derimod har det betydning, hvis sig-
nalerne fra valgkampen om byrdestop 
for erhvervslivet bliver en realitet. De 
mange tiltag til besværlig dansk ene-
gang på fx miljøområdet må forventes 
afløst af en mere europæisk tilgang.

Batterier – farvel!
Udtjente batterier hører ikke hjemme i skraldespanden. De hører hjemme i gen-
brug. Budskabet kender vi – men det kan ikke gentages for tit, da mange batterier 

fortsat havner i skraldespanden.
Sig korrekt farvel til batterierne er derfor det 

simple og korrekte budskab i Batteri-
kampagnen 2015, som drives af 

el-retur. Kampagnen indeholder 
information om, hvordan og  

hvorfor batterier er  
farlige for naturen  

 – samt en film, hvor 
skuespilleren Bodil  
Jørgensen i en nu- 
dansk sprogtone 
banker det gode 
budskab på plads.

Madspild og teknologi 
Nye teknologier til at undgå madspild hos forbrugeren – fx. klimazoner i køleskabet 
og vacuumpakning af restemad – er blandt temaerne for årets udgave af eventen 

’Sammen mod Madspild’.
Eventen har i 2013 og 2014 fundet sted på Københavns Råd- 

husplads med deltagelse af bl. a. fødevareindustrien, politikere og  
presse. Med teknologi-temaet håber arrangørerne, at hvidevare- 
branchen kommer mere synligt på banen i kampen mod madspild.

Bedste  
energi-spare-foto
Forbrugere (og ansatte i butikker & 
virksomheder) har nu muligheden for 
at tage det bedste europæiske ener-
gisparefoto.

Bag konkurrencen står Coalition for 
Energy Savings, som hvidevarebran-
chen (CECED) er medlem af. Konkur-
rencen foregår på Twitter og Facebook 
(#SaveEnergyToday Photo Compe-
tition) og er åben for input frem til 
september. Konkurrencen er støttet af 
EU-Kommissionen. 

Fat kameraet – og skyd løs. Vi er 
gode til at spare energi. Hvorfor skal 
det ikke være en dansker, der vinder?

Du kan finde konkurrencen på Face- 
book ved at søge på ” SaveEnergy 
Today”.
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Electrolux flytter til Ungarn
Electrolux flytter produktionen af køleskabe fra Mariestad i Sverige til Nyiregyháza 
i Ungarn, da omkostningerne pr. produkt ikke længere er konkurrencedygtig. Flyt-
ningen forventes gennemført i 2017 og kommer til at berøre 250 ansatte.

Lars Christian Lilleholt Eva Kjer Hansen



70 år med Candy
I år er det 70 år siden, at mekanikeren Eden Fumagalli sammen 
med sine tre børn Niso, Enzo og Peppino tog den første italienske 
vaskemaskine, Model 50, med til en udstilling i Milano. Lige siden 
den spæde start for 70 år siden er virksomheden blevet ejet af 
Fumagalli-familien, nu på tredje generation.

I dag er virksomhedens mission at styrke tre strategiske sektorer: 
Vask, hvor virksomheden altid har 
været i front, indbygningssegmentet, 
hvor der er stort potentiale for vækst 
samt småapparater, hvor Hoover er 
førende på det europæiske marked, 
men hvor der stadig er potentiale for 
at blive stærkere.

Candy beskæftiger mere end 4.500 
mennesker på fire kontinenter, og 
virksomheden solgte i 2014 over 6,9 
millioner enheder, og de tre strategi-
ske sektorer er i vækst.

Grydeapp
Når krigsmanden i børnesangen kom ”i den sorte gryde”, 
så var der ikke fuldt overblik over, hvor varmt der egentlig 
var nede i gryden.

Seattle-virksomheden Meld er nu – ifølge DR Hard-
disken – på vej i markedet med en ”knap”, der kan styre 
temperaturen i en gryde præcist.

Knappen monteres på komfuret og vil, via et termome-
ter og en mobil-app, kunne styre præcist, hvilken tempera-
tur der koges og steges ved. På samme måde som vi i dag 
styrer ovnen.

Ifølge DR er Meld på markedet med den ny knap i 
efteråret til en pris af ca. DKK 1000. 

www.candy.dk 

Vores nye serie af vaskemaskiner &  
vaske-/tørremaskiner, har fået forbedret 
MixPowerSystem (MPS+).  
 
MPS+ mixer vand og sæbe, inden det 
sprøjtes igennem en dysse i døren. Det-
te sikrer bedre opløsning af sæben og 
giver et bedre sæbeoptag i tøjet. 
MPS+ giver derfor bedre vaskeresultat, 
og mulighed for at vaske fuld kapaci-
tet på bare 59 min.. Eller 20oC  vask 
der giver samme vaskeresultat, som hvis 
der var vasket ved 40oC. 
 
De viste modeller er GV 1510 LWC2, 
som er en vaskemaskine der vasker op 
til 10 kg tøj. Den har derudover LCD 
Touch Display, der giver et godt over-
blik og mange muligheder. GVH 9913 
NA2 er en A++ kondens tumbler med 
tanken placeret på døren. Det gør det 
let at tømme og man glemmer det ikke. 



Den bedste af de 
bedste fra Electrolux  
UltraOne Quattro
Den nye UltraOne Quattro:  
Bedst i alle klasser i EU’s nye energimærkning.

=
2000 W*

 * Based on internal tests on dust pick up for
ZCE2200 according to EN standard, EN60312. * Compared to predecessor 

=
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AF HENRIK EGEDE

Væksten er, baseret på de første fem 
måneders afsætning, 4% for hvideva-
rerne og næsten hele 17% for de små 
husholdningsapparater.

Imponerende. Og et naturligt resul- 
tat af en rekordlav rente, et livligt 
boligmarked og vedvarende, positive 
forventninger hos forbrugerne.

Krige og kriser plager, også, verden.  
Men det kan bedre betale sig at for-
bruge end at sætte penge i banken.

Store …
Halvåret er ikke tiden til at gøre den  
store status – blot at pege på enkelte 
tendenser.

Inden for hvidevarer er det ifølge 
FEHA’s markedstal tilsyneladende alle 
apparater, der trækker væksten. Målt i 
forhold til 2014 er indbygningsovne 
(12%) og indbygningskogesektioner 
(10%) dog iøjnefaldende. Vi vil have 
elegante hjem med diskrete, indbyg-
gede hjælpefunktioner.

Samlet set er en 4% stykvækst be- 
stemt ikke til at klage over. Væksten i 
styksalg følges dog ikke af en tilsvaren-
de vækst i omsætning, som er tættere 
på sidste års niveau. Med andre ord: 
forbrugeren får mere for de samme 
penge i 2015 end i 2014.

Små …
Inden for små apparater er en stykvækst 
på 16,5% flot. Den følges af en vækst i 
omsætning på 13%, så balancen er bed- 
re i denne produktgruppe.

Små apparater er i sagens natur en 
”blandet landhandel”, men det er værd 

MARKED 2015

Lav rente, højere salg

at notere sig, at alle kaffe-kategorier 
(filter, pude & kapsel samt fuldautoma-
tisk espresso) har vækst.

Det er værd at notere sig, at støvsug- 
ere sælger næsten 40% bedre end sidste  
år ved samme tid, måske drevet af det  
nye energimærke. Desuden fortsætter 
saftcentrifugen – 47% op – sit indtog på 
køkkenbordene.

 
Bank under bordet
Fortsætter udviklingen positivt?

Det er værd at banke under bordet 
og håbe på det. Begivenheder uden for 
branchens rækkevidde, fx Grækenlands 
mulige exit fra EU og anden politisk 
ustabilitet, kan hurtigt trække skygger 
ind over forbruget.

Omvendt er der beviseligt en øget 
interesse – i Danmark og internationalt  
– for branchens produkter og for den 
komfort og de besparelser i tid og ener- 
gi, som de giver i hjemmene verden 
over. 

Mit eget beskedne nytårsgæt – et slut- 
resultat på 0 for store apparater, plus 2 
for små – kan imidlertid nok nås uanset,  
hvad der sker.

PS: Hvis nogen finder et smart dansk 
ord for produktgruppen – i stil med det 
spanske ”electrodomesticos” – så er  
der en flaske god dessertvin på vej fra 
FEHAs køleskab! Send forslaget til  
he@feha.dk.

Støvsugere sælger næsten 40% bedre 
end sidste år ved samme tid.

”Der er ikke så meget at klage over …” Sådan har det lydt i branchen 
gennem den første halvdel af 2015. Afsætningen af ”electrodomesticos” 
– hårde hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater – har haft 
den største vækst i ti år.
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Leif Bork er pr. 1. juli 2015 udnævnt til Country Manager Danmark i tillæg til hans 
nuværende funktion som Channel Manager, Electrical Retail Danmark. Leif, som er 
51 år, blev ansat i Electrolux som Key Account Manager i 2008 og overtog i 2013 
jobbet som Business Manager for Electrical Retail i Danmark. Pr. 1. maj 2015 blev 
Leif udnævnt til Channel Manager for Electrical Retail Danmark. 

Leif afløser Erik Møller, som efter 30 år i branchen har besluttet, at det er tid til 
forandring og derfor har forladt Electrolux koncernen. 

I rollen som Country Manager Danmark får Leif rapport til Andreas Viefhaus,  
som d. 1. juni 2015 afløste Erik Møller som General Manager for de nordiske  
markeder.

I forbindelse med skiftet udtaler Erik Møller: 
 “Jeg er Electrolux og alle vores samarbejdspartnere dybt taknemmlig for de 

mange spændende opgaver og udfordringer, jeg er blevet betroet igennem mere end 
30 fantastiske år. Stafetten gives nu videre til Leif i Danmark og Andreas i Norden. 

Jeg ved, at de sammen med alle øvrige Electroluxere vil fortsætte det meget tætte  
og positive samarbejde med kunder og alle andre samarbejdspartnere. 

Tak for en fantastisk tid sammen, for støtten, samarbejdet og opbakningen til  
Electrolux og mig. Håber I giver alt dette videre i samme omfang til Leif.” 

Electrolux Home Products 
Denmark får 
ny Country Manager 

Nyansættelser hos Miele A/S
Claus Larsen, 46, er pr. 1. juni 2015 ansat som ny salgsdirektør for Miele Hushold-
ning. Claus har igennem de seneste 7 år været ansat i Gorenje som Nordisk Salgs-
direktør og erstatter Lars Byrner, der fortsætter som International Key Account 
Director hos Miele.

Peter Kjæmpe, 37, er pr. 1. april  
2015 ansat som account manager  
for hvidevareforhandlere i Jylland.  
Peter kommer senest fra en stilling  
som distriktschef hos Stiga.

Leif Bork udtaler: 
”Electrolux er en fantastisk arbejdsplads, og 
Erik efterlader en velfungerende virksomhed 
med motiverede medarbejdere, som brænder 
for at servicere kunderne. Jeg glæder mig til 
at fortsætte det arbejde og den kurs, Erik har 
sat, så Electrolux også i fremtiden bliver en 
virksomhed med positiv betydning for både 
kunder, medarbejdere og lokalområdet.”

Claus Larsen Peter Kjæmpe

BR
AN

CH
EN

YT

➜
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I EU’s nye energideklaration
ligger Siemens Q 8.0 power-
Sensor helt i top. Den ligger  i
den bedste energiklasse og har 
A-klasse i filtrering.

Hemmeligheden bag 
effektiviteten er to sensorer
som genkender når støvsuger-
posen er fyldt og regulerer
motorstyrken derefter med
konstant sugeevne som 
resultat. Det giver et bedre og 
mere jævnt rengøringsresultat, 
og du bruger ikke støvsuger-
poser unødvendigt.

Alle Siemens støvsugere har 
60 dages tilfredshedsgaranti, få 
mere info på sekampagne.dk/
powersensor

Den er støjsvag, 
har konstant 
støvopsamling 
og den bedste 
energieffektivitet.

ANNONCE
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Altid kraftfuld. Med konstant sugestyrke.

Siemens Q 8.0 powerSensor klarer det, andre støv sugere giver op overfor. 
Mange støvsugere taber sugeevne, allerede når posen er halvt fyldt. 
Siemens Q 8.0 powerSensor gør rent til posen er helt fyldt. Med sit ekstremt 
lave støjniveau er støvsugeren den mest stille blandt alle Siemens støvsugere 
og har desuden de bedste energi værdier i sin klasse. 

Siemens. Fremtiden fl ytter ind.

siemens-home.dk

Siemens Q 8.0 powerSensor.

 
powerSensor



NYE 
VEJE
TIL 
GOD 
SMAG

Oplev det specielle ved Sous Vide-teknikken og fremhæv råvarernes smag 
og tekstur med kombinationen af vakuum og damp ved lav temperatur. Fast-
hold smag, næring og vitaminer med Sous Vide-vakuumforsegleren og oplev, 
hvordan du kan skabe professionelle resultater og servere dine yndlingsretter 
med dybere og mere intense smagsnuancer. 

Find mere inspiration på www.aeg-home.dk

TRÆD IND I EN VERDEN AF  
KULINARISKE MULIGHEDER  
MED AEG SOUS VIDE OVNEN

2434 - ELE AEG helside annonce_SousVide_A4.indd   1 20/03/15   11.53



AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

Sort kaffe er på hastigt indtog og over-
haler både den mælkeskummende latte 
og den hurtige espresso indenom. Der 
er nemlig mode i kaffe, og du kan lige 
så godt, først som sidst, lære at elske 
smagen af den ufortyndede, rene sorte 
kaffe. Og vil du være din egen barista, 
kræver det friskmalede kvalitetsbønner 
og en dygtig kaffemaskine.

Hvis du er i tvivl om det er tilfældigt,  
når urbane hipstere flasher en kop to- 
go-kaffe fra yndlings-kaffebaren, så lad 
dig overbevise af modeguruen Uffe 
Buchard, der udråber kaffen til det nye 
sort, altså vel at mærke sort kaffe:

”Der er for længst gået mode i kaf-
fen. Signalet i, hvem der maler dine 
bønner, og hvem der brygger dit deli- 
ciøse daglige kaffemix, er lige så betyd-
ningsfuldt på imagefronten som tasken 
på din arm og lakfarven på dine negle. 
Kaffekulturen og koffeinfixet er blevet 
symbolet på den eftertragtede travle 
urbane livsstil” siger Uffe Buchard.

Smagen af GOD sort kaffe
Dyrk din indre barista
Baristaer er de nye helte ligesom kokke 
har været det i mange år, men det lig-
ger også i tiden, at være sin egen bari-
sta. Det behøver ikke at være så svært.

En god kop kaffe er resultatet af man- 
ge faktorer. Først og fremmest er det 
vigtigt at udvælge kaffebønnerne, og 
det er oplagt og spændende at smage og 
udforske forskellige sorter og bønner fra 
forskellige områder. Og her er det oplagt 
at prøve sig frem – for at finde den bønne,  
du bedst kan lide på forskellige tidspunk-
ter af døgnet – til morgenmaden, om 
eftermiddagen og efter en god middag.

Danskerne er et af verdens mest kaf- 
fedrikkende folkefærd. Mellem tre og 
fire kopper kaffe nedsvælger vi i gennem- 
snit. Hver dag, året rundt.

”Kunsten er at få kaffebønnerne til 
at stråle, og det kræver både omhu og 
omtanke. Du kan ikke sminke eller gøre  
en dårlig kaffe bedre, men du kan let  
komme til at spolere en god kaffe 

under brygningen,” forklarer chefsom-
melier Thilde Maarbjerg, tidligere 
Restaurant Kong Hans og nu tilknyt-
tet Løgismose. Hun underviser nu i 
kunsten at smage på kaffe.

Vandet må eksempelvis ikke være spil- 
kogende, men skal have en temperatur 
på mellem 92 og 96 grader.

 Kend din kaffemaskine
”Kaffe er en meget følsom råvare med 
mere end 600 forskellige smags- og aro-
mastoffer. For at få dem til at folde sig 
ud, skal du være omhyggelig med vandet 
og bryggetiden,” forklarer salgschef 
Jonna Wilms Nielsen, Moccamaster.

Vandet må hverken løbe for hurtigt 
eller langsomt igennem. Det tager ca. 
seks minutter at brygge en hel kande på  
en Moccamaster, som er designet og 
udviklet til at få det bedste frem i kaffen.

En god kop kaffe kræver gode, 
velristede bønner og en god kaffe-
maskine.  
Foto: Jakob Larsen Medgyesi.

GUIDE TIL DEN SORTE KAFFE
1. Vælg gode kvalitetsbønner og prøv bønner fra forskellige områder fx Guatemala,
 Kenya eller Nicaragua

2. Malet kaffe mister hurtigt friskhed og smag. Mal derfor bønnerne selv lige før  
 brygningen, hvis du vil bevare aromaen og den fulde smag.

3. Brug altid friskt og koldt vand.

4. Filterkaffe er den mest udbredte og samtidig den mest optimale metode til at  
 fastholde kaffens smag og karakter.

5. Vandets temperatur er utrolig vigtig. Det må ikke koge, men skal være mellem 
 92-96 grader. Varmere vand fremelsker de mere bitre aromaer, og ved koldere  
 temperatur folder aromaerne sig ikke fuldt ud. Moccamaster brygger altid ved 
 den korrekte temperatur.

6. Færdiglavet kaffe skal have en temperatur på 82-85 grader. Moccamaster holder  
 den færdige kaffe ved denne temperatur, så din kaffe ikke ændrer smagskarakter. 

7. Filtreringstiden for kaffen er også en afgørende faktor for kaffens smag. Løber  
 vandet for hurtigt igennem, bliver smagen svag, og løber det for langsomt, bliver  
 den bitter.

Moccamaster ved, hvordan man brygger 
en god kop kaffe.
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NYE 
VEJE
TIL 
GOD 
SMAG

Oplev det specielle ved Sous Vide-teknikken og fremhæv råvarernes smag 
og tekstur med kombinationen af vakuum og damp ved lav temperatur. Fast-
hold smag, næring og vitaminer med Sous Vide-vakuumforsegleren og oplev, 
hvordan du kan skabe professionelle resultater og servere dine yndlingsretter 
med dybere og mere intense smagsnuancer. 

Find mere inspiration på www.aeg-home.dk

TRÆD IND I EN VERDEN AF  
KULINARISKE MULIGHEDER  
MED AEG SOUS VIDE OVNEN

2434 - ELE AEG helside annonce_SousVide_A4.indd   1 20/03/15   11.53



AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

De fleste danskere har på et eller andet 
tidspunkt ejet et produkt fra OBH, der 
op gennem 90’erne blev allemandseje, 
ikke mindst takket være de markante 
reklamer med sloganet “Et pletskud fra 
OBH”.

OBH, der blev grundlagt i 1985 af  
Ole Bødtcher-Hansen og Mads Mørch, 
fusionerede i 2002 med svenske Nor- 
dica og blev til OBH Nordica, der med  
stor succes blev markedsført på det  
nordiske marked, hvor de i dag har en  
markedsandel for småapparater på om- 
kring 7%.

OBH Nordica har hovedsæde i Sve- 
rige, men har kontorer i Danmark, 
Norge, Sverige og Kina med en med-
arbejderstab på omkring 150. Firmaet 
havde i 2014 en omsætning på 485 mil-
lioner kroner. OBH er desuden solidt 
placeret i distributionskanalerne og har 
adgang til omkring 4.200 salgssteder.

Fransk gigant
Men nu overgår den nordiske virk-
somhed til fransk ejerskab, når Groupe 

Groupe SEB opkøber 
OBH Nordica
Den svenskejede køkkenudstyrsproducent OBH Nordica, 
der er et af branchens bedst kendte brands i Danmark, 
er blevet solgt til den franske gigant, Groupe SEB.

SEB køber 100% af OBH Nordica af 
investeringsselskabet Triton ved udgan-
gen af august 2015. Groupe SEB er i 
forvejen godt kendt herhjemme med 
mærker som Krups, Moulinex og Tefal. 
Prisen på handlen er ukendt.

Groupe SEB styrker med opkøbet  
af konkurrenten OBH Nordica sin 
markedsposition væsentligt i Norden. 
T. de La Tour d’Artaise, formand og 
adm. direktør i Groupe SEB udtaler i 
forbindelse med handlen: “Vi er glade  
for at kunne byde OBH Nordica vel- 
kommen til Groupe SEB. OBH Nordica 
har meget stærke markedspositioner, har 
et enestående ry og nyder godt af et 
stort kendskab, som vil lade os nå vores 
fulde potentiale i Skandinavien.

Groupe SEB havde i 2014 en omsæt- 
ning på 31,4 mia. kroner og et drifts-
overskud på 2,3 mia. kroner.

Vi har i forbindelse med artiklen kon 
taktet OBH Nordicas danske kontor, 
men det var ikke muligt at få en udta-
lelse, inden handlen endeligt gennem- 
føres ved udgangen af august.

OBH Nordicas Gravity har med sit markante design skilt sig ud på 
markedet. Spørgsmålet er, hvordan brandets fremtid bliver påvirket af 
opkøbet.
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Mieles største 
kampagne i 5 år

Fra september sætter Miele for alvor 
markedsføringsspeederen i bund,  
og du vil opleve den absolut største 
kampagne i 5 år. Kampagnen sætter  
fokus på Mieles fantastiske W1-vaske- 
maskiner med TwinDos, som i perioden 
frem til d. 29. februar 2016 sælges  
inkl. et helt års forbrug af Mieles origi-
nale TwinDos-vaskemiddel*. 

Du vil kunne opleve det stærke kam-
pagnebudskab i en massiv kampagne 
på både TV, i dagblade og magasiner 
og ikke mindst online. Dette giver  
også dig en fantastisk mulighed for 
at få stor effekt af din egen markeds-
føring, hvis du spiller med på kampag-
nens stærke budskab, og Miele stiller 
naturligvis diverse kampagneelementer 
til rådighed for dig, hvis du ønsker det.

Vi har desuden  lavet en flot og op- 
mærksomhedsskabende POS-pakke 
inkl. brochurer, så du får mulighed  
for at give Mieles W1-vaskemaskiner  
med TwinDos en fremtrædende position 
i butikken i hele kampagneperioden.

Du får altså:
■ En massiv multichannel-kampagne  
 finansieret af Miele
■ En stærk mulighed for spin-off og 
 eksponering i din egen markeds-
 føring
■ En virkningsfuld POS-pakke
■ Ingen begrænsninger: Kampagnen  
 gælder ALLE Mieles vaskemaskiner  
 med TwinDos.
■ Enkel praktik, helt uden bøvl for 
 butikken
■ Et fantastisk salgsargument med 
 en stærk Miele-finansieret tilgift

Leverancen af Miele UltraPhase 1 og 2 foregår 
direkte fra Miele helt uden bøvl for butikken,  
og på Mieles hjemmeside vil det tydeligt fremgå, 
hvordan din kunde skal gøre.

ANNONCE



Enhver kan vaske og dosere sæbe. 
Men kun Miele kan gøre det perfekt
En Miele W1-vaskemaskine med TwinDos doserer automatisk  
flydende vaskemiddel i den helt rette mængde og opnår  
fuldstændig perfekte resultater. Læs meget mere på  
miele.dk om, hvordan du nemt kan vaske både renere 
og hurtigere og samtidig spare op til 30 % vaskemiddel.

Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos i perioden 1. september 2015 til 29. februar 2016 og få 
et helt års forbrug af Mieles fantastiske flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet.  
Du får 7 x UltraPhase 1 og 5 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 1.200,-. 

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk
Besøg Miele Gallery: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · E45 - exit 59 · 7100 Vejle

15-0962_DK_Anzeige_W1_TwinDos.indd   1 02.07.15   10:18



AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

Samsung afholdt i juni et arrangement i 
Pakhus 11 i København med temaet  
det forbundne hjem, hvor Birgit Tarp fra 
Design Circus fortalte, at det forbund- 
ne hjem ikke kun handler om, at hjem- 
mets apparater kan styres fra mobilen.

Ifølge Birgit Tarp giver den nye tekno- 
logi os mulighed for at indrette os helt 

Er forbrugerne KLAR 
til det SMARTE HJEM?

IFA er lige rundt om hjørnet, og det smarte hjem kommer til at fylde mere end nogen-
sinde før ved årets messe. Men spørgsmålet er, om forbrugerne overhovedet vil have et 
hjem, hvor al elektronik taler sammen. Og er butikkerne klædt på til det smarte hjem?

anderledes, end vi har gjort før i det ela- 
stiske hjem, hvor fleksibilitet og det, 
der giver mening for den enkelte, er i 
fokus.

Køkkenet og badeværelset vil i frem- 
tiden være de eneste rum, der har en 
fast funktion, mens hjemmets andre 
rum vil kunne indrettes efter behov.

Forbrugerne halter bagud
Men spørgsmålet er, om forbrugerne 
overhovedet er parate til det forbundne 
hjem, og om de overhovedet er klar 

over de muligheder, der er i, at alle deres  
elektroniske apparater kan tale sammen.

En undersøgelse udført for FEHAs 
franske søsterorganisation, GIFAM, 
om forbrugernes interesse i det for-
bundne hjem konkluderer, at forbru-
gerne kun er interesserede i smarte 
hvidevarer og småapparater, hvis de 
kan give dem nogle konkrete fordele, 
som for eksempel hvis køleskabet kan 
give en oversigt over, hvilke fødevarer, 
der nærmer sig sidste holdbarhed, når 
et apparat kan diagnosticere fejl selv, 

INTERNET OF THINGS
The Internet of Things, eller tingenes internet, går simpelt fortalt ud på, at alt, 
hvad der kan forbindes via internettet, vil blive forbundet via internettet. Det 
gør det muligt for tingene at udveksle data og kommunikere med hinanden.
Et eksempel på dette kan være, at når din mobiltelefon vækker dig, så oplyser 
den også automatisk din kaffemaskine om, at du nu er vågen, så kaffemaski-
nen automatisk går i gang. Eller hvis du er på vej hjem, så vil sensorer i dine 
radiatorer opfatte, at du snart er hjemme, så temperaturen i dit hus reguleres, 
hvilket kan hjælpe dig med at spare på varmeregningen, samtidig med at din 
robotstøvsuger går i gang, så du kommer hjem til et rent hjem, og at dit køle-
skab oplyser dig om, at du er løbet tør for mælk, så du kan købe noget på vejen 
hjem. Og har dit vinkøleskab adgang til din kalender, kan det minde dig om, at 
du får gæster i weekenden, så du kan få fyldt op på hylderne.
Potentialet i tingenes internet er enormt, både på forbrugerplan, hvor man 
kunne forestille sig, at tøjskabet siger til, når du er ved at løbe tør for rene 
bukser, eller din bil automatisk indstiller navigationen til den hurtigste rute, 
så du kan nå frem til et møde, men det har også et enormt potentiale i indu-
strien.

Mobilen og tablet’en er de centrale adgangspunkter og 
fjernbetjeninger i det smarte hjem.
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Elgiganten er en af 
de forhandlere, der 
fokuserer på det 
smarte hjem i deres 
annoncer.

eller hvis eksempelvis vaskemaskinen 
kan holde øje med forbruget af vand 
og vaskepulver.

Simple, brugbare løsninger
Derimod reagerer forbrugerne mod 
løsninger, der gør tingene mere kom- 
plicerede, er for futuristiske eller fra- 
tager forbrugeren muligheden for at 
træffe egne valg. 

De vil med andre ord selv har kontrol- 
len over deres apparater, og de smarte 
løsninger skal decideret være smarte og  
ukomplicerede. Det nytter ikke noget, 
hvis man skal igennem en lang række 
valg på kogepladen, når man i bund og 
grund bare vil koge et æg, og betjening- 
en skal være simpel – hvis man skal bru- 
ge meget mere tid på det end i gamle 
dage, hvor man kunne dreje på en knap  
for at finde den rette indstilling på op- 
vaskeren, så bliver det unødigt kompli-
ceret.

Derfor er der også en risiko for, at 
producenternes smarte løsninger faktisk 

vil afskrække visse forbrugere, for hvor 
smart er en løsning egentlig, hvis den 
besværliggør betjeningen af apparatet?

Er forhandlerne klædt på til det 
smarte hjem?
Som med enhver anden ny teknologi, 
så påhviler det i høj grad forhandlerne 
at kommunikere de muligheder, der 
ligger i det forbundne hjem til forbru-
gerne. For selvom man som almindelig 
kunde måske nok kan blive nysgerrig 
efter en ny teknologi gennem medier- 
ne, så er det først, når man står over for 
selve teknologien, at man til fulde kan 
forstå dens perspektiver og kan se, om 
det er noget, man rent faktisk har lyst 
til at få ind i hjemmet.

Derfor har forhandlerne en væsentlig  
rolle i forhold til salget af de nye tek- 
nologier, og derfor skal de enkelte med- 
arbejdere ude i butikkerne også have 
mulighed for og den fornødne viden til 
at fremvise teknologierne.

Og netop her har de fysiske butikker 

en unik rolle i forhold til kunderne, når 
det kommer til fremvisningen, eksem- 
pelvis mulighederne inden for smart 
homes og internet of things (se fakta- 
boks). Det kræver både plads og ud-
dannelse af personalet.

– I Elgiganten kan vi noget unikt i 
kraft af vores store varehuse, hvor vi har 
plads til at vise, hvordan teknologierne 
spiller sammen og demonstrere dem 
for kunderne. Hvor man tidligere bare 
kunne demonstrere en smartphone 
eller et tv, så er de i dag blevet en del 
af et større økosystem, hvor det hele 
spiller sammen – og den sammenhæng 
skal vi vise vores kunder, så de får mest 
mulig glæde af produkterne. Derfor er 
vores medarbejdere på kontinuerlige 
kurser året rundt, hvor et af hovedtema- 
erne er blevet smart home og hele den 
internet of things-bølge, hvor alle vores 
elektroniske apparater i højere og høje-
re grad kommer til at snakke sammen, 
fortæller Peder Stedal, adm. direktør 
i Elgiganten, der understreger, at det 
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er vigtigt for butikkerne at sikre, at de 
altid har de mest spændende produkter 
på hylderne, og at en stor og vigtig del 
af dette netop er smart homes.

Smartphonen er rygraden af 
det intelligente hjem
Det er smartphonen og tablet’en, der  
er samlingspunktet for hjemmets for- 
bundne enheder. Det er her, man kan 
styre de forskellige apparater, og det er  
dem, som apparaterne bruger til at kom- 
munikere med forbrugerne via apps.

- Smart Home er stadig i sin spæde 
start, men interessen er stor, og der fin-
des allerede et væld af spændende pro- 
dukter, som vi oplever en stor efter- 
spørgsel på. Udvalget bliver større dag 
for dag, og et godt eksempel er de intel- 
ligente lamper Philips Hue, hvor du fra 
din smartphone helt kan styre belys- 
ningen i dit hjem. Men det er en lavine, 
der kommer til at rulle henover de kom- 
mende år, og alt vil med tiden blive for- 
bundet i dit hjem lige fra køleskab til 
vaskemaskine og belysning. Man kan 
sige, at smartphonen bliver fjernbetje- 
ningen til dit hjem, fortæller Peder Stedal.

Åbne standarder gør det nemmere 
for forbrugeren
Men dette er også en udfordring for 
producenterne. Hvis man har produk-
ter fra mange forskellige producenter, 
så risikerer man, at man skal bruge én 

app til kaffemaskinen, en anden app 
til vaskemaskinen og en helt tredje og 
fjerde app til komfuret og køleskabet.

Det kan vise sig at være en særdeles 
uholdbar løsning, da det vil gøre det 
ualmindeligt besværligt for forbrugerne 
at få nytte af deres smarte apparater. En 
løsning for forbrugeren kunne være, at 
de købte alle deres hvidevarer og små-
apparater fra én producent, så de kan 
nøjes med at hente én enkelt app ned.

Men denne løsning er ikke optimal. 
Det er de færreste forbrugere, der er 
interesserede i, at alt fra kaffemaskiner 
over komfurer og elpærer til køleskabe 
og tørretumblere kommer fra den sam- 
me producent. Det vil begrænse deres 
valg, og det vil gøre det stort set umu- 
ligt for dem at indrette deres hjem, som  
de vil.

Derfor kan det være en mere end god  
idé for producenterne at gå efter åbne 
standarder, sådan at forbrugerne kan 

nøjes med at bruge en app til at betjene 
deres hvidevarer og småapparater, uden 
at skulle tage hensyn til, om de kommer  
fra den ene eller den anden producent 
– det vigtigste er, at den samme app 
kan kommunikere med det hele.

Så længe den løsning ikke er til stede, 
vil det potentielt kunne hæmme udvik-
lingen af det smarte hjem, for forbru-
gerne vil ikke synes, det er særlig smart, 
at de ikke frit kan vælge produkter.

Derfor er det vigtigt for producenter- 
ne ikke at se hinanden som konkurren-
ter, når det kommer til the internet of 
things, men nærmere samarbejdspart-
nere, hvis altså de vil vinde forbrugernes  
gunst. Hvis flere, tunge spillere på mar- 
kedet finder ud af at samarbejde, vil 
deres konkurrenter risikere, at de bliver 
hægtet af på den digitale front, som det 
er sket for flere producenter af brune 
varer, hvis de har valgt proprietære løs-
ninger i stedet for fælles standarder.

SMART PÅ IFA
Det smarte hjem har fået mere og mere plads på IFA de  
seneste par år, og der er ingen tvivl om, at denne udvikling  
vil fortsætte. Det er derfor en af de trends, man bør holde øje med på årets messe.
Teknologierne bliver bedre og bedre, kommer til at omfatte flere og flere ting, og 
brugervenligheden udvikler sig også med høj fart.
Hvidvare-Nyt er til stede på IFA igen i år, og vi vil naturligvis skrive om udviklingen 
inden for det smarte hjem og Internet of Things i næste nummer af bladet.

Peder Stedal, Elgiganten. Foto: Elgiganten. Ifølge Birgit Tarp fra Design Circus giver de nye tek-
nologier os mulighed for at skabe det fleksible hjem.
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REAKTION FRA CECED

Den europæiske brancheforening CECED mener, at det er 
fint, at forslaget tager forbrugernes side, men samtidig 
kunne det gå hurtigere i produktgrupper, hvor den nuvæ-
rende ordning har en ”overbefolkning” i øverste energi-
klasse.
– Forslaget vil forsinke det akutte behov for ændringer, hvor det er  
meget nødvendigt, for eksempel med vaskemaskiner, hvor de øverste  
klasser er overbefolkede, og det vil få EU-institutionerne ud i en lang-
varig debat. De nuværende rammer har allerede fleksibiliteten til æn-
dringer, hvor der er behov for dem, hvilket ville skabe større gennem-
skuelighed for forbrugerne her og nu, udtaler Paolo Falcioni, general-
direktør i CECED.
Til gengæld bakker CECED op om forslagets fokus på forbrugerne:
– Det er afgørende at sætte forbrugerne i centrum af et fremtidigt, 
fleksibelt og bæredygtigt system. EU-kommissionen anerkender for-
brugernes centrale rolle i at balancere europæiske el-forsyningsnet. 
Intelligente husholdningsapparater kan spille en afgørende rolle i 
dette nye paradigme, fortæller Paolo Falcioni.

Plusserne forsvinder
Som led i strategien for energiunionen har EU-kommissionen 
fremlagt et forslag til en ny aftale for energiforbrugere, som 
skal opdatere energimærkningsordningen, men den europæiske 
brancheforening er ikke udelt begejstret.

AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

Det nye forslag, der er en del af EU’s 
strategi om at reducere CO2-udlednin-
gen med mindst 40% inden 2030, vil 
potentielt resultere i én enkelt energi-
mærkningsskala fra “A” til “G” og en 
database over produkter.

Forslaget skal altså gøre energimærk-
ningen mere simpel ved at sløjfe de 
mange plusser, som der efterhånden er 
gået inflation i, hvilket har resulteret i, 
at signalværdien over for forbrugerne er 
blevet forringet.

Hvad foreslår Kommissionen helt 
nøjagtigt?
For at give forbrugerne tydeligere in- 

formation om produkters energieffek- 
tivitet, som i dag klassificeres efter 
forskellige skalaer (fra A til G, fra A + 
+ + til D, osv.), og at forbedre produ-
centers og detailhandleres overholdelse 
af lovgivningen foreslår Kommissionen 
en revideret energimærkningsordning 
bestående af:

En enkelt energimærkningsskala fra 
”A til G”: Kommissionen foreslår en 
tilbagevenden til den velkendte og 
effektive ”A-G”-energimærkningsskala 
for energieffektive produkter, herun-
der en nyskalering af de eksisterende 
mærker.

En database over nye energieffektive 

produkter: Kommissionen foreslår, at  
alle nye produkter, der bringes i om- 
sætning i EU, registreres i en onlineda-
tabase, så der skabes større gennem- 
sigtighed, og det bliver lettere for de 
nationale myndigheder at overvåge 
markedet.

Forslaget er i overensstemmelse med 
princippet om ”energieffektivitet først” 
i strategien for energiunionen, som 
sigter mod at gøre EU’s energisystem 
mere bæredygtigt ved at sætte forbru-
gerne i stand til at træffe velinformere-
de valg. Derved skal de mange plusser 
sløjfes.
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Click er den nye håndholdte med et unikt design. Takket være Advanced Dust Control Technology (ADC) som 
giver mulighed for at støvbeholderen kan åbne 45° and 90°. Det gør tømning af beholderen meget lettere og 
simpelt uden kontakt med støv. Derudover renser en integreret børste filtret automatisk med at tryk på en knap. 
Det integrerede fugemundstykke samt børstemundstykket, er let at komme til og klar til brug.

ADC teknologi AutomAtisk filter 
rens

integreret tilbehør

www.hoover.dkyoutube.com/hoovereurope

fremtiDen i hÅnDen



AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

De første Power-varehuse er så småt 
begyndt at skyde op rundt om i landet, 
hvilket uden tvivl vil føre til øget kon-
kurrence om kunderne på det danske 
marked, herunder også på hvidevare- 
og småapparat-markedet.

Men hvordan tager konkurrenterne 
imod den nye spiller på markedet? Det 
har vi spurgt Johannes Gadsbøll (JG) 
fra WhiteAway og Peder Stedal (PS) fra 
Elgiganten om.

Bliver I direkte konkurrenter?
(PS): “Vi har allerede i dag på marke-
det mange direkte konkurrenter – både 
på nettet og ude rundt om i landet 

Kæder KLAR til kamp
– og der er ofte nye der melder sig på 
banen, og det er et vilkår, som vi befin-
der os rigtigt godt med.”
(JG): ”Expert er en veletableret spiller 
på markedet, og de har fået en bunke 
dygtige, målrettede og professionelle 
folk ombord de seneste år.

Det kan ikke undgås, at vi bliver kon- 
kurrenter med den del af sortimentet, 
som de har i hvidevarer. Konkurrence 
er rigtig sundt, og vi hilser Power vel-
kommen på det danske marked.”  

Er der plads til den nye kæde på det 
danske marked? 
(PS): “Det danske marked for forbru-
gerelektronik har altid været præget 
af en ekstremt hård konkurrence med 
mange aktører. Om der er plads til en 

mere er i sidste ende op til kunderne.”
(JG): ”I en makroøkonomisk betragt-
ning vil det umiddelbare svar være ”nej”.   
Markedet for en del af produkterne har 
været for nedadgående i nogle år, og 
de spillere der allerede er på markedet 
klarer sig i gennemsnit ret dårligt.

Men jeg tror, de bliver et friskt pust 
på markedet, og jeg er ikke i tvivl om, 
at det vil lykkedes for dem at få en 
plads. De dygtige folk, der er med på 
Powers side, ved, at man i dag ikke kan 
skabe en kæde alene ved at råbe ”pris, 
pris, pris”, men at der skal tilføres en 
merværdi til produkterne i retail leddet. 
Der er stadig en del butikker og kæder, 
der tænker meget gammeldags, og jeg 
tror, at de vil blive yderligere klemt af 
Power’s indtog.”

Power åbner i løbet af 2015 fire varehuse i Danmark, og på sigt er det meningen, 
at der i alt skal åbne op mod 28 varehuse rundt om i landet. Hvidvare-Nyt har i 
den sammenhæng talt med den nye kædes største konkurrenter om, hvordan de 
vil tage imod den nye spiller på markedet.

Klar til kamp om elektronikkunderne. 
Tæppeland i Glostrup er under forvandling 
til Power. Foto: Henrik Egede.

Peder Stedal, 
Elgiganten. 
Foto: Elgiganten

Johannes Gadsbøl, 
WhiteAway. 
Foto: WhiteAway
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Click er den nye håndholdte med et unikt design. Takket være Advanced Dust Control Technology (ADC) som 
giver mulighed for at støvbeholderen kan åbne 45° and 90°. Det gør tømning af beholderen meget lettere og 
simpelt uden kontakt med støv. Derudover renser en integreret børste filtret automatisk med at tryk på en knap. 
Det integrerede fugemundstykke samt børstemundstykket, er let at komme til og klar til brug.

ADC teknologi AutomAtisk filter 
rens

integreret tilbehør

www.hoover.dkyoutube.com/hoovereurope

fremtiDen i hÅnDen



Er det et godt træk fra deres side at 
rebrande kæden i stedet for at bruge 
det eksisterende Expert-navn?
(JG): ”Det er et spændende og modigt 
træk. Uden at vide meget om det tror 
jeg, det har været en nødvendighed, 
hvis det skulle lykkedes at gennemføre 
deres plan samtidigt med, at de eksiste-
rende Punkt1/Expert butikker skulle 
videreføres.”

Hvilke tiltag vil I tage for at imøde-
gå den øgede konkurrence, både 
online og i de fysiske butikker?
(PS): “Branchen bevæger sig enormt 
hurtigt, og derfor har vi hele tiden nye 
idéer og tiltag, som vi er parate til at 
sætte i søen, når det rigtige tidspunkt 
kommer.

Det gælder for både vores net-butik 
og vores fysiske butikker, at de er under 
konstant udvikling og forbedring, så  
kunderne kan være sikre på at få den  
bedste oplevelse uanset hvor de hen-
vender sig til os. God kundeservice 
og dygtige medarbejdere er kernen i 
Elgiganten.”
(JG): ”Vi har ikke planlagt særlige akti-
viteter. Vi oplever, at 
vi spiller på forskel-
lige baner, hvor vi er 
fokuserede online og 
med mindre ejerdrev-
ne butikker i et helt 

andet format end Power. Vi holder fast i 
vores meget simple formel og bliver ved 
vores ”læst”.” 

Powers norske ejere er åbenbart vil-
lige til at bruge en del penge på at 
gøre et massivt indhug i det danske 
marked, hvilket med stor sandsyn-
lighed vil føre til priskrig blandt de 
store spillere i Danmark. Er I i en 
periode villige til at give køb på jeres 
lønsomhed for at gøre livet surt for 
Expert og Power?
(PS): “For os handler det ikke om at 
gøre livet surt for konkurrenterne, men 
om at gøre livet lettere og bedre for 
vores kunder.

Det er vores fokus, og det vil det og- 
så være i fremtiden. Vi lever af alle vores  
glade kunder, og så længe vi har glade 
og tilfredse kunder, så har vi en god 
forretning.”
(JG): ”Som sagt ser vi frem til deres 
indtog i Danmark og har på ingen måde  
intentioner om at gøre livet surt for no-
gen. Vi har rigeligt at gøre med at åbne 
Skousen butikker i Norge og vækste 
online butikken i Norge og Sverige.”

På deres hjemmeside, hvor man allerede nu kan handle, beskriver Power sig 
således:

LIDT BEDRE. MEGET SJOVERE. ALTID BILLIGT!
POWER er Danmarks nye elektronikkæde, og vi kommer over de næste par år til 
at tage Danmark med storm. Alene i 2015 åbner vi fire spritnye, store POWER 
houses i hovedstadsområdet samt et i Odense. Men vi stopper ikke her. I løbet af 
de næste par år vil en lang række nye POWER houses skyde op over alt i landet til 
glæde for pris- og kvalitetsbevidste danskere.
Vores mission er at gøre det til en oplevelse at købe elektronik. Derfor er POWER 
et sted fyldt med energi, begejstring og vigtigst 
af alt god service. Vi har nemlig de mest engage-
rede sælgere, de dygtigste ledere og de mest 
smilende kassemedarbejdere. Vi kan nemlig 
lide det, vi laver.

”Konkurrence er rigtigt sundt og vi hilser Power 
velkommen på det danske marked.” 
                                           Johannes Gadsbøl, WhiteAway.

“Branchen bevæger sig enormt hurtigt, 
og derfor har vi hele tiden tiden nye 
idéer og tiltag.” 
                          Peder Stedal, Elgiganten.
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ANNONCE

Vi har ikke 
opfundet hjulet, 
men vi har lært 
det at lave mad.

Kontrolringen i stål er, sammen med 

det knivskarpe TFT-display med tekst 

og symboler, særdeles brugerven-

lig og nem at betjene. Der er en hel 

menu med retter at vælge mellem, 

når man vil bruge ovnens automatiske 

funktioner. Du skal blot dreje hjulet 

frem til den ret, der skal tilberedes, 

og trykke på start, så klarer ovnen 

resten. Det har aldrig været nemmere 

at få et perfekt resultat.

Alle produkter i Bosch Serie 8 passer 

perfekt sammen, så uanset hvilke 

indbygningsprodukter man ønsker at 

kombinere – vertikalt eller horisontalt 

– får køkkenet et harmonisk visuelt 

udtryk. Ovnene fås, foruden i stål, 

også i en kombination af stål og glas 

i farverne Arctic White og Vulcano 

Black. Se mere på bosch-home.dk
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perfekt sammen, så uanset hvilke 
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Bosch i mindste detalje. Nu lancerer vi den helt nye serie af indbygningsproduk-
ter; Bosch Serie 8. I serien finder du ovne, kompaktovne og kaffemaskiner til ind-
bygning. Alle med flot TFT-display og helt enkelt betjening – bare drej på hjulet, 
så får du et hav af tilberedningsmuligheder frem og vælger nemt funktion. Aldrig 
har det været nemmere at få et perfekt resultat. Tag et kig på vores automatiske 
ovne på bosch-home.dk

Design à la carte.
Teknologi à la Bosch.
Serie 8 – passer i alle køkkener. 
Og til alle behov.



ÖKOKombi  
Vaske-/tørremaskine

En AEG-initieret dokumentar om fremtidens tøj. Vi møder 
pionerer i tøjindustrien og prøver at forstå, hvad det næste 
bliver, og hvordan vi kan gøre fremtidens tøj mere bæredygtigt.  
Se filmen og læs mere på aeg-electrolux.dk

PERFEKT VASK.
PERFEKT TØRRING.
I én og samme maskine.

Så stor er reduktionen i  
ÖKOKombi vaske-/tørremaskinens 

energi- og vandforbrug. 

- 40%

EN GOD VEN AF FAMILIEN
Med den nye ÖKOKombi 2 i 1 fra AEG kan du få vasket, damprenset 
og tørret dit tøj til perfektion i én og samme maskine – fra sokker og 
t-shirts til habitter, cashmere cardigans og silkekjoler. 

Den klarer det hele effektivt og skånsomt – og med unikke special-
funktioner som damp, genopfriskning og uldvask og -tørring har 
du altid det rette vaskeprogram lige ved hånden.

ÖKOKombi er udviklet til at være en god ven af familien, og så er den 
tilmed 40% mere energieffektiv end andre vaske-/tørremaskiner. 

www.aeg-home.dk 
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NYE BLACK OG 
WHITE WING-
EMHÆTTER
Miele lancerer de nye Black og White 
Wing-vægemhætter i flot design i 60 
cm og i 80 cm bredde. DA 6066 W 
og DA 6086 W har et flot, moderne 
design og et meget lavt lydniveau. 
Emhætterne kan installeres både med 
udluftning til det fri eller med recirku-
lation med kulfilter og kan placeres frit 
på væggen.

Mieles emhætter er produceret i  
bedste kvalitet og testet til 20 års hold- 
barhed. 

NY WILFA-BLENDER MED 
2,5 HESTEKRÆFTER
Wilfa har lanceret blenderen, Raw Fuel, som har hele 2,5 
hestekræfter, hvilket svarer til en plæneklipper. Med 22.000 
omdrejninger i minuttet finknuses is, grøntsager, frugt,  
nødder og kerner.

Raw Fuel kan desuden 
gøre indholdet i kanden 
varmt på få minutter, så 
man nemt kan lave sup-
per, saucer, børnemad og 
meget mere. Derudover 
knuser Raw Fuel nemt 
is og frosne bær, hvilket 
gør den ideel til at lave 
smoothies, slush-ice, 
frappuccinos og andre 
kolde drikke i. Raw Fuel 
er desuden udstyret med 
en madstav med tempe-
raturmåler og en kande, 
der tåler op til 100 gra-
der. Og så har blenderen 
10-års garanti på både 
kniv og motor.

VIRTUELLE FLAMMER 
HJÆLPER DIG MED 
MADLAVNINGEN 
At lave mad på et induktionskomfur har aldrig været nem-
mere. Samsungs NZ9900-induktionskogeplade er nemlig  
udstyret med virtuelle flammer, så man nemt kan se den  
aktuelle temperatur. Kogepladen er desuden udstyret med  
en mag-netisk drejeknap til hurtig temperaturregulering,  
så man ikke skal bekymre sig om fedtede eller våde fingre.

MIDDAGSSELSKABER UDEN 
BEGRÆNSNINGER
Den nye XXL opvaskemaskine fra ASKO er en af de mest rummelige og fleksible  
på markedet. Med en kapacitet på op til 18 kuverter og fire fleksible kurve gør 
opvaskemaskinen det nu muligt at invitere både familie og venner til hyggeligt sel-
skab uden at bekymre sig om opvasken. 

Opvaskemaskinen har flere spulezoner, som aktiveres i løbet af en vaskecyklus.  
De omfatter specialiserede kraf-
tige spulezoner til grundig ren-
gøring af store gryder og pander 
samt smalle genstande som f.eks. 
vaser og sutteflasker. 

De nordiske lande og deres  
befolkninger skiller sig ud fra 
resten af verden på ét punkt, nem- 
lig vores fælles tradition for at 
invitere gæster indenfor i vores 
hjem. I stedet for at mødes på 
restauranter eller caféer foretræk-
ker vi at invitere hinanden hjem 
til middag og nyde hinandens 
selskab i mere personlige rammer.  
Med den nye ASKO XXL opvaske- 
maskine er det nu muligt at invi-
tere endnu flere gæster uden at 
skulle tænke på opvasken. 

PRODUKTNYT
➜
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ÖKOKombi  
Vaske-/tørremaskine

En AEG-initieret dokumentar om fremtidens tøj. Vi møder 
pionerer i tøjindustrien og prøver at forstå, hvad det næste 
bliver, og hvordan vi kan gøre fremtidens tøj mere bæredygtigt.  
Se filmen og læs mere på aeg-electrolux.dk

PERFEKT VASK.
PERFEKT TØRRING.
I én og samme maskine.

Så stor er reduktionen i  
ÖKOKombi vaske-/tørremaskinens 

energi- og vandforbrug. 

- 40%

EN GOD VEN AF FAMILIEN
Med den nye ÖKOKombi 2 i 1 fra AEG kan du få vasket, damprenset 
og tørret dit tøj til perfektion i én og samme maskine – fra sokker og 
t-shirts til habitter, cashmere cardigans og silkekjoler. 

Den klarer det hele effektivt og skånsomt – og med unikke special-
funktioner som damp, genopfriskning og uldvask og -tørring har 
du altid det rette vaskeprogram lige ved hånden.

ÖKOKombi er udviklet til at være en god ven af familien, og så er den 
tilmed 40% mere energieffektiv end andre vaske-/tørremaskiner. 

www.aeg-home.dk 
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wilfa
 annonce

Wilfa introducerer en ny multi- 
funktionsblender, som med sine 
hele 2,5 hestekræfter har lige så 
meget power som en plæne- 
klipper! Det betyder, at den 
finknuser alt lige fra isterninger, 
grøntsager, frugt, nødder og 
kerner – helt uden problemer. 

Med Wilfa Raw Fuel kan du lave 
næringsrige, varme supper og 
iskolde smoothies. 

Læs mere på Wilfa.dk eller  
Facebook.com/WilfaDanmark

RÅ
NYHED 
fra Wilfaraw fuel

Rå hestekræfter til 
dit køkken!

raw fuel

 
 

Er udstyret 
med en 

madstav med 
termometer, så 

du kan måle  
temperaturen 

i kanden.
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En branche i godt humør sætter i starten af september kursen mod 
Berlin. Trods kriser og krige er den globale vækstprognose for salget 
af elektronik på 1,5% for 2015. 

Igen i år vil IFA-messen og Berlin 
været et samlende midtpunkt – for 
den danske branche og for de globale 
producenter af elektronik, hvidevarer 
og elektriske husholdningapparater.

Flere end nogensinde forventes til 
elektronik- og hvidevarefesten. 

Hvidevarer og hjemmets apparater 
kom med på messen i 2008. I år er  
producent-deltagelsen næsten komplet, 
idet også Whirlpool – verdens største 

producent – har meldt sin ankomst 
”med alle brands”. Whirlpool udstil-
ler i hal 9 – og var sidste år for første 
gang på IFA-messen med Bauknecht-
brandet.

En stolt Messe Berlin-chef, Christian 
Göke, kan desuden fortælle, at messen 
har en 100% dækning af leverandører 
til fremtidens forbundne hjem – et 
tema, der forventes at blive stort på 
årets messe. 

”IFA ser det som sin rolle at hjælpe 
industrien med fornyelse og foran-
dring”, siger Göke forud for årets 
messe, som arrangørerne forventer slår 
rekorder – bl. a. antal internationale 
journalister og internationale erhvervs-
gæster.

IFA talte for ti år siden tysk. I dag  
taler IFA til hele verden.                    

he

120 
lande er repræsenteret på IFA – af producenter, kunder  og 
journalister

2600 
internationale journalister dækkede IFA i 2014, ud af i alt 
ca. 5.000 journalister

48.000
Internationale Trade Visitors besøger messen – ud af i alt 
140.000. 

1980 
var året, hvor et TV kostede en månedsløn for en industri-
arbejder. I 2015 koster et TV en ugeløn.

3% 
er den globale vækstprognose fra GfK for hvidevare-salget i 
2015.

4% 
er den globale vækstprognose fra GfK for salget af SDA, 
Small Domestic Appliances.

BEYOND 
Smart, Relevance is Key er et af messens temaer, hvor en række 
eksperter torsdag den 3. september 
sætter fokus på den udvikling, der 
trækker forbrugerne i retning af 
fremtidens smarte hjem.  

”Verdens centrum en uge i september – Berlin og IFA-messen har siden slutningen af 1920erne dannet rammen om elektro-
nikbranchens 

messer”. 

BRANCHE I HOPLA BRANCHE I HOPLA 
går til messe

Wilfa introducerer en ny multi- 
funktionsblender, som med sine 
hele 2,5 hestekræfter har lige så 
meget power som en plæne- 
klipper! Det betyder, at den 
finknuser alt lige fra isterninger, 
grøntsager, frugt, nødder og 
kerner – helt uden problemer. 

Med Wilfa Raw Fuel kan du lave 
næringsrige, varme supper og 
iskolde smoothies. 

Læs mere på Wilfa.dk eller  
Facebook.com/WilfaDanmark
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HOLD ØJE MED 
OVNEN FRA 
TERRASSEN 
Hvorfor løbe frem og tilbage til 
køkkenet hele tiden?  Med Samsungs 
NV9900-ovn styrer du nemt madlav- 
ningen fra din solstol på terrassen via 
WiFi-forbindelsen på din smartphone. 
Fx kan du tænde og slukke for ovnen  
fra telefonen, ligesom du kan tjekke 
status på temperatur og stegetid. 

Fugt og varme fordeles desuden  
jævnt i ovnen takket være den særlige 
Vapour Technology, som hjælper med  
at skabe perfekte resultater i køkkenet.

Farøvej 30 · 9800 Hjørring · Tlf. +45 98 92 62 33
Valhøjs Allé 190 · 2610 Rødovre · Tlf. +45 36 70 70 29
www.thermex.dk · info@thermex.dk

THeRmex scAndinAViA As

SMUKT  
DESIGN

Model SWINDON er et væghængt emfang, der med den buede glas-plade, 
gør at Em og os ledes direkte mod filtret, for derfra at blive suget væk. 

SWINDON er i et moderne og elegant design, som passer i de fleste 
køkkener.

ProduktsPecifikationer:
mOdeL: Vægmonteret
mATeRiALe: Rustfrit stål/sort
mÅL:  600-700-900 mm
HAsTiGHedeR:  3 hastigheder
FiLTeR:  Alufilter
LYs: 2x3 W Led

tekniske data:
  600 / 700 mm: 900 mm:
sTRøm: 230 V 230 V 
LuFTmænGde min.: 412 m³ /t 412 m³ /t
LuFTmænGde mAx.: 571 m³ /t 571 m³ /t
LYd niVeAu: 56-67 dB(A) 56-68 dB(A)
KAnAL: ø150 mm ø150 mm
eneRGi KLAsse: d d

se alle nyhederne fra Thermex i det nye COLLECTION 2015 katalog på www.thermex.dk

NYHED


