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seks spådomme

8

2016 går på hæld.
Det ender med at blive et rekordår, når vi måler den samlede afsætning af hvidevarer og små elektriske hushold-

Udviklingen ifølge forhandlerne

ningsapparater. Bedre end det hidtidige rekordår 2007.

Landets fire største kæder opridser deres syn på udviklingen blandt forbrugerne samt deres forventninger til

Seks fromme ønsker – og ydmyge spådomme – for 2017:
• 2017 markedet bliver bedre end 2016. Ikke med
8-10% vækst, men et par %.

det kommende år.
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• Det analoge hjem bliver digitalt i takt med, at forbrugerne skifter ud. Sagen er ikke til diskussion:
Nye hvidevarer m.m. er født digitale.
• Køkkenet er nu hjemmets inderste kerne. I nyere
byggeri og ombygning vil man måske slet ikke tale
om ”køkken”, men måske ”levezone”.

Witt går ind på sundhedsområdet
Inspireret af den nye nabo, storsygehuset i Gødstrup,

• Sundhed og personlige data om sundhed vil vokse
massivt, også ud over badevægt og løbeur. Alle menne-

er Witt gået markant ind i sundhedsteknologi med

sker i live er interesserede og potentielle kunder, ikke?

åbningen af Witt Clinic.

• Sikkerhed bliver central for hvidevarebranchen og
dens omverden, i takt med digitaliseringen. Vil vi i
2017 se de første hack mod det smarte hjem?
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• Vi vil eje – men nogle vil også leje. Vil 2017 blive året,
hvor vi ser nye tiltag over for forbrugere, der vil have
det hele som en service?

Julen er højsæson for småapparater

Spåmænd har det med at blive til grin.

Salget af småapparater går strygende i december, og

For ikke at stå alene har jeg bedt branchens retail-aktører

bud på den perfekte julegave.

Hvidvare-Nyt bringer en oversigt over producenternes

være spåmænd også. Læs derfor inde i dette blad om
spådommene, som de ser ud for El-Giganten, Power,
Whiteaway/Skousen samt Hvidt og Frit.

33

Medlemsmøde i FEHA
Forbrugerne er ikke til køb-og-smid-væk, men det er
de færreste af dem, der er villige til at deltage i dele-

God jul, godt nytår – og god læselyst!

økonomien.
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Forsidefoto Witt har bygget et særegent, kugleformet hus,
som kan bruges til events, salgstræning og meget mere.
Foto: Jakob Medgyesi.

DEN NYE ROOMBA® 980 ROBOTSTØVSUGER fortsætter til arbejdet er færdigt. Den
støvsuger kontinuerligt i op til to timer*, og kører automatisk i opladning når dette
behøves. Den klarer alt fra dyrehår til den almindelige hverdagsstøvsugning og øger
automatisk sugestyrken på tæpper og måtter, hvor snavs og støv har en særlig evne
til at gemme sig. Den navigerer problemløst og eﬀektivt gennem dit hjem, mens den
støvsuger under møblerne samt undgår forhindringer og trapper. Med iRobot HOME
app kan du programmere Roomba 980 til at klare støvsugningen, uanset hvor du
beﬁnder dig. Få mere information om den nye Roomba 980 på www.witt.zone/irobot
*Testet i iRobots Home Test Lab på hårde gulvoverﬂ ader. Driftstider kan variere.

© 2015 iRobot Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. iRobot og
Roomba er registrerede varemærker under iRobot Corporation.

Branchen og verden
Ny Nilfisk
Smarte ældre
Ældre Sagens medlemsblad er Danmarks største målt på oplag – og
FEHA havde i oktober æren at give
konkrete bud på fremtidens smarte
hjem for de ældre.
Især enkel og praktisk sundhedsteknologi vil vinde frem. ”Den gode
nyhed er, de ældre ikke behøver være
elektronikkyndige for at bruge fremtidens produkter. De bliver ikke svære
at betjene”, siger FEHA’s direktør,
Henrik Egede, til bladet.

Danske Nilfisk præsenterede på et
pressemøde i oktober produktet
Horizon – virksomhedens første
industri-vaskerobot.
Ambitionen er, at autonome rengøringsmaskiner kan nedbringe omkostninger ved rengøring samtidig
med, at kvaliteten fastholdes.
Horizon er udviklet sammen med
Carnegie Robots i Pittsburgh. Nilfisk
er – på forbrugersiden – stiftende
medlem af FEHA.

Marked mod rekord
2016 tegner efter tre kvartaler til at blive et samlet rekordår for afsætningen af hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater i Danmark.
De såkaldt store apparater (hvidevarer) ligger i et plus på 10% i styk, 12% i værdi i
forhold til 2015. De små apparater har efter mange års fremgang et plus på 1% i styk,
5% i værdi.

Fryseren under
pres
I et marked, hvor de fleste produkter
har vækst, skiller fryseboksen og kummefryseren sig ud ved at have negative
afsætningstal.
Det sker på trods af, at produkternes energiforbrug er blevet markant
mindsket.
Brancheorganisationen Landbrug og
Fødevarer har analyseret på baggrunden
for det vigende frysersalg. Forbrugerens ønske om friske råvarer ligger bag.
Omvendt vurderes det, at netop fokus
på mindre madspild og respekt for fødevarer kan give en revival for fryserne.

Kemi-skat i Sverige

Hvidt og Frit
flyttet
Hvidt og Frit er vokset ud af kædens
hidtidige rammer på Bagsværd Torv
og har flyttet kædekontoret til Ballerup. Den ny adresse er WTC Ballerup,
Borupvang 3, 2750 Ballerup.
Hvidt og Frit har som landsdækkende
kæde nu 80 butikker og en markedsandel på 10% som årets målsætning.

Den svenske Riksdag vedtog i oktober
en såkaldt ”kemikalieskat”, der fra
1. juli lægger en særlig skat på elektronik, hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.
Den ny skat vil være op til 320 svenske kr., ca. DKK 250, pr. produkt.
Svensk erhvervsliv, herunder elektronik- og hvidevarebrancheforeninger,
har kæmpet imod det ny tiltag. Det er
endnu uklart, hvilke konsekvenser den
ny svenske regel vil få for afsætning og
distribution

Musk på taget
Hvidevarerne ligner sig selv, men omkring hjemmet og dets energiforsyning sker lige nu en hel del.
I november præsenterede fx Tesla-stifteren Elon Musk en nyhed: et helt tag af solceller – Solar
Roof – der kan drive hjemmets energiforbrug.
Ingen tvivl om, at branchen vil høre mere til Musk og andre fornyelser på forsyningssiden.
Hvidvare-Nyt 6 • 2016
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Todd Bracher – amerikansk
design med dansk studiefortid
– vil fortælle os, at fremtidens
rum har zoner, ikke ”værelser”.

Living Kitchen 2017
Køkkenet – hjemmets hjerte

UltraPower
samme rengøringsresultater med
én støvsuger.

Af Henrik Egede

B

ilen er indbegrebet af det familiære
statussymbol.
Bilen viser familiens økonomiske
formåen, sans for design og afslører hurtigt et par andre sandheder om dens ejer
samtidig. Sporty, praktisk eller bare dyr.
Køkkenet er nu på vej til at afløse
eller supplere bilen som statussymbol.
Forbrugeren investerer i dag så meget –
pr. kvadratmeter – i køkkenet, at husets
travle hjerte kan gøre bilen rangen
stridig som statussymbol.
Det fremgik, da IMM Cologne
(Kölnmesse) inviterede til internationalt
pressemøde i Salzburg forud for Living
Kitchen-messen 16.-22. januar 2017 i
Köln.
Kirk Mangels, direktør for Die Moderne Küche (den tyske køkkenbranches
brancheforening), bragte billedet med
sig i sin præsentation på pressemødet.
Præsentationen var understøttet af
tal. For 90 år siden var køkkenet ikke
hjemmets hjerte – snarere en blindtarm.
Madlavning fandt sted på et areal, der
var mindre end 10 kvadratmeter – isoleret fra resten af familien og overladt til
husmoder og evt. tjenestefolk.
I dag er køkkenet hjemmets hjerte,
med stigende investeringer til følge.
Køkkenernes areal stiger og stiger i takt
med, de åbne (samtale)køkkener vinder
frem. Gennemsnitsprisen pr. indkøbt
køkken i nybyggeri i Tyskland er i dag
ca. DKK 50.000. I 2011 var gennemsnitsprisen DKK 42.000. Intet tyder på,
at investeringstakten falder.
Når køkkenet, i takt med forbrugernes udskiftning af produkter, bliver op-
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koblet til internet og apps, vil køkkenet
i endnu højere grad trække familien til,
sagde Kirk Mangels.
På Living Kitchen udstiller i januar en
række førende producenter (og FEHAmedlemmer) samt køkkenkæder, møbelvirksomheder etc.
Hvidvare-Nyt dækker messen med
køkken-vinkel i bladets første 2017-udgave.
Hvidvare-Nyt var inviteret til Salzburg
af Kölnmesse/Living Kitchen.
Das Haus

Et hus er ikke et hus. Vore boliger vil
forandre sig.
New york-designeren Todd Bracher
vil på Living Kitchen-messen skitsere sin
vision om fremtidens boligform – og
dermed også om ”køkkenets” placering
i forbrugerens fremtidige livsstil.
Todd Bracher, med en fortid som
studerende og designer i København,
bl.a. for Georg Jensen og Republic of
Fritz Hansen, vil i Das Haus gøre op
med den traditionelle inddeling af huset
i entre, værelse, køkken, stue og bad.
I stedet forestiller Todd Bracher sig
et gennemsigtigt hus inddelt i zoner,
der går over i hinanden med overskrifter
som ”hvile”, ”hygiejne” og ”uddannelse”.
Køkkenet er ikke længere ”bare” et
åbent køkken, men vil være integreret
sømløst i fremtidens bolig og dens
funktionalitet.
Sådan helt hvordan visionen ser ud
… det skal nok opleves i Das Haus på
Living Kitchen 2017.

25,2 v

Litium TurboPower

5,0 km
rækkevidde

100 km/s
lufthastighed

Slip kræfterne løs!

Forhandlerne
kigger fremad

du ikke glemmer noget i farten.
En anden interessant og relativt ny
ting, som vi oplever efterspørgsel på,
er en ny teknologi, der gør det muligt
at tilføje mere tøj til vaskemaskinen,
mens den vasker. Jeg tror mange har
oplevet lige at have sat en vaskemaskine i gang kun for at opdage, at der
gemte sig en overset t-shirt bag døren.
Den kan man nu nå at få vasket med
i samme omgang. Bekvemt og noget
som kunderne kan se en helt klar
fordel i.
Peder Stedal: ”Hvis du elsker nyt grej, så er det helt klart blevet sjovere at være hvidevare-kunde.”
Foto: Elgiganten

Elgigantens bud på
udviklingen
Adm. direktør Peder Stedal
✽ 2016 er formentlig rekordår for
afsætningen af hvidevarer. 2017
nærmer sig – hvordan er dine vækstforventninger?
Salget af hvidevarer i Elgiganten har
været rigtigt stærkt i år, og vi forventer,
at den positive udvikling fortsætter i
2017. Der kommer enormt mange
spændende produkter på markedet,
som jeg er sikker på, at kunderne gerne
vil se nærmere på.
✽ Alle taler om nye tendenser, lige
fra ”smarte apparater” til mindre
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madspild og genbrug. Hvilke tendenser oplever du er stærke for tiden?
Det store fokus på at begrænse
madspild er helt sikkert noget, som
kunderne i højere grad bliver mere og
mere opmærksomme på. Udover at
være godt for miljøet er det jo også
godt for pengepungen, så det er en
helt klassisk win-win for kunderne.
Vi ser også en rigtig stor interesse
for ”smart home” produkter, hvor
køleskabet kan fortælle dig, når du skal
handle ind eller endda tjekke indholdet
i skabet, mens du er ude at handle, så

✽ Nogle siger, hvidevarer er ved at
blive køb-og smid væk produkter.
Oplever du det?
Nej, det gør jeg ikke, pris og kvalitet
hænger heldigvis stadig sammen. Men
det er klart, at der findes kunder, der
gerne altid vil have det nyeste og mest
avancerede på markedet – og udviklingen går jo så lynende hurtigt i dag,
at disse kunder kan udskifte produkter
hyppigere end de kunne for år tilbage.
Så hvis du elsker nyt grej, så det er helt
klart blevet sjovere at være hvidevarekunde.
✽ Der er mange steder, danskerne
kan købe hvidevarer og elektriske
husholdningsapparater ved udgangen af 2016. Vil der være lige så mange ved udgangen af 2017?
Det er altid svært at kigge i krystalkuglen, så det har jeg ikke give noget bud
på. Men for min egen del glæder jeg
mig til endnu et spændende år med en
masse nye innovative produkter.

Her ved udgangen af 2016 bringer vi de fire største forhandleres bud på udviklingen i
2017, og hvilke tendenser de ser blandt produkter og forbrugere i det kommende år
oven på et rekordår for hvidevarebranchen.
Her følger Peder Stedals, Mikael Lindegaard Kristiansens, Jesper Holmegaards og
Johannes Gadsbøls bud på udviklingen i det kommende år.

Powers bud på
Udviklingen
Sales & Marketing Director
Jesper Holmegaard
✽ 2016 er formentlig rekordår for
afsætningen af hvidevarer. 2017
nærmer sig – hvordan er dine vækstforventninger?
POWER er en ny spiller på markedet,
og vi vil uden tvivl
tage store andele de
næste år. POWER
består i dag kun af
5 varehuse og en
webside – vi vil de næste år åbne op til
23 varehuse yderligere, og det vil uden
tvivl være en gamechanger for det marked, vi kender i dag på hvidevarer.
Kunderne har taget helt fantastisk
imod vores koncept, og elsker at vores
priser er elektroniske og opdateres
op til 8 gange dagligt, både i vores
POWERHOUSEs og på power.dk
samtidigt.
✽ Alle taler om nye tendenser, lige
fra ”smarte apparater” til mindre
madspild og genbrug. Hvilke tendenser oplever du er stærke for tiden?
Der sker rigtig mange spændende ting
i hvidevarebranchen – og med mine
15 år i branchen – så kan man stadig
blive helt euforisk over alle de spændende ting, som hele tiden sker.
Hele fokussen på mindre madspil og
madopbevaring generelt er ekstremt
positivt. Vi har netop haft produktkursus med vores leverandører, som på helt
fantastisk vis fortalte og beskrev overfor
vores medarbejdere, hvad forskellen er
på produkter, som virkelig sætter fokus

på madopbevaring. Her blev undervist i
hvordan 0-zoner, korrekt luftfugtighed
og avancerede kølesystemer hjælper til
at forlænge især frugt og grønts levetid
markant.
Vi så også produkter med kamera, så
du nemt kan se, hvad
du mangler, når du
står nede i supermarkedet og handler. Andre spændende
tendenser er damp og autodosering i
tøjbehandling, og at flere og flere produkter kobles på wifi så tingene snakker
sammen og alt samles i telefonen.
✽ Nogle siger, hvidevarer er ved at
blive køb-og smid væk produkter.
Oplever du det?
Både og – vi oplever faktisk en stor
fokus på bedre produkter, og at kunderne begynder at se hvidevarerne som
et møbel - som skal stå i køkkenet og
både se godt ud og være ekstremt funktionelt. Selvfølgelig er der også kunden,
som blot vil have det billigste.
Vigtigst af alt er, at kunden får et
produkt, som giver dem det, de søger
og har brug for i forhold til deres
behov. Netop derfor bruger vi meget
tid på produktoplæring i samarbejde
med vores dygtige leverandører – så
vi kan guide og rådgive vores kunder
optimalt.
✽ Der er mange steder, danskerne
kan købe hvidevarer og elektriske

Jesper Holmegaard: ”Hele fokussen på mindre madspild og madopbevaring generelt er
ekstremt positivt.”
Foto: Power.

husholdningsapparater ved udgangen af 2016. Vil der være lige så
mange ved udgangen af 2017
Det er et meget spændende spørgsmål
– detailhandlen er en meget dynamisk
branche, hvor det virkelig kræver man
følger med tiden og omstiller sig til
det, kunderne efterspørger. Senest er
der jo sket en enorm konsolidering
i elektronikbranchen, hvor vi senest
med lukningen af FONA har set flere
udsalgssteder falde bort i elektronikbranchen.
Så hvad der sker i hvidevarebranchen
er spændende, men vi tror på, at vi er
nødt til at invitere kunderne indenfor
i vores POWERHOUSEs og give dem
en oplevelse, som gør det turen værd at
besøge os og ikke vores konkurrenter,
offline såvel som online.
Hvidvare-Nyt 6 • 2016
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men også den fulde ”circular economy
pakke” hvor forbrugerne går mere og
mere op i det footprint, som varerne
efterlader fra vugge til grav. Det er et
fokus, der vinder mere og mere frem.

Johannes Gadsbøl: ”Fra kunderne oplever vi et stort fokus på Home Connect-apparater.”
Foto: WhiteAway

WhiteAway/Skousens
bud på udviklingen
CEO Johannes Gadsbøll
✽ 2016 er formentlig rekordår for
afsætningen af hvidevarer. 2017 nærmer sig – hvordan er dine vækstforventninger?
2016 har været endnu et rekordår for
Skousen og WhiteAway i Danmark.
Alle vores Skousen butikker i DK, uden
undtagelser, giver solide overskud, i
gennemsnit godt over 1 mio. pr. butik.
I 2016 har vi ikke åbnet nye butikker i
DK, men flere nye er på vej allerede fra
starten af 2017.
Hidtil har vi kun åbnet nye butikker,
men som noget nyt kommer der også
flere veldrevne butikker til, som tidligere

Mikael Lindegaard
Kristiansen: ”Vi kan
se, at forbrugerne
er blevet vant til, at
rigtig mange ting i
hjemmet kan styres
fra en smartphone
eller tablet.” Foto:
Hvidt og Frit

har været markedsført under andre
brands. En tendens jeg imødeser med
stor forventning. 2017 bliver med sikkerhed et spændende år!
✽ Alle taler om nye tendenser, lige fra
”smarte apparater” til mindre madspild og genbrug. Hvilke tendenser
oplever du er stærke for tiden?
Fra kunderne oplever vi et stort fokus
på ”Home Connect”-apparater, der kan
betjenes fra mobiltelefonen eller snakke
sammen på tværs af apparaterne. Samtidigt er der også et stort fokus på at være
grøn, herunder energivenligt forbrug,

✽ Nogle siger, hvidevarer er ved at
blive køb-og smid væk produkter.
Oplever du det?
Ja, det er min oplevelse, at flere og flere
betragter dem som køb-og smid væk
produkter. Mange kunder har fået en
opfattelse af, at det er meget dyrt at få
repareret hvidevarerne, og at det ofte er
billigere at skifte til en ny model i stedet.
Rent afsætningsmæssigt er det formentligt godt for branchen, men jeg synes
alligevel, at det er en meget uheldig
tendens set i et større verdens- og miljømæssigt perspektiv. Vi har hos os en
del fokus på, hvordan vi kan modvirke
denne tendens.
✽ Der er mange steder, danskerne
kan købe hvidevarer og elektriske
husholdningapparater ved udgangen
af 2016. Vil der være lige så mange
ved udgangen af 2017
Det er svært at spå om. Hvad jeg med
ret stor sikkerhed ved, og har mulighed
for at påvirke, er, at der er flere Skousenudsalgssteder, hvor man kan købe
hvidevarer. Det skulle også overraske
mig, hvis der ikke er en større andel af
kunderne, der handler på internettet ved
udgangen af 2017 end der er i dag.

Hvidt og Frits bud
på udviklingen
Kædedirektør
Mikael Lindegaard Kristiansen
✽ 2016 er formentlig rekordår for afsætningen af hvidevarer. 2017 nærmer sig
– hvordan er dine vækstforventninger?
Vi har oplevet en fin vækst i 2016; både
i kæden som helhed og i de enkelte butikker, og der er intet der
tyder på, at den ikke vil fortsætte i 2017.
Hvidvare-Nyt 6 • 2016
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annonce

✽ Alle taler om nye tendenser, lige fra
”smarte apparater” til mindre madspild og genbrug. Hvilke tendenser
oplever du er stærke for tiden?
Flere og flere producenter tænker
wifi ind, og produkterne kobles på
Internet of Things, IoT. Vi kan se, at
forbrugerne er blevet vant til, at rigtig
mange ting i hjemmet kan styres fra en
smartphone eller tablet: Babyalarmen,
videoovervågningen, musikstreamingen,
fjernsynet, lyset, varmepumpen, naturgaskedlen etc.
For mange unge og yngre forbrugere
vil det derfor være naturligt, at de forventer, deres hårde hvidevarer naturligvis
er på nettet. Derfor vil flere og flere producenter være på IoT, og løsningerne
bliver mere og mere sofistikerede.
✽ Nogle siger, hvidevarer er ved at
blive køb-og smid væk produkter.
Oplever du det?
Traditionelt skiftes hårde hvidevarer
ud, når de efter mange års brug er slidt
op. Når vi ser på udviklingen, så var det
computeren og andet it-udstyr, som
lærte forbrugerne at skifte hyppigt ud,
når der kom nye modeller, som kunne
mere. Denne tendens er fortsat over på
forbrugerelektronik, hvor eksempelvis
et fjernsyn skiftes med få års mellemrum.
I takt med at hårde hvidevarer bliver
koblet på IoT, og produktudviklingen
vil gå hurtigere, vil vi formentlig se
samme udvikling hér.
Jeg tror også, vi vil se en anden udvikling: Om ti år tror jeg ikke, vi sælger en
vaskemaskine. Forbrugerne har nu fået

♥

♥
♥

øjnene op for, at de kan lease en bil og
derfor hele tiden køre i en ny bil, hvor
de betaler for dét antal kilometer, de
kører. Hvorfor ikke »kun« betale for dét
antal vaske, man bruger?
Og med wifi kan forbruget nemt
afregnes, ligesom der kan sendes supplerende vaskepulver til vaskemaskinen eller
kaffe og afkalker til kaffemaskinen, når
der er brug for det.
Vi vil komme til at sælge hele løsninger – og ikke »kun« en maskine!
✽ Der er mange steder, danskerne
kan købe hvidevarer og elektriske
husholdningsapparater ved udgangen
af 2016. Vil der være lige så mange
ved udgangen af 2017
Det vil jeg tro vil være nogenlunde som
i dag.
Det er muligt, der kommer lidt flere
store varehuse – og samtidig er vi i færd
med en forskydning i branchen: Hvidt
og Frit har det sidste halvandet år haft
en tilgang af omkring 30 butikker, som
er kommet fra andre kæder, og vi har da
begrundet håb om, at lidt flere vil flytte
over til os.
Den teknologiske udvikling går stærkt
og vil gå endnu stærkere de næste ti år.
Og det stiller helt nye krav til butikkernes indretning og til personalets viden.
Fremover vil en stor del af varerne i
butikken være koblet op på sælgerens
smartphone, så han/hun kan demonstrere for kunden, hvilke smarte finesser
der er.
Det kræver også, at sælgerne forstår
produkterne for at kunne sælge dem, så
der skal også fokus på uddannelse.

♥

♥

♥

♥

Glædelig jul og godt nytår

♥
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Kære
Miele-forhandler
Så skal vi til at runde jubilæumsåret af, og det sker for fuld musik
med gang i tre store kampagner.
Vi håber naturligvis, at du er med
og giver den gas både med Mieles
Cashback-julekampagne, den
store TwinDos-kampagne samt
G 6000 EcoFlex-kampagnen, hvor
vi som bekendt giver din kunde
et helt års gratis forbrug af de nye
hurtigopløselige UltraTabs Multi
med i købet.
2016 blev desuden året, hvor vi
introducerede Mieles nye brand
univers ”Miele. Til alt det, du virkelig holder af”, og den fortælling
fortsætter naturligvis i 2017, hvor
der kommer masser af spændende
Miele-nyt, du kan kaste din kærlighed over.
Her ved årets slutning vil vi også
gerne benytte lejligheden til at
sige tak til alle jer, der valgte at
deltage i vores jubilæumsfest i
VEGA d. 21. oktober og var med
til at gøre det til en uforglemmelig
aften for os.

VI ØNSKER JER ALLE
EN RIGTIG GLÆDELIG
JUL OG ET GODT OG
LYKKEBRINGENDE
NYTår

Miele. Til alt det,
du virkelig holder af
Køb i perioden 1. november til 24. december 2016.
Køb en Miele Scout RX1 robotstøvsuger eller
CM6 espressomaskine inden jul og få kr. 350,- retur

WIKKE

til din konto efter online-registrering af maskinen.

Scout RX1 robotstøvsuger
– sort eller rød

CM6 espressomaskine
– sort eller hvid

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

Hoover Reactiv RC81 RC25 er en poseløs støvsuger med

4 x A.

Beholderen er let at tømme, uden at have kontakt med støvet. Og den har en
kapacitet på 2 liter. Separationssystemet er single cyclon, med et beskyttelsesgitter inde i beholderen. Det sikrer, at der ikke dannes en prop, som giver mindre sugeeffekt.
Børstemundstykket sidder på pistolgrebet, så det altid er lige ved hånden.
Møbel- og Fuge-mundstykkerne kan sættes fast på røret.

www.hoover.dk

Witt Dome er et miljøvenligt passivhus med
mange funktionsmuligheder.

Witt er
”den kloge mand”
Inspireret af den nye nabo, storsygehuset i Gødstrup,
er Witt gået markant ind i sundhedsteknologi
Af Henrik Egede

H

fjerde dansker over 40 år lever med
nedsat livskvalitet på grund af dårligt
kredsløb.
Apparaturet – kaldet VacuMed – giver
effektfuld behandling af symptomer, der
opstår i forbindelse med kredsløbsforstyrrelser. Seks VacuMed apparater er i
dag opstillet i Witt Clinic, den største
danske klinik af sin art.
Kunderne er ikke kun toptrænede
triatleter eller fodboldspillere fra FC
Midtjylland. Kunderne er også private
med behov for smertelindring – om end
danske læger i dag på grund af manglende (dansk) evidens endnu ikke officielt
kan henvise patienter til vakuum-terapi.
”På et tidspunkt bliver det her en
anerkendt behandling i Danmark. I dag
er vi som den kloge mand, der i gamle
dage hjalp alle, men ingen vidste, hvor
boede”, siger klinik-bestyrer i Witt
Clinic, Kim Simonsen, med et smil.
Vakuum-terapi blev udviklet i
1960’erne i Tyskland som et projekt
inden for rumfartsindustrien.

Dome kan blandt andet bruges til events,
salgstræning og showroom. Foto: Witt.

Allan Witt, som tidligere har haft kig
på lysterapi og solarie-teknologi, erhvervede agenturet på VacuMed i 2013 og
åbnede den nuværende klinik, beliggende ved siden af det kommende storsygehus i Gødstrup, midt i marts 2016.
Ambitionen stopper ikke ved at drive
egen klinik ved siden af Witt. Målet er
gennem franchise at medvirke til etablering af klinikker landet over, ligesom
produktet naturligvis som en anden
”home appliance” kan sælges direkte til
forbrugerne.
PS: Witt Clinic rummer også andet
end vakuumterapi, bl.a. et ”slimming
carpet” (en briks med et infrarødt
varmetæppe) og en fuldt fungerende
skønhedssalon, incl. et ”home tan” telt
for dem, der vil være helt sikre på hudHvidvare-Nyt 6 • 2016
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vis han har haft en introduktion til
ordsprog i skolen, så har han helt
sikkert ikke lyttet efter. I al fald
ikke, da man kom til ”skomager – bliv
ved din læst”…
Allan Witt, stifteren af Witt A/S i
Herning, har siden starten af 1990’erne
haft sit fokus på salg og import af hvidevarer – men det har ikke hindret Herning-drengen i at realisere ideer, der
ligger et pænt stykke uden for hvidevarernes normale område.
Robotter til gulvpleje og græsslåning
har i en årrække været en del af Witts
portefølje.
Inspireret af storsygehuset i Gødstrup,
der skyder op i baggrunden som ny
nabo til Witt A/S, er Allan Witt i 2016
gået videre i et nyt område: sundhed og
rehabilitering.
Med åbningen af Witt Clinic, en del
af WittCare, er Witt gået ind i intermitterende vakuumterapi, der skal hjælpe de mange danskere med dårligt
kredsløb at få bedre livskvalitet. Hver

Vacuumterapi giver effektfuld
behandling af symptomer, der
opstår i forbindelse med kredsløbsforstyrrelser.

farven nu, hvor solarier kan være på vej
ud af markedet.
Witt – med dome

Parkerer man ved den nye Witt Clinic,
får man øje på et særegent, halvkugleformet hus bag træerne. Ikke ulig,
tænker jeg, det træhus, den amerikanske
forfatter David Henry Thoreau lod
bygge ved Walden Pond i Massachusetts
for at meditere i fred for verden …
Men hvad laver sådan en trækuppel
egentlig på den midtjyske hede?
Jo, det er igen Witt, der er på spil
med et agentur uden hvidevarer.
Huset hedder Dome Home, er 135
kvadratmeter stort og 6,5 meter højt.
Huset er bygget af genbrugstræ – og
skabt af engelske Halo Asia som et miljøvenligt passivhus med mange funktionsmuligheder. Dome Home kan bruges
til events, salgstræning, showroom,
helårs- eller sommerbolig for private.
Sygehus inspirerer til juicebar
i virksomheder

Det kommende nye storsygehus i
baghaven har også inspireret Allan
Witt. Til endnu mere sundhed.
I forvejen sælger Witt de populære
slow juicere, men nu har de taget
Witt Juicebar giver virksomheder
mulighed for at give medarbejderne
et dagligt energi- og sundhedstilskud.
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skridtet videre og gjort det nemt for dig
at få et dagligt vitamintilskud i løbet af
dagen – på arbejdet.
Juice er en hurtig, enkel og lækker
måde at blive tanket op med sundhed
på. Foruden en masse immunforsvarsstyrkende antioxidanter er juice flydende
vitaminer og mineraler.
Med en Witt Juicebar ude i virksomhederne er det muligt for medarbejderne at få et dagligt energi- og sundhedstilskud, når de har allermest brug for
det. En Witt Juicebar består af en professionel Witt slow juicer ”indbygget” i
en stand med et køleskab indeholdende
vacuumpakkede poser med frugt- og
grøntsager – lige til at smide i juiceren.

I maj 2016 spurgte vi danskerne om
deres brug af smart devise i hverdagen,
og hele 38 % svarede at de brugte apps
til at organisere og styre deres hverdag.
Og når det kom til ønske om betjening
af hvidevarer via en app var disse
kategorier i top 5:
1. Vaskemaskine (34%)
2. Ovn (24,5 %)
3. Opvaskemaskine (23,8 %)
4. Kaffemaskine (17,3%)
5. Tørretumbler (10,4%).

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Hos BSH opfylder vi forbrugernes ønsker året rundt.
Når forbrugerne er klar til intelligente, opkoblede
hvidevarer, så er vi glade for at være helt med i front. Vi
er stolte af at vi i 2016 lancerede en række nye hvidevarer
med mulighed for betjening via app på smartphone eller
tablet, og dermed giver forbrugerne den mulighed for
innovationer, de efterspørger. Med produkter i samtlige
kategorier i vores varemærker Bosch og Siemens, giver
opkobling og betjening med Home Connect en effektiv
hverdag med fuldt overblik og bekvemmelighed.
Med Home Connect har du adgang til betjening af
hvidevarerne via app, så kan du bruge tiden på julehygge
og familien. Home Connect giver dig overblikket;

opskriften hentes på appen og sendes til ovnen, din
julemenu bliver perfekt. Når du står i supermarkedet,
kan du nemt sikre at du har det, du skal bruge, for
du kan hurtigt se på din smartphone, hvad du har
i køleskabet. Festtøjet til den hyggelige juleaften
tager vaskemaskinen og tørretumbleren sig af, et par
hurtige klik på mobilen, og du har fundet de helt rigtige
programmer.
Vi takker for det gode samarbejde og den stærke
indsats, I alle har ydet i årets løb. Vi glæder os til 2017,
hvor forbrugerne, I og BSH med sikkerhed får endnu
flere ønsker til innovative hvidevarer opfyldt.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

BSH Hvidevarer A/S - Telegrafvej 4 - DK-2750 Ballerup - Telefon 44 89 85 10

DAMPOVNEN TIL DEM
DER VIL LIDT MERE I ET KØKKEN
Damp, og masser af det, er altid vejen til succes i køkkenet,
uanset om det er brød, fisk eller en god mør steg, der er på menuen.

25% DAMP/75% VARMLUFT
er en optimal kombination til kød,
fjerkræ og brød, som får en mør
og smagfuld krumme og en sprød,
gylden overflade.

50% DAMP/50% VARMLUFT

er optimal til genopvarmning til mad.
Den ekstra fugt betyder, at maden ikke
udtørrer ved genopvarmning.

100% DAMP er perfekt til fisk, der

ikke ”koger ud”, samt ris og grøntsager.
Du kan sætte det hele i ovnen samtidig,
uden at det tager smag af hinanden.

Skru op for dampen, når du bager og få et perfekt resultat med en ProCombi dampovn,
3-i-1 multifunktionsovn med kombidamp.

Se mere og find inspiration på aeg.dk

10 år i rutsjebanen
1. december kunne Carsten Kulmbak fejre 10 års jubilæum som indehaver
af Skousen-butikken i Haderslev. Og der er virkelig noget at fejre oven på
de turbulente finanskrise-år.

P

ræcis en måned før jul, 2006, overtog Carsten Kulmbak Skousen-butikken i Haderslev. En veletableret
butik med adresse tæt på kædens hovedkontor og en solid kundebase med stor
loyalitet overfor den lokale, sønderjyske
kæde. Kasseapparatet var rødglødende,
både op til jul og de efterfølgende år.
Hr. og fru Danmark havde travlt med at
omsætte deres eksploderende friværdi til
materielle goder. Men i efteråret 2008
gik Leman Brothers i USA konkurs, og
resten er historie.
– Det ramte fra den ene måned til den
næste, og vi gik fra at løbe rundt til at
sidde og glo i en tom butik. Folk holdt
simpelthen op med at købe hårde hvidevarer, og vi håbede bare, at det snart
ville vende, husker Carsten Kulmbak.
Men det vendte ikke. Og da slet ikke
for hvidevarebranchen. I takt med at de
første danskere vovede sig ud på markedet igen, holdt nethandlen sit indtog
og fejede med lave priser endnu engang
de vaklende ben væk under de fysiske
butikker.

Vendepunktet

I 2011 gik Skousen-kæden konkurs, og
efter et par turbulente dage, hvor ingen
vidste, hvad der skulle ske, blev det annonceret, at netfirmaet White Away ville
overtage butikkerne.
– Både jeg og mine kolleger var overbeviste om, at det kun var for at lukke
os. Men deres strategi var en helt anden.
De havde indset, at de havde brug for
fysiske butikker, hvor kunderne kunne
opleve produkterne, og de satsede helhjertet på det, siger Carsten Kulmbak.
Men trods den helhjertede satsning
var det stadig op ad bakke i butikken i
Haderslev. Vendepunktet kom først, da
White Away i 2013 besluttede sig for
at afprøve ”Vi matcher laveste netpris”-

konceptet i en lille håndfuld udvalgte
butikker. Butikken i Haderslev var
blandt dem, og det stod hurtigt klart,
at konceptet var en kæmpe succes. For
Carsten Kulmbak betød det, at sorte tal
hurtigt afløste de røde, og i dag er hans
butik en god forretning, selv om meget
er anderledes.
Velforberedte kunder

– Der skal virkelig meget igennem for at
sikre indtjeningen, når vi arbejder med
så lave priser. Ind i mellem er der jo også
produkter, vi decideret taber penge på,
så det kræver en
meget stram og
velsmurt logistik,
for at det hænger
sammen, forklarer
Carsten Kulmbak.
Til gengæld har
konceptet vist,
at rigtig mange
kunder foretrækker at handle i en
fysisk butik, når
prisen ikke er en
barriere. I stedet
bruger kunderne
nettet flittigt til
research og er
langt mere velforberedte, når de
sætter deres ben i
butikken.

– De kommer primært for at blive
bekræftet i deres valg, og vi skal så
vise dem, at det var turen værd at
komme ind til os i stedet for at handle på nettet. Derfor lægger vi ekstra
stor vægt på behovsafdækningen og
viser dem aldrig et produkt, før vi er
helt sikre på, hvor de ligger henne.
For kunderne er vi rådgivere, der kan
vurdere deres konkrete situation i
forhold til de fakta, de selv kan finde.
Og den opgave må vi ikke svigte,
så mister vi hele vores berettigelse,
fastslår Carsten Kulmbak.

– Vi skal vise kunderne, at det var
turen værd at komme
ind til os i stedet for
at handle på nettet, siger Carsten
Kulmbak, der kan
fejre 10 år som indehaver af Skousenbutikken i Haderslev.
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Få flere vitaminer i den kolde vintertid

Plantui er en Finsk design og food tech
virksomhed, der har specialiseret sig i
processen omkring dyrkning indendørs
uden brug af jord.
Plantui™ Smart Garden kombinerer
et udvalg af pt. 42 forskellige plantetyper og garanterer den bedste kunde-

♥

oplevelse med at dyrke egne planter
hjemme.
Rene, friske, sunde og velsmagende
grønne planter uden jord og pesticider.
Innovationen bygger på en expertgruppes forskning i, hvordan planter

og urter vokser optimalt gennem en
kombination af det rette lysspektrum,
næringsstoffer og automatisk vanding.
Plantuis metode bygger på akvakultur, og planterne indeholder flere
C-vitaminer og Beta-karoten end i
urter, som vokser i naturen.

KitchenAid à la mode

Design og kvalitet spiller en stadig mere
væsentlig rolle i mange forbrugeres
dagligdag. Retro-stilen er IN, og det
kan ses i forbrugernes hjem - også når
der vælges køkkenudstyr.
Den legendariske Artisan køkkenmaskine fra amerikanske KitchenAid®
er ingen undtagelse.
KitchenAids køkkenmaskine blev

20

Hvidvare-Nyt 6 • 2016

udviklet i USA i 1919, og i 1937 gav
designeren Egmont Arens maskinen det
udseende, vi kender i dag. Maskinen
har høstet utallige designpriser, og kan
ses på museer verden over – bl.a. er den
en del af den permanente samling på
Museum of Modern Art i New York og
i San Francisco.
Den 11 kg tunge køkkenmaskine er
fremstillet af 97 pct. metal, og har en
energieffektiv 300 Watt drivkraftmotor med 10 hastigheder,
som klarer selv de
hårdeste opgaver
uden brug af unødig
strøm. Til en almindelig dej bruger den
typisk kun mellem
60 og 70 watt, så de
300 watt, maskinen
kan yde ved maksimal belastning, er
mere end rigeligt til
de hårdeste opgaver. Den
har et unikt planetarisk røre/
blande-system (patenteret

af KitchenAid i 1919), som betyder,
at maskinen rører i cirkler den ene vej,
samtidig med at akslen drejer rundt den
anden vej. På den måde piskes/æltes
alt hurtigt og omhyggeligt - helt op til
skålens kant.
Til maskinen er udviklet mange ekstra
tilbehørsdele, som gør Artisan mixeren
til en endnu større hjælper i køkkenet.
Af ekstra tilbehørsdele kan bl.a. nævnes
isforsats, pastavalse, kødhakker, pølsehorn og råkostjern.
Alle KitchenAids maskiner gennemgår
en meget nøje kvalitets- og sikkerhedstest, som bl.a. er med til at give køkkenmaskinen en gennemsnitlig levealder
på 30 år.
Med afsæt i KitchenAids køkkenmaskine retro-stil er sortimentet udvidet
til også at omfatte blendere, foodprocessorer, toastere, kaffekværne, elkedler
og espressomaskiner m.m. Produkterne
fås i en lang række farver – og er alle
udviklet ud fra et 80 år gammelt
design-perspektiv. KitchenAid à la
mode.

♥♥

♥

♥

Mieles jul

I år har Miele valgt at sætte fokus på CM6espressomaskiner og Scout RX1-robotstøvsugere i den årlige Julekampagne med en
Cashback-kampagne, som kører helt frem til
juleaften.
Sidste år erfarede vi, at danskerne gerne vil
have Miele-pakker under juletræet, så mon
ikke, at der igen i år sniger sig en enkelt Miele
robotstøvsuger eller CM6-espressomaskine
under et par juletræer rundt om i Danmark.
Cashback-kampagnen, som startede den
1. november, vil nok også vise sig at være en
god kampagne til Black Friday, som i år ligger
fredag den 25. november.
Årets Julekampagne bruges i år samtidig til
at lancere en ny linje af Miele espressomaskiner, som netop er kommet i handelen.
De nye CM6-espressomaskiner har de
samme velkendte produkt-highlights som de
oprindelige CM6-maskiner, såsom:
• Perfekte resultater og intens kaffesmag
med det innovative Aromatic System
• Perfekt mælkeskum til kaffespecialiteterne
med cappucinatorer med centralt placeret
udløb
• Fuldautomatisk perfektion med One-Touch
og OneTouch for Two-automatik
• Varme kopper lige ved hånden takket være
kopvarmeren på toppen af produktet
• Nem og behagelig rengøring eftersom de
fleste dele går i opvasken, og maskinens
information sikrer god vedligehold.
Derudover har de nye CM6-maskiner et
nyt og moderne design samt mulighed for
kaffekande-funktion.

♥
♥ ♥

♥

♥

Danskernes foretrukne filterkaffemaskine med nye funktioner

Med flere end 1 million solgte Melitta Excellent kaffemaskiner er det uden
tvivl danskernes foretrukne kaffemaskine. Melitta har nu lanceret sin Excellent
version 4.0 med nye tekniske features, som forbedrer den ægte kaffenydelse.
Melitta Excellent 4.0 har en forbedret filtertragt med manuelt drypstop,
som forhindrer kaffepletter på køkkenbordet eller gulvet. Dernæst har Melitta
Excellent 4.0 fået et ergonomisk håndtag ”360”, som beskytter brugeren fra
at brænde sig på glasset. Udviklingen af Melitta Excellent er med stor respekt
for de tekniske og klassiske features, som altid har være kendetegnet for denne
kvalitet kaffemaskine.
Cremet, mere cremet, CREMIO®

Melitta® Cremio® i et højkvalitets rustfri stål look laver perfekt mælkeskum
til kaffespecialiteter på et øjeblik. Melitta® Cremio® kan både tilberede koldt
og varmt mælkeskum. Slip-let beholder med Easy-handling låg gør det let at
rengøre.
Kapacitet for mælkeskum 150 ml, varm mælk 250 ml. Base med ledningsfri
beholder.
MELITTA® CREMIO® har modtaget Best Product Award 2016-2017 fra
Plus X Award.
Nyskabelsen til et ubegrænset udvalg af nydelse.

Melitta tilbyder ægte innovation med den nye, fuldautomatiske Caffeo® Varianza® kaffemaskine.
For første gang et ubegrænset udvalg af kaffebønner – My Bean Select. Med
denne eksklusive funktion på den nye Caffeo® Varianza® kan man opleve et
ubegrænset udvalg af kaffebønner kop efter kop.
My Bean Select giver muligheden for at lave den yndlingsdrik, man ønsker –
med de kaffebønner man ønsker.
Med Melitta® Best Aroma System Plus laves individuel kværning til hver
kop og en komplet tømning af kværnen hver gang. Det beskytter de værdifulde
smage og aromaer perfekt.
Aromasafe forseglingen på bønnebeholderen garanterer langtidsholdbar frisk
kaffesmag.
Hvidvare-Nyt 6 • 2016
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Den perfekte smoothie

Bosch Vita Style MIXX2GO er en oplagt julegave til folk, der
sætter pris på kraftig ydeevne og et eksklusivt design. Det er
en oplagt ven i køkkenet til folk, som er på farten og ikke vil
gå på kompromis med et sundt indspark i hverdagen. Det er
nemlig let at tage en morgensmoothie eller eftermidagsboost
med på farten. Vita Style er altså et naturligt indslag i en
hverdag, hvor man sætter pris på en pålidelig køkkenassistent
i pænt design, der gør det let at få frugt og grønt til store og
små. Blenderen kan desuden blende kolde og varme ingredienser.
Hjemmebaristaens bedste partner

Danskerne hører til et af de mest kaffedrikkende folkefærd i
verden, og vores interesse for det sorte guld inddrages ofte
i den hjemlige hygge. Udover at være kaffeentusiaster, vil
danskerne også gerne være på forkant digitalt. Vi kan og vil
styre mere og mere fra vores smartphones og tablets. I den
forbindelse giver Siemens kaffeelskere mulighed for at kombinere forkærligheden for kaffe og det digitale gennem fuldautomatiske espressomaskiner, der med enkle tryk på smartphonen
har kaffen klar.
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Siemens EQ-espressomaskiner har fire overordnede kollektioner:
EQ.5: Hurtig, enkel og smagfuld kaffe. Funktionen aromaDouble shot kan med ét tryk servere to espressoshots uden
bitter eftersmag. Mælkeskummeren autoWhirl bidrager med
det perfekte mælkeskum - manuelt som en barista eller vælg
autoWhirl Plus med oneTouch-funktion.
EQ.6: Design og enkelhed med moderne touch display.
Espresso-maskinen som med et enkelt tryk på maskinens
touchscreen serverer to kopper samtidig – almindelig kaffe
eller varianter med mælk. Med individualCup Volume er det
enkelt at tilpasse volumen eller kopstørrelsen.
EQ.9: Ren kaffenydelse med automatisk rengøring af mælkesystemet. Maskinen er udstyret med en indbygget mælkebeholder, og mælkesystemet rengøres automatisk med hjælp fra
autoMilk Clean. Nogle modeller fås med baristaMode, der gør
det muligt at lave helt personlige kaffefavoritter. En af modellerne har dualBean-system, hvilket giver mulighed for at have
to forskellige kaffebønner med separate kaffekværne, så bønnerne ikke blandes i formalingsprocessen. Fås også i en udgave
med Home Connect.

♥

Julegaven til manden – Masterpiece

Electrolux Masterpiece Collection tilbyder kompromisløs oplevelse i alle
aspekter.
Den unikke PowerTilt® teknologi
med titaniumbelagte knivblade øger
dramatisk ydeevnen i blendning, hvilket
fører til forbedret smag og glattere
teksturer.
Det tidløse og robuste design er konstrueret med stærk geometri og brug af
kvalitative materialer som Tritan™ plast,
rustfrit stål og die-casting legering.
Disse materialevalg er ikke kun til
æstetisk formål, men er nøje udvalgt til
at forbedre brugervenligheden, kvalitet
og holdbarhed af produkterne.

med titaniumbelægning og beholdere
på 2,2 l og 4,2 l i Tritan®.

ning og en forseglet beholder på 2,2 l i
Tritan®

Food Processor

Blender

Stavblender

Electrolux food processor Masterpiece
EFP9300 hakker, skiver og blander
med uovertruffen elegance takket være
PowerTilt® teknologi, den kraftige
induktionsmotor med 1200W, klinger

Electrolux eksklusive mixer / blender
Masterpiece ESB9300 giver silkeagtig
tekstur takket være en unik PowerTilt®
teknologi, kraftfuld TurboBoost motor
på 1200W, klinger med titaniumbelæg-

Electrolux Masterpiece ESTM9500 stavblender med TruFlow® Pro teknologi, tre
klinger med titaniumbelægning og en kraftig motor på 700W blander, pisker og hakker med kraft og uovertruffen præcision.

♥

♥

Vi ønsker alle
vore forhandlere,
og samarbejdspartnere, en
Glædelig Jul og
Godt Nytår.

♥

Morgentræt?

Vågn til en solopgang hver eneste dag!
I den lange vinterperiode er det
mørkt, når vi vågner, og mørkt, når vi
kommer hjem. Det kan føles unaturligt
at blive vækket af en kimende alarm i
mørket, så det er ikke så underligt, at
vi bliver stressede og kommer i dårligt
humør. Med Philips Wake-up Light
vækkes du gradvist af et lys, som langsomt bliver kraftigere. Denne model
har desuden 7 vækkelyde, som afslutter
vækningen. Du vågner af dig selv på en
behagelig måde og er mere udhvilet og
mindre stresset. Ved at blive vækket af
lys får du en bedre start på morgenen
og mere energi resten af dagen.

♥

Videreudvikling
af prisvenlig
robotstøvsuger
fra iRobot

Sig farvel til stikkende ben – og
goddag til glatte, hårfrie ben.

♥♥

Robotvirksomheden iRobot har opgraderet
deres Roomba 680 robotstøver med samme
teknologi som deres prisvindende serier.
En kombination af roterende bevægelser, fejning og støvsugning sikrer en grundig
rengøring af dine gulve. Den roterende sidebørste sørger for at komme ind i hjørnerne og langs væggene. Roomba 680 navigerer nemt under dine møbler, uden om
forhindringer og undgår trapper og afsatser. Rengøringen målrettes de steder, hvor
det trænger mest (Dirt Detect)og Roomba 680 sidder ikke fast i frynser og ledninger
(Anti-Tangle).
I stk Dual Mode Virtual Wall-barriere medfølger. Dvs. en usynlig mur, hvis robotten skal forblive inden for et bestemt område – eller en begrænset afspærring, hvis fx
hundens madskål skal undgås.
Witt Mycook Touch – DIN personlige masterchef

Uanset om du er en ambitiøs hjemmekok, husmor, travl karrierekvinde eller ganske
enkelt håbløs i et køkken, kan Witt Mycook Touch give dig den hjælp, du har brug
for til madlavningen. Den revolutionerede 9-i-1 maskine guider dig gennem hele
madlavningsprocessen – step by step, med styr på alle detaljerne, inkl. temperaturnøjagtighed. Witt Mycook Touch multimaskine kan veje, koge, dampe, hakke, røre,
blande, piske, ælte og sautere.
Det bliver ikke nemmere. Du følger blot anvisningerne , og Witt Mycook Touch
vejer ingredienserne, koger, damper, hakker, rører, blander,
pisker, ælter og sauterer alt efter behov. Hele tiden får du
tidsindikationer for den igangværende proces. Avancerede retter gøres nemme og hurtige.
Den 7” store betjeningsvenlige touch-skærm er
din private masterchef og gemmer på et socialt
netværk. Via et univers på de sociale medier kan
du publicere dine retter og dele dine erfaringer
med andre. Du kan uploade dine opskrifter, så
andre Mycook Touch-brugere har adgang til dine
opskrifter, og du til deres. Du kan få ny inspiration, gode råd, nye kontakter og kan også lære
maskinen og dens mange muligheder at kende.
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Er du træt af irriteret hud, indgroede
hår og stikkende hårvækst få dage efter
din barbering, så prøv Philips Lumea
Prestige - den mest effektive, ledningsfrie IPL-løsning, der gør underværker
for at forhindre ny hårvækst i ansigtet
og på kroppen. Skånsomme lysimpulser
holder huden silkeblød hver dag ved
regelmæssig anvendelse.

♥

Julegaven til hjemmeb
Nespresso lancerer nu den nye kaffemaskine, Expert, der giver kaffeafficionados et utal af valgmuligheder
for at brygge en kop kaffe tilpasset den
enkeltes præferencer. Fra en skummende
cappuccino over en ekstra varm ristretto
til en sort americano.
“Det har været et stort ønske fra vores

♥♥
Luft er den nye olie

Den unikke teknologi i Philips Airfryer gør,
at du kan lave retter, som normalt kræver
tilsætning af meget fedt, på en sundere
måde.
Lav dine yndlingsretter som f.eks. flæskesteg, kyllingelår, eller lækre pommes frites
med kun lidt eller slet ingen olie. Den
varme, hurtigt cirkulerende luft gør, at
maden får en sprød overflade og en fantastisk mør og saftig konsistens indeni. Nu
behøver du ikke længere at vælge mellem
sundt eller lækkert.
Få den daglige mængde frugt og
grøntsager på en nem måde.

Frugt og grøntsager er en vigtig del i en
sund kost, men det kan være svært at få tilstrækkeligt nok af dem. Med en juicer kan
du og resten af familien nemt spise den
daglige portion med god samvittighed.
Med FiberBoost-teknologien kan du indstille teksturen af din juice. Ved at dreje på
knappen vælger du, om din juice skal være
forfriskende klar, eller om den skal have
en kraftigere tekstur med op til 50 % flere
fibre. Og med en slowjuicer maksimerer
du yderligere mængden af næringsstoffer.

baristaen
kunder at få flere muligheder for at skræddersy kaffen. Derfor
introducerer vi med den nye Nespresso Expert en ny kaffestørrelse, americano, der er en større og mildere kop kaffe,” fortæller Fredrik Nilsson, landechef hos Nespresso i Danmark.
Innovation og personalisering er kerneelementer for Nespresso, og den nye Expert-kaffemaskine kombinerer de to
elementer. Med Expert kan man for eksempel let justere både
temperatur og kopstørrelse til sine personlige
ønsker.
Digitale kaffemaskiner

Nespresso lancerer nu sin første kaffemaskine skræddersyet til det digitale hjem.
Prodigio kan nemlig styres direkte fra din
smartphone. Med Prodigio kan du for eksempel brygge en kop kaffe via telefonen,
eller få en påmindelse om at bestille nye
kapsler, når du er ved at løbe tør.
“Innovation og bekvemmelighed er
centrale elementer i vores forretning,
og Nespresso har længe været anset
som pioner inden for portionsbaseret

kaffe, så det er en fornøjelse at kunne præsentere vores første
trådløst forbundne maskine. Vi ønsker at blive ved med at overraske og glæde vores Club Medlemmer, og Prodigio tilbyder
dem en unik og integreret adgang til Nespresso services”,
udtaler Claire Cloatre-Vinzant, Head of Marketing Machines
fra Nespresso.

♥

♥

♥

Nespresso lancerer ny
mælkeskummer

Nespresso har netop lanceret den
nye mælkeskummer, Aeroccino4.
Aeroccino giver dig mulighed for
at vælge hvilken type tekstur, dit
mælkeskum skal have og laver på
få sekunder dit ønskede mælkeskum, hvad enten det skal være
tæt eller luftigt, varmt eller
koldt.
Mælkeskummeren kan
desuden gå i opvaskemaskinen, så den er let at rengøre
efter brug.
Hvidvare-Nyt 6 • 2016
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kaffe, juice og brændstof til kroppen

Wilfa Raw Fuel Blender

Wilfa Raw Fuel er en kraftig højhastighedsblender med 22000 omdrejninger,
1200 W, madstav med termometer og Tritan-plastkande, der tåler temperaturer op til
100 grader. Wilfa Raw Fuel kan køre i op til 10 minutter med 22000 RPM (omdr. per
min.), i modsætning til andre blendere der kun er beregnet til kunne køre i 2-3 minutter. Med Raw Fuel kan du enkelt knuse is, lave suppe, saucer, børnemad, nøddesmør
og meget mere. Raw Fuel har tre forhånds-installerede programmer: suppe, smoothie
eller grøntsagsdrik. Raw Fuel har 7 solide knive i rustfrit stål. Knuser is, nødder, frø,
bønner og andre hårde ingredienser.
Wilfa kaffemaskine Svart Presisjon

Wilfa tager kaffe alvorligt, og har siden 1946 haft en mission om at genopdage, genskabe og videreudvikle den gode sorte Nordiske filterkaffe. Sammen med barista og
mikrorister Tim Wendelboe har Wilfa udviklet én af verdens bedste filterkaffemaskine,
’Wilfa Svart Presisjon’, som har vundet Red Dot Award og IF Product Design Award.
Wilfa promoverer den unikke Nordiske kaffekultur til verden og viser, hvorfor vi er så
stolte af vores traditioner – og med kaffe brygget på Svart Presisjon vil Wilfa én gang for
alle bevise, at filterkaffen er den eneste måde at nyde rigtig kaffe på.
Wilfa Juicemaster

Wilfa Juicemaster er en kraftig juicer
på 150 watt med keramisk kværn.
Kværnen presser, i stedet for at
centrifugere frugtkødet, hvilket gør,
at man får udnyttet frugten optimalt.
Juiceren optager ikke farve fra frugt
og grøntsager, og den har en lyddæmpet motor, som gør det
behageligt at lave juice – selv
om morgenen, hvor familien
ikke må vækkes. Juiceren
er let at gøre ren, og er ligeledes let at samle efter rengøring.
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Minihakker
Minihakker
medfølger.
medfølger.

Perfekte smoothies to go.
Det skal ikke
komme an på størrelsen.
Kvalitet til hverdag. Med vores nye miniblender VitaStyle
kan du lave sunde og lækre smoothies, selv når du tror,
du ikke har tid. Den er også fin til andre småjobs så som at
hakke løg og krydderier. Læs mere på bosch-home.dk

Flaske
til at tage med
og minihakker
medfølger.

Erfaring #1

Tid er dyrebar
Fra 0-180 °C på 5 min

GRAM har i generationer været kendt for at udvikle produkter, som gør hverdagen lettere og fylder køkkenet
med gode oplevelser. Senest har vi introduceret en helt ny serie af emfang, som både er elegante og energirigtige på samme tid. Blandt komfurer, ovne og kogeplader finder du også nemt en model, som er velegnet,
når du skal tilberede din julemiddag. Mange ovne har stabile teleskopudtræk som standard, og til de fleste
andre nye modeller kan dette købes som ekstra tilbehør. Få mere information på www.gram.dk

GRAM ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

♥

♥

♥
♥

design og funktionalitet i top
Kenwood

Vi fylder 70 år i 2017, og i den forbindelse er vi kommet med
den største lancering af nye maskiner nogensinde. Vores nyeste
flagskib er den nye Chef Titanium med 1700Watt, lys og mål
i skålen og masser af nye fede features. Fås med 4,6 liters skål
(1500watt) og 6,7 liter (1700watt) og med mere end 20 forskellige stykker tilbehør med mere end 60 funktioner.

dukt på markedet,
MQ9. MQ9 serien kommer
med 1000Watt og ActiveBlade-funktionen,
hvor kniven bevæger sig op og ned, for et væsentligt bedre
resultat. Den er blevet mere ergonomisk og har fået opdateret
PowerBell og kniv.
De' Longhi

Braun

Når det gælder stavblendere, kender de fleste vores testvinder
fra Tænk, MQ7. Nu kommer vi med et revolutionerende pro-

♥

Indenfor fuldautomatiske kaffemaskiner viser vi flaget med
intuitive, enkle og rengøringsvenlige løsninger samtidigt med,
at vi er helt i top på design og funktioner.

Moccamaster er både retro, moderigtig og stilsikker

Vores mest solgte og populære model
er KBGC972 AO Polished Silver, som
passer ind i ethvert køkken.
Men vores flotte KBGC982 AO Matt
Black flytter i stor stil ind i de flotte nye
stilrene køkkener. Den vil være at finde
på rigtig mange ønskesedler her til jul
– og det er både den unge, voksne og
ældre generation, som ønsker sig denne
flotte kaffemaskine i Matt Black – Ren
rå elegance.
Uanset hvilken model eller farve du
vælger, er Moccamaster kaffemaskine
den bedste filterkaffemaskine, som altid
får det bedste ud af den bønne, man
end måtte vælge.
Du får høj kvalitet, usædvanlig lang
levetid, håndsamlet produkt som er
individuelt testet, fremstillet af genanvendelige materialer – et produkt du
kan stole 100 % på og med op til 10 års
garanti.
Og følger man disse simple råd, er
man sikker på den bedste kaffeoplevelse:
Moccamaster er stolt over at være

den eneste leverandør af kaffemaskiner i
verden, der har opnået Guldbønnen på
alle sine kaffemaskiner.

♥

♥

Guide til den bedste sorte kaffe

De gode forbrugerråd til at lave den perfekte
kop sorte kaffe:
1. Vælg kvalitetsbønner, og prøv med bønner fra
forskellige områder, fx Guatemala og Kenya.
2. Malet kaffe mister hurtigt friskhed og smag.
Mal bønnerne selv lige før brygningen, hvis
du vil bevare den fulde smag.
3. Brug altid friskt og koldt vand og hvide filtre – med hvide filtre undgår du bismag.
4. Filterkaffe er den mest udbredte og mest optimale metode til at fastholde
kaffens smag.
5. Vandets temperatur er utrolig vigtig. Det må ikke koge, men skal være 92-96 		
grader. Varmere vand fremelsker bitre aromaer, og ved koldere temperatur folder 		
aromaerne sig ikke fuldt ud.
6. Færdiglavet kaffe skal holde en temperatur på 82-85 grader.
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.
8. Vil du have en kaffemaskine, der lever op til de nævnte standarder, så kig efter 		
mærket: Guldbønnen.

Hvidvare-Nyt 6 • 2016

29

”Herbgarden – et af flere
produkter, der skal forny
forbrugerens respekt for
naturens ressourcer”.

Til dig
og dine
kunders
behov
Du ved med garanti, hvad dine
kunder vil have. Det ved vi
også. Det er derfor, vi skaber
produkter, store som små, der
er designet til at gøre livet lidt
nemmere. Både i køkkenet,
stuen og bryggerset. Det er
her, vi oplever, vi kan gøre en
forskel for kunden. Og for dig.
Se vores produktsortiment og
kom hele vejen omkring dine
kunders behov på electrolux.dk

♥

Ønskes: nemmere og sundere madlavning
Nogle af de bedste julegaver er dem, du
kan bruge dag efter dag i køkkenet. Oplagte gavehits i år er fx ActiFry, der gør
madlavningen sjovere, sundere og lidt
lettere. Og OptiGrill, der gør det nemt at
opnå den perfekte stegning af både bøffer, kylling og fisk.
OBH Nordica har i årtier hjulpet danskerne med at gøre den daglige madlavning lidt lettere og sundere, og der er
især to gennemtestede produkter, som
kan matche de mange daglige køkkenudfordringer i de danske hjem. Den ene
er køkkenmaskinen ActiFry, der kan tilberede alt fra fisk og grøntsager til sprøde
pommes frites. Den anden nyhed er
OptiGrill, der på mange måder afløser de
traditionelle pander og gør det nemt at
opnå et velsmagende stegeresultat.
ActiFry – mindre fedt, mere smag

Med ActiFry kan du begynde madlavningen med at overveje, om dit aftensmåltid skal bygges op om enten fisk, kød,
pommes frites eller måske en gryderet.
Der er nemlig stort set ikke det, som
ActiFry ikke kan klare. Du kommer bare
ingredienserne i maskinen med lidt fedtstof, og så sørger maskinen for at stege,
vende og røre i retten undervejs – indtil
den siger værsgo, og maden er klar.
Funktionsmæssigt hører ActiFry til et
sted mellem frituregryden og ovnen, for
det er blandingen af varm luft og de minimale mængder fedtstof, der giver det
sprøde resultat. Og det er meget sund-

♥

♥♥
♥
ere, end hvis det kom fra en almindelig
frituregryde. Skal der eksempelvis sunde
pommes frites på menuen, skal du blot
tilsætte en enkelt skefuld olie til et kilo
kartofler. Og vupti, lidt senere står du
med en skål sprøde fritter med kun 3%
fedt.
Kunsten at tilberede en bøf

I takt med at vores køkkener er blevet
forvandlet til madværksteder, er gourmetmaden også rykket ind. Men det kan
være svært altid at være master chef i en
hektisk hverdag. Derfor kan det være rart

at få en hjælpende hånd – og det er lige,
hvad du får med OptiGrill, der nærmest
kan beskrives som en intelligent stegepande, der altid sørger for det perfekte
stegeresultat af både bøffer, kylling og
fisk.
Med OptiGrill kan du nemt opnå den
fuldendte gourmetoplevelse, hvor saft
og kraft bibeholdes. Grillen er så intelligent, at det eneste, du selv skal tage stilling til, er, hvordan du gerne vil have dit
kød stegt. OptiGrill måler tykkelsen og
mængden af kød og justerer stegningen
og temperaturen derefter.

Avanceret robotstøvsuger fra LG
Robotstøvsugeren LG HOM-BOT SQUARE VR65710LVMP
er din personlige rengøringshjælp, som effektivt rengører dit
hjem endnu bedre end før. Brug den bekvemme timerfunktion
og lad den automatisk udføre rengøringen hver dag. Takket
være det unikke firkantede design, Corner-teknologien og
Dual Eye 2.0™-systemet, kommer HOM-BOT SQUARE
længere ind i hjørnerne end før og gør rengøringen både
smartere og nemmere.
Det avancerede kamera-system Dual Eye 2.0™ aflæser både
gulvet og taget for at beregne en effektiv, hurtig og nøjagtig
rengørings-rute.
Dual Eye 2.0™ gør, at Hombot altid ved, hvor den befinder
sig i værelset, og ved afbrudt rengørings-rute eller når batteriet

har brug for at oplades, finder HomBot effektivt den hurtigste
rute tilbage til ladestationen eller stedet, hvor den blev afbrudt
for at fortsætte. Selvfølgelig
er der også dansk
tale.
Der gives også
10 års garanti på
den nye Smart
Inverter Motor.

♥♥
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Er fryseren blevet sidste
stop inden skraldespanden?
Næsten hver anden dansker har UFO’er liggende i fryseren.
Vi narrer os selv til at tro, vi er gode, ved at fryse madrester
ned – blot for at smide dem ud et år senere.

K

an du genkende situationen: Vi
gemmer en rest fra aftensmaden i
fryseren til senere brug. Vi glemmer
at skrive ned, hvad det er, og hvornår vi
har frosset det.
Der går et stykke tid, måske endda op
til et år.
Den lille uformelige rest bliver glemt
og forvandles stille og roligt til en UFO
(Uidentificeret Frossent Objekt).
Og en dag skal fryseren afrimes, og vi
finder UFO’en i skammekrogen, hvorefter vi kyler den ud. Og så begynder vi
forfra med at fylde op.
Er vi omsider blevet mere bæredygtige
– eller bruger vi blot de hurtige fix til
at skubbe problemerne
ud i fremtiden?
Hvad nytter det at
købe en effektiv
A+++ mærket fryser,
hvis vi glemmer at
afrime den – og
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derudover fylder den op med døde madrester? Hvad nytter det at plante egne æbletræer i haven med gode danske æbler,
mens man samtidigt fortsat køber supermarkedsæbler fløjet ind fra den anden side
af kloden?
Vi er ikke glade for spild og skal helst
være så grønne som muligt. Men når problemet er ude af syne, er det også ude af
sind. Derfor narrer vi os selv ved at skyde
problemet til hjørne og fryse madresterne
ned for blot at glemme dem. Når vi ikke
længere kan se dem, er de ikke længere et
problem for os.
Årsager til UFO’erne i fryseren er
mange: Man glemmer maden, man glemmer at skrive datoen ned, man kan ikke
gennemskue, hvad der er i pakkerne, det
er for besværligt at tø op – og man fryser
ned i for store portioner og når ikke at
spise det hele, efter at maden er tøet op.
Derved bliver fryseren sidste stop inden
skraldespanden.
Ifølge en Epinion-undersøgelse for
Stop Spild Af Mad har næsten hver anden
dansker UFO’er liggende i fryseren. For
fire ud af fem af os er det ren og skær
forglemmelse, når vi ikke får spist maden
i vores fryser.
Henrik Egede, direktør i brancheforeningen FEHA, siger, at en gennemsnitsfamilie bruger mellem 320 og 1.000 kr.
om året på fryserens elregning.
Det svarer til ca. 14 pct. af den årlige
elregning lidt afhængig af, hvor ofte der
afrimes - gør man det ikke, er forbruget
noget større. Derudover påpeger Henrik

Egede, at de glemte frostvarer er tredobbelt spild: af tid, ressourcer og energi. Ikke
for at glemme, at det også er madspild.
Hvis man ikke ønsker at omdanne sin
fryser til hangar for UFO’er, skal man
bevæbne sig med gode og nemme tricks:
Husk at portionsopdele, inden man
fryser maden ned. Fryser man to liter chili
con carne ned, skal man spise sig igennem
to liter chili con carne, når man har tøet
det op. Portionsopdeling giver langt
bedre udnyttelse af maden.
At lave et fryse-register er også en god
idé. Skriver man labels på den nedfrosne
mad, har labels tendens til at falde af.
Men man kan i stedet lave et nummereringssystem, hvor man med tusch
skriver et nummer på selve plastikposen/
bøtten. Og i et register på papir, mobiltelefon, computer eller tablet noterer man
nummeret sammen med, hvilken mad
der er tale om, og hvornår det er frosset.
At spise op i sin fryser er altid en god
idé. Det er en god idé at have alle UFO’er
et synligt sted i fryseren. Og så én gang
om måneden kaste sig ud i ’tøm fryserenretter’. Biksemad, gryderetter, tærter og
hjemmelavet pizza med frosne skjulte
skatte kan være et hit. Især her inden jul
er det en god idé at få tømt ud og gøre
plads til julens gode overskud.
Og til sidst: Hav tjek på temperaturen.
Et køleskab skal være mellem 3 og 5 grader og fryseren minus 18 grader. Og man
skal sørge for, at rimlaget i fryseren ikke
overstiger 5 mm. Overstiger rimlaget de 5
mm., vil man betale en større elregning til
ingen verdens nytte.
Det behøver faktisk ikke være besværligt at bruge maden mere bæredygtigt i
hverdagen. Men det kræver altså, at man
fører de nye vaner hele vejen igennem.

Skitse til fremtidens

forbruger

Tekst og foto: Henrik Egede

GLOSTRUP En skitse til fremtidens forbruger blev tegnet, da forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea
præsenterede nogle af sine nyeste undersøgelser på FEHA’s medlemsmøde i
Glostrup torsdag den 27. oktober.
De, der tror, verden er helt af lave,
kan ånde lettet op.
Hvidevarer er fx ikke blevet et købog smid væk produkt. Langt de fleste
forbrugere er så snusfornuftige, at de
enten selv forsøger at reparere eller tilkalder service på et defekt apparat. Kun
et mindretal – knapt 10 % – smider væk
med det samme.
De fleste forlænger holdbarheden af
deres produkt for økonomiens skyld.
Først når vi bliver ældre, stiger vores
bevidsthed omkring miljøet, fremgår
det af Nordeas undersøgelse.
I øvrigt spiller reparationer en meget
mindre rolle for familiens budget end
for 20 år siden. I dag bruges 17% af det

beløb, der brugtes i 90erne på reparation af hjemmets produkter.
En ungdomsfest

Deleøkonomi er et andet emne, der har
fyldt godt i medierne. Her kunne Ann
Lehmann Erichsen kontant konkludere,
at ”kommerciel deleøkonomi ikke fylder en pind i virkeligheden”.
I bedste fald er deleøkonomien et
hovedstads-, lavtløns- og et ungdomsfænomen. ”Deleøkonomi er en ungdomsfest – og langt fra alle unge deltager”, fastslog forbrugerøkonomen.
88% af danskerne står uden for deleøkonomien – 24% siger direkte nej tak.
Det kan godt være, vi er deleøkonomiske i den ”ikke-kommercielle” del af
vort liv, omkring lån af stiger og pælebor i grundejerforeningen.
Omkring de private livsgoder – fx
biler og hvidevarer – er vi primært indstillet på at eje. ”Vi bryder os ikke om

Ifølge Ann Lehmann Erichsen er deleøkonomien et hovedstads-, lavtløns- og en ungdomsfænomen.

at vaske tøj i andres maskiner”, mente
Ann Lehmann Erichsen.
Dermed ikke være sagt, at ejerskab og
”lineære forretningsmodeller” er eneste
forbrugsvej i fremtiden. Deleøkonomi
kan komme stærkere ind i billedet også
for hvidevarer, når ”professionelle går
ind og udvikler virkelig fordelagtige
tilbud til forbrugerne”, som Ann Lehmann Erichsen konkluderede det.
Nordeas forbrugerøkonom slog også til lyd for, at producenter – bl. a. i
hvidevarebranchen – allerede nu bør
”oppe sig med information”, både i
købs- og servicesituationer, for at skabe
styrket kundekontakt.

Nordiske markedsdata
FEHA er sammen med de øvrige nordiske brancheforeninger –
EHL, NEL og ETK – klar med et fælles markedsdata system for
salg-ind i markedet.
Den ny nordiske database opererer med fælles produktkategorier og fælles koder for både MDA og SDA produkter.
Producenterne vil fortsat rapportere til landeopdelte markeds-databaser, men disse får nu samme struktur og kodning,
hvorefter der kan samles også en fælles nordisk database på
baggrund af de indsamlede data.

Den fællesnordiske database vil træde i kraft med virkning
fra januar-rapporteringen 2017.
Godt marked & jubilæum
Hvis markedet opfører sig nogenlunde fornuftigt i fjerde
kvartal, vil 2016 blive et rekordår for branchens afsætning i
Danmark.
Det oplyste branchedirektør Henrik Egede på FEHA’s medlemsmøde i Glostrup.
Det er især et par års solid vækst inden for store apparater
(MDA), der denne gang trækker læsset. Væksten inden for
små apparater (SDA) er ifølge FEHA’s tal mindre i procent,
men lægger sig til gengæld i forlængelse af flere års positiv
markedsudvikling.
FEHA’s direktør kunne ud over de positive markedstal varsle,
at foreningen i 2017 fylder 50 år. Der afholdes branchedag,
generalforsamling og ikke mindst jubilæumsfest torsdag den
20. april 2017.
Hvem sælger hvad – og hvor? Fra 2017 får Norden samme datagrundlag for afsætningen af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.
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Danmarks første
branche- og
varekundskabsskole
fylder 50

Hands on på
Handelsfagskolen.

For 50 år siden gik 10 detailbrancher sammen om at oprette
en særlig branche- og varekundskabsskole for butikslærlinge.
Handelskostskolen, siden Handelsfagskolen, skulle imødekomme den tids stigende specialisering i detailhandlen.

H

vert år ansætter detailbranchen
mange hundrede unge i uddannelsesforløb til salgsassistenter med
profil. Eleverne veksler mellem den daglige oplæring i butikken og koncentrerede skoleforløb på Handelsfagskolen,
som i år fejrer 50 års jubilæum.
Initiativet til at oprette detailhandlens
egen skole kom fra Torben Grue, der
var direktør for Danmarks Isenkræmmerforening. Som ung isenkræmmerlærling havde han mærket på egen krop,
hvordan det var at møde på lærestedet
kl. 05 om morgenen, cykle videre til
handelsskolen efter fyraften og der sidde
på skolebænken til sent om aftenen. Til
sin afsluttende eksamen i varekundskab
blev han hørt i oste, selvom han naturligvis var mere interesseret i isenkram.
Undervisningen i varekundskab skulle
dengang dække flere forskellige brancher.

Initiativtager ville forandring

Da Torben Grue mange år senere sad i
direktørstolen for en af detailhandlens
store brancheforeninger, syntes han
egentlig ikke, der var sket de store forbedringer af butikslærlingenes uddannelse på handelsskolerne. I 1964 udsendte
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Undervisningsministeriet en bekendtgørelse, som pålagde handelsskolerne
at udbygge butikslærlingenes teoretiske
undervisning med en praktisk faglig del
inden for de enkelte brancher. Det gav
ham ideen til at oprette detailhandlens
egen branche- og varekundskabsskole.
Den skulle udbyde uddannelser tilpasset
de enkelte brancher og fungere som
kostskole, så eleverne kunne modtage
undervisning om dagen.
Handelsfagskolens DNA

Fra begyndelsen tog undervisningen
afsæt i elevernes dagligdag i butikken,
faglærerne havde typisk baggrund i deres brancher, og samarbejdet med detailhandlen var i højsæde. Uddannelsen var
løbende under udvikling. I 1997 blev
fagprøven indført - en ny og mere projektorienteret eksamensform. Fagprøven
skulle sikre et større samarbejde mellem
skolen og læremester, øge læremesterens
involvering i elevens uddannelse og
skabe større sammenhæng mellem uddannelsen i butikken og på skolen.
Handelsfagskolen i fremtidens
detailhandel

Jens Birkeholm, direktør i Dansk Detail

Torben Grue tog initiativet til
Handelsfagskolen.

og formand for Handelsfagskolens bestyrelse, er ikke i tvivl om, at Handelsfagskolen har en central placering i fremtidens detailhandel:
”Nettet har betydet, at forbrugerne har
adgang til stort set alle vareinformationer alle steder og altid. Det kræver, at
detailhandlens medarbejdere skal være
knivskarpe på produktviden, service og
på evnen til at levere en god oplevelse
for kunden, for man kan ikke nøjes med
at udlevere varer. De evner udvikles
bedst sammen med andre mennesker og
sammen med engagerede undervisere i
et stærkt fagligt miljø, der har forståelse
for, hvordan detailhandlen udvikler sig,
og som ikke er bange for at tage livtag
med udfordringerne. Derfor er der også
plads til Handelsfagskolen i en spændende fremtid.”
Handelsfagskolen har markeret jubilæet med en fest for nuværende og tidligere medarbejdere.
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Det eneste du skal gøre er at registrere dit køb af et hvilken som helst
Thermex emfang på vores hjemmeside inden den 1. april 2017 og du er
med i lodtrækningen om den frække ny VW up!
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