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feha fylder rundt
I år fylder brancheforeningen FEHA 50 år. I den for-

bindelse bringer vi en historisk gennemgang af branchen 

de seneste 50 år, som kan findes i midten af bladet.

stor asko-lancering
ASKO vil for alvor blande sig i premium-segmentet. 

Det var budskabet ved et stort anlagt arrangement i 

Stockholm med deltagere fra hele verden.

evaluering af den frivillige 
Weee-aftale
Genbrug handler ikke kun om miljøhen-

syn. Det handler også om forretnings-

sans, for der er både penge i gensalg 

og i genanvendelse af brugte elektro-

nikprodukter, det er er en af konklusion-

erne i rapporten WEEE Goes Circular.

fejl i energimærkningen
Der er stadig for mange fejl i energimærkningen i butik-

kerne, men en øget indsats er med til at få det til at gå 

i den rigtige retning.
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AF Henrik egede

(1967)-2017-2067

FEHA fejrer sit 50 års jubilæum torsdag den 27. april med 

en branchefest på Ledreborg.

Jubilæet præger dette nummer af Hvidvare-Nyt.  

På siderne 6-7 finder du noget om producentforeningens 

historie. Og du finder et indstik om danmarkshistorien – set 

gennem hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.

Branchen blev født omkring 1900 – ud af et behov for effek-

tive hjem. 

Branchen blev især efter Anden Verdenskrig en stærk dansk 

produktionsindustri. I dag er funktionerne i Danmark primært 

salg, marketing og service.

Energimærkerne har de sidste tyve år været pejlemærke for 

forbrugernes valg af produkt. 

50 år frem?

Det smarte hjem og smarte (= opkoblede) produkter gør deres 

indtog. Elektronik og hvidevarer smelter sammen. Vi har slet 

ikke forstået det endnu. 

Vi vil opleve ny tilgang til ressourcer. Holdbarhed, bæredygtig-

hed (eco-design), genbrug og service får ny betydning. Også 

for vores branche.

Vil hjemmene om 50 år ligne de hjem, vi har i dag? Hvilke 

roller får robotter? Vil vi eje, leje eller dele? 

Hvordan tackles sikkerheden? 

2067 er 50 år ude i fremtiden. Lad os konstatere, at hvide-

varer og hjemmets elektronik ikke hverken i går, i dag eller 

i morgen lever på en ø – isoleret fra vores hverdag og sam-

fundsudviklingen.

Hvidevarer og husholdningsapparater er dagligt med i vore liv. 

Apparaterne forandrer sig med os. Og forandrer os. 
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Forsidefoto Hvidvare-Nyt har ikke for vane at bringe reklamer 
på forsiden, men i forbindelse med 50-års jubilæet gør vi en 
undtagelse med annoncer fra FEHAs ungdom.
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Nyt showroom hos bsh

En realistisk oplevelse af fremtidens køk-

ken.

Det er formålet med det ny, 400 kvm. 

store showroom, som BSH Hvidevarer 

slog dørene op for med en reception for 

branchen 31. januar.

Showroomet er inddelt i fire universer 

for hvert af de hvidevaremærker, som 

BSH gruppen repræsenterer: Bosch, 

Siemens, Gaggenau og Neff.

BSH har sat en professionel kok i 

spidsen for det ny showroom – Christian 

Kofod, tidligere Ruths Hotel, Skagen 

Fiskerestaurant og Nimb.

”Vi ved, det er en stor beslutning at 

investere i nye hårde hvidevarer til hjem-

met. Derfor vil vi gerne give forbrugerne 

en realistisk oplevelse af, hvordan pro-

dukterne fungerer”, siger Christian Kofod 

– der peger på, at også de nyeste Home 

Connect funktioner kan afprøves i den  

ny facilitet.

BSH Showroom ligger, som BSH Dan-

mark, på Telegrafvej 4, 2750  Ballerup. 

ny country sales manager 
hos candy hoover

Efter 15 år hos Candy Hoover har MicHAel BirkHolM 

valgt at drage mod nye udfordringer. Michael havde sidste 

dag i firmaet 14. marts 2017.

”Jeg vil gerne takke for det samarbejde, vi har haft gen-

nem årene. Man ved aldrig, om vi mødes igen”, udtaler 

Michael Birkholm og fortsætter: ” Jeg vil give stafetten 

videre til BriAn ilM, som er den nye Country Sales  

Manager Denmark, og ønske ham det bedste fremad- 

rettet.”

Brian Ilm har en fortid blandt andet hos Whirlpool, 

Indesit, Boxer, Expert og Elgiganten.

ny nordisk salgsdirektør 
hos miele

Holger keisinger er blevet udnævnt som ny direktør for Miele 

i Norden. Holger Keisinger, der i øjeblikket er direktør for inter-

nationalt salg, overtager rollen som salgsdirektør i Sverige fra den 

tidligere salgsdirektør, Kent Oderud, i maj, og samtidig kommer 

han til at stå i spidsen for Mieles nye nordiske organisation for 

Finland, Norge, Sverige og Danmark. Holger Keisinger har været 

international salgsdirektør hos Miele siden 2012 og har med stor 

succes udbygget Mieles distributionsstrategi og direkte salg.

”Miele gennemfører nogle organisatoriske ændringer i Norden. 

Det primære sigte med disse ændringer er, at vi i Miele ønsker 

at styrke vores position i Norden via en stærkere koordinering og 

mere effektiv processtyring på tværs af landene. Dette skal ske 

uden at de enkelte lande svækkes. De nationale selskaber vil 

stadig agere med egen organisation med en lokal administrerende 

direktør, da lokal forankring hos Miele er en væsentlig præmis for 

succes”, udtaler Søren Rye,  

Adm. Direktør i Miele Danmark.



Branchen og verden

forbrug med 
bremse
2016 var rekordår – men hvordan 
bliver 2017?

Nordea konkluderer, at danskernes 
forbrugsdrømme om elektronik og 
hvidevarer er på skrump. 27% vil købe 
forbrugerelektronik i år mod 44% 
sidste år. Hvorimod investeringer i 
rejser vil vokse.

Danmarks Statistik anslår en lysere 
tone. Forbrugertilliden var i januar  
tilbage på positive 4,5%. 

norge: 
færre og dyrere 
Norge har i flere år haft vækst i mar-
kedet for hvidevarer og små elektriske 
husholdningsapparater. 

Afsætningen er nu begyndt at flade 
ud. I 2016 endte afsætningen for hvi- 
devarer på niveau med 2015 – men 
med et fald på 2,8% i styksalget.

Nordmændene køber ”færre, men 
dyrere produkter, når de pudser op 
i køkken og bad”, som der står i 
pressemeddelelsen fra Elektronikk-
bransjen.   

repair-cafeer på vej
Med inspiration fra Holland er der opstået ”repair cafeer” flere steder i Danmark – bl.a. på 
Østerbro, Vesterbro og Nørrebro, i Vanløse, Aalborg og Skanderborg.

”Repair-cafeen” er et sted, hvor frivillige en aften om måneden hjælper hinanden med at 
reparere tøj, småmøbler og husholdningsapparater. 

Det ny initiativ er taget af Jennie Ferrara, der har en fortid i tænketanken Concito. Repair-
cafeerne er portrætteret i navisen.dk

 

svensk protest mod kemikalieskat
Sverige er fra 1. juli 2017 klar med en skat, der fordyrer elektronik og hvidevarer i  
vort broderland mod øst.

De svenske elektronikbrancheforeninger – herunder FEHA’s søsterforening, EHL 
– har taget det usædvanlige skridt at skrive et åbent brev om den ny skat til ledende 
ministre i den svenske regering. 

I brevet peger foreningerne på, at den ny skat vil få særdeles uheldige konsekvenser 
i markedet – bl.a. fordi rammerne ikke er klare 
og tydelige. 

træk serviceudgiften fra
I Sverige kan borgerne nu trække lønudgift til  
service på hårde hvidevarer fra over det sven-
ske håndværkerfradrag (RUT). Skal danske 
forbrugere have samme mulighed? 

FEHA mener ja – og har derfor givet skat-
teminister Karsten Lauritzen det forslag, at det 
danske håndværkerfradrag fra 2018 justeres, så 
det er muligt at fratrække lønudgift til service 
af hvidevarer.

Alternativet har i Folketinget tidligere frem-
sat et beslutningsforslag med samme indhold.

madspild 
mindsket 25%
Danske forbrugeres madspild er mind-
sket med en fjerdedel, siden Selina Juul 
og Stopspildafmad.dk for alvor startede 
kampagnen mod det danske madspild for 
fem år siden.

BBC Business har tegnet et portræt af 
den danske foregangskvinde, hvis tanker 
også har sat præg på hvidevare-industrien. 
På den seneste IFA messe var teknologier 
til at mindske madspild et tema hos de 
fleste globale producenter. 
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F.e.H.a.s Fødsel
F.E.H.A. stiftes ved et møde 14. de- 
cember 1960 i Ingeniørforeningens 
lokaler, Nørre Farimagsgade 27-29 
København.

Foreningen er en fabrikantforening. 
Formålet er ifølge de første vedtægter 
”ved medlemsmøder at sammenligne 
synspunkter vedrørende fabrikation af 
og handel med … de nævnte appara-
ter”.

F.E.H.A. har 14 stiftende medlem-
mer. Af disse er ”Brødrene Gram” og 
”Fisker & Nielsen” (Nilfisk) fortsat 
FEHA-medlemmer.

F.E.H.A. er fra starten medlem af den 
nystartede europæiske brancheforening, 
Conseil Europeen de la Construction 
Electrodomestique (C.E.C.E.D.).

Første formand er E. Parfeldt, Laur. 
Knudsen A/S.

FeHas genFødsel
Markedet i 1960’erne bevæger sig væk 
fra ren dansk fabrikation over mod 
eksport.

Derfor beslutter F.E.H.A i 1967 at 
omdanne sig selv til FEHA – nu For-
eningen af Fabrikanter og Importører 

af elektriske HusholdningsApparater. 
Foreningen havde ved genstiftelsen 

en formue på DKK 23.000 og sekreta-
riat i Rådhusstræde 6, København. 

Nu 28 medlemmer, også Bosch, 
Hoover, Miele, Siemens, Philips, Voss 
(Electrolux), Vestfrost.

Nu er formålet ”at varetage medlem-
mernes fælles interesser og arbejde for 
sunde og rationelle omsætningsfor-
hold”.

1969 – ny dynamik
Den nye forening præges af et marked  
i medvind og ønske om moderne ar- 
bejdsformer.

Foreningens magasin – Hvidvare-
Nyt – udkommer første gang i 1967. 
Redaktionskomiteens formand var  
Ole Holm, direktør og ejer af Søtorvs-
magasinet. 

Foreningen tager hurtigt initiativ til 
en ”chefkonference” for alle i branchen. 

50 værelser bliver reserveret på Hotel 
Marienlyst i Helsingør. Da chefkonfe-
rencen løb af stabelen 3.-4. februar 
1969, var der 170 deltagere og fuldt 
booket også på det nærliggende Hotel 
Hamlet!

direktører og Formænd
FEHA drives de første år af kontorchef 
H. C. Peitersen fra FAFGE – El-bran-
chens leverandørforening – som en del 
af FAFGE’s sekretariat.

I 1972 er tiden løbet fra den kon-
struktion. FEHAs bestyrelse beslutter 
23. marts 1972 at danne et selvstændigt 
sekretariat.

En 32-årig H.D. og tidligere elite- 
gymnast, Ebbe Lauritzen, bliver fore- 
ningens første sekretariatsleder (direk-
tør) i august 1972 – og er FEHA-direk-
tør de næste 39 år frem til 1. maj 2011.

Formandsrækken er lang. De seneste 
og endnu brancheaktive er Kristian 
Hansen, Gorenje Group Nordic (2008-
2014) og Poul Poulsen, BSH Hvideva-
rer, fra 2014 til i dag. 
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Alle illustrationer er fra Hvidvare-Nyt 
1969-1971. 

politiske emner
FEHA skal varetage branchens interes-
ser. I praksis har foreningen været in-
volveret i et utal af politiske sager, som 
angår branchens produktportefølje.

Udvalgte eksempler:
Punktafgifter indføres, da politikerne  
i 1970erne vil lægge en dæmper på for- 
bruget. I maj 1974 indfører regeringen 
en 20% punktafgift på alle el-hushold-
ningsapparater. Den ændres til en styk-
afgift og forhøjes i 1986 med 10%.  
Pr. 1. januar 1990 ophæves punktaf-
gifterne – meddelt FEHA i et høfligt 
brev fra skatteminister Anders Fogh 
Rasmussen.

Fælleseuropæiske energimærker er et 
stort debatemne fra slut-1980erne ind i 
1990erne. Branchens holdning er i ud-
gangspunkt skeptisk, men bliver hurtigt 
konstruktiv med kurser i, hvordan de ny 
mærker fra 1995 kan bruges i handelen.

Miljøspørgsmål trænger sig på – og 
punktafgifterne afløses i 1990 af en 
CFC-skat. Senere får producenterne 
krav om, at de har ansvaret for at tage 
markedsførte produkter tilbage og gen-
anvende dem. Det fører i 2004 til dan-
nelsen af elretur og det WEEE-system 
for udtjent elektronik, vi har i dag.

År 2000 parat. FEHA har sjældent 
markedsført egen indsats voldsomt.  
I januar 1999 er foreningen imidlertid 
stolt af, at man som første branche kan  
garantere, at produkterne er ”År 2000- 
parate” – og vil fungere problemfrit 
datamæssigt, når 1900-tallet skifter til 
2000-tallet. 

messer
FEHA og foreningens medlemmer har 
gennem årene været aktive på utallige 
messer.

I de første årtier var mange af mes-
serne danske – med titler som fx Scan 

Fair & Byggeri for Milliarder (Bella 
Center). I dag er den danske messe, for 
små el-husholdningsapparater, Form-
land (Herning). 

Fra starten var branchen internatio-
nalt orienteret. En af de første FEHA-
beslutninger var at have foreningens 
brevpapir på engelsk! Medlemmerne 
(ofte med eksport-interesse) deltog 
naturligt i udenlandske messer, fx 
DomusTechnica i Köln, Con/FORTEC 
i Paris. 

Siden 2008 har IFA-messen i Berlin 
været det foretrukne mødested for 
branchen, som i dag fylder ca. 1/3 af 
messens areal.

adresser
FEHA’s sekretariat har altid været loka- 
liseret i Københavns-området. Adresser-
ne er Rådhusstræde 6, Rosenborggade 5,  
Palægade 4, Naverland 34 (Glostrup), 
Christiansborggade 1 samt, i dag, Tu- 
borgvej 5 (Hellerup). 

50 års jubilæum

1967-2017
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ANNONcE

Nyt Nordisk 
køkkendesign

new Nordic Shaker Kitchen fra uno form kombinerer snedkertraditioner og 
nordisk design med landlig funktionalitet. Stilen knytter sig til idealet om et 
mere simpelt liv og rammer således en tendens i tiden.

Enkeltheden afspejles i et stilrent, nordisk udtryk med et landligt islæt, og der er 
hentet inspiration i den fremherskende french bistro-stil med tydelige referencer til 
det gamle franske bistrokøkken.

– Vi har taget afsæt i 1800-tallets shakerstil, hvor enkelhed og høj kvalitet både 
håndværksmæssigt og kunstnerisk var centralt, og vi har ladet os inspirere af den 
funktionelle french bistro-stil, som vi gennem de seneste år har set skylle ind over 
både restaurant- og butiksindretninger. Vi har tilført industrielle elementer som 
store emhætter i råglas med sorte metalrammer, og vi bruger i stigende grad fliser 
på væggene igen – for eksempel de klassiske, hvide på 15x15 centimeter, siger Peter 
Bisgaard, der er Brand Director hos uno form.

køkkenet til det enkle liv
Urban farming, selvforsyning og økologi er begreber, der knytter sig til et mere sim- 
pelt og landligt liv, der også i byerne er i høj kurs. New Nordic Shaker Kitchen 
indbyder til drømmen om et enkelt liv, hvor vi spiser, hvad vi dyrker, og vi tager os 
tiden til i fællesskab at kræse og hygge om tilberedningen.

– I takt med retningen i den urbane trend, hvor mange vil leve inde i byen, men 
med de simple værdier fra livet på landet, har vi skabt et værksted til kulinariske ud-
foldelser. Det er atmosfæren fra landkøkkenet, der med enkelt og funktionelt design 
er tilpasset byboerne. Råvarer og ingredienser er let tilgængelige på åbne reoler og 
hylder, og vitrineskabe med råglas giver stemning og transparens i køkkenet, forkla-
rer Peter Bisgaard.

messing skaber varme
New Nordic Shaker Kitchen giver et let og luftigt indtryk, der med simple detaljer 
skaber en varm helhed. 22 millimeter brede paneler indrammer lågerne, og enkle 
greb og tilbehør i messing trækker tråde til mere afslappede og harmoniske tider.

– Vi er stærkt inspireret af french bistro-stilen og dens varme og venlige atmos- 
fære. Samtidig oplever vi, at flere og flere kunder træffer modigere og personligere 
materialevalg i stedet for det ”sikre” hvidmalede køkken. Det kan være varme, grå 
nuancer kombineret med naturmaterialer som marmor og træ – for eksempel røget 
eg, en bordplade i natursten og messinggreb på lågerne. Det skaber varme og miljø, 
forklarer Peter Bisgaard.

Naturstensbordpladen 
giver en enkel elegan- 
ce, mens de åbne  
egetræsreoler skaber  
et dynamisk modspil  
til de mørke farver. 
Foto: PR.
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I Bosch morgenmads-
serien ComfortLine 
findes også brødrister 
og elkedel. Produkterne 
findes alle også i sort.

TAT6A111

TWK6A011



En god kop kaffe med 
en testvinder. Sikken 
en dejlig start på dagen!

Bedst i TÆNKs seneste test af kaffemaskiner er Bosch 
TKA6A041. Læs mere om testvinderen og de øvrige produkter 
i morgenmadsserien ComfortLine på  bosch-home.dk

I Bosch morgenmads-
serien ComfortLine 
findes også brødrister 
og elkedel. Produkterne 
findes alle også i sort.

TAT6A111

TWK6A011



ASKO havde fløjet forhandlere 
og VIP'er ind fra hele verden til 
arrangementet i Stockholm

Matteo Camesasca 
- Executive Vice President, 
Head of Asko

Detaljerne i de mange nye 
produkter blev nærstuderet

Jon Carlehed 
– Global Design 
Manager

En nyhed i tumblerne 
er et damp-program, 
der fjerner lugt fra tøj 

Fredrik Lööf 
- Global Brand Manager



AF: JAKOB LARSEN MEDgyESI

”A lt startede med vaskemaskinen 
for 50 år siden, og den vil altid     
 være med. Hvad vi vil se i dag, 

er en maskine, der repræsenterer alt, 
hvad ASKO kan i dag.”

Sådan startede Matteo Camesasca, 
direktør for ASKOs globale virksomhed 
præsentationen af ASKOs nye produk-
ter ved et arrangement i Fotografiska 
Museet i Stockholm d. 3. marts i år. Og 
vigtigheden af lanceringen understreges 
af Lars Baunbæk Jespersen, Country 
Sales Manager i Danmark:

”ASKO lanceringen i Stockholm er  
endnu en milepæl for ASKO, der under- 
bygger ASKO’s position som et højkva-
litets brand. Vores nye produkter er ud-
viklet i Skandinavien, Sverige, og har en 
klar reference til ASKO’s Skandinaviske 
ophav og DNA, og ikke mindst til den 
Skandinaviske designkultur”, fortæller 
Lars Baunbæk Jespersen og fortsætter:

”Vi har denne gang lanceret nye pro-
duktplatforme på vaskemaskiner, tørre-
tumblere, samt på opvaskemaskiner. Selv 
om der er tale om helt nye produkter, 
holder vi fast i de gamle ASKO dyder, 
hvor vi stræber efter at arbejde med stål 
frem for plastik for at sikre robusthed 
og funktionalitet, og samtidig med at 
vi fortsat fastholder de stramme og de 
enkle skandinaviske designlinjer. Vi har 
med andre ord udviklet et kvalitetspro-
dukt, der sikrer vores nordiske forbru-
gere et produkt, der virker år efter år og 
med et tidløst skandinavisk design.”

en simplere brandoplevelse 
ASKOs lancering er en lancering af en 
helt ny generation af hvidevarer med 
kunderne, simpelthed og en mere holis- 
tisk brand-oplevelse i fokus. Det forkla-
rede Jon Carlehed, der er design mana-
ger hos ASKO under præsentationen.

EN milEpæl For asko
Forhandlere og partnere fra 40 lande mødtes i Stockholm i 
marts til en produktlancering, som er en milepæl for ASKO, 
som går hårdt efter premium-segmentet.

Derfor har ASKO i langt højere grad 
end tidligere arbejdet med slutbrugerne 
af produkterne for at finde ud af, hvilke 
behov de har, så ASKO bedre kan imø-
dekomme disse behov. Det kan handle 
om alt fra, at kunderne ønsker en større 
dør i vaskemaskinen over autodosering 
til en brugerflade, som kan tilfredsstille 
forskellige typer forbrugere – uden at 
det går ud over brugervenligheden, og  
uden at det går ud over ASKOs grund- 
læggende værdier, for eksempel stålkon-
struktionen og betjeningsknappen på 
fronten af vaskemaskinen, der giver en 
langt mere direkte kontrol med maski-
nen samt en større kvalitetsfølelse end et 
touchdisplay.

”Vi vil stadig holde fast i de gamle 
ting, der er afgørende for vores eksi-
stens. Det, som vi kan tilbyde forbruger-
ne, som konkurrenterne ikke kan. Det 
skal alt sammen ind i en indpakning, 
som er skandinavisk design. Det handler 
om enkelthed, rene linjer, klare farver, 
naturlige materialer – hvis det ligner 
metal, skal det være metal”, fortalte Jon 
Carlehed og fortsatte:

”Enkelthed handler om at fjerne kom- 
pleksitet. Det lyder nemt, men det er 
det ikke. For at få det til at se nemt ud 
med komplekse produkter som vaske-
maskiner, kræver det masser af tid. Men 
hvis man vil lave gode produkter, så skal 
man tage kampen op.”

ClassiC, logiC, style
Det skal være simpelt for forbrugerne, 
også at se fordelene ved at købe den 
dyrere model. Derfor lanceres de nye 
ASKO-produkter i tre linjer, Classic, 
Logic, Style, der alle har design og stål-
front til fælles, men hvor der er gradvise 
forbedringer.

De klassiske kendetegn ved ASKO be-

holdes i de nye maskiner samtidig med, 
at der kommer en række forbedringer, 
som for eksempel en aktiv tønde, hvor 
vasken er bedre balanceret, hvilket giver 
en mere effektiv vask og øger holdbar-
heden af maskinen, ligesom der er kom-
met en ny, mere holdbar motor.

Mellem de enkelte produkter er der 
en række forbedringer. For eksempel 
kommer Classic med en plastikknap, 
mens modellerne højere oppe kommer  
med aluminiumsknapper, der øger ind-
trykket af kvalitet, ligesom display og 
andre ting bliver forbedret op gennem 
rækkerne, herunder autodosering af  
vaskemiddel i Logic- og Style-model-
lerne af vaskemaskinerne.

Derudover er der blevet gjort meget 
ud af programmerne i vaskemaskinerne. 
Der er blandt andet kommet en række 
nye programmer, blandt andet til skjor-
ter, mørkt tøj og et hurtig-program på 
blot 59 minutter med et godt vaskere-
sultet på A.

Desuden har ASKO gjort det meget 
tydeligt, hvad forskellen på program-
merne er, så man blandt andet kan se, 
hvilken forskel de enkelte programmer 
gør for vask, tid-, vand- og strømfor-
brug.

smarte Filtre – også på opvask
En smart funktion, som ASKOs nye 
vaskemaskiner har til fælles med deres 
nye opvaskemaskiner, er, at man nu kan 
lægge filtre på de enkelte programmer. 
Det betyder, at man med dette filter kan 
tilpasse det enkelte program efter behov, 
for eksempel gøre det mere grønt, hur- 
tigere, mere intens eller mere stille.

Og ligesom vaskemaskinerne får op- 
vaskemaskinerne en overhaling med 
højere kvalitet i materialevalget. Ifølge 
ASKO har ingen andre opvaskemaskiner  
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flere dele i metal, helt i tråd med ASKOs 
strategi om at levere premium-produkter.

Dette afspejles i, at bestikskuffen i 
toppen kan klare en belastning på 26 
kilo, ligesom døren kan klare 50 kilo. 
Samtlige skuffer er lavet i stål, også den 
unikke mellemskuffe, der har sin egen 
sprayzone.

De nye modeller bliver i første om-
gang lanceret i Logic og Style, mens 
Classic lanceres senere i den nye version. 
En af nyhederne er blandt andet en 
vandtank i siden, der gemmer vand fra 
sidste skylning i op til 72 timer, hvilket 
sænker vandforbruget, så en vask kan 
klares med 8,5 liter vand.

Desuden får maskinerne også mere 
plads, op til 17 kuverter i XXL-maskinen 
med A+++, ligesom ASKO præsenterer 
en række nye programmer, blandt andet 
en hurtig vask på 30 minutter med 
tørring samt et program til krystalglas, 
der ikke skader glassene, selv efter 2.000 
vaske.

Fokus på markedsFøring
Samtidig med lanceringen øger ASKO 
fokus på markedsføringen, blandt andet 
med en ny hjemmeside med stort fokus 
på den mobile del, da det er via den 
platform, de fleste bruger siden. 

Her vil der ifølge Fredrik Löof kom- 

Med det særlige krystal-program, 
kan man vaske krystalglas minimum 
2.000 gange, uden det går ud over 
glassene.

ASKOs klassiske konstruktion i høj 
kvalitet bevares i de nye maskiner
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Det er vigtigt for ASKO, at forbrugerne 
får en taktil følelse med maskinen, 
her med en alluminiumsknap på vaske-
maskinen

ASKOs lyssystem gør det nemt 
at se ind i opvaskemaskinen

me et helt nyt univers med interaktive 
instruktionvideoer og meget andet. 
Hvor fokus før har været på print, vil 
ASKO nu gøre onlinedelen central i kom- 
munikationen med forbrugerne, ligesom 
der i markedsføringen vil være et langt 
større fokus på, hvad forbrugerne ønsker 
samt på pro-konstruktionen af hvide- 
varerne, på performance, design, inter-
face og ikke mindst tøjpleje, alt sammen 
under temaet ”I’ve Always Wanted 
That” som ASKO’s nye slogan, der skal 
dække, hvad forbrugerne altid gerne har 
villet have – som skånsom vask, at spare 
tid, autodosering, større døre og stille 
vaske.



og kunderne lod til at tage godt 
imod de nye varehuse, hvor de blev 
lokket med gode tilbud og pølser.

8.200 til åbningsFest i 
nykøbing Falster
Elektronikkæden slog både sine for-
ventninger til antal besøgende og solgte 
produkter, da mere end 8.200 deltog 
til åbningsfesten af kædens nye elektro-
nikvarehus i Nykøbing Falster. Mere end 
1.500 tilbudsjægere stod i kø, da den 
røde snor til det nydesignede varehus i 
Guldborgsundcentret blev klippet over 
af NFHs maskot, Freddy Fløj, og Powers 
adm. direktør.

”Vi slog alle vores forventninger, og 
det blev et brag af en åbningsfest med 
masser af glade gæster fra hele Falster, 
Lolland og Sjælland. Den første kunde 
lagde sig allerede i kø fredag morgen  

to gange 
åbNiNgsFEst hos powEr
I februar og marts åbnede Power to nye varehuse i Danmark 
og kommer derved op på i alt otte butikker i Danmark, 
heraf fem på Sjælland og øerne, en på Fyn og tre i Jylland.

kl. 10.30 – 22 timer før åbningen – og 
var blandt andet på jagt efter en billig 
Xbox, MacBook og iPhone. Da dørene 
åbnede klokken 7 stod 1.500 morgen-
friske i kø,” siger Jesper Boysen, adm. 
direktør hos Power, som fortsætter:

”I løbet af de første par timer blev der  
langet mere end 1.500 produkter over 
disken – og samlet set omsatte vi på dag- 
en for over 10 mio. kr., hvilket er helt 
vanvittigt. Udenfor blev der uddelt over 
3.000 rundstykker og croissanter, druk-
ket 5.000 flasker vand og 200 liter kaffe. 
Og da vi skulle til at grille pølser, blev vi 
nødt til at gå i Føtex og supplere med 
i alt ekstra 1.000 grillpølser, så vi i alt 
endte med at grille 3.000 styks,” siger 
Jesper Boysen, som vurderer, at den 
massive interesse skyldes, at landsdelen 
har manglet konkurrence inden for elek- 
tronik og hvidevarer.

syd- og sønderjylland til 
åbningsFest
Men festen blev endnu større, da Power 
åbnede endnu et varehus i Sønderborg.

”Sønderborg har totalt slået benene 
væk under os. Vi havde håbet på, at 
8.000 syd- og sønderjyder ville lægge 
vejen forbi åbningsfesten – men mere 
end 13.500 besøgte vores nye varehus, 
og de havde tegnebogen med til at gøre 
en god handel. Allerede kl. 15 nåede vi 
vores omsætningsmål på 8 mio. kr. og 
omsatte på dagen for hele 13 mio. kr. 
Det er jo helt vildt,” siger Jesper Boysen,  
adm. direktør hos Power.

De første kunder – et venindepar fra  
Gråsten – lagde sig allerede i kø 19 timer  
før åbningen og var blandt andet på  
jagt efter en billig Macbook, mobil- 
telefon og drone. Da Power åbnede 
dørene kl. 7 stod mere end 1.500 i kø 
til de mange tilbud.

I løbet af morgenen uddelte varehus- 
et mere end 3.000 rundstykker og crois- 
santer sammen med 200 liter kaffe. 
Senere på dagen blev der grillet 2.500 
ringriderpølser og drukket mere end 
5.000 flasker vand.

de første kunder bliver klappet 
ind i PoWer i sønderborg

1.500 mennesker stod i kø lige før åbning af PoWer i sønderborg
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gENbrug er 
god Forretning

Genbrug handler ikke kun om miljøhensyn. 
Det handler også om forretningssans, for der 
er både penge i gensalg og i genanvendelse 
af brugte elektronikprodukter.

AF: JAKOB LARSEN MEDgyESI

rapporten WEEE Goes Circular blev offentliggjort under en 
konference i februar, arrangeret af DI, FEHA, BFE, elretur  
og andre, hvor temaet var elektronikskrot.

I 2013 indgik ovenstående erhvervsorganisationer en frivillig 
aftale med daværende miljøminister Ida Auken (dengang SF, i dag 
Radikale) om mulighederne for at skabe et bedre og mere markeds-
orienteret system for at håndtere WEEE (Waste from Electrical and 
Electronic Equipment).

Tre års analyser har ført til den overordnede konklusion, ”at mar-
kedet i dag kan udvikle bedre løsninger end lovgivningen, fordi der 
er fokus på værdiskabelse og afsætningsmuligheder eller genbrugte 
produkter, og fordi virksomhederne har interesse i at få mest mulig 
værdi ud af de ressourcer, som de investerer i.”

Med andre ord: der er penge i skidtet.

Fremtiden er Cirkulær
Alene i Danmark bliver der årligt indsamlet 71.000 ton elektronik- 
skrot. Hver husholdning har i dag 45 kg. udtjent elektronik og  
68 elektriske apparater, og 40% af elektronikskrottet forsvinder. 
Behovet for at håndtere disse og fremtidens ressourcer er reelt.  

”Vi har en moralsk forpligtelse til at gøre noget”, sagde miljø-
minister Esben Lunde Larsen under konferencen, en tanke, som 
Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen, efter konferencen satte 
i et bredere samfundsmæssigt perspektiv i en udtalelse til Dansk 
Industri:

”Jeg tror, at cirkulær økonomi er noget af det svar, vi har på den 
kæmpe udfordring, der er med en stigende befolkning i hele verden 
og en øget mellemklasse, der vil efterspørge alle de gode ting, vi 
har her i et land som Danmark og i Europa i øvrigt. Så det er lidt 
fremtidens svar.”

Fra DI side ønsker man et større incitament for cirkulære forret-
ningsmodeller, bedre og øget sortering og genanvendelse af brugt 
elektronik samt en lovgivning, der kan fremme cirkulære løsninger, 
hvilket helt er i tråd med ønskerne fra politisk hånd.

Og her har DI fire overordnede anbefalinger, der skal være med 
til at sikre både miljøhensyn og en rentabel forretningsmodel i 
forhold til den cirkulære økonomi inden for elektronikbranchen.

Vi skal blive bedre til 
at genbruge elektronik.
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1.  lad markedet sikre bedst mulig  
udnyttelse aF Weee i en Cirkulær 
 økonomi

Ifølge rapporten kan de miljømæssige mål i WEEE-direkti-
vet i høj grad opnås på markedsvilkår uden yderligere regule-
ring, da virksomheder i høj grad gør brug af ecodesign, når de 
udvikler nye produkter, hvilket er i producenternes interesse, 
da deres brand styrkes af dels en grøn profil samt genbrug og 
gensalg af deres produkter.

En anbefaling i rapporten er, at lovgivningen skal gøre det 
nemmere at genbruge produkter og materialer. Som det er nu, 
bliver indsamlet og brugt elektronik kategoriseret som affald, 
hvor man i stedet bør kategorisere det som produkter, hvilket 
vil gøre genbrug nemmere og dermed skabe grobund for 
cirkulære forretningsmodeller, som kan ligestilles med lineære 
modeller.

2. Fjern barrierer For Cirkulære  
Forretningsmodeller i  
lovgivningen

Ifølge rapporten spænder dele af lovgivningen ben for 
cirkulære løsninger. Rapporten anbefaler derfor, at lovgivnin-
gen skal tilskynde til disse løsninger, da der er stort økonomisk 
og ressourcemæssigt potentiale ved disse løsninger, herunder 
levetidsforlængelse, genanvendelse og produkter som service.

Ifølge rapporten vil disse cirkulære forretningsmodeller være 
gavnlige for miljøet og samtidig være sund forretning.

Et af problemerne er, at indsamlingsmålet på 65% af al 
elektronik ikke tager højde for istandsættelse og genbrug af 
elektronik. Genanvendt, brugt elektronik registreres i dag ikke 
af  WEEEE indsamlingssystemet. Derfor skal der arbejdes på, 
at WEEE-direktivet understøtter de cirkulære forretningsmo-
deller.

En rapport fra konsulenthuset Accenture beskriver poten-
tialer i cirkulære forretningsmodeller, hvor produkter sælges 
”som en service” i stedet for som et produkt. Dette vil ifølge 
nogle teorier øge producenternes incitament til at tage eget 
udstyr igen og genanvende det. De to eksempler fra Accenture 
er ”lys-som-en-service” i erhvervssammenhæng og ”vask-som-
en-service” til private forbrugere. 

3. indsamlings-, sorterings- og  
beHandlingssystemet For brugt  
elektronik skal Forbedres

Som det ser ud nu, sker der et væsentligt værditab af brugt 
elektronik på genbrugspladserne i Danmark, da produkterne 
ofte bliver beskadiget under håndteringen.

Derfor lægger rapporten op til, at der sker en bedre hånd-
tering, sortering og opbevaring af den brugte elektronik, 
særligt hvad angår håndteringen på genbrugspladserne.

Producenterne skal kunne bestemme, hvem der håndterer 
produkterne og derved skabe bedre betingelser for udnyttelsen 
af dem. Derved vil dele af dem blandt andet kunne bruges 
som reservedele.

4. undgå diFFerentieret betaling aF  
oparbejdningsomkostninger på 
enkeltprodukter

En af rapportens konklusioner er, at differentieret betaling 
af miljøbidrag ikke skaber incitament for mere miljøvenlige 
produkter. Dette skyldes primært, at miljøbidraget vil være lavt 
i forhold til salgsprisen. Med andre ord er der ingen mærkbar 
økonomisk gevinst for forbrugerne ved at købe miljørigtigt.

I stedet bør man indføre omkostningsbestemt differentie-
ring af miljøbidrag for at fremme ecodesign. Jo nemmere et 
produkt er at genbruge og genanvende, jo lavere bør miljøbi-
draget være i forhold til produkter, der ikke har disse egenska-
ber.

På den måde vil markedet selv skabe de nødvendige inci-
tamenter. En sidestilling af cirkulære og lineære forretnings-
modeller vil føre til øget genbrug og levetid for produkterne, 
hvilket vil give ressourcemæssige gevinster, da man vil bevæge 
sig fra brug-og-smid-væk til en cirkulær økonomi med bedre 
udnyttelse og genbrug af begrænsede ressourcer.

Læs hele rapporten på di.dk.

”vi skal blive bedre til at udnytte brugte elektronikprodukter som en ressource 
i en cirkulær økonomi. den frivillige aftale om Weee har formuleret en række 
anbefalinger til, hvordan vi bliver bedre til netop det. der er sat fokus på, hvordan 
vi skaber større incitament for cirkulære forretningsmodeller, bedre og øget 
sortering af brugt elektronik, hvordan vi sikrer mere genbrug og genanvendelse 
og ikke mindst, hvordan lovgivningen bedre kan fremme cirkulære løsninger 
på elektronikområdet.” 

 Tine Roed, direktør i DI til DI.dk.

de Fire hovEdANbEFAliNgEr
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røg hitter
Danskerne er vilde med smagen af røg i fødevarer. Røget makrel, røget mørbrad, 
pulled pork. Røgsmag er lig med den ultimative grillsmag. Nu er det nemt at røge 
maden selv. Hjemme i køkkenet.

HvorFor røg i maden?
Røgning er en del af den danske kulturarv. Det er en tusind år gammel teknik til 
at konservere kød og fisk på. I gamle dage hængte man skinken op i skorstenen, så 
kunne den holde sig i månedsvis. I dag røger vi maden for at få en fantastisk smags-
oplevelse – og fordi det er sjovt.

Den dybe smag af røg har længe begejstret gourmet-entusiaster, og nu er tenden-
sen nået ud til hjemmene. Men røgekunsten er besværlig og helt unødvendig for  
at få den delikate røgsmag i maden. Med røgpistolen fra Sage kan du nemt tilføre 
selve maden det ekstra pift uden brug af varme. 

Du putter træsmuld i det lille kammer i toppen, tænder for røgpistolen og holder 
en lighter eller tændstik ned til træsmuldet, så det gløder. En kraftig ventilator suger 
al røgen igennem en lille slange. Hold så slangen hen til det, du ønsker at tilføre 
røg, og få minutter efter har maden fået en pikant røgsmag. Nemmere bliver det 
ikke.

Henrik Buur, Product Manager for Sage hos Witt A/S: ”Der er ganske enkelt 
ingen grænser for, hvilke madvarer du kan tilsætte kold røg. Eksperimentér gerne 
med både kylling, fisk, steaks, spareribs, grøntsager, cocktails, desserter, chokolade, 
smør, rå østers, marmelade. Det er så nemt og super lækkert. Vi forventer os meget 
af denne røgpistol fra Sage.”

uskadelig røg
At tilføre kold røg til maden er et meget sundere alternativ til ”rigtig” røgning, 

da du hermed undgår de skadelige stoffer 
fra røgen. Sage the Smoking 

Gun gør brug af naturlige 
røgfyldte smagsvarianter 
uden brug af varme. 
Dine madvarer får den 
karakteristiske smag - 
uden nogen form for 
skadelige kemikalier. 
Træsmuldet, der med-
følger, er fra æble-og 
valnøddetræ.

miele byggEr Nyt
Efter de seneste års øgede salg og et forventet salg på over 900.000 vaskemaskiner, 
kører Mieles fabrik i Gütersloh tæt på fuld kapacitet.

Derfor vil Miele bygge produktionsfaciliteter i Polen for at lægge fundamentet  
for yderligere vækst. »Vores nabo har god infrastruktur og tilbyder væsentlige  
logistiske fordele sammenlignet med lande længere væk«, fortæller Dr. Stefan  
Breit, direktør for tekniske affærer i Miele. I øjeblikket kigger man på flere mulige 
lokationer i Polen. Det forventes, at en produktion med en kapacitet på omkring 
250.000 maskiner vil begynde i 2020.

ANNONcE
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Stor kampagne for 
Mieles G 6000 
EcoFlex 
opvaskemaskiner

Du får skinnende ren opvask på  

under én time med kombinationen 

af Mieles EcoFlex-opvaskemaskiner 

og de nye hurtigopløselige UltraTabs 

Multi. Og som bekendt giver Miele  

et helt års forbrug af de nye UltraTabs 

Multi – svarende til 300 tabs – med i 

købet til din kunde, når du sælger en 

af de nye EcoFlex-opvaskemaskiner. 

Der ligger gavebevis i maskinen. 

Så går det løs på TV igen

Miele sætter igen fuld fokus på det 

gode tilbud i en tre uger lang, massiv 

TV-kampagne på TV2 i uge 16-18. 

Kampagnen suppleres med omfat-

tende online-annoncering, bestående 

af både film og banners. 

Fokus i butikken

Vi har tidligere stillet en flot POS-

pakke til rådighed for butikkerne, men 

har du ikke materialet, så hiv fat i din 

Miele Acoount Manager, så sørger 

han for, at du får materialet tilsendt. 

Materialet består af:

• Ellipse

• Klæber til gulv

• Klæber til inderdør

• Udtræksdisplay

 

Med håb om en fantastisk 
kampagne og et godt salg!



Miele. Til alt det, du virkelig holder af
Skinnende ren opvask på under én time.
Læg en trofast følgesvend i de bedste hænder, og oplev trygheden ved Mieles nye 
G 6000 EcoFlex opvaskemaskiner. På under én time er din favoritkop igen klar til 
brug, og dine glas bliver skinnende rene. Mieles QuickPowerWash-program og de 
nye, hurtigopløselige UltraTabs Multi giver dig det flotte rengøringsresultat A.

Læs alt om kampagnen på miele.dk.

ET HELT ÅRS 
GRATIS FORBRUG  
AF MIELES NYE
OPVASKETABS*

* Køb en Miele G 6000 
EcoFlex opvaskemaskine 
inden d. 30.09.2017 og få 15 x 20 af de nye, 
hurtigopløselige Miele UltraTabs Multi (= 300 
programforløb) med i købet. Værdi kr. 645,-.

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 11 00 · www.miele.dk. 
Besøg Miele Experience Center: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup. Vest: Logistikvej 3 · E45 - exit 59 · 7100 Vejle.

16-0448_09_DK_Print_ad_A4_G6000_EcoFlex_with_promotion_ohne_Logo_Jubilee.indd   1 23.03.17   13:13
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miElE viNdEr bedst i test
Råd & Rön, som er den svenske pendant til det danske Forbrugermagasin TÆNK, har 
netop offentliggjort en test af 10 køle-/fryseskabe, hvor et køle-/fryseskab fra Miele 
blev udpeget som vinder.

Alle produkter i testen er minimum 180 cm høje og 60 i bredden, og testproduk-
terne er testet på følgende parametre:
• hvor hurtigt køler køleskabet til rette temperatur?
• hvor hurtigt fryser frysedelen dine madvarer til korrekt temperatur?
• præcis temperatur i køle-/fryseskabet?

Testen er helt up-to-date og foretaget i januar i år. 
Mieles køle-/fryseskab, KFN 28032 D ws, udmærker sig ved at være væsentligt hur-

tigere til at køle og fryse fødevarer til rette, anbefalede temperatur. Det er en kæmpe 
fordel, så sarte fødevarer som fisk og kød ikke forgår på grund af for lang nedkølings- 
og nedfrysningtid.

Desuden udmærker køle-/fryseskabet sig ved dets gode evne til at holde en konstant 
og korrekt temperatur - bl.a. takket være DynaCool.

Miele har desuden vundet TÆNK’s ’Bedst i test’ flere gange inden for de seneste  
6 måneder - både med køleskabet K 28202 D og fryseskabet FN 28262.

kom i Form 
med sport2go
Det er vigtigt, at kroppen får den rigtige næring, når 
du skal træne, så du får den nødvendige udholdenhed 
– og smoothies er en god løsning til at få de vigtige 
næringsstoffer nemt og hurtigt.

Med Kenwood Sport2Go sportsblendereren kan  
du blende alt fra smoothies til proteinshakes direkte  
i sportsflasken, så kroppen kan yde det ekstra. 

blend direkte i drikkedunken
Med sportsblenderen kan du blende fx bær, bananer 
eller lave rene proteinshakes. Efter du har blendet,  
kan du skifte blenderhovedet ud med drikkelåget, og 
smutte direkte ud af døren og tage din drik med på 
farten.

perFekte smootHies Hver gang
Sport2Go Smoothie Blender har 2 hastigheder 
og pulsfunktion, som sikrer, at du får de lækreste 
smoothies hver 
gang, uanset 
om du bruger 
frosne bær, 
bløde frugter, 
nødder eller  
frø. Der med- 
følger 2 sports-
drikkedunke 
på hver 0,6 
liter.

Ny robotplæneklipper 
– mindre og billigere end 
nogensinde før

Robomow præsenterer sin nyeste serie af robotplæneklippere: RX-serien. 
Den nye, kompakte plæneklipper står ikke tilbage for sine succesfulde 
forgængere, RS- og RC-modellerne. 

Den nye RX-model kan klippe enhver græsplæne, fra de små frimær- 
ker og op til plæner på 200 m2 - under optimale forhold endda helt op 
til 300 m2. 

lille og kompakt, men med masser aF Funktioner
Med de små Robomow RX-modeller får man en robotplæneklipper,  
som er spækket med den nyeste teknologi, og som passer til de fleste 
budgetter og græsplæner. 

Robotten er forhjulstrukket og er med sin svævende front og bag-
sideglider både lille, hurtig og manøvredygtig. Robotplæneklipperen 
er nem at gå til og klarer nemt de fleste græsplæner, og takket være en 
børnesikring risikerer man ikke, at den startes uhensigtsmæssigt.

Den nye RX-serie består af to modeller, en til græsplæner på op til  
150 m2 og en til græsplæner op til 200 m2 m2 – under optimale for- 
hold mere.
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Gaggenaus nye espressomaskiner i serie 
400 og 200 med nyt belysningssystem 
forener design og teknologi med et stort 
antal funktioner. Direkte tilslutning til 
vandforsyning og afløb gør det endnu 
nemmere at tilberede kaffen.

“Kaffenydelse er fast forankret i vores 
kulinariske kultur. Uanset om det drejer 
sig om en kop til at komme i gang på 
om morgenen eller som afslutning 
på en bedre middag, har vi hver især 
vores egen særlige kaffe til forskellige 
stemninger, tidspunkter på døgnet eller 
anledninger. Vores ny espressomaski-
ner leverer individuelle, professionelle 
resultater derhjemme,” fortæller Sven 
Schnee, der er international leder af 
mærket Gaggenau. 

individualitet i Højsædet
Maskinerne gør det nemt for den kri-
tiske kaffedrikker at skifte bønner efter 
behov. Bønnebeholderen skiftes nemt, 
så man får den ønskede bønnetype til 
den næste kop kaffe, ligesom brugeren 
kan lagre individuelle indstillinger som 
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Sage the Bakery Boss er robust, lækker og lydsvag. Med glas-
skål og indbygget lys, som tænder ved omrøring, så du kan 
følge med i processen.

et kraFtværk i dit køkken
Den kraftfulde motor betyder, at uanset hvilke udfordringer 
du udsætter maskinen for – roulade, lagkagebunde, marengs, 
pandekager eller rugbrød – så klarer den det uden at blive 
slået ud. Selv når dejen bliver tung, kører Sage the Bakery 
Boss videre, og ved hjælp af Load 
Sensing-teknologien registrerer 
maskinen selv mængden af dej og 
justerer hastigheden dertil.

Maskinens mixingsystem sikrer 
en 360 graders dækning af skålen. 
Den innovative K-spade er udsty-
ret med dejskrabere på siden, som 
får alle ingredienserne med og 
efterlader skålen helt ren bagefter. 
Et direkte træk på den 1200 W 
store motor kombineret med  
et utroligt højt omdrejnings-
moment samt tandhjul med flere 

tænder end normalt og i 100% metal sikrer, at maskinen har 
kræfter nok.

Fantastisk design – imponerende evner
Hemmeligheden bag en vellykket kage er den luftighed, hvor- 
med sukker og smør røres sammen, inden æg piskes i. Sage 
the Bakery Boss rører nemt klistrede ingredienser som fx 
smør. Røretiden er op til 60% mindre i forhold til andre køk-
kenmaskiner på markedet. Herved bliver den piskede masse                      
    mere luftig og resultatet mere lækkert.

 Maskinens alsidighed sikres via den variable  
hastighedsindstilling – fra ultra langsom ælt- 
ning til hurtig piskning. Via timeren kan du  
tidsindstille Sage the Bakery Boss til at arbej- 
de eller selv stoppe igen, mens du forbere-

der andre ting i køkkenet.
Der medfølger både 

en 4,8 liter klar glasskål 
og en 3,7 liter rustfri 

stålskål, K-spade med og 
uden silicone, æltekrog og 
piskeris. Alle løsdele kan gå 

i opvaskemaskinen.

køkkenmaskinen, dEr spArkEr ...

styrke, bryggetemperatur, forhold mel-
lem kaffe og mælk samt kopstørrelse. 

nyskabende teknologi For 
større nydelse
De mange automatiske funktioner kan 
tilpasses individuelt. Det vedligeholdelses- 
fri keramiske maleværk maler støjsvagt og 
hurtigt de friske bønner, og automati-
ske niveaumålere fortæller, når der skal 
fyldes mælk, kaffepulver eller vand på. 

NyE EsprEssomAskiNEr Fra gaggenau
Efterfyldning foregår nemt og diskret 

takket være den automatiske klapåbning 
på serie 400 og det bløde lukkesystem 
på serie 200. Kaffemaskiner med direkte 
tilslutning til vand og afløb brygger altid 
kaffen med frisk vand. Samtlige model-
ler har et tømningsprogram til brug 
før længere tids stilstand. De mange 
automatiske funktioner som skylning, 
afkalkning og damprengøring gør vedli-
geholdelsen af maskinen langt nemmere.
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kenWoods 
elektriske spiralizer 
– et sundere alternativ

Med Kenwoods elektriske spiralizer kan du udskifte den stivelses-
holdige pasta med dine yndlingsgrøntsager i form af grøntsags-
nudler og grøntsagspasta – et meget sundere alternativ, der sam- 
tidig mætter rigtig godt. Spiralizeren er også oplagt, hvis du  
ønsker en mere glutenfri og ren kost.

ind med næringsstoFFer – væk med tunge 
kulHydrater
Spiralizeren er en elektrisk maskine, der laver bånd og strimler 
af frisk frugt og grønt. På denne måde bevarer du flest mulige 
næringsstoffer. Ingredienserne strimles rå og i deres naturlige 
form, og du kan dermed gøre familiens aftensmad mere sund og  
ren med næringsfyldte grøntsager, der tilfører energi til kroppen. 
Spiralizeren gør det tilmed nemmere at leve glutenfrit, da du altid 
har et alternativ til glutenholdige fødevarer lige ved hånden.

Hurtigere madlavning
Med spiralizeren undgår du at bruge tid på at skære og hakke. 
Du skal ganske enkelt kun putte dine grøntsager eller frugt i  
maskinen, som så automatisk laver strimler af ingredienserne på 
få minutter.

Imens maskinen kører, kan du passende forberede resten af 
aftensmaden. Spiralizeren er derudover meget nem at rengøre,  
da den har en aftagelig skål, og så fylder den minimalt på køkken-
bordet.

Gaggenaus funktionelle emfang serie 200 rummer den helt 
rigtige løsning til enhver køkkenindretning. Gaggenau lancerer 
nu to vægmonterede emfang med lodret eller skrå emskærm i 
samme design som ovnene i serie 200. Mados og lugt fjerner 
de ny emfang effektivt nedefra og fra siden på én gang. Tekno-
logien sørger med deres ekstremt lave støjniveau for frisk luft 
uden at ødelægge den gode stemning.

Blæseren drives af en stærk, energiøkonomisk elektronisk 
kommuteret jævnstrømsmotor (BLDS-motor) med optime-
rede strømningsforhold. Det gør, at madosen afsuges hurtigt, 
effektivt og yderst støjsvagt, mens lugten fjernes effekt af de 
optimerede filtre. 

stor eFFekt og Fleksibilitet
De ny vægmonterede emfang har tre effekttrin og et inten-
sivtrin samt en automatik-funktion, der selv tilpasser effekten. 
Kokken kan koncentrere sig om sin kogekunst uden at skænke 
afsugningen en tanke. Styring er også mulig via kogetoppens 
enkle, brugervenlige betjeningspanel.  

De to nye vægmonterede emfang i serie 200 monteres lod- 
ret, hvilket øger frirummet over kogetoppen, og de har et 

stilren og eFFektiv udsugning
større udvalg af belysningstilstande, som brugeren indstiller 
trinløst svarende til den ønskede stemning.  

Emfanget med skrå emskærm fremstilles i bredde 90 og  
70 cm, mens emfanget med lodret emskærm fremstilles i 
bredde 90 cm.  
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selvom der fortsat er for 
mange fejl, så går det i 
den rigtige retning med de 
korrekte energimærkninger.

henover efteråret og vinteren har 
Energistyrelsen undersøgt, hvor 
god den danske detailhandel er til 

at energimærke produkter i deres butiks-
udstillinger. Undersøgelsen fandt fejl i 
19 pct. af de kontrollerede produkter 
med måden energimærket anvendes på. 
Den mest udbredte fejl i butikkerne er 
helt at undlade den lovpligtige mærkning.

Dette resultat er langt fra den målsæt-
ning om, at der maksimalt måtte være 
fejl i 10 pct. af mærkningen af produk-
terne, som Energistyrelsen satte sidste år 
sammen med en følgegruppe bestående 
af Dansk Erhverv, FEHA, Forbruger-
rådet TÆNK og Det Økologiske Råd.

”Energimærkning af produkter er 
et vigtigt redskab for forbrugerne, når 
de køber nye produkter. Det er derfor 
vigtigt, at butikkerne overholder deres 
forpligtelse til at vise synligt energimærke 
i deres butiksudstillinger”, siger kontor-
chef Henrik Andersen, Energistyrelsen.

Fremtidig indsats overFor 
butikkerne
Energistyrelsen har fulgt butikskontrol-
len op med underretninger, kontrol- 

Fortsat Fejl i 
energimærkningerne
En ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at den danske detailhandel langt fra er 
gode nok til at vise produkters energimærke i de danske butikker.

besøg og påbud til butikker, som havde 
flere end 10 pct. fejl med udstillingen 
af energimærkningen. Alle butikker har 
efterfølgende rettet op.

Energistyrelsen vil sammen med 
Dansk Erhverv, FEHA, Forbrugerrådet  
TÆNK og Det Økologiske Råd se på, 
hvordan informationsindsatsen kan 
skærpes overfor butikkerne, så de i 
højere grad forstår og efterlever reglerne 
om synligt energimærkning i de danske 
butikker.

Energistyrelsen udarbejder løbende 
informationsmateriale til forhandlere  
om deres forpligtelse ved energimærk-
ningen af produkter. Materialet er til- 
gængeligt via Energistyrelsens hjemme-
side: www.ens.dk

vigtigt værktøj For 
Forbrugeren
Energimærkningen er et vigtigt værktøj 
for forbrugerne, når de skal købe nye 
produkter, da mærket synliggør det en-
kelte produkts energiforbrug, og giver 
andre relevante oplysninger om dets pri-
mære funktioner som f.eks. vandforbru-
get i vaskemaskiner. Energimærkningen 

af produkter er en europæisk ordning og 
gælder i alle EU lande. 

Det er forhandlernes ansvar, at energi-
mærket er udstillet synligt sammen med 
produkterne i butikkernes udstilling. 
Selve udarbejdelsen af energimærket 
påhviler producenten af produktet, som 
stiller mærkerne til rådighed for butik-
kerne.

ny metode til kontrol med 
energimærkningen
Energistyrelsen har sammen med 
følgegruppen udviklet en metode til at 
kontrollere butikkerne, så et repræsen-
tativt udsnit af produkternes energi-
mærkning bliver kontrolleret sammen-
holdt med det reelle salg. Tidligere har 
Energistyrelsen og medlemmerne af 
følgegruppen udført lignende kon-
troller, men med forskellige metoder 
og forskellige resultater. Da metode-
grundlaget for de tidligere kontroller 
er forskelligt fra den seneste under-
søgelse, kan man ikke sammenligne 
resultaterne direkte, men udviklingen 
tyder dog på, at antallet af fejl i mærk-
ningen er for nedadgående.

22 Hvidvare-Nyt 2 •  2017



fakta om energimærkning og butikskontrollen:
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Energimærkningen af produkter er en EU ordning, som synlig-

gør det enkelte produkts energiforbrug. Energimærkningen er et 

vigtigt værktøj for de europæiske forbrugere, når de anskaffer 

nye produkter.

 Der er krav om energimærkning af produkter både i fysiske 

butikker og i webbutikker, men reglerne er ikke ens for de to 

butikstyper.

I 2015 tog Energistyrelsen initiativ til en følgegruppe bestå- 

ende af Dansk Erhverv, FEHA, Det Økologiske Råd og Forbruger- 

rådet TÆNK. Følgegruppens rolle er at sikre samarbejde om 

energimærket, bl.a. via en fælles forståelse for metoden til 

butikskontrol.

Kontrollen er udført i 51 butikker, hvori der tilsammen er ført 

kontrol med synlig energimærkning på 5.631 produkter. Ud 

af de 5.631 produkter var der fejl med energimærkningen på 

1093, svarende til en fejlprocent på 19 pct.

Manglende energimærke står for 75 pct. af fejlene og er 

dermed den mest omfattende fejltype. Herudover er en af den 

hyppigste fejl, at energimærkerne er placeret forkert.

Opfølgning på kontrollen: Af de 51 kontrollerede butikker  

er der udsendt underretninger og foretaget kontrolbesøg i  

38 butikker, 7 af disse butikker har efterfølgende modtaget 

et påbud af Energistyrelsen. Alle 7 butikker har efterfølgende 

rettet op.

Energimærkningen er sammen med EU ordningen eco- 

design, som stiller minimumskrav til produkters energieffek-

tivitet, to vigtige virkemidler til at opnå energibesparelser i 

Danmark og i hele EU. Energistyrelsen opgjorde i 2013  

effekten til 5.640 GWh per år i 2020 og 7.169 GWh per år  

i 2030. Effekten i 2020 svarer til 5 % af det endelige energi-

forbrug i 2011, ekskl. transport. Besparelseseffekten skal  

ses i forhold til det forbrug produk- 

terne ellers ville have medført uden  

yderligere regulering.

køl/-Frys  36 612 53 9%

køleAPPArAter  37 444 74 17%

FryseAPPArAter  34 361 33 9%

VAskeMAskiner  36 661 68 10%

oPVAskeMAskiner  39 636 94 15%

tørretuMBlere  36 414 24 6%

oVne  37 835 242 29%

eMHætter  37 398 229 58%

støVsugere  35 478 120 25%

Fjernsyn  18 719 122 17%

VArMe-PuMPer  datagrundlag for lille til at sige noget generelt

MoBile kliMAAnlæg  datagrundlag for lille til at sige noget generelt

VAske-/tørre-MAskiner  datagrundlag for lille til at sige noget generelt

Vin-køleskABe data grundlag for lille til at sige noget generelt
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Vi er overbeviste om, at Thermex’ nye BLUELINE katalog vil være et godt værktøj i det daglige arbejde. 
Du kan bestille magasinet her: info@thermex.dk. Du kan også se BLUELINE 2017 på www.thermex.dk

Det er os en fornøjelse, 
at kunne præsentere 
vores nye BLUELINE 
katalog
THERMEX BLUELINE er 
et beskyttet sortiment, 
som alene forhandles 
af særligt udvalgte 
forhandlere.

Ønsker du at blive THERMEX BLUELINE 
forhandler, kan du kontakte os på telefon: 
98 92 62 33 for at få information om 
hvilke forudsætninger og betingelser, 
der gælder.

Begreberne ENKELTHED, OVERSKUE-
LIGHED og FLEXIBILITET har været 
nøgleordene ifm. udarbejdelsen af 
BLUELINE sortimentet.
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BLUELINE BLUE LIMITED

EMHÆTTER &EMFANG

Gør ventilation enkelt                           Du gør det elegant...

METZ MINI

ARLES

ALSACE

LE HAVRE ORLEANS

METZ MAXI II STRIP


