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Branchen om 50 år
Forbrugeradfærd
– hvidevarer deler
generationerne

Repair Café

– en græsrodsbevægelse

Sund livsstil med
et enkelt touch
Ultimate Blend er en kraftfuld high-speed blender, der kan lave
smoothies og varme supper samt male kaffebønner, knuse is og
mikse nøddesmør. Den bedste køkkenpartner til vegansupper,
grønne detoxdrikke og vegetariske smoothies.

lederen

indhold

AF Henrik Egede
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Trend Få hjælp til reparationerne
Repair Café er et forholdsvis nyt koncept i Danmark,
hvor man kan få hjælp til at reparere stort set hvad
som helst. Hvidvare-Nyt besøger en café i Odense.

Er energimærket rigtigt? Kontroltest af køleskab på Teknologisk Institut.

retvisende
Energimærker, som forbrugerne ser i butik og på net, er
retvisende. Lad det være slået fast med det samme.
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Hvidevarer deler generationer
FEHA har fået udført en adfærdsanalyse af danske

Lad os tage vaskemaskiner. I 2014 blev 50 vaskemaskiner

forbrugere, der viser, at der er stor forskel mellem

gentestet. 50 ud af 50 levede op til deres energimærker!

generationerne, og at forbrugerne ikke prioriterer
det smarte hjem særlig højt.

Alligevel lykkes det fornylig Forbrugerrådet Tænk – via
Jyllands-Posten – at informere danskerne om, at vaskemaskiners ”energimærker ... kan være direkte misvisende”.
Lad os få fakta på plads. Energimærkerne er retvisende
– og til at stole på.
Bag historien gemmer sig en teknisk debat om metode.
I Jyllands-Posten siger ingeniør Bjarke Hansen fra Energistyrelsen det meget direkte: ”Der er udvalgt standardpro-

1967-2017

grammer, som skal afspejle det daglige brug. De giver en
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god indikation af energiforbruget”.

Jubilæumsfest

50 års jubilæum

I Europa-Kommissionen er der netop nu gang i en proces,

FEHA afholdt en fest i smukke rammer i forbindelse

der skal undersøge, om det er teknisk muligt at udvikle

med sit 50-års jubilæum. Se billeder fra fejringen.

test-formen for hvidevarer, så dagligdags brug afspejles
bedre. Under fastholdelse af det afgørende princip, at test
skal være fair og sammenlignelige.
Forbrugerrådet Tænk ved dette. Forbrugerorganisationer er
på europæisk plan involveret i de aktuelle diskussioner
med teknikere og branchefolk.
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Branchen om 50 år
Til årets branchedag havde
foreningen inviteret Jannick B.
Pedersen til at komme med
sit bud på, hvordan branchen

Lad os få drøftelserne afsluttet – og åbne døren for bedst

vil udvikle sig de kommende

mulige tests.

50 år.
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Forsidefoto Kan den virke igen? Repair caféer, hvor
almindelige mennesker kan dukke op for at få hjælp til
at reparere alt mellem himmel og jord, er skudt op rundt
om i Danmark.

DESIGNET
SOM EN
STENOVN
FIND OPSKRIFTER OG
BAGETIPS PÅ VORES
HJEMMESIDE
gorenje.dk

Vores ovne kombinerer moderne teknik og design med egenskaber
fra traditionelle stenovne. De runde former fordeler varmen jævnt
omkring maden, og sammen med MultiFlow 360˚-systemet er det
muligt at tilberede mad på 5 niveauer samtidigt.
Kombinationen af klassiske og innovative egenskaber gør ovnene
uundværlige for alle, som ønsker et perfekt resultat hver gang – ikke
mindst dem, der vil have brød så perfekte, som man ellers kun kan
få det i traditionelle stenovne. Det er derfor, vi siger, at vi er ”bedst
til brød”.
Del din brødoplevelse på Instagram #bedsttilbroed.

Branchen og verden
Nespresso
henter derhjemme
Nespresso gør det lettere for forbrugerne at komme af med brugte kaffekapsler.
Nespresso øger antallet af indsamlingsstseder fra 30 til 1500 – og tilbyder
desuden, i et samarbejde med PostNord,
at de brugte kapsler kan hentes hjemme
forbrugerne i forbindelse med nykøb.
Ved genanvendelse af kapsler kan
man spare 95% af den energi, det kræver
at udvinde nyt aluminium, oplyser
Nespresso.

Støvsugere og
emhætter går i +
Den ny europæiske enighed om energimærker fjerner de mange +er.
Noget ulogisk vil forbrugerne alligevel, i efteråret 2017, opleve, at produkter med en kortere historie i energimærket, støvsugere og emhætter, står
til at få nye plusser.
Støvsugerne startede med energimærker i 2015 på skalaen A-G. De får
nu A+.
Emhætter får tilsvarende A+ fra og
med 2018.

Som det ikke skal være: ophugning af køleskab på gaden i Katmandu, Nepal. Foto: Keshav Parajuly.

Nye tanker om WEEE
”Nutidens produkter er fremtidens ressourcer – til gårsdagens pris”.
Sådan skriver Keshav Parajuly, oprindelig fra Nepal, i sin Ph.D.afhandling, som 22. maj blev forsvaret på Syddansk Universitet.
Keshav Parajuly konkluderer, at den nuværende håndtering af elektronisk affald (WEEE) har givet resultat, men ikke passer til fremtidens cirkulære økonomi.
Keshav Parajuly har via sin forskning fundet frem til, den nuværende EU-lovgivning
indeholder for få incitamenter til eco-design og genbrug. Fokus skal flyttes fra produkter til materialer. Og producenterne skal have flere forskellige måder at håndtere
WEEE på.

Nye energimærker starter 2019

#hvadskullevigøreuden

Med Malta som formandsland foreligger nu et europæisk kompromis
om fremtidens energimærker på hvidevarer.
Energimærkernes plusser (A+++-A+)
skal fra 2019, produkt for produkt,
erstattes af en skala, som er magen til
den oprindelige: A-G.
Det forventes, at der for flere produkter vil være en eller to tomme pladser, hvorfor det mest energieffektive
produkt i 2019 kan være et C.
Butikkerne får 14 dage til at mærke
om, når ændringerne skal finde sted.

I forbindelse med FEHAs 50 års jubilæum bad foreningen dagbladet Politikens læsere om hjælp.
”Hvidevarer og elektriske husholdningsapparater”
er et voldsomt navn – og det samme er det navn, der
skjuler sig bag forkortelsen FEHA.
Kan det ikke gøres kortere? I Spanien ”electrodomésticos”. I England ”home appliances”.
Politikens læsere var så venlige at give os en masse
forslag: el-hjemmehjælp, boligkram, hus-el, el-app og
ligefrem #hvadskullevigøreuden
Helt nemt er det ikke – og det var det heller ikke i
1972, da samme øvelse blev udført i Berlingske.
Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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På repair caféen kan man få
hjælp med at reparere alt fra
cykler over elektronik til tøj.

Stop spild
af elektronik
En ny græsrodsbevægelse har set dagens lys i Danmark med caféer, hvor folk i fællesskab
hjælper hinanden med at reparere produkter, der måske ellers ville være blevet smidt ud,
herunder forbrugerelektronik og husholdningsapparater.

Ifølge en undersøgelse fra SDU fungerer hvert fjerde hus-

Inspiration fra Holland

holdningsapparat, vi smider ud, fint. Faktisk er antallet af

De danske repair cafés er begyndt at dukke op inden for de

fungerende apparater større endnu, men mange af dem går i

seneste par år, og de har langsomt bredt sig til store dele af

stykker, når de bliver smidt ud på genbrugspladsen.

landet, hvor frivillige stiller op til arrangementer, ofte i lånte

I løbet af det seneste år er en række såkaldte repair cafés
skudt op rundt omkring i Danmark, hvor tanken bag er,
at vi som forbrugere skal forandre den måde, vi forbruger

helst.
I Odense har man valgt at oprette caféen med hjælp fra

tingene på – altså en form for opgør med brug-og-smid-væk

Holland, hvor den første Repair Café blev afholdt i Amster-

kulturen.

dam i 2009, og det var også i Odense, at Hvidvare-Nyt

En del af problemet ligger i, at mange slet ikke tænker
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lokaler, og hjælper folk med at reparere stort set hvad som

mødte Keshav Parajuly, der er en af folkene bag den odense-

over, at andre kan nyde godt af deres elektronik og andet,

anske café, der blev afholdt for første gang tidligere i år, og

eller at det kan blive repareret. Og det er præcis den men-

hvor folk kan henvende sig for at få gratis hjælp med at få

talitet, folkene bag de forskellige reparationscaféer vil

reparereret alt fra tøj til kaffemaskiner, forstærkere, cykler og

ændre på.

meget andet.
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Birthe Krabek, Partner & medstifter, C.I.P. Consultinggroup.com
Carlo Edgar Torres-Ortega, Kemi-/procesingeniør og teknologispecialist, SDU
Chemical process engineer and Technology Specialist
Bolette Mohr Sillassen, Senior HSE Specialist, DONG Energy Wind Power
Keshav Parajuly, formand for Repair Cafe Odense, forsker i miljøteknologi, SDU

lave en repair café i Odense?
Keshav Parajuly: Jeg er miljøingeniør
og forsker i elektronisk affald, som jeg
netop har afleveret Ph.d. i. Så jeg kender
naturligvis til problemet med elektronisk
affald, og jeg ved fra min forskning, at
der er mange produkter, der bliver sendt
på genbrugspladsen, der er næsten fuldt
funktionelle.
Op til 40%, afhængig af produkttypen,
fungerer. Det er én del af historien. Den
anden del er, at jeg godt kan lide at
hjælpe folk og at uddanne folk.

Jeg hørte om idéen, som startede i
Holland, og tænkte, ”hvorfor gør vi ikke
det her?”. Jeg kontaktede mit netværk,
og folk var med på det, så det var sådan,
vi startede.

lesskab. Sidste gang havde vi for eksempel et barn, hvis legetøj var gået i stykker,
og ham kunne vi hjælpe, og han blev
virkelig glad. Det er dét, vi vil opnå ved
arrangementerne.

Har I noget med de lignende

Hvad er de frivilliges

caféer rundt om i landet at

baggrund?

gøre?
Jeg kender til caféerne rundt om i landet,
men de er ikke del af Repair Café International, der stammer fra Holland. De
har gjort det individuelt, mens vi arbejder med hovedorganisationen.
Vores mål er at afholde caféer rundt
om i Odense, ligesom folk i udkanten af
byen har kontaktet os og vist interesse.
Hvis vi bliver inviteret, vil vi tale med
vores frivillige og organisere en café hvor
som helst.

De fleste af os stammer fra universitetet.
Vi er blandt andet to adjunkter, en
Ph.d.-studerende, kandidatstuderende.
Vi har også en tidligere underviser fra
VUC. Vi er en god blanding af folk i
arbejde og pensionister.
Vi har det fælles mål, at vi vil ændre
folks tankegang. Vi kan ikke reparere
alle ting, men vi fortælle folk, at det er
muligt. For den måde, vi forbruger på,
er ikke bæredygtig.
Hvad er jeres tanker på større

Kan folk tage hvad som helst
med på caféen?

Vi forsøger at hjælpe folk, så godt vi kan.
Hvis de har noget, der er gået i stykker
– hvad som helst – så kan vi gøre et forsøg, men vi kan ikke garantere noget.
Til gengæld kan vi hjælpe dem ved at
fortælle, hvor de kan skaffe reservedele
eller få tingene repareret billigt.
Det handler også om at skabe et fæl-

skala?
Af det elektroniske affald, der kommer
ind i systemet, bliver 90% genanvendt,
men det er ikke hele historien. I Europa
kommer kun en tredjedel af det elektroniske affald ind i det officielle system,
og det er noget, vi er nødt til at gøre
noget ved.

▼

Hvordan fik du idéen til at

Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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20 nye kolde
fra GRAM
GRAM lancerer fra juni 2017 en
række nye kolde produkter, heriblandt
en serie af frysebokse med et rumindhold fra 100 til 400 liter. Nye køle
og fryseskabe i Fresh serien, med nyt
og pænere interiør og energivenligt
LED lys. Desuden er GRAMs serie
af fuldt integrerbare produkter blevet
opdateret med glidebeslag, som gør
monteringen af skabene meget
nemmere.

De engagerede frivillige
hjælper gerne de fremmødte,
hvis de kan, men ellers kan
de komme med gode råd om,
hvor de skal henvende sig.

Bør industrien påtage sig
et større ansvar?

Man har talt om producentansvar i
20 år, men der er stadig langt igen.
Producenterne skal naturligvis først
og fremmest sikre, at de tjener penge,
men der er helt simple ting, man som
producent kan gøre, som ikke behøver
at skade virksomheden. Det handler
om at prioritere produkterne, når de
er udtjent.
Jeg har selv arbejdet sammen med
Grundfos, og sagen er, at man er nødt
til at samarbejde, og hvis vi gør det, så
kan det være godt både for bundlinjen
og for miljøet. Det er derfor, den cirkulære økonomi er ved at få vind i
sejlene.
Er der noget, som industrien
kan gøre for at hjælpe på
lille skala som for eksempel
disse caféer?
Helt lavpraktisk, så kan det nogle gange
være svært at skaffe reservedele, og det
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Energivenlig LED belysning
Med introduktionen af de nye kolde
produkter vil alle GRAM køle og
fryseskabe være udstyret med
energivenlig LED belysning, som
både har en lang holdbarhed, tager
hånd om miljøet og giver et hurtigt
og godt lys i skabet.
gælder ikke bare for dette projekt, men
også for at gøre det nemmere at få repareret ting generelt.
Og selv hvis man kan finde reservedelene, så kan de nogle gange være lige
så dyre som et nyt produkt. Måske ikke
for en opvaskemaskine, men for eksempel til støvsugere er de meget dyre.
Det er generelt dyrt at får repareret
ting, og det er blandt andet også derfor,
vi har startet dette projekt. Men vi kan
ikke altid være her, så resten af tiden må
man gå andre steder hen.
I Sverige har der været et initiativ,
hvor man har sænket momsen på reparationer. På den måde bliver det billigere at få repareret ting, særligt fordi
arbejdskraft i denne del af verden er
meget dyr.
Repair Café i Odense vil afholde arrangementer cirka en gang om måneden,
men også i Aalborg, Aarhus, Silkeborg
og flere steder i København kan man
finde repair cafés, hvor man kan få hjælp
til at reparere ting af frivillige.

Elegante glashylder
De nye glashylder har fået en elegant
sølvkant på fronten. Det giver både en
flot finish af skabet og ikke mindst, en
bedre udnyttelse af glashylden.
Frysebokse kan placeres koldt
Serien af frysebokse er for dem, der
har brug for lidt mere fryseplads,
men ikke har plads til et fryseskab i
køkkenet. Fryseboksene kan alle stå
i omgivende temperaturer på ned til
minus 15 grader, hvilket er en stor
fordel. Især hvis fryseren skal placeres
i et uopvarmet sommerhus eller i en
garage.

Erfaring #32

Plads til stort og småt
Fleksibel indretning

gram
annonce

Find de 20 helt nye kolde produkter
på www.gram.dk eller i det nye katalog,
som udkommer i juni 2017.

Kun få er klar
til smarte hjem
Danskerne er ikke klar til fremtidens smarte hjem, smarte vaskemaskiner og smarte ovne,
som du kan styre fra din mobiltelefon.

D

et viser en rundspørge, som analysebureauet Epinion har foretaget
for brancheforeningen FEHA.
Over halvdelen af forbrugerne i aldersgruppen 36-70 år kender slet ikke
muligheden for at koble vaskemaskine
eller køleskab sammen med smart phone
og PC. Kun 7% af forbrugerne ”vil helt
sikkert vil købe et produkt med sammenkobling til smartphone og PC:
”Forbrugerne er ikke klar til det
smarte. Producenterne har en betydelig
opgave i at fortælle, hvad det smarte
hjem og de smarte produkter kan”,
siger direktør Henrik Egede fra FEHA,
der organiserer producenter og leverandører inden for hvidevarebranchen.
Hvidevarer deler

generationerne
Danske forbrugere deler sig efter alder,
når det gælder køb af hvidevarer.

10

Hvidvare-Nyt 3 • 2017

De unge lægger vægt på pris, mens
de ældre lægger vægt på service og
personlig rådgivning.
De unge er i nogen grad klar til smarte, opkoblede produkter til det smarte
hjem. De fleste ældre kender ikke til
muligheden.
Forskel på unge og ældre

”Forbrugere i forskellige generationer
forholder sig forskelligt til hvidevarer.
Når der snart kommer wifi i produkterne, får producenterne en opgave med
at både unge og ældre, hvad de nye
digitale produkter kan”, siger Henrik
Egede, direktør for FEHA, der organiserer producenter og leverandører
inden for hvidevarebranchen.
Over halvdelen af forbrugere over
36 år kender slet ikke muligheden for
at koble vaskemaskine eller køleskab
op med smartphone og internet.

Kun hver syvende af de unge erklærer, at de ”helt sikkert” vil købe et sådant produkt.
Generationerne er også uenige om
service og reparation. Kun en fjerdedel
af de unge henvender sig til servicemontøren, hvis et produkt er defekt,
mens mange gerne reparerer selv.
62% af de ældre forbrugere over
50 kontakter montøren – eller køber
nyt.
Købene planlægges

Undersøgelsen viser, at de populære
småapparater til køkkenbordet ikke er
impulskøb. Kun hvert tiende køb er
impuls. Langt de fleste køb af kaffemaskiner, juicere, køkkenmaskiner og
blendere er planlagte.
”Små-el til køkkenbordet sælger
godt. Nogle siger, det er impulskøb
og apparaterne får lov at stå ubrugte

Loyale forbrugere
FEHA’s undersøgelse bekræfter, at der
er betydelig brand-loyalitet hos forbrugerne. Knap 40% køber deres nuværende varemærke, når de køber nyt. 42%
er loyale mod det sted, de plejer at købe
produkterne.
FEHA har dannet undersøgelsen i
forbindelse med foreningens 50 års
jubilæum. Branchen har derfor også
spurgt ind til forbrugernes kendskab
til Danmarks stolte fortid som produktionsland for hvidevarer.

Danmark som produktionsland

Branchen har i forbindelse med jubilæet
undersøge forbrugernes kendskab til
Danmarks stolte fortid som produktionsland for hvidevarer.
Også her deler generationerne sig.
Otte ud af ti ældre er klar over, Danmark har haft produktion af hvidevarer. Kun 43% af de unge forbrugere
har en ide om dette.
Gram er det mest kendte danske
varemærke, skarpt fulgt af Nilfisk,
Vølund, Atlas og Vestfrost.
Fakta: Epinion spurgte 1000 forbrugere i perioden 7.-22. februar 2017.

Se hele rapporten på: www.feha.dk

Forbrugerne er ikke helt klar til
det smarte hjem

Hvidvare-Nyt 3 • 2017

▼

hen. Vores undersøgelse tyder på, at
forbrugerne planlægger, hvad der skal
stå på køkkenbordet”, siger Henrik
Egede.
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FAKTA
• 56% har købt hårde hvidevarer indenfor de seneste 2 år

Miele Active-ovne
– fire nye prisstærke modeller

• 4 ud af 10 køb ligger beløbsmæssigt mellem kr. 2.500 og kr. 4.999
• Yngre (mænd) køber i højere grad brugt end ældre
• Yngre handler i større udstrækning på nettet end ældre (nyt og brugt)
• Vaskemaskiner skiftes primært, når de ikke fungerer mere.
• Ovn/kogeplader/emhætter udskiftes oftere for fornyelse
• De ældre er mest loyale – både med hensyn til mærkevalg og indkøbssted
• 4 ud af 10 afleverer deres brugte hårde hvidevarer på genbrugsstationen
• Primære købsdrivere: Pris (de yngre) og service/rådgivning (de ældre)
• Over halvdelen af køberne i aldersgruppen 36 til 70 år, kender
ikke muligheden for at koble deres vaskemaskine sammen med telefonen
og PC’en
• Ca. hver syvende køber i aldersgruppen 25 til 50 år vil helt sikkert
købe en vaskemaskine med sammenkoblingsmulighed til telefonen
eller PC’en
• Forhandlerens/producentens hjemmeside er en ofte brugt til at 		
søge information om produkter
• Købere i aldersgruppen 50 til 70 år foretrækker dog i højere grad
at søge information i en fysisk butik, hvor de kan få personlig betjening
• Næsten hver 3. har købt et mindre husholdningsapparat indenfor de 		
seneste 6 mdr.
• Halvdelen af alle køb af mindre husholdningsapparater ligger under
kr. 600
• Hvert 5. køb af sda foretages via netbutik. Impulskøb ca. 10%
• Der er langt større kendskab til dansk produktion af hårde
hvidevarer og mindre husholdningsapparater blandt de 51-70 årige end 		
blandt de 25-35 årige
• GRAM er det bedst kendte danske mærke
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Træd med ind i Mieles verden med de
nye Active-entry-ovne til vejledende
priser fra kun kr. 5.495,- til kr. 8.995,-.
Ja, du hørte rigtigt, og du får masser
af Miele-ovn for pengene.
H 2265 B Active i CleanSteel til en
vejledende pris på kun kr. 5.495,har fx Mieles præcise temperaturregulering mellem 50 - 250°C samt
det store XL-ovnrum på hele 76 liter.
Rengøringen klares nemt. Ovnrummet er belagt med Mieles patenterede
PerfectClean-emalje og har desuden
katalytisk bagpanel. Du kan også
vælge samme model med pyrolyse
og lade ovnen gøre rengøringsarbejdet for dig. Så hedder modellen
H 2265 BP Active til en attraktiv
vejledende pris på kun kr. 7.995,Ønsker du yderligere komfort kan
du vælge H 2267 B Active til en vejledende pris på kr. 6.495,-, og så får
du Mieles smarte FlexiClip-udtræk
med i købet. Udtrækssystemet gør
ovnen meget fleksibel at arbejde
med og øger samtidig din sikkerhed.
Du kan fx hælde væde på din ret,
vende den eller tage den helt ud
– alt sammen helt uden risiko for
at komme til at røre ved det varme
ovnrum eller retten. Denne ovn fås
naturligvis også med pyrolyse.
Så hedder modellen H 2267 BP og
koster vejledende kr. 8.995,-.

Den gode, gedigne
Miele-kvalitet til en
ultra attraktiv pris!

Nu kan du bage og stege
på første klasse - til en stærk pris

Nye, prisstærke
modeller

Miele
Active-ovne
Læs meget mere på
www.miele.dk

Stort ovnrum

Nem at rengøre

Enkel betjening

Plads til kulinarisk udfoldelse. Du får hele

Den patenterede PerfectClean-emalje gør

Mieles EasyControl-teknologi gør det super-

76 liter ovnrum og ribber i fem niveauer. Det

det nemt at rengøre både ovnrum og

nemt at vælge program. To programvælgere

giver rigeligt plads til tilberedning af alle

bageplader efter brug - blot ved brug af lidt

i kombination med moderne sensorer samt

dine retter. Det store ovnrum sikrer samtidig

opvaskemiddel og en blød svamp. Vælger

et stort display gør betjeningen legende let

du en model med pyrolyse, kan ovnen gøre

og intuitiv.

maksimal fleksibilitet - både når du skal
stege og bage.

arbejdet for dig. Ved høje temperaturer
brændes alle madrester til aske, og du
behøver kun at tørre af i slutningen af
programmet.

Robotterne kommer - også
i køkkenet. Her RoboChef
fra Moley Robotics.

Jannick B. Pedersen fra konsulentfirmaet
Dare Disrupt holdt et inspirerende oplæg om
de næste 50 år i branchen.

50 år frem

– branchen i forandring
Til årets branchedag havde FEHA stillet Jannick B. Pedersen fra konsulentfirmaet
Dare Disrupt den nærmest umulige opgave at spå om, hvordan udviklingen i branchen
vil være de kommende 50 år. Det kom der interessante bud ud af.
Af Jakob Larsen Medgyesi

D

are Disrupt specialiserer sig i teknologi og disruptiv innovation,
og det er på den baggrund, at
Jannick B. Pedersen vovede sig ud i at
forsøge sig som spåmand om de næste
50 års udvikling. Nogle af spådommene
viste sig at være solidt funderede i den
udvikling, vi ser i teknologien i dag,
andre – dem længere ude i fremtiden
– var mere et tankeeksperiment med
udgangspunkt i dagens teknologi ført
ud i det ekstreme.
Disruption

Hovedpointen i Jannick B. Pedersens
oplæg var, at det er afgørende, at virksomheder holder sig på forkant med
udviklingen, for den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde
før i historien.
Der kommer konstant nye teknologier, og det er derfor helt centralt,
at man som virksomhed er omstillingsparat. Disse nye teknologier kommer
både inden for produktion, energi og
i selve produkterne, samtidig med at
disse nye teknologier hele tiden bliver
billigere.
Ny teknologi kan altså have en kraftig
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indflydelse på alt fra produktionsprocessen og produktionsomkostninger, over
hvordan produkterne bliver brugt, til
hvordan man reparerer eller genanvender produkterne.
Ny teknologi
Eksempler på dette er blandt andet grøn
energi, hvor prisen på eksempelvis solenergi er i frit fald.
Robotteknologi er et andet område,
der er i rivende udvikling, der både vil
have indflydelse på produktionsprocessen og i hvidevarebranchen i også i selve
produkterne. En tredje teknologi, der vil
påvirke selve produkterne, er sensorer,
der ligeledes er i rivende udvikling, og
som har stort potentiale i snart sagt
ethvert produkt.
Kunstig intelligens er vil få stor indflydelse på både produktion og på selve
produkterne, der vil blive smartere, og
både sensorer og kunstig intelligens
vil påvirke, hvordan kunderne bruger
produkterne.
Virtual reality er et andet område,
som kan få stor betydning for branchen,
ikke mindst inden for service og reparation. Her kan man forestille sig, at

reparatøren i forvejen vil kunne visualiser,
hvordan en reparation skal foretages,
ligesom man med teknologien vil kunne
få oplysninger om produktet direkte op
på et display – eventuelt med fejlmeldinger, som produktet selv sender til reparatøren takket være sensorer og kunstig
intelligens.
Men kan man overhovedet forestille
sig, hvordan alle disse teknologier vil
påvirke hvidevarebranchen.
Jannick B. Pedersen havde en række
– til tider modige – bud for hvert af de
kommende fem tiår.
Husk lige salt til
Meget af det, som Jannick B. Pedersen
forestiller sig kan ske, skal naturligvis
tages med et gran salt, men branchen
er nødt til at være på forkant med disse
teknologier, for der er ingen tvivl om,
at mange af dem vil have en enorm indflydelse på, hvordan vores hverdag vil
forme sig de kommende 50 år.
Kunstig intelligens, robotter, miljøet,
ressourceknaphed, 3D-printere, maderstatning og deleøkonomi er alle ting,
der har potentialet til at ændre branchen
og forbrugernes hverdag radikalt.

■ Branchen anno 2027
– digitale hvidevarer

■ Branchen anno 2037
– hvide robotter

Den digitale revolution kører stadig på højtryk inden for stort

Jo længere, vi bevæger os ud i fremtiden, jo sværere er den

set alle aspekkter af vores liv, og det gælder i høj grad også for hushold-

naturligvis at spå om, men ifølge Jannick B. Pedersen skal

ningsmaskiner.

branchen holde øje med decentralisering og

Vi kan allerede se den udvikling i dag, hvor flere og flere apparater kan
kobles sammen med mobilen, samtidig med at de bliver mere og mere
intelligente.

med robotterne.
Allerede nu ser vi, at det er muligt at vælge hvidevarer
fra og bruge tjenester til at sørge for eksempelvis vasketø-

Denne udvikling vil ifølge Jannick B. Pedersen fortsætte og sandsynligvis accelerere.

jet. Denne udvikling vil fortsætte. Hvorfor selv eje en vaskemaskine, når tøjvasken kan blive hentet af en selvkørende

Om ti år handler det ikke længere om hårde hvidevarer. Det handler om
digitale hvidevarer, der vil være spækket med teknologi.

lastvogn, køres til en central facilitet, vaskes perfekt og
returneres – til en moderat pris gennem et abonnement?

Sensorer vil brede sig i stor stil og vil kunne holde øje med alt. Brug,

Robotter findes allerede nu i husholdningen. Mange har i

dosering, problemer, materialer, kaffetype, saltindhold, hvor beskidt gul-

dag en robot, der tager sig af en af de huslige pligter, som

vet er og meget, meget mere.

de fleste synes er den mest træls, nemlig støvugningen. Og

Kunstig intelligens vil hjælpe med at finde de rette programmer og
komme med forslag.

Den britiske virksomhed Moley Robotics præsenterede

Salgsleddet vil ændre sig, til dels takket være teknologier som kunstig
intelligens.

forrige år en robot - i øvrigt med et dansk islæt i form af
robotarmene - en madlavningsrobot, der kan stå for mad-

Open source vil komme i højsædet. Forbrugerne vil ikke acceptere, at
de ikke kan styre alle produkter, uanset fabrikat, ved hjælp af én app.
Virtual reality vil være en væsentlig faktor i både service og salg.

■ Branchen anno 2047
– hvid infrastruktur

der bliver allerede i dag arbejdet på robotter til køkkenet.

lavningen.
Tanken er, at den kan hjælpe eksempelvis ældre eller
handicappede med madlavningen.

■ Branchen anno 2057 – hvid virtual reality
Tre teknologier, som vi allerede kender i dag, vil potentielt kunne have en stor effekt

Deleøkonomien er en trend, der

for forbrugerne og for branchen i 2057: 3D-printere, maderstatning og

de seneste år har fået stor opmærksom-

virtual reality.

hed, både herhjemme og i udlandet.

3D-printere har et enormt potentiale, som kan være en trussel mod branchen, som

Deleøkonomien er i dag noget, hvor private

den ser ud i dag. Tøjvask kan blive overflødig, hvis forbrugerne hver dag kan få printet

stiller ydelser til rådighed for andre mod

et sæt tøj, som de om aftenen lægger til genanvendelse, så materialet er klar til at

betaling, for eksempel gennem tjenester

blive printet igen dagen efter. Opvaskemaskinen bliver overflødig, hvis man kan gøre

som Uber og Airbnb, som har været med til

det samme med service og bestik. Og komfuret bliver overflødigt, hvis man kan printe

at flytte den private deleøkonomi hen mod

maden.

i højere grad at være et traditionelt, kommercielt produkt.
Man kan nemt forestille sig, at deleøko-

Maderstatning er noget, vi allerede ser i dag, hvor man kan få et helt måltid i pulverform. Den udvikling vil fortsætte og måske endda blive nødvendig, hvis man skal
brødføde en befolkning på 10 milliarder mennesker om 40 år.

nomien også vil brede sig til hvidevarebran-

Virtual reality bruges allerede i dag af branchen, for eksempel til at give kunder

chen. Man ser det i mange boligforeninger,

og forhandlere en bedre idé om, hvordan et køkken skal se ud, eller hvad potentialet

hvor man har en fælles vaskekælder, men

er i nye produkter. Denne udvikling vil uden tvivl fortsætte, men ifølge Jannick B.

der er mange andre hvidevarer, hvor sam-

Pedersen kan man forestille sig, at teknologien også vil kunne bruges til at give for-

me koncept ville kunne fungere.

brugerne en mere interessant oplevelse, når de spiser deres maderstatning.

Og tager man skridtet videre, så kunne
man forestille sig, at visse opgaver kunne

Men teknologien kan også bruges til at interagere med omverdenen, og det fører os
frem til 2067.

indgå i den almindelige infrastruktur.
Jorden har begrænsede ressourcer, og med
mange produkter giver det ingen mening,
at alle har deres egen maskine.
For at imødegå ressourceknaphed
og miljøpåvirkning, kunne eksempelvis
tøjvask blive en del af den almindelige
infrastruktur, så det bliver en samfundsopgave at klare tøjvasken for at begrænse
miljøpåvirkningen. Samtidig vil det være
med til at lette borgernes hverdag, så man
begrænser mængden af huslige pligter for
den enkelte.

■ Branchen anno 2067 – den hvide sky
Hvis virtual reality føres ud i det ekstreme, kan man forestille sig en verden, hvor
det stort set ikke er nødvendigt at forlade den virtuelle verden.
Robotter tager sig af alt fysisk arbejde, maden nydes bedst virtuelt, alt arbejde kan
udføres fra hjemmet. Man kan – som i filmen The Matrix – have et bedre og nemmere liv virtuelt, og stort set alt foregår i the cloud – skyen.
Dette er selvfølgelig en ekstrem version af, hvor udviklingen kan føre hen, men
aspekter af det er ikke helt usandsynlige, særligt ikke når man ser på, at store dele
af befolkningen allerede i dag lever en stor del af deres liv foran skærmen, og at
noget så kompliceret som operationer i dag kan udføres af læger, der styrer robotter
med fjernkontrol fra den anden ende af verden.
Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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50 års jubilæum

FEHA 50 år

– branchedag og jubilæum
Torsdag d. 27 april afholdt FEHA branchedag og jubilæumsfest
for medlemmerne i smukke rammer på Ledreborg i Lejre.

komme med en række observationer,
som branchen som helhed bør være
opmærksom på.

Af Jakob Larsen Medgyesi

Jubilæumsfesten
Efter den formelle del af dagen havde
FEHA inviteret til spisning, fest og
underholdning på Ledreborg.
Aftenen bød blandt andet på livemusik fra Vieretband, underholdning
fra Copenhagen Drummers, der består
af tidligere konstabler i Den Kongelige
Livgardes Tambourkorps, og som siden
deres deltagelse i Talent 2010 har haft
stor succes.
Herefter tryllebandt den kendte
mentalist Henrik Svanekiær publikum
med en optræden, der kunne få selv
det mest rationelle menneske til at
tvivle på egne åndsevner med en lang
række mentale tricks, der bestod af
en kombination af intuition, manipulation, magi, tankelæsning og dele
fra hypnose. Det var en oplevelse,
de færreste vil glemme lige foreløbig.

D

agen bød – udover den årlige generalforsamling – på et øjebliksbillede
af branchen i dag med en adfærdsanalyse af den aktuelle forbruger samt et
blik på de næste 50 år i branchen.
Generalforsamling

Første punkt på dagsordenen var FEHAs
årlige generalforsamling, hvor formand
i FEHA, Poul Poulsen fra BSH aflagde
beretning. Under generalforsamlingen
blev både FEHAs revisor og bestyrelse
desuden genvalgt.
Bestyrelsen blev konstitueret med følgende medlemmer:
• Poul Poulsen, BSH Hvidevarer A/S
(formand)
• Leif Bork, Electrolux Denmark A/S
• Michael Bilde Jensen, Gram A/S

• Søren Rye, Miele A/S
• Guillaume Lasnier, Groupe SEB A/S
(næstformand)
50 år tilbage – og 50 år frem

Efter den formelle del af dagens program holdt FEHAs direktør, Henrik
Egede, en state of the union-tale for
branchen, hvor han gennemgik den
forbrugeradfærdsanalyse, som FEHA
har fået foretaget. En gennemgang
af analysen samt relevante tal og
konklusioner kan læses andetsteds i
bladet.
Herefter havde FEHA inviteret
Jannick B. Pedersen fra DareDisrupt
til at komme med sit bud på, hvordan
branchen vil forme sig de kommende
50 år, en opgave, der i sagens natur er
umulig, men alligevel formåede han at

Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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Vieretband underholdt aftenen igennem

Deltagerne på årets branchedag blev vist rundt
på det flotte Ledreborg Slot

Publikum så forbløffede med, da Henrik

Henrik Svanekiær fik mange til at tvivle på
deres egen dømmekraft

Svanekiær underholdt

Bestyrelsen konstitueres

1967-2017

50 års jubilæum
Copenhagen Drummers leverede et flot show

Haves: dominans
Søges: relevans
BERLIN

H

vor og hvordan skal elektronik og hvidevarer
sælges til forbrugerne i fremtiden? Det giver
ikke sig selv.
For fjerde gang samlede European TCG Retail
Summit elektronik-detailhandlere fra hele verden
til erfaringsudveksling. Denne gang i Berlin. Denne
gang med en skærpet agenda.
2017 handler ikke kun om internet-handel over
for handel i den fysiske butik. Og kombinationer
heraf. Det handler om overlevelse.
Om relevans.

I den ”gamle” verden var detailkæder og butikker
magtfulde. Detail-butikker – i konkurrence med
hinanden – levede af et ”monopol på at udlevere”
attraktiv elektronik til forbrugerne.
I den nye verden skal detailleddet være relevant
på en ny måde. I forhold til tilgængelighed, levering (logistik) og service. Forbrugeren er langt
mere vidende og kritisk. Om pris, funktion og
konkurrence.
Alt lige fra droner, præcise leveringstider, personlig service og ”digitale blikkenslagere” er i
spil. ”Menneskelig kontakt er den nye luksus i
handelen”, som det blev formuleret af bl. a.
Klaus Peter Voigt for Media Markt.
”Hvem er truslen?”, spurgte Adam Simon fra
Context World i London:
”Er det konkurrenten? Er det Amazon? Eller
er det den langsomhed, hvormed du selv tilpasser
dine egne butikker?”.
Lanceringer af Amazon Echo og Google Home
vækker opsigt – uden at rækkevidden og effekten
i markedet står klart. Detailkædernes egen innovation og differentiering i markedet skal være
tydeligere. Der skal samarbejdes på nye måder –
også om produkterne til fremtidens smarte hjem.
Klart er, at mere end hver tredje elektronikforbruger i verden anser sin smartphone som det
vigtigste købsværktøj.
Sko-succesen Zalando gav et interessant oplæg.
Pointen: Fremtidens detail-kæder skal ”gå i forbrugernes sko” i højere grad end i dag.
Dominans skal veksles til relevans. Og en langt
dybere forståelse af, hvor, hvordan, hvornår og
hvorfor forbrugeren rent faktisk køber produkterne.
-he
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Skoven af energimærker i
butikkerne kommer snart til
at se anderledes ud.

Nye energimærker
fra EU giver forbrugerne
klar besked
EU skrotter de gamle energimærker A+, A++ og A+++ til fordel for en enklere
mærkningsordning med energimærker fra A til G. Dansk Erhverv bakker op, men
efterlyser en fælles indsats for at sikre fortsat tillid til energimærkerne.

N

ye, enklere energimærker vil nu
give bedre overblik over energieffektiviteten i køleskabe, komfurer, støvsugere, fjernsyn og andre
energibrugende produkter. EU-parlamentet og EU’s Ministerråd er blevet
enige om en ny forordning for energimærker, som betyder, at forbrugerne
fra 2019 kun skal forholde sig til energimærker fra A til G, mens de gamle mærker A+, A++ og A+++ lægges i graven.
Det er glædeligt, mener Dansk Erhverv.
”Den nye enklere skala gør energi-

mærkerne lettere at forstå for forbrugerne og giver samtidig producenterne
incitament til at fortsætte udviklingen
af mere energieffektive produkter,”
siger Jakob Lamm Zeuthen, der er
miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.
”Vi har set en hastig udvikling i
energieffektiviteten i en lang række af
de produkter, som vi omgiver os med
i hverdagen, og derfor var tiden løbet
fra den gamle skala. Den nye ordning
vil styrke energieffektiviteten og gøre
reglerne mere håndterbare for detailhandlen,” fortsætter han.

Producenten har ansvaret
for mærkning
Med den nye mærkningsordning er
det fortsat er producentens ansvar at
sikre, at der er et fysisk energimærke,
som følger produktet hele vejen ud til
forhandlerne og dermed forbrugerne.
”Vi er glade for, at EU har fastholdt,
at energimærkning er producentens
ansvar, i stedet for som tidligere forslået
at erstatte dele af producentansvaret
med en central europæisk produktdatabase, hvor forhandlerne selv skulle
hente energimærkerne. Det er produHvidvare-Nyt 3 • 2017
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annonce

centerne, der tester produkterne og
kan sikre de korrekte informationer i
energimærket, og derfor sikrer producentansvaret en troværdig og effektiv
ordning, så forbrugerne fortsat har
sikkerhed for at få den korrekte information, når de køber ind,” siger Jakob
Lamm Zeuthen.
Kort tid til
ommærkning
Når EU-forordningen
træder i kraft i 2019,
får detailhandlen 14
dage til ommærke alle
produkter med de nye
mærker. Ommærkningen sker ikke på én
gang, men for en eller
flere produktgrupper
ad gangen.
Den korte tidsfrist
kræver, at myndigheder, forbrugerorganisationer og erhvervsorganisationen
skal arbejde sammen for at sikre en
effektiv overgang til de nye mærker,
understreger Jakob Lamm Zeuthen:
”14 dage er meget kort tid til at få de
nye mærker på plads i butikkerne. Der
er mange små forhandlere, der ikke er
medlem af en erhvervs- eller brancheorganisation, og som derfor på egen
hånd skal orientere sig i ændringerne
og ommærke produkterne. Derfor er

det vigtigt, at myndighederne forstår
detailhandlens udfordringer og hjælper til med at få ommærkningen til at
ske effektivt,” siger han.
Jakob Lamm Zeuthen opfordrer
derfor de danske myndigheder til at
gennemføre en informationskampagne om den nye mærkningsordning i samarbejde med forbruger- og
erhvervsorganisationer, og peger på,
at markedstilsynet
det første år, efter
indførsel af det nye
mærke, primært bør
ske i form af dialog
og vejledning af
forhandlerne.
”Det er nødvendigt med en fælles
indsats for at håndtere de udfordringer,
der er forbundet med at omstille
til de nye mærker. Vi skal sikre, at
forbrugerne ikke bliver unødvendigt
forvirrede, men fortsat har tillid til
energimærkerne, når den nye ordning
træder i kraft,” slutter han.
Forordningen skal nu formelt godkendes af Rådet og Europa-Parlamentets plenarforsamling, og forventningen er, at de nye energimærker kan
ses i de danske butikker i slutningen
af 2019.

Korrektion:
Hvidvare-Nyts fødsel
”The Origin of Hvidvare-Nyt” er lidt mere kompliceret end det fremgik af vores
omtale af brancheforeningens historie i Hvidvare-Nyt 2/2017.
En læser, Henrik Skjoldager, har venligst gjort opmærksom på, at han for
egen regning og risiko startede bladet og i forbindelse
med sin ansættelse i Service-Ringen i 1969 solgte
magasinet til FEHA.
Det var desuden også Henrik Skjoldager, der tog
initiativ til den omtalte chefkonference – også for
egen regning og risiko. Ud af dette initiativ blev
stiftet en forhandlerforening og Hvidevarebranchens
Fællesråd.
Redaktionen beklager – og takker Henrik for oplysningerne og for initiativer, der for Hvidvare-Nyts
vedkommende har været holdbare til dags dato.
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Med Bosch i-DOS
bliver doseringen
perfekt.

Bosch i-DOS er vaskemaskinen,
der automatisk og præcist doserer
mængden af flydende vaskemiddel efter
mængden af vasketøj, tøjets materiale
og hvor snavset, tøjet er.
Fyld i-DOS rummet i sæbeskuffen med
dit sædvanlige vaskemiddel, så doseres
den rette mængde vaskemiddel nemt
og automatisk direkte til tromlen. Nemt,
sparsomt og altid den rigtige dosering.
Så enkelt er det:
1. Læg vasketøjet ind og luk lågen.
2. Vælg programmet ”Automatisk”.
3. Tryk på start.
Det eneste, man selv skal gøre, er at
fylde sit sædvanlige, flydende vaske- og
skyllemiddel i maskinen efter ca. hver
20. vask.
Hvis man ønsker at bruge almindelige
vaskeprogrammer og specialvaskemidler/-pulver, kan man selvfølgelig
også det.
Store besparelser.
i-DOS sparer vaskemiddel, vand og
energi – hvilket er godt for både pengepungen og miljøet. På ét år kan man
faktisk spare hele 11 liter flydende
vaskemiddel* og op til 7.000 liter vand**.

* Öko-Institut e.V., Institute for Applied Ecology,
rapport af September 2010 “Saving potential
of i-DOS“ og baseret på gennemsnitligt 220
tøjvaske pr år.
** wfk Institute for Applied Research,
testrapport WL 5132/10 viser, at i-DOS
kan spare helt op til 7.062 liter vand
om året sammenlignet med manuel
vaskemiddeldosering.

Mere vask.
Mindre arbejde.
Kvalitet til hverdag. i-DOS registrerer automatisk,
hvor meget vasketøj du lægger i, hvor snavset det er,
og doserer den nøjagtige mængde vaskemiddel.
Læs mere om i-DOS og vores 100 dages returret på
bosch-home.dk

produktnyt
Miele ArtLine – en serie af
køkkenprodukter helt uden greb
Med den innovative Touch2Open- og
SoftOpen-teknologi har du nu mulighed for at gennemføre et grebsfrit
køkken med et fuldstændig rent og
uforstyrret look.
ArtLine er den første designserie af

indbygningsprodukter til køkkenet, der
giver dig mulighed for at designe hele
dit køkken uden et eneste greb. Du får
blød og dæmpet åbning af døren og
helt grebsfrit design takket være Mieles
teknologi.

ArtLine fås i tre forskellige farver,
så du samtidig kan skabe nøjagtig den
farvestemning, du søger. Match dit
køkken med grebsfri produkter i brillanthvid, obsidiansort eller nyheden
grafitgrå.

18.000 POWER-shoppede
i Holstebro
Flere end 18.000 midt- og vestjyder POWER-shoppede i elektronikkædens nye varehus på Nyholmvej 6 i Holstebro, der på åbningsdagen
omsatte for hele 15.5 mio. kr. – dobbelt så meget som forventet.
Elektronikkæden POWER overgik egne forventninger, da mere end
18.000 midt- og vestjyder torsdag den 4. maj deltog ved åbningsfesten
af kædens niende danske varehus i Holstebro. De første kunder lagde
sig allerede i kø onsdag kl. 13.00, og op mod 2.000 tilbudsjægere stod klar, da snoren klokken syv blev klippet over til det mere
end 2.000 kvadratmeter store varehus.
”Det er svært at få armene ned. Vi havde sat et ambitiøst mål om,
at vi gerne ville have mellem 6.000 og 8.000 midt- og vestjyder til at
lægge vejen forbi åbningsfesten. Da varehuset lukkede klokken 22,
havde flere end 18.000 gæster besøgt os. Vores omsætningsmål på
7.5 mio. kr. nåede vi allerede klokken 12 og omsatte på åbningsdagen
for over 15 mio. kr. – det dobbelte af vores forventning,” siger Simon
Frølich, HR-chef hos POWER.
I dagens anledning blev der uddelt 3.000 rundstykker og croissanter
sammen med 200 liter kaffe til de ventende kunder foran varehuset.
Senere blev der grillet over 2.000 pølser, drukket 5.500 flasker
vand og delt over 400 POWER-bamser ud til de deltagende børnefamilier.
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Ny Nespresso-maskine i
mini-størrelse
Nespresso introducerer sin hidtil mindste kaffemaskine, Essenza Mini, der har et friskt
nyt minimalistisk design og en størrelse, der passer ind i ethvert køkken.
Med en højde på 21 cm og bredde på 33 cm er kaffemaskinen Essenza Mini en
maskine, der tilbyder den perfekte løsning til kaffeelskere, der vil have et kompakt
design.
Udover den kompakte størrelse har Nespresso med Essenza Mini haft stort fokus
på at skabe et design, der kan tilpasses
individuel stil og personlighed. Den fås i
to forskellige former og i et udvalg af fem
farver. Til dem, der sætter pris på rene
linjer, findes den rektangulære model i
sort, hvid og grå. Ønsker man at tilføje
et pift til køkkenet, findes den trekantede
model i mere iøjnefaldende farver – vælg
mellem hvid, rød og limegrøn.
“Vi ved, at mange moderne forbrugere
ønsker kaffeoplevelser af høj kvalitet, men
især i byerne kan det knibe med bordpladsen i køkkenet. Så vores ambition
er at tilbyde en løsning, der leverer den
uovertrufne Nespresso-kaffekvalitet kombineret med brugervenlighed og minimalistisk design. Essenza Mini indfanger alle
disse behov i én maskine,” fortæller Gitte
Sarlvit, Marketing Director, Nespresso
Danmark.

Det blev Ejvind og
Bengt-Görans...
Thermex Scandinavia A/S har siden efteråret kørt en kampagne, hvor alle kunder
og salgsmedarbejdere hos forhandlere af Thermex produkter i Danmark, Norge og
Sverige, kunne registrere hver købt eller solgt emhætte, og dermed deltage i lodtrækningen om en VW Up.
Rigtig mange kunder og salgsmedarbejdere har benyttet sig af denne mulighed, og
torsdag den 6. april 2017 blev der trukket lod blandt alle registrerede emhætter.
Vinderne blev : Ejvind Nørby Dahl (kunde) fra Danmark og Bengt-Görans Gustafsson (forhandler) fra Sverige. Den danske vinder fik overrakt bilen tirsdag den 18. april
2017.

Vis mig din
emhætte...
… og jeg skal sige dig, hvem du er.
Emhætten er for længst blevet et af
køkkenets stærkeste designelementer.
Selvfølgelig skal den fjerne madosen,
mens du kokkererer, men signalværdien er ikke til at komme udenom.
Den 1. maj udkom Witts nye
emhættekatalog. Product Manager
for Witts emhætter, Henrik Kammer,
fortæller: ”Nye teknologier gør det
nemmere at få det optimale ud af
emhætten - og du kan roligt vælge
det design du allerbedst kan lide
uden at bekymre dig om rør og
aftræk. Vi har nemlig udviklet et
High Performance filter, der renser
98% af luften. Du behøver således
ikke lave aftræk til det fri.”
Witt Connect-serien, hvor du
kan kontrollere din emhætte fra
kogepladen, er blevet utrolig populær. Denne feature gør det nemmere
at justere sugestyrken på emhætten,
så den modsvarer kogepladens varmetrin. Du har selvfølgelig altid
mulighed for manuelt at skrue op
og ned for emhætten, men sætter du
autofunktionen til, følger emhætten
konsekvent kogepladens niveau.
Witt har desuden udviklet en keramikserie i helt nye designs og farver.
Emhætterne hedder Precious,
Beehive og Chubby.
Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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GRIB DET PERFEKTE
KAFFEØJEBLIK
Forkæl dig selv eller dine nærmeste med en ny Nespresso maskine dette forår.
Kampagnen gælder i perioden 10. april til og med 11. juni 2017.

800KR
FÅ OP TIL

I RABAT PÅ NESPRESSO MASKINER*

+100

KR

TIL KØB AF NESPRESSO KAPSLER
VED REGISTRERING AF MASKINEN
I NESPRESSO CLUB.

*Rabat på DKK 200,- ved købspris fra DKK 599,Rabat på DKK 400,- ved købspris fra DKK 999,Rabat på DKK 600,- ved købspris fra DKK 1999,Rabat på DKK 800,- ved købspris fra DKK 2999,Gælder i perioden 10.04.2017 – 11.06.2017 (se vilkår og betingelser).

Det har aldrig været mere populært at bage hjemme, og hjemmebagerne bliver
hele tiden mere professionelle. Boschs nye, stilrene køkkenmaskine OptiMUM
giver med sin indbyggede vægt hjemmebageren mulighed for at arbejde med
præcision på et helt nyt niveau.
”En deciliter mel kan variere afhængigt af, om melet er hårdt eller løst pakket.
Forskellen kan virke ubetydelig, men det kan faktisk gøre en stor forskel,” siger
Johan Wegelius, Category Manager Food Preparation på Bosch SDA Nordic.
En køkkenmaskine med mange talenter
OptiMUM’s indbygget vægt vejer ingredienserne direkte i skålen, så man altid
får den helt nøjagtige angivelse af mængden i skålen. Derudover kan køkkenmaskinen piske, ælte og mikse. Den kommer med et silikoneklædt piskeris, som
pisker helt ud i kanterne, et rustfri ballonpiskeris, som er oplagt til fx at lave
cremer og piske æggehvider, samt en dejkrog, der kan røre igennem og ælte
enhver dej.
OptiMUM leveres desuden med
en ThermoSafe-blenderkande med
mikserfunktion, hvor man kan mikse alt fra iskolde drikke til varme
supper. Derudover kan tilkøbes
forskelligt tilbehør. Fx Hunting
Adventure med kødhakker og pølsehorn til fremstilling af egen kødfars,
pølser og kød- og grøntsagsterriner.
VeggieLove, som kan skære i skiver,
strimler og rive både grøntsager og
frugt. Og PastaPassion, der gør det
muligt at lave sin egen pasta. Det
er enkelt og nemt at bytte rundt og
montere de forskellige dele.

Succesmiddag
med sous vide
Kokken Thomas Herman udfordrer skuespiller og madblogger Julie Zangenberg i Electrolux’ nye kampagnefilm Make Life Delicious. Hun er ganske ferm i et køkken, så hun
har frejdigt sagt ja til at prøve den spirende
nye spisetrend social dining: Julie skal lave
mad til fremmede middagsgæster – men
naturligvis med et benspænd – eller to.
Professionelle kokke som Thomas Herman og hans kolleger har længe brugt
dampovne, og damp er nu også blevet en
af de hotteste madlavningstrends i private
køkkener.
Mulighederne og fordelene er mange med
en dampovn, der gør det let at imponere
derhjemme, især når dampovnen bruges til
at lave maden sous vide. Det er simpelt og
kræver blot en dampovn – og naturligvis en
vakuumpakker som eksempelvis Electrolux’
smarte skuffemodel EVD14900OX til at
forsegle den særlige sous vide-pose. Herefter gør Electrolux’ multifunktionsovn
med kombidamp, CombiSteam Pro med
SousVide-funktion, det legende let at servere
smagfuld mad ud over det sædvanlige.
Videoen »Make Life Delicious med Julie
Zangenberg & Thomas Herman« kan findes
på YouTube.

Ergonomisk, rummelig og effektiv
opvasker i Witts sortiment
Opvaskemaskinen Fisher & Paykel ligner ikke nogen almindelig
opvaskemaskine, og den er også alt andet end almindelig. Den er
unik, ukompliceret og mere fleksibel end en traditionel opvaskemaskine. En praktisk skuffe i en rygvenlig højde – nem at fylde
og nem at tømme. Lydsvag, miljøvenlig og utrolig smuk. Navnet
er DishDrawer – Single eller Double. Med Double DishDrawer
får du 2 separate opvaskeskuffer, som fungerer helt uafhængigt af
hinanden.
Double DishDrawer klarer op til 12 middagstallerkener og både
de høje vinglas og store kaffekopper. Skånsom mod dine glas,
men samtidig effektiv nok til at fjerne den mad, der er brændt på
i dine gryder. Størrelsen på opvaskemaskinen er den samme som
en standard opvaskemaskine. Vand- og energiforbruget er minimalt
(energiklasse A på både vaske- og tørreevne). Energiklassen gør,
at maskinen årligt bruger 140,8 kWh og 1760 liter vand.
Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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Alsidig køkkenmaskine
med indbygget vægt
fra Bosch

produktnyt

Verdens første
topbetjente vaske-/
tørremaskine
Nu kan du få alt-i-en og samtidigt spare plads uden at gå på kompromis
med vaskeresultatet. Det er verdens første topbetjente vaske/tørremaskine
– perfekt til dem, der både vil have en vaskemaskine og en tørretumbler,
men som bare ikke har pladsen.
Med den nye vaske-tørremaskine fra Brandt får du ikke blot en 2-i-1løsning, du er samtidig sikret den optimale pladsbesparing. Maskinen måler
kun 55 cm i bredden, og topbetjeningen eliminerer behovet for ekstra plads
ved døråbning. Den er udstyret med hjul og er derfor let at manøvrere.
Lille i størrelsen men stor i gørelsen
Maskinen har en centrifugeringshastighed på 1300 omdr./min og er spækket med funktioner. OptiA45-programmet klarer 4kg på bare 45 minutter
ved 40 grader uden at gå på kompromis med kvaliteten – endda med et
A-klasse vaskeresultat.
Har du hurtigt brug for din yndlingsskjorte eller T-shirt klarer Flashprogrammet 2,5 kg
let snavset tøj på
bare 30 minutter.
Med udskudt start
kan maskinen programmeres til at
starte, når det passer
efter dit behov.
Maskinen indgår
i Witts sortiment.

Gorenje Group
vinder fire Red
Dot-priser
I skarp konkurrence med over 5.500 produkter fra
hele verden vandt fire produkter under Gorenje- og
ASKO-brandsene Red Dot-priser i årets uddeling.
Ekspertkomittéen bestående af omkring 40 uafhængige designere, designprofessorer og journalister belønnede designet af Gorenjes multifunktionsovne og af den nye generation af gaskogeplader,
mens ASKO modtog toppriser for det banebrydende design af deres vaskemaskiner og tørretumblere.
Det er 18. år i træk, at Gorenje Group har modtaget Red Dot-priser.

Op med opvasken!
Slip for at bukke dig igen og igen, når
opvaskeren skal fyldes eller tømmes.
Electrolux introducerer nu ComfortLift
– en ny feature med unik løftemekanisme
til opvaskemaskinens nederste kurv.
ComfortLift, Electrolux’ nye feature
til opvaskemaskiner, er en verdensnyhed
med sin unikke løftemekanisme til den
nederste kurv. Nu er det ikke længere
nødvendigt at bukke sig igen og igen, når
opvaske-maskinen skal tømmes eller fyldes.
Bedre for ergonomien
– og godt for miljøet

Men opvaskemaskiner fra Electrolux med
ComfortLift har mere end blot ergonomien i højsædet. Ud over den særlige
løftemekanisme til den nederste kurv
også har de også AutoSense – Electrolux’
særlige intuitive og effektive rengøringsprogram med minimalt ressourcespild.
I forvaskfasen måler en automatisk føler,
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hvor meget snavs der er fjernet fra servicet. Mængden af snavs måles for at
informere maskinen om, hvor meget
vand der skal bruges.

Opvaskemaskiner med Electrolux
ComfortLift er i handlen fra foråret
2017 som fuldt integreret eller underbyg-modeller.

Nespresso vil hente
forbrugernes kaffekapsler derhjemme
til genanvendelse
Fra midten af april blev det en hel del lettere at aflevere sine brugte kaffekapsler fra Nespresso til genanvendelse, da kaffevirksomheden supplerede sine nuværende 31 genanvendelsespunkter med muligheden for at
aflevere kaffekapsler i pakkebokse og på posthuse i hele Danmark.
På den måde får forbrugerne mere end 1.500 nye genanvendelsespunkter fordelt over hele Danmark. I tillæg kan man også få afhentet sine
brugte kaffekapsler ved døren uden meromkostning, når man samtidig
får leveret nye kaffekapsler.
”Initiativet er det naturlige næste skridt i det genanvendelsesarbejde,
vi igangsatte i 2014 med lanceringen af vores genanvendelsesordning.
Målsætningen er, at det skal være så let som muligt for forbrugerne at
aflevere de brugte kaffekapsler,” forklarer Fredrik Nilsson, der er landechef for Nespresso i Danmark og tilføjer:
”Vi har i forbindelse med udviklingen af ordningen spurgt danskerne
om, hvad der er mest afgørende for, at de får afleveret kaffekapslerne
til genanvendelse. Og de svarede, at det vigtigste er, at man kan sortere
metallet derhjemme og dernæst, at der kom flere steder, hvor man kan
aflevere kaffekapslerne. Med udvidelsen af genanvendelsesordningen opfylder vi begge ønsker og har nu et endnu bedre
fundament for at give kaffekapslerne nyt liv.”
Med den ambitiøse udvidelse er Danmark dermed
det 16. land i verden, hvor Nespresso gør det muligt
at få hentet de brugte kaffekapsler ved døren.

Kogepladen holder styr
på temperaturen
TempControl fra Miele giver dig de perfekte stegeresultater og ro i sindet. Nu skal du ikke længere justere på varmetrinnene og tænke på, om
retten brænder på. Med TempControl holdes temperaturen konstant, så
du opnår det bedste stegeresultat.
Der findes et simretrin og tre stegetrin - med laveste niveau helt ned
til 160 °C til f.eks. æg og fisk og højeste niveau op til 220 °C til bruning
af kød.
Med TempControl bliver dine pandekager perfekte hver gang.

LG lancherer
nyt premiumkøleskab
LG Electronics lancerer nu det nye premium-køleskab InstaView Door-inDoor rettet mod forbrugere, som vil have et stilrent design og høj kvalitet.
LG’s InstaView Door-in-Door har et stilrent
33-tommers glaspanel integreret i døren samt en
række innovative funktioner som knock-on. Banker
man på døren, lyser indersiden op, og panelet
bliver forvandlet til et vindue, så man kan se ind i
køleskabet uden at åbne døren, så man ikke mister
kold luft.
Køleskabets is- og vandsystem gør, at det er nemt
at installere, ligesom pure N Fresh-systemet modvirker dårlig lugt i køleskabet. Desuden holder
Moist Balance Crisper-systemet det rette fugtniveau, mens FRESH Balance optimerer luftfugtigheden i grøntsagsskuffen.
InstaView er kompatibelt med LG’s SmartThinQ-system, så man kan styre det med smartphonen, for eksempel tekmperatur, ekspresfrysning og diagnosticering af problemer.
LG’s Inverter Linear Compressor garanterer
maksimal energieffektivitet
LG’s unikke Linear Compressor har færre friktionspunkter end almindelige kompressorer. Dette
giver et lavere lydniveau og forlænger køleskabets
holdbarhed, så LG giver en garanti på 10 år på
køleskabet, men kan ifølge Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE)
fungere uden komplikationer i op til 20 år.
Hvidvare-Nyt 3 • 2017
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Stop allergisymptomerne med
en Airfree® luftrenser
Vi sørger for, at vandet vi drikker er
rent, og maden vi spiser ikke indeholder
skadelige bakterier. Vi stræber efter den
højeste standard. Men hvorfor er vi ikke
lige så opmærksomme på den luft, vi
indånder? Traditionelt husholdningsstøv
indeholder: støvmider, hår, død hud,
pollen, stofrester, husdyrskæl, bakterier,
vira, mugsporer etc.
Airfree luftrensere fjerner op til 99,99
% af urenhederne fra luften, vi indånder.
Med det patenterede TSS™ system,
varmes kernen op til 200 °C, og luften
steriliseres. Airfree er effektiv allerede
15 minutter efter igangsættelse. Airfree
er filterløs, vedligeholdelsesfri, lydløs,
kompakt, energi- og miljøvenlig, udleder ingen ozon eller ioner og har
vundet utallige priser. Airfree sikrer et
sundt indeklima for dig og din familie.
Witt A/S officiel distributør
af Airfree® i Norden
Witt A/S er stolte over, at være blevet
officiel distributør af Airfree luftrensere
i hele Norden. Brandet har eksisteret
siden 2004, og forhandles i dag i mere
end 60 lande.
”Airfree skal ikke betragtes som en
luksusvare men derimod en essentiel
nødvendighed. Den ikke blot renser
luften i hjemmet, den styrker dit hel-

underleverandører og producenter til
at bidrage til bæredygtigheden. Det
betyder øget fokus på ressourceforbrug,
genanvendelse samt nye og mere miljøvenlige materialer – også når det gælder
emballagen.
– Med BioFoam® er vi helt i front,
når det gælder bæredygtig skumplast, og
vi er overbevist om, at det kommer til at
spille en vigtig rolle, når virksomhederne
i fremtiden søger innovative emballageløsninger, der lever op til principperne i
den cirkulære økonomi, fortæller Steffen
Jespersen, adm. direktør hos Styropack.

Bæredygtighed og cirkulær
økonomi på dagsordenen
Bæredygtighed rykker højere og højere
op på mange virksomheders dagsorden.
Flere og flere tænker samfundsansvar og
’cirkulær økonomi’ ind i virksomhedens
drift og produkter. Samtidig presser
de store detailkæder på for at få netop

Husk
nyhederne

Korrektion:
Miele koordinerer nordisk

Hvidvare-Nyt er medlemmernes

Hvidvare-Nyt kom galt i byen med vores omtale af Mieles nordiske omstrukturering
i sidste udgave af bladet.
Miele har i foråret gennemført en organisationsændring, der tager sigte på bedre
koordinering af virksomhedens aktiviteter i Norden.
De enkelte nordiske lande fortsætter med egen organisation og lokal administrerende direktør. ”Lokal forankring er en forudsætning for succes”, siger adm. dir.
Søren Rye fra Miele Danmark.
Ansvaret for Mieles nordiske koordinering er langt i hænderne på Holger Keisinger, ny administrerende direktør for Miele Sverige og tidl. international salgsog retail direktør i virksomheden.
Miele, som har udgangspunkt i tyske Gütersloh,
har haft en selvstændig dansk afdeling siden 1966.

blad, og derfor bringer vi rigtig
gerne produktnyheder fra jer.
Husk derfor at sende omtale
af produktnyheder og andet nyt
til redaktør Jakob Larsen
Medgyesi, og husk at sætte
ham på mailinglisten, så han
får jeres pressemeddelelser og
nyheder.
Til gengæld sørger vi for, at de
kommer med i næste blad.
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bred og giver din livskvalitet et betydeligt boost, ” udtaler Henrik Buur, Product Manager Witt A/S.
Bæredygtige emballager af bioskumplast til hårde hvidevarer
Skumplast fremstillet af plantebaserede og fornybare råvarer gør det nu
muligt at få emballager med en grønnere og mere bæredygtig miljøprofil.
Det er emballageproducenten Styropack A/S, der med det 100% biobaserede skumplastmateriale BioFoam® nu
kan levere yderst miljøskånsomme og
stødsikre emballageløsninger til fx hårde
hvidevarer, elektronik, maskinkomponenter og møbler.
BioFoam® er en såkaldt PLA* bioplast, der er fremstillet af plantestivelse.
Det betyder, at det er biologisk nedbrydeligt og komposterbart, men det kan
også genanvendes til nye plastprodukter.
Selve fremstillingsprocessen er ligeledes
miljøskånsom.
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Craftsmanship is our nature
detail our passion
Kitchen and Laundry Appliances #inspiredbyscandinavia
Vi ånder for håndværk og brænder for detaljer. De fire elementer – ild, vand, luft og jord – er de urkræfter, som formede universet. I den skandinaviske natur kommer de til udtryk i gletsjere og bjergkæder, i brusende floder og hylende vinde, i skove og sletter, i mineraler dybt i jorden. Disse
kræfter har inspireret os til at skabe en række topprofessionelle hvidevarer, der er lige så holdbare, som de er enkle, funktionelle og smukke.
Følg os på Facebook og @ASKO_Danmark på Instagram, og del dine skandinaviske øjeblikke med #inspiredbyscandinavia.
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