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Ingen jul uden
husholdningsapparater
e-Commute:

Branchen
rykker ud af
hjemmet

medlemsmøde 2017:

"gør ikke noget"

Kold

Klar!
180oC
Tefals nye non-stick belægning
er den mest holdbare nogensinde.
Den kan tåle brug af metalredskaber
og sørger for at køkkentøjet får en
endnu længere levetid.
THERMO-SPOT® fortæller, når
panden har nået 180 grader og er klar
til brug. Det sikrer den optimale
starttemperatur - og succes med
din madlavning.
Se mere på www.tefal.dk
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Hvordan passer et elektrisk løbehjul lige

”Der er to slags. De, der gør noget. Og de, der taler”.

ind sammen med hvidevarer? Det har vi

Sådan har jeg hørt en universitetsprofessor dele sine

nye e-commute produkter om.

spurgt den produktansvarlige for Witts

studerende op.
Og sådan kan man inddele fx industrier og politikere.
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Inden for klima og miljø er der mange, der taler. Og så er
der fx hvidevarebranchen, som i 20 år allerede – sammen
med forbrugerne – har gjort en betydelig og positiv forskel.
Den samlede energibesparelse i de europæiske hjem –
takket være energikrav til hverdagsprodukter – svarer i dag
til hele Italiens energiforbrug. (ca. 6500 petajoule for de
teknisk interesserede).
Energibesparelsen via hjemmets apparater står for halvdelen af det energimål, EU skal nå i 2020. Samtidig kan
hver familie spare mere end DKK 3000 årligt på at anvende de mest energirigtige produkter.

❄

Julens hårde pakker...

kommer naturligvis fra hvidevarebranchen, der her
kommer med deres bud på, hvad der skal ligge
under juletræet, eller hvad man simpelthen ikke kan

Energimærkerne er klimaindsats i praksis. Rådgiver Jeppe
Juul fra Det Økologiske Råd kalder EU-direktiverne bag
energibesparelsen for ”oversete, men vildt vigtige”.
2017 går på hæld. Vi ved allerede nu, at der snart (fra
2019) vil være nye, skærpede energimærker på markedet.
Lad os fastholde branchen og hvidevarerne, som nogen,

leve uden i december.
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der hver eneste dag sammen med forbrugerne gør noget
for klodens klima.
Lad os udvikle energimærker, der bedre end i dag afspejler
forbrugernes brug af produkterne – inden for de mulig-

”Gør ikke noget”

heder, der er realistiske, når det hele skal være retfærdigt

Det nuværende WEEE-system fungerer – men

og kunne testes.

ikke evigt. Det var det centrale budskab under
medlemsmødet i november.

Og lad os se, om ikke et fælleseuropæisk test-center (eller
et vel koordineret test-arbejde på tværs af medlemsstater)
er vejen til at sikre endnu bedre energimærker.
Godt nytår – og god energi i 2018!
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Forsidefoto Dome eller home appliances? Witt har taget
Segway ind i stalden, men hvordan er det lige, at det passer
sammen med køleskabe og robotstøvsugere?
Foto: Jakob Larsen Medgyesi.

Branchen og verden
Sikkerhed: folks eget ansvar

Gorenje på mærkerne

Borgerne har som udgangspunktet ansvar for, at produkter
bliver sikkerhedsopdateret – og ikke kan hackes.
Det fastslår erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i et svar
til Lisbeth Poulsen (SF).
Anledningen er, at der kommere flere og flere internetforbundne produkter på markedet, bl. a. hvidevarer til fremtidens smarte hjem.
Erhvervsministeren råder forbrugerne til at være grundige
med at undersøge vedligeholdelses- og sikkerhedsbetingelser, når der købes nyt.

Et ultimativt blåstempel er at komme
på frimærker.
Den ære er nu overgået Gorenje,
som fra og med oktober pryder et nyt
slovensk frimærke. Gorenje er en af de
førende virksomheder i Slovenien.

2017: nyt rekordår
Power nr. 11
Power har som sit erklærede mål at nå 25 elektronik-megavarehuse i Danmark.
I oktober åbnede Power
så i Herning – i HerningCentret. Dermed er den
ny kæde nået op på 11
varehuse.

2017 tegner til at blive bedre end 2016 – og dermed for andet år i træk et rekordår for afsætningen
af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater
i Danmark.
Bedømt på årets første tre kvartaler trækker flere
produkter fremgangen. Især indbygningsprodukter, fx ovne og kogeplader, har høje vækstrater.
Også vaskemaskiner, tørretumblere og kaffemaskiner har vækst.
Mere om 2017-markedet i februar-udgaven af
Hvidvare-Nyt.

CECED fylder 60
Mens FEHA fyldte 50 år som brancheforening i 2017, så er turen kommet
til fest i den europæiske producentforening, CECED.
CECED fylder 60 år den 7. marts
2018 – og fejrer dagen på behørig vis
ved at samle producenter og nationale
brancheforeninger i Bruxelles.
CECED stammer fra den tid,
hvor EU talte
fransk – og står for
Conseil Européen
de la Construction
d’appareils Domestiques.

CES 2018 – næste gang

Nytår in the Dome
Witt A/S byggede forrige år en såkaldt Dome – et innovativt kuppelhus – ved virksomhedens hovedsæde i Gødstrup uden for Herning.
De 160 kvadratmeter i det ny hus forvandles nu fra at være showroom for hvidevarer til gourmetrestaurant i samarbejde med private-dining firmaet Møller &
Damgaard Gastro.
Witt kan bl. a. tilbyde nytårsmenu fra den ny dome.
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Consumer Electronics Show (CES) i
Las Vegas åbner også i 2018 året for
nyheder inden for elektronik, smart
home mm.
Hvidvare-Nyt er på plads i Las Vegas
– og i næste nummer af Hvidvare-Nyt
kan du læse vores beskrivelse af tendenser og nye produkter.

Black Friday-tilbud
var vildledende

Ny landechef i Lux
Søren Bang Thomsen har pr. 1. november 2017 afløst Leif Bork som landechef for
Electrolux Danmark.
Søren, der har mange års erfaring fra forskellige positioner i Electrolux, er samtidig
nyt medlem af FEHA’s bestyrelse.

Klamp på nyt niveau

Nørd 30 år i branchen

77% af danske el- og vvs-installatører har inden for det sidste år
oplevet at ”rydde op” efter uautoriseret håndværksarbejde.
Det oplyser installationsbranchen Tekniq, som konkluderer,
at ”klamphuggeri hermed når
nye højder”. Tekniq vurderer, at
uautoriseret arbejde i høj grad
medvirker til de over 50.000 vandskader og 9.000 brandskader, der
årligt registreres i Danmark.

Skousen på Østre Gjesingevej i Esbjerg kunne
i november fejre Henrik Lykke Jensen, der i
30 år – siden sit 13ende år i 1987 – har solgt
hvidevarer til vestjyderne.
”Den første vaskemaskine, jeg solgte, var
en AEG til min lærer på Gammelby Skole”,
erindrer Henrik, der betegner sig selv som
hvidevarenørd.
”Kunsten er ikke at sælge et bestemt produkt. Kunsten er at afdække kundens behov
og finde præcis det produkt, kunden har brug
for”, siger 30-års jubilaren til Esbjerg Ugeavis.

FEHA på museum
Intetanende gæster på Danmarks Tekniske
Museum i Helsingør vil i en periode kunne
gøre sig meget klogere på hvidevarebranchen og dens historie i Danmark.
FEHA har fået lov at lægge det overskydende oplag af foreningens jubilæumshæfte (”Danmarkshistorie set gennem
hvidevarer og husholdningsapparater) på
museet.
Danmarks Tekniske Museum har i
forvejen et fin udstilling af et hjem med
branchens historiske produkter.

Black Friday 2017 er overstået – og igen
i år med forbruger-effekt, også inden for
hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.
Forbrugerombudsmanden indledte
dette års forbrugsfest med at indskærpe
over for tre butikskæder, at prismarkedsføring skal være retvisende.
De tre kæder er Jysk, Bauhaus og
Skousen. Sidstnævnte havde i forbindelse
med Black Friday 2016 reklameret
med en vaskemaskine – som var dyrere
på Black Friday end de forudgående 42
dage.

Enigt Folketing:
Kamp mod skadelig kemi
Forbrugerne skal føle sig trygge, når de
køber fødevarer og produkter.
Et enigt Folketing (regeringen samt
alle partier) vedtog i november at
anvende 285 mill. kr. i kampen mod
skadelig kemi. Pengene skal anvendes i
årene 2018-2021.
Midlerne går især til styrket information om skadelig kemi, stærkere miljømærker og på at sikre, at produkter med
skadelig kemi slet ikke når Danmark
eller EU fra tredjelande.

Pay per wash

1967-2017

50 års jub

ilæum

set gennem

Danmarks
h

hvidevarer

og hushol

istorie

dningsappa

rater

Er forbrugerne klar til at betale pr. vask
– og ikke for en vaskemaskine.
Miele afprøver i øjeblikket dette
koncept på et begrænset antal kunder i
det tyske marked. Mieles projekt hedder BlueHorizon. En vask koster € 4,99
(dog € 2,99, når der kombineres med
månedligt abonnement).
Vasker man meget, kan man også
vælge et månedsabonnement for op til
250 vaske. Pris: € 49.99.
Hvidvare-Nyt 6 • 2017
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VACUUM
FROM
ANYWHERE
Ubesværet rengøring lige ved
hånden. Styres via app

Det eksklusive 3D Vision SystemTM
navigerer uden om forhindringer
ved rengøring af dit hjem
Revolutionerende Trinity ShapeTM
Revolutionerende rengøring

Læs mere på electrolux.com

Jeg glæder mig i
denne tid....
SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE:
WWW.MOCCAMASTER.COM/DK

Via appen kan man eksempelvis
sætte en hastighedsbegrænsning
på, så børn ikke kører for stærkt
på deres Segway.

På kanten
af branchen
Witt har pr. august 2017 overtaget distributionen af
Ninebot by Segway i Skandinavien som en del af den nye
E-commute kategori, der er begyndt at blomstre i Danmark,
særligt når det kommer til elcykler. Men hvordan passer
personlige, eldrevne køretøjer lige ind med småapparater og
hvidevarer?
Af: Jakob Larsen Medgyesi

store fordele ved flere af Segway-produkterne, som for eksempel muligheden

På danske gader og veje
Indtil videre er det dog ikke alle produkterne, der må bruges i trafikken i
Danmark, da de endnu ikke er omfattet
af færdselsloven.
– De selvbalancerende modeller uden
styr samt løbehjulene må ikke benyttes,
hvor færdselsloven gælder. E+-modellen
må benyttes på offentlige veje, hvis der
påsættes ringeklokke. Regeringen er ved
at behandle et lovforslag omkring godkendelse af denne produktgruppe på
offentlige veje, og det forventes afgjort i
2018, fortæller Thomas Jæger Molzen,
nyudnævnt Nordic Sales / Product
Manager ved Witt E-commute.
Kaffemaskiner, køleskabe og
… Segway?

Men hvordan er det lige, at E-commute
passer ind i forhold til en virksomhed,

Dansk lovgivning har endnu
ikke fulgt helt med i forhold
til denne produkttype, men
det er på vej, fortæller Witt.

Hvidvare-Nyt 6 • 2017
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Intet mindre end seks produkter fra
Ninebot by Segway har Witt fået i stald
som en del af deres alsidige sortiment,
der ellers er fokuseret på mere klassiske
produkter inden for hvidevarer og småapparater.
Segway-produkterne omfatter miniLITE, miniPRO, ONE S2, E+ og de
nye KickScooters ES1 og ES2, der til
sammen dækker de fleste behov inden
for E-commute, og som giver spændende alternativer til elcyklerne, der i højere
og højere grad er begyndt at indtage de
danske cykelstier.
Og i forhold til mange elcykler er der

for via appen at indstille en max-hastighed på miniLITE, ligesom der på flere
modeller er tyverisikring, fjernbetjening
og cruise control.
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Annonce

Hos Witt passer E-commute perfekt ind med
deres andre produkter.

der er mest kendt som distributør af
hvidevarer og småapparater?
– Det er helt korrekt, at Witt A/S
primært har været kendt for hvidevarer
og små-el, men det er jo ikke hvilke
som helst varer, vi distribuerer. Vi
prioriterer kvalitet, design, teknologi
og innovation – nøje afstemt med
slutbrugernes behov og krav til fremtidens produkter. Vi har kontinuerligt en finger på pulsen, vi holder
et vågent øje med markedstrends,
og stræber efter at være et skridt
foran for dermed at sikre firmaets
fortsatte vækst og succes. Vi har et stort
branchekendskab / produktekspertise,
og henter naturligvis nye ressourcer til
firmaet efter behov. Witt A/S arbejder
med fremtidens produkter, og Segways
og e-bikes ER E-commute, og det er
uden tvivl fremtiden inden for personlig
transport. Derfor passer den nye kategori perfekt ind i porteføljen, forklarer
Thomas Jæger Molzen.
Witt har stor erfaring med at opbygge
nye varemærker på det nordiske marked,
og Thomas Jæger Molzen er netop blevet hentet ind til at opbygge Ninebot
by Segway i Norden. Med en lang baggrund i detailbranchen, lige fra Intersport, Puma i London over modebranchen og A-sport, føler han sig godt rustet til opgaven, da han kender detailbranchen og de parametre, der er vigtige
for succes, når det gælder nye produkter.
Og med disse nye produkter fremhæver
han ikke mindst legen.

Vores mobil spiller efterhånden
en større og større rolle i vores liv.
Vi bruger den, når vi skal op om
morgenen og til at læse mails og holde
os opdateret på nyheder – eller som
fotoalbum, vejviser og personlig træner
via forskellige fitness apps og meget
andet. Stort set alle danskere har
efterhånden en smartphone, så hvorfor
ikke også bruge den, når det handler
om at betjene fx opvaskemaskinen,
ovnen og vaskemaskinen?

Mon ikke, der er mange, der håber på,
at julemanden kommer med en Segway
i år?

Det sjove alternativ
Ifølge Thomas Jæger Molzen er det
netop det sjove og det bekvemme, der
skal sælge de nye Segways.
– Segway-produkterne er sjove og
komfortable at køre på. Du kommer
ikke svedig frem til din destination, og
folk med gangbesvær eller balancebesvær
kan få stor glæde af disse, når de skal fra
A til B. Dog er det vigtigt at pointere, at
de ikke skal erstatte motionen, der fås,
når man cykler. Til gengæld kan energien bruges ekstra til den sport eller aktivitet, man transporterer sig til, fortæller
han.
Og så er der selvfølgelig lige legen –
Segway-produkterne er ganske simpelt
sjove at bruge.
Home Connect is a service of the Home Connect GmbH.
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Vi ønsker alle en glædelig jul
og et connected nytår.
Hos BSH opfylder vi forbrugernes ønsker året rundt.
Når forbrugerne er klar til intelligente, wi-fi-tilsluttede
hvidevarer, så er vi glade for at være helt med i front.
BSH er stolte af, at vi i 2017 kunne fuldende den digitale
tilslutning af wi-fi-tilsluttede produkter. Nu findes
Home Connect i alle Bosch og Siemens produktgrupper,
seneste tilføjelse er kogeplader og emhætter. Med
produkter i samtlige kategorier i vores varemærker
Bosch og Siemens, giver opkobling og betjening med
Home Connect en effektiv hverdag med fuldt overblik og
bekvemmelighed.
Med Home Connect har du adgang til betjening af
hvidevarerne via app, så kan du bruge tiden på julehygge
og familien. Home Connect giver dig overblikket;

opskriften hentes på appen og sendes til ovnen, din
julemenu bliver perfekt. Når du står i supermarkedet,
kan du nemt sikre at du har det, du skal bruge, for
du kan hurtigt se på din smartphone, hvad du har
i køleskabet. Festtøjet til den hyggelige juleaften
tager vaskemaskinen og tørretumbleren sig af, et par
hurtige klik på mobilen, og du har fundet de helt rigtige
programmer.
Vi takker for det gode samarbejde og den stærke
indsats, I alle har ydet i årets løb. Vi glæder os til 2018,
hvor forbrugerne, I og BSH med sikkerhed får endnu
flere ønsker til innovative hvidevarer opfyldt.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

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

Forestil dig, at du kan vælge præcis den
-emhætte,
du drømmer om. Uden at bekymre dig om rør og aftræk.
Det kan du nu...

Witts nye High Performance kulfiltre gør det muligt at genanvende luften i køkkenet med en rensningseffektivitet på 98%!
Witts High Performance kulfiltre giver derfor ingen lugtgener overhovedet.

Følg os på facebook.com/wittdk og instagram @witt_dk . www.witt.dk

produktnyt

Home Connect Hackathon:
Spotify og Arla Foods konkurrerer
med start-ups om den bedste ide til det
Wi-Fi-tilsluttede hjem
I slutningen af oktober inviterede Siemens til et Hackathon for Wi-Fitilsluttede hvidevarer. Siemens har for nylig lanceret en række hvidevarer, der kan betjenes via en app, og formålet med eventen, kaldet
Hack the House, var at skabe nye tjenester til det Wi-Fi-tilsluttede hjem.
”Vi mener, at Wi-FI-tilsluttede produkter i køkkenet giver en platform til at skabe nye tjenester, der kan reducere den daglige stress, og
bedre kan imødekomme nutidens forbrugeres forventninger i et moderne hjem”, siger Martin Knobloch, administrerende direktør for BSH
Hvidevarer i Nordeuropa, der producerer og sælger Siemens hvidevarer.
Mindre madspild som vinder-idé
Efter to dages intensive diskussioner, programmeringer og præsentationer udvalgte juryen tre vinderhold:
• Spotify, for deres idé om at sætte lydspor til brug for hvidevarer.
• Vattenfall, for deres idé om at spare energi ved at kontrollere,
når hvidevarerne anvendes.
Og sidst men ikke mindst, det vindende hold, der skal præsentere
deres idé for BSH Hvidevarer i München:
• IQ Chef, for deres idé om at reducere madspild ved at holde øje
med indholdet af køleskabet, og foreslå passende opskrifter.

Innovativ
køkkenmaskine
og røremaskine i ét
fra Kenwood
Cooking Chef er både en traditionel røremaskine, der
kan piske, røre og ælte og en innovativ køkkenmaskine
med induktionsvarmeteknologi, som med en temperaturskala fra 20-180 grader giver mulighed for at lave
mange forskellige retter – helt uden din assistance.
Cooking Chef har 24 forhåndsindstillede programmer, der kan lave udfordrende retter på både lav og høj
varme, som fx en lækker cremet risotto og hjemmelavet bearnaise eller en hurtig krydret asiatisk wokret.

Witts håndlavede emhætter
– et stærkt designelement
fra Italien
Overalt i Umbrien finder man små keramikværksteder, men den lille by,
Deruta, umiddelbart syd for Perugia er centrum for regionens mest kendte
keramiske kunstværker. Witt Ceramic-emhætterne produceres netop i
keramikbyen, Deruta, af de lokale håndværkere.
Mesterligt håndværk møder maskinel præcision

Nespresso
markerer 14 års
parløb med
Rainforest Alliance

Hvidvare-Nyt 6 • 2017
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Nespresso markerer mangeårigt partnerskab med
Rainforest Alliance, der har været medskaber af
Nespressos bæredygtighedsprogram, AAA Sustainable Quality Program™.
I dag kommer mere end 80 procent af al
Nespresso kaffe fra AAA-certificerede kaffefarme,
og mere end 40 procent er fra Rainforest Alliance
certificerede kaffefarme, og frem mod 2020 er
det Nespressos mål, at 100 procent af al kaffe i
det permanente sortiment købes fra kaffefarme,
der er AAA-certificerede.

Den færdige emhætte er et håndværksmæssigt mesterstykke. Dybt forankret i ældgamle traditioner, kombineret med den nyeste teknologi, LEDbelysning og laserskåret stål. Witt Ceramic-serien er den perfekte forening
af tradition og modernitet,
hvor form og funktion er i
perfekt harmoni. Skønhed
møder den højeste kvalitet.
Alle Witt Ceramic-emhætterne er udstyret med
en kraftig motor og et kulfilter, der suger madosen.
Der er mulighed for at
tilkøbe et Witt High Performance filter, der fjerner
98% af madosen. Naturligvis er der ingen knapper til
at ”forstyrre” det stilrene
look; emhætterne styres
med fjernbetjening.

annonce

Få op til

800 KR.
I RABAT PÅ NESPRESSO MASKINER*

+100 KR.

TIL KØB AF NESPRESSO KAFFEKAPSLER
VED REGISTRERING AF MASKINEN
HOS NESPRESSO

J OY
IN E VERY
CUP
Vejl. pris 1.999,-

Vejl. pris 799,-

Forkæl dig selv og dine nærmeste med vores tilbud denne højtid.
Det er trods alt den sødeste tid på året!

www.nespresso.com
* 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 1.999,Rabat på DKK 800,- ved købspris fra DKK 2.999,- i perioden 22.11.2017 – 21.01.2018 (se vilkår og betingelser på nespresso.com).

Gaggenau har præsenteret to nye vinkøleskabe i 200-serien i to forskellige højder. RW 282 på 178 centimeter og det redesignede RW
222 på 123 centimeter. Begge varianter giver de ideelle vilkår for at
passe på enhver privat vinsamling.
Ved brug af intelligent teknologi kan de to separat styrede og
elektronisk regulerede klimazoner sættes til mellem fem og tyve
grader via touchknapper og et digitalt display. Vinkøle-skabene giver
vinkenderne en alsidig mulighed for at servere og drikke vin. Dette
giver mulighed
for både at
opbevare vinene i længere
tid og muligheden for at
få den rette drikketemperatur på en
sikker måde.

Miele CM5 – den lille frække
Nyt design. Nye farver. Nye muligheder
Elsker du også duften af friskmalede kaffebønner? Vil du gerne selv
vælge dine personlige favoritter blandt alverdens kaffe- og tesorter?
Så er Mieles helt nye fritstående CM5 espressomaskiner lige noget for
dig. Her kan du tilpasse alle produktparametre perfekt til din smag.
CM5 kan placeres praktisk overalt i dit køkken – eller i stuen, udestuen eller dér, hvor du gerne vil nyde en dejlig kop kaffe.

POWER slår alletiders
salgsrekord
Flere end 16.000 besøgende lagde fredag vejen forbi
POWERs nye butik i Kongens Lyngby, der på åbningsdagen omsatte for hele 23,9 mio. kr. – ny salgsrekord
for POWER.
Da klokken passerede 11, havde 6.000 kunder købt
elektronik og hvidevarer for over 10 mio. kr. Ved åbningsdagens afslutning havde flere end 16.000 kunder
været igennem den nye butik og fået langet varer over
disken for i alt 23,9 mio. kr., hvilket er ny salgsrekord
for elektronikkæden.
”Det har været en vanvittig åbningsfest, som har
smadret alletiders salgsrekord. Jeg har aldrig oplevet
noget lignende – ikke engang ved åbningen af POWERs
første butik i Glostrup i 2015, som hidtil har haft omsætningsrekorden. Lyngbygenserne har taget imod
POWER på et niveau, som vi ikke har oplevet før, og
det bekræfter os i, at vi nu gør det rigtige ved at skrue
op for konkurrencen og ned for priserne her i Nordsjælland,” siger Jesper Boysen, direktør hos POWER.
Én mobil i minuttet

På åbningsdagen blev der revet masser af varer ned af
hylderne, heriblandt flere end 700 TV, 750 computere
og 950 mobiltelefoner – svarende til mere end en købt
mobiltelefon i minuttet. Direktøren lover dog, at der
stadigvæk er masser af gode tilbud tilbage.

Nostalgi i køkkenet
Mød Witts nye induktionskomfur i retro-stil
Dejlige minder fra en fjern og ubekymret tid. Nostalgien blomstrer for tiden og er rykket
ind i vores boliger, nærmere bestemt køkkenet. Retro hvidevarer er ’in’ – dog uden at gå
på kompromis med hverken kvalitet eller stil. Witts nye induktionskomfur er et godt eksempel på et stærkt designelement, der bryder det strømlinede udtryk.
Køkkenet er hjemmets hjerte. Her er familien samlet om morgenen, inden den spredes
for alle vinde, og her samles den igen sidst på dagen for at tale om dagens bedrifter. Her
laves mad, lektier, hygges og diskuteres. Køkkenet er en integreret del af boligen og skal
selvfølgelig være et rart sted at opholde sig.
Hvidvare-Nyt 6 • 2017
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Gaggenau præsenterer
nye vinkøleskabe

J
❄

Julens produkter i br
Nilfisks jul

❄

Julen slider på hjemmet, og hvis man
ikke passer på, kan både hus og bil nemt
blive snavset til. Heldigvis er Nilfisk klar
med et par fleksible løsninger, der kan
holde både hjem og bil præsentable i
denne sociale måned.
Nilfisk Select – til den grundige

julerengøring
Nilfisk Select er en støvsuger med effektiv filtrering og nem betjening. En effektiv støvsuger med mange fordele og kompakt design.
Det er en kompakt støvsuger, der er
nem at opbevare. Støvsugeren har
mange brugervenlige funktioner. Den
har ergonomisk håndtag og teleskoprør.
Røret justeres let efter din højde. Du får
dermed den bedste arbejdsstilling under
rengøringen
Støvsugeren får topkarakter i støvoptag på tæpper, hårdt gulv og støvtilbageholdelse. Og så er den energimærket A+.

Støvsugerens HEPA 13 filter er i stand
til at opfange selv de mikroskopiske partikler i dit hjem. Dette sikrer dig en ren
luft i hjemmet.
Nilfisk Handy er det perfekte
supplement til julens rengøring
Den smarte og ledningsfrie støvsuger
har en stick-enhed, hvor du let kan frigøre en håndholdt enhed. På denne
måde er det nemt og hurtigt at rengøre
fx under og ovenpå bordet efter aftensmaden.
Lyset i stick-enhe1
dens mundstykke gør
det nemt at se snavs
i mørkere områder.
Derudover er Nilfisk

Handy manøvrenem, og derfor ideel
under møbler, hvor det er hårdt for ryggen at støvsuge med en almindelig husholdningsstøvsuger. Under mundstykket
sidder en roterende børste, som nemt
opfanger hår og snavs på både hårde
gulve og tæpper.
Nilfisk Handy er ledningsfri og nem
at opbevare, da den ikke fylder ret meget, og har et foldbart håndtag. Stickvac
støvsugeren kan stå af sig selv, hvis du
eksempelvis bliver afbrudt i rengøringen.
2

1: Handy er den fleksible
højre hånd til rengøringen
2: Nilfisk Select byder på
den klassiske Nilfisk kvalitet i et kompakt design

Gorenjes jul
Julen handler ikke bare om gaver, den handler også om hygge
og samvær med familien. Og den klassiske risengrød har en
helt særlig plads i danskernes julehygge.
Men bare fordi den er klassisk, så behøver man ikke at lave
den på komfuret eller under dynen. Gorenje kommer her med
opskriften på den perfekte risengrød i ovn.
Deeet eeer risengrød!
Kender du det, når risengrøden brænder på, selvom du konstant rører i gryden?

Hvorfor ikke lave den
perfekte risengrød i
ovnen?

Hvad med at lave risengrøden i dampovnen – så undgår du
den brændte smag og den lange kamp med at få gryden ren
igen?
Det eneste du skal bruge, er din dampovn og et dampfad
uden huller. Du kan evt. bruge en bradepande, hvis den passer
i din dampovn.
Det er meget nemt at lave risengrøden i en Gorenje dampovn:
• Følg opskriften på pakken, men brug 10% mindre væske
– den resterende væske bliver tilføjet via dampen.
• Bland mælk, grødris og salt i fadet. Stil det i dampovnen
ved 100 grader i 20 minutter ved 100 % damp.
• Rør i grøden efter 20 minutter og skru derefter ned til
95 grader, stadig 100 % damp. Grøden tilberedes i dampovnen til den er færdig. Kig eventuelt til grøden hver halve
time for at sikre, at den ikke bliver overkogt.
• Rør rundt.
• Serveres selvfølgelig varm med masser af kanelsukker og en
kold klat smør.
Velbekomme og glædelig jul fra Gorenje!
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Witts jul

❄

❄

❄

Med Witts brede udvalg af produkter er der noget til både madnørden og
til husholdningen, der med sikkerhed kan gøre julen 2017 nemmere og
mere lækker.
SMART SOUSVIDE – perfekt tilberedt kød hver gang
Når professionelle kokke serverer et perfekt tilberedt stykke fisk eller kød,
er det ikke kun deres ekspertise, som spiller ind. Mange kokke benytter
sig også af den særlige sous vide-teknik; en tilberedningsmetode, som kan
gøre enhver amatørkok til mesterkok. Rå vakuumforseglede ingredienser
langtidspocheres ved en lavere tilberedningstemperatur end ved traditionel madlavning. Når kødet er færdigt, tages det ud af forseglingen og
brunes let på panden, så det får en sprød skorpe.

Alle Moccamasters maskiner er ECBC-certificerede,
hvilket sikerer, at kaffen altid bliver brygget korrekt

Moccamasters jul
Moccamasters klassiske design er oplagt i julen,
både under juletræet, men absolut også når man
får gæster i den travle måned.

SAGE THE SMOKING GUN – Hvor der er røg, er der smag!

Det imponerende vidunder fra Sage, der lader dig tage din madlavning til
næste niveau. Sage The Smoking Gun er en røgpistol, der giver dig muligheden for at tilsætte en lækker røget smag til nærmest alle slags retter eller
drinks; kød, ost, dip, sauce, nødder, cocktails og meget mere. Røgpistolen
laver kold røg, som kan bruges til alle slags fødevarer eller væsker. Perfekt
julegave til manden, der elsker at eksperimentere i køkkenet.
IROBOT ROOMBA 696 – Gør rent uden at løfte en finger…

iRobot Roomba 695 er baseret på et unikt rengøringssystem, og takket
være det smarte iAdapt-Navigation system og robottens integrerede sensorer kan støvsugeren problemfrit navigere rundt omkring alle forhindringer i hjemmet. Du kan starte Roomba robotstøvsugeren, uanset hvor du befinder dig – blot
ved et enkelt tryk i din iRobot app.
Nyd julemåneden uden
1
2
stress og jag. Brug
tiden på det, der
virkelig tæller og
overlad støvsugningen til iRobot
Roomba 696.

1: Low and slow er vejen til succes
med mange kødretter, specielt steaks.
Og det er netop, hvad sous vide gør.
2: Robotstøvsugeren er uundværlig i
en travl hverdag, særligt i julen
3: Røg i køkkenet er garant for nye
smags-oplevelser

3

Ingen jul uden kaffe
Moccamasters kaffemaskiner er blandt de mest
ikoniske på markedet, og derfor er det helt naturligt, at de leverer kaffen i julen – hvad enten det
er til de travle juledage eller som en oplagt gave
under juletræet.
Vi er stolte af, at alle Moccamaster kaffemaskiner har ECBC certificeringen. For at modtage
ECBC Seal of Approval, har alle Moccamaster
kaffemaskiner gennemgået en lang række testområder, og opfylder alle kravene.
ECBC CERTIFICERINGEN BETYDER, AT DU
ALTID BRYGGER:
• Ved den korrekte temperatur på 92-96 grader
• På den korrekte tid – 6 minutter for en hel 		
kande (1,25 ltr.)
• Den færdigbryggede kaffe med en serveringstemperatur på 80-85 grader

Hvidvare-Nyt 6 • 2017
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MODELLER:
Vælger du Basic H931 Homeline modellen, får
du den klassiske håndsamlede kvalitet fra Moccamaster. Kabinettet er i ridsefast aluminium, og
maskinen har et kraftigt kobbervarmelegeme.
Vælger du Classic KB952 Clubline modellen får
du ydermere muligheden for regulering af varmepladen, samt en filtertragt med manuelt drypstop.
Topmodellen er Premium KBGC972 Clubline
modellen. Her får du ligeledes muligheden for reguleringen af varmepladen, men på denne model
er der automatisk drypstop, samt kalkindikator.
Ligegyldig hvilken Moccamaster du vælger, får
du altid 5 års garanti, med muligheden for 10 år
ved registrering på www.moccamaster.com/dk

❄
❄ ❄ ❄❄

Annonce

Hoovers jul

Julen kræver en fleksibel støvsuger, og her kan Hoover hjælpe med den perfekte,
fleksible støvsuger til julemåneden og resten af året – Rhapsody.
Juledagene går i de fleste hjem med hjemlig hygge, besøg hos familien, leg med
børnene og tid i køkkenet, og alt det kan ses på gulvet, for det betyder krummer
på gulvet, mel i køkkenet samt snavs og hundepels i bilen, der har været fyldt med
unger og dyr.
Rhapsody

Det kræver en fleksibel støvsuger, og det er her, Rhapsody kommer ind i billedet.
Støvsugning bliver især i julemåneden on demand, ikke bare noget man klarer en
gang om ugen på den faste rengøringsdag. Når man har bagt, skal der gøres rent.
Når børnene har leget, skal der gøres rent. Når man har haft bilen fyldt, skal den
gøres rent. Og med Rhapsody er det nemt at komme ind i hjørner og kroge, der
ellers kunne være besværlige for en almindelig støvsuger.
Med sin lave vægt og multifunktions-tilbehør er Rhapsody den ideelle partner,
når man hurtigt vil have snavset væk i hjemmet og i bilen, enten som supplement
til den almindelige støvsuger eller som den eneste støvsuger i et mindre hjem.
Flere og flere mennesker bor i mindre lejligheder, og med en batterie-levetid på over 30 minutter, klarer den en typisk bylejlighed. Desuden fylder den
væsentligt mindre end en almindelig støvsuger, hvilket yderligere taler
til dens fordel, når pladsen er trang.
Med Rhapsody er man sikker på at kunne komme rundt i alle
de besværlige kroge

Melittas jul
Melitta har i årtier været danskernes foretrukne valg på
køkkenbordet, når der skal laves kaffe, og her op til jul
lancerer Melitta to nye stærke kvalitets-kaffemaskiner,
der uden tvivl vil være et hit både på køkkenbordet og
under juletræet.
AromaFresh®
Bryg kaffe med friskmalede bønner
Med den nye AromaFresh kaffemaskine tilbyder Melitta en maskine af høj kvalitet i rustfri stål, der kombinerer kaffenydelse, kvalitet og friskhed. Duften af
friskmalede kaffebønner giver en perfekt kaffenydelse.
AromaFresh sørger for
Integreret kværn med 3 malningsindstillinger, display
friskmalede bønner til kaffen
med integreret timerfunktion og 3-i-1 CALC-program
(programmerbar vandhårdhed, afkalkningsindikator, afkalkningsprogram)

▲

Melitta® Excellent 5.0
Klassisk kaffemaskine med nye funktioner
Melitta® Excellent 5.0 er den moderne udvikling i sortimentet af den gennemprøvede
Melitta® Excellent filterkaffemaskine. Brygningsteknologien, certificeret af ECBC
(Golden Coffee Bean), bekræfter den fremragende aromatiske kaffesmag.
Det moderne design kombineret med den højeste produktkvalitet og innovative
funktioner, garanterer perfekt kaffenydelse. Aromakontrol, bedste kaffesmag selv for
små mængder kaffe, afkalkningsindikator der måler kalk på varmelegemet samt Aroma
Premium teknologi til fremragende filterkaffenydelse.
18
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Vi hos Miele ønsker
alle vores forhandlere
en rigtig glædelig jul
og et godt og
succesrigt nytår!
Året 2017 blev et spændende Miele
år med bl.a. introduktionen af CM5
espressomaskinen i et nyt frækt og
kompakt design. CM5 er samtidig
til rådighed i en række spændende
farver og vil helt sikkert være et hit
under juletræet i år.
Vi har også budt velkommen til de
prisstærke Active-ovne, der giver dig
den velkendte Miele-kvalitet, brugervenlig komfort og masser af fleksibilitet med et ovnrum på hele 76 liter.
TÆNK over det …
Mieles altid høje produktkvalitet
blev endnu engang slået fast med
syvtommersøm. I år har en række
af Mieles vaskemaskiner, emhætter
og varmepumpetørretumblere stået
øverst på podiet hos TÆNK – ja selv
vores UltraWhite-vaskepulver blev
testens bedste, da det blev testet
sammen med en stribe af markedets
mest kendte brands.
Inden længe skriver vi 2018, hvor
vi byder på endnu et spændende
Miele-år med stor aktivitet på alle
fronter. Vi glæder os bl.a. til at introducere nogle meget spændende
støvsuger-nyheder, der igen vil slå
fast, at det er Miele, der sætter standarden for, hvad produktgruppen skal
kunne. Også indenfor vask er der
virkelig noget stort på vej, så du kan
godt begynde at glæde dig.
Vi ser frem til et tæt og godt samarbejde med alle vores forhandlere
omkring såvel nyheder som vores
eksisterende sortiment.

RIGTIG GLÆDELIG JUL!

GLÆDELIG JUL
Miele. Til alt det, du virkelig holder af.

Perfekt julemiddag
med MIELE

GOURMETFAD

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

MASTERY
RANGE

Kombineret 4-i-1 kombidamp indbygningsovn med
SousVide tilberedning.
Martin Hylleborg,
Køkkenchef ved
Restaurant “Rebel”

Den helt nye AEG Mastery Range arbejder
sammen med dig på en helt unik måde for at bringe
din madlavning op på et højere niveau.
Stjernekokke, hjemmekokke, amatører og professionelle. Alle har sin smag angående den perfekte
temperatur på f.eks. et godt stykke kød.
AEGs nye dampovn SteamPro forstår præcis hvad
du vil have, og hvordan du vil have det!
Læs mere på aeg.dk/taste

En multifunktionsovn i stål
med betjening via premium
navigationshjul med touch
og farvedisplay.

❄

❄

❄

BSH’s jul

Julen hos BSH byder på en testvindende
kaffemaskine og en særdeles fleksibel
løsning til rengøringen, når man skal ud i
alle kroge af hjemmet.
God kaffe – hver gang
En Bosch TKA6A041 kaffemaskine, der
er bedst i test hos TÆNK i 2017, den laver hurtigt 10 eller 15 kopper kaffe med
effektiv udnyttelse af kaffebønnerne, så
man er sikker på at få en god kop kaffe
hver gang.
Og god kaffe behøver ikke være en
videnskab. Med denne traditionelle kaffemaskine fra Bosch, er det intet problem
at lave en god, velsmagende kop kaffe i
hverdagen. Og i maskinens vandbeholder
kan der være 1 liter vand, så der er kaffe
til alle.
Maskinen slukker automatisk, hvis du

❄
Drik testvindende
kaffe i julen

ikke bruger den, hvilket hjælper med at
holde elregningen nede.
Fleksibel støvsugning

Hurtig og effektiv rengøring med en
BCH6ATH18, ledningsfri Athlet-støvsuger med hurtigt opladning og en
driftstid på op til 40 min. ad gangen.
Turbomundstykket kan skilles ad og er
derfor nemt at vedligeholde.
Den første ledningsfri støvsuger fra
Bosch med samme rengøringsresultat
som en 2400 watts støvsuger. Den er
ikke afhængig af stikkontakter og utrolig
fleksibel, takket være bevægeligt mundstykke. Det gør, at støvsugeren kan
støvsuge grundigt og problemfrit uden
om møblerne. Mundstykket kan også
komme ind under skjulte hjørner under
sofaer, borde og skabe.

❄

Athlet klarer
både den
grundige støvsugning og
spot-støvsugningen

Takket være det sensorstyrede
system til overvågning af ydeevnen,
giver denne unikke støvsuger ikke
kun et fremragende rengøringsniveau — systemet holder også vedligeholdelsen nede på et minimum.
Ingen genkøbsomkostninger, da det
vaskbare, højteknologiske filtermateriale holder lige så længe som
støvsugeren, og det er ikke nødvendigt at købe støvsugerposer.

OBH/SEB’s jul
Hos OBH handler det om at gøre tilværelsen nemmere, uanset om det er tænkt
som en gave eller som en hjælpende
hånd i køkkenet i december. Både Ultimate Blend og OptiGrill+ gør det bare
nemmere at gå i køkkenet.
Ultimate Blend – Stilren og
kraftig blender
Ultimate blend er vores nye højhastig-

hedsblender og den bedste køkkenmakker til sund og velsmagende madlavning.
Den er så kraftig, at den pulveriserer
og knuser alle frø, nødder og kerner, så
du kan lave nøddesmør, mandelmælk,
rismel og meget andet. Samtidig er den
så hurtig, at den genererer varme, så
man kan lave varm suppe ud af kolde
ingredienser på kun 7 minutter.
Brugervenlig med LED-touchpanel
og 6 forudindstillede programmer til
varme og kolde væsker fra is til brandvarm suppe. Den bedste partner til din
vegetarsuppe, grønne detox eller veggie
smoothie.
30.000 omdrejninger i minuttet

• Kraftig motor 1500 Watt
• LED touch-panel: timer og
• 6 forudindstillede programmer
(frugt&grøntsager, kerner&nødder,
smoothie, isknusning, suppe og
rengøringsprogram)
OptiGrill+ med Snacking-bakke

Med en traditionel stegepande kan det
faktisk være ret tricky at ramme den

6 automatiske tilberedningsprogrammer samt manuel funktion
Hældende grillplader sikrer, at overflødigt fedt løber ned i drypbakken
Ekstra stor drypbakke
Aftagelige grillplader med non-stickbelægning, som tåler maskinopvask.
Hvidvare-Nyt 6 • 2017
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Ultimate Blend klarer alle opgaver og sørger
for varm suppe i julen

perfekte stegning, fordi der er så mange
faktorer, der kan påvirke den endelige
smagsoplevelse. Ikke med OptiGrill.
OptiGrill garanterer perfekte grillresultater hver gang. En sensor måler råvarens tykkelse og justerer automatisk stegetid og temperatur derefter. Indikatoren
angiver tilberedelsestid fra rare til well
done, så resultatet altid bliver, præcist
som man ønsker det. Både grillpladerne
og snackbakken er aftagelige og forsynet
med non-stick-belægning, og det hele
tåler maskinopvask. Så bliver det ikke
nemmere!
Som noget nyt kan man nu få OptiGrill
med en Snacking-bakke, som giver mulighed for at bage og tilberede diverse
snacks.
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KitchenAids og Thuesen
Jensens jul

❄

❄

❄

Fra Thuesen Jensens hånd kommer to julegaver fra KitchenAid, der er
perfekte til mad og til kaffe, uanset om det skal være en gave til en selv
eller til andre.
EKSKLUSIV JULEGAVE TIL DET MINDRE KØKKEN
KitchenAids nye mini-standmixer er 20 % mindre og 25 % lettere end den
klassiske standmixer, men til gengæld med lige så mange muskler. Den er
dermed den perfekte julegave til det mindre køkken, den lille familie eller
singlen.
Den ny mini-standmixer er den ultimative køkkenhjælper, når der nemt
og hurtigt skal bages eller tilberedes en middag – også selvom køkkenet
ikke har masser af plads.

Lækre farver og mange muligheder
Du kan vælge mellem seks flotte nuancer, der er inspireret af de nyeste
farvetendenser inden for boligindretning, og som gør mini-standmixeren
til et stilikon i køkkenet. Når den er udstyret med et fladt piskeris, ballonpiskeris eller dejkrog, kan du lave mange forskellige slags brød, rugbrød
og kager.

En god stavblender er uundværlig i køkkenet

Grundigs/Bekos jul
Grundig byder i år på både en stavblender, der er
den perfekte julegave til madører og en uundværlig
hjælper til julemaden, samt på den nok mest uundværlige maskine til julens mange sammenkomster,
nemlig verdens første opvaskemaskine med autodosering.
BL 8680, Grundig Stavblendersæt:

Mere end en røremaskine
Mini-standmixeren er det ultimative køkkenværktøj til alle kulinariske
oplevelser. Den kan samtidig bruges til et stort udvalg af klassisk ekstratilbehør, hvilket giver utallige muligheder for madlavning på et nyt niveau.
Alt det kræver er at tilslutte tilbehøret til mini’ens multikoblingsdel – og
så er man klar til at lave frisk pasta, friskpresset juice, sund råkost – eller
hvad man nu har lyst til.
DEN PERFEKTE JULEGAVEIDÉ TIL KAFFEELSKEREN
Kaffeelskere stiller i dag stadig højere krav til deres kaffe og måden, den
er brygget på. Når det kommer til kaffe, har alle deres egne præferencer
for den perfekte kop. KitchenAids elegante stempelkande er den oplagte
julegave til den, der elsker at brygge kaffe efter sin helt personlige smag.
Stempelkanden har en integreret vægt og timer, der gør det helt nemt
at brygge den bedst mulige kop kaffe, fordi der hele tiden er fuld kontrol
over kaffebrygningen. Resultatet er en fyldig smag og aroma. Designet er
ledningsfrit, da alle funktioner er drevet af 2 AAA-batterier. Betjeningspanel og LCD-skærm gør det nemt at vælge og aflæse vægt og bryggetid.

KitchenAids mini-standmixer er den mindre
størrelse til trods fuldt ud lige så effektiv som
den klassiske

22

Hvidvare-Nyt 6 • 2017

Grundig BL8680 er en solid stavblender, der er
fremragende til tilberedning af aftensmad, desserter
og saucer, men også babymad. Hastigheden kan let
indstilles korrekt til opgaven, og de robuste knivblade håndterer alt fra frosne bær til kød. Grundig
Delisia serien tilbyder dig et nyt stilikon til dit køkken. Eksklusivt design og brugervenligt tilbehør gør
disse enheder unikke.
Multifunktionel stavblender med
elegant design
• 6 hastighedsindstillinger
• Robust knivblad
• Bredt udvalg af tilbehør
• 850 watt
DUN 28330 WAD, Beko Opvaskemaskine:
Beko underbygget opvaskemaskine er udstyret med
en autodoseringsfunktion, der garanterer en optimal
mængde opvaskemiddel. Fyld rummet med gelopvaskemiddel, og opvaskemaskinen bruger automatisk
kun den rigtige mængde vaskemiddel til hver vaskecyklus. Med 9 bekvemme programmer og kapacitet
til 13 opdækninger garanterer opvaskemaskinen helt
rent service og matcher de fleste husstandes behov.
• Verdens første AutoDose
• Energi klasse: A+++
• Vaske evne/Tørreresultat: AA
• Vandforbrug: 10 L / Årligt vandforbrug – 2800 L
• Støjniveau: 43 dBA
• 13 Kuverter

❄

❄ Electrolux’ jul
Hos Electrolux er det køkkenmaskinerne, der er i fokus denne jul, og det gælder uanset, om det skal være som hjælpere i den travle december måned eller
som gaven til den spirerende kok – eller
til den smoothie-glade.
Electrolux kan denne jul
tilbyde køkkenmaskiner til
ethvert behov
Køkkenmaskine AssistentPro EKM6100
med stor kapacitet og kraftfuld motor,
der giver overskud til alsidig tilberedning.
Den har professionelle features som
løftesystem til skål, programmerbar timer
med automatisk stop, LED lys, der oplyser den 5,7 liter store skål under tilberedning, så du får flere muligheder i køkkenet. Tilbehør samt skål tåler maskinopvask
Blender-Masterpiece ESB9410

Kokkens foretrukne blender i professio-

Snowball kaffeopsrkift
Ingredienser
• 1 kapsel Nespresso Variations
Confetto Snowball
• 50ml mælk
• Revet kokos
• 1 teske kokosfløde
• 1 kokos-snebold
Fremgangsmåde
• En teskefuld kokosfløde tilsættes
et lungo-glas
• Kaffen laves (40ml) oven i fløden
• Skum mælken og hæld over kaffen
• Drys den revne
kokos oven på
mælkeskummet
• Dekorér med
kokos-snebolden

❄

❄

❄

nel kvalitet fra Masterpiece Collection.
Blenderen giver et kompromisløst og
sublimt blenderresultat, takket være de
slidstærke TrueFlow® titaniumknive,
der klarer enhver opgave.
Den 1200 W kraftige TurboBoost
motor sørger sammen med den 2,2 liter
store Tritan BPA-fri kande med Unik
PowerTilt® teknologi for at få det
bedste frem i både dine ingredienser
og din madlavning
Good To Go sportsblender
ESB2640
En banan, noget yoghurt og en håndfuld friske bær – med den nye Electrolux
Sportsblender ESB2640 kan du blende,
tage med og drikke. Fyld den 600 ml
store drikkeflaske af BPA-fri plastik,
som hverken optager lugt eller smag,
med farverig og nærende smoothie.
Drikketuden bruges som låg, så du nemt
kan tage den frisklavede smoothie med
dig.

AssistenPro er en fleksibel køkkenmaskine med
professionelle takter

Nemmere bliver det
ikke at lave en lækker
smoothie

Nespressos jul
Julen med Nespresso betyder naturligvis kaffe, og her handler det både om nye maskiner, nye smage og en kaffeopskrift, der er som skabt til december.
Lattissima One – lækker kaffe, én kop af gangen

Nespresso Lattissima One er designet til at brygge en enkelt kop kaffe ad gangen, med
eller uden mælk, og passer med sit stilrene og enkle udtryk ind i ethvert køkken. Den
specialdesignede mælkebeholder indikerer mængden af mælk, der skal bruges til forskellige typer af kaffe med mælk. Og da Lattissima One er designet til en enkelt servering,
vil maskinen altid bruge den samlede mængde mælk i beholderen, så man undgår spild.
Creatista – smuk kaffe gjort simpelt
Den helt nye Nespresso Creatista gør det nu muligt at skabe latteart derhjemme. Den
er nem at bruge, så det kræver ikke en længere barista-uddannelse at skumme mælken
til den perfekte temperatur og tekstur. Maskinen gør det også muligt at personalisere
indstillingerne, så du kan gemme opskriften på din bedste latte art ved hjælp af hvert
trin i den intuitive menu.
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▲

Årets Variations-kaffer er en hyldest til barndommens slik
Kaffeelskere med en sød tand kan glæde sig til Nespressos nye Limited Edition
Variations kaffer inspireret af gammeldags konfekt. Den nye kaffekollektion består af
tre kaffer: Variations Confetto Snowball med smag af kokos og et strejf af vanilje,
Variations Confetto Orangette med smag af appelsinskal og chokolade samt Variations Confetto Liquorice med smag af krydderier og lakridskonfekt.

Annonce

❄ ❄❄

GRAM

❄

Efterårskampagne 2017

De’Longhis jul

Med de mange brands under De’Longhis paraply er
der vanen tro noget for enhver, der ynder at gå i køkkenet, uanset om man vil have et kraftværk af en blender,
en top-effektiv stavblender eller en skøn kop kaffe af
friskkværnede bønner.
Kenwood giver power til køkkenet i julen

GRAM kører i perioden 1. oktober til 31.
december 2017 en kampagne med et gratis
sæt teleskopudtræk med 75 % udtræk til
alle kunder, der køber et GRAM komfur eller
indbygningsovn med sideribber.
En god
køkkenmaskine
er uundværlig i julen

Vi fyldte 70 år i år, og i den forbindelse er vi kommet med den største lancering af nye
maskiner nogensinde. Vores nyeste flagskib er den nye Chef XL Titanium med 1700
Watt, lys og mål i skålen og masser af nye fede features.
Braun
De fleste kender vores testvinder fra Tænk, MQ7. Nu kommer vi med et revolutionerende produkt på markedet, MQ9. MQ9 serien kommer med 1000 Watt, ActiveBlade
funktion, hvor kniven bevæger sig op og ned, for et væsentligt bedre resultat. Den er
blevet mere ergonomisk og har fået opdateret PowerBell og kniv.
De´Longhi
Med vores flagskib PrimaDonna Elite topmodel kan forbrugeren designe og gemme
sine helt egne personlige drikke på det store tft farvedisplay eller via vores Coffee Link
app med blot ét tryk!
Derudover kan dette produkt både lave en helt perfekt varm chokoladedrik i den
medfølgende chokoladekande, og du har også mulighed for at imponere gæster med
fx. en koldbrygget espresso-martini toppet med koldt mælkeskum.

Philips bud på julegaven til en selv eller til andre kan hjælpe
folk bedre igennem den mørke tid, hvor det kan være svært
at komme ud af fjerene om morgenen. Alternativt kan de
hjælpe folk til den perfekte barbering.
Særligt om vinteren kan
det være svært at vågne
veludhvilet - men det
problem løser Philips
med Wake-Up Light

Fald lettere i søvn og vågn mere behageligt op
Vi går snart den lange vinterperiode i møde. Det er mørkt,
når vi vågner, og mørkt når vi kommer hjem. For mange børn
kan omstillingen til vinter gøre det ekstra svært at vågne op, hvilket ofte giver en dårlig
start på morgenen, som kan påvirke ens produktivitet, stressniveau og humør.
Philips Somneo Wake-Up Light hjælper dig både med at falde i søvn og vågne mere
behageligt op. Med fald-i-søvn funktionen RelaxBreath trækker du vejret i takt med et
behageligt lys. Det bløde lys i kombination med vejrtrækningsguiden hjælper krop og
tanker til at geare ned og glide ind i en behagelig og genopbyggende søvn. Og med
vågn-op funktionen stiger lyset gradvist, ligesom en rigtig solopgang og din krop vil
vågne mere behageligt op.

❄

❄

▲

OneBlade Pro - en helt ny teknologi inden for barbering
Philips OneBlade er et revolutionerende multiværktøj, som kan trimme, style og barbere alle skæglængder med ét og samme barberhoved. Nu slipper du for at anvende forskellige værktøjer og gå igennem flere trin for at pleje dit skæg. OneBlade klarer det hele.
OneBlade er skånsom mod huden og kan barbere skægget i alle retninger. Den er
utrolig effektiv, selv på længere stubbe og skæghår.
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Butiksmateriale
Til at understøtte salget i butikkerne er
der produceret stickers til at sætte på
produkterne samt A6 løsblade til uddeling
til kunderne, så de kan se betingelserne og
registrere deres køb på GRAMs hjemmeside.
GRAM sender derefter teleskopudtrækket
direkte til kunden.
Online markedsføring
I hele perioden understøttes kampagnen
bredt med online markedsføring.

Philips’ jul
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Et eller flere stabile sæt teleskopudtræk i
komfur og ovn giver ekstra komfort og sikkerhed under tilberedningen. Udtrækkene er
flytbare og plader, rist og bradepande tipper
ikke, når de trækkes ud. GRAM tilbyder nu
alle kunder, et ekstra sæt teleskopudtræk
med 75 % udtræk ved køb af et GRAM komfur eller indbygningsovn.

www.gram.dk
GRAMs website vil ligeledes være opdateret
med information om både produkter, kampagne og link til registrering af køb.
Vi ønsker alle vores kunder en glædelig jul
og et godt nytår.

Erfaring #40

Balance er en kunst
Stabilt teleskopudtræk

❄❄

❄

Samsungs jul

❄

❄❄

Hos Samsung handler det om at gøre julen simplere. Family
Hub-køleskabet sørger for at holde styr på de mange indkøb,
julens opskrifter og familiens aftaler, mens POWERbot-robotstøvsugeren klarer rengøringen.
Family Hub – køleskabet som samlingspunkt i

julen
Her får køleskabet en helt ny funktion som en “hub” for hele
familien. Der kan købes ind via displayet, og køleskabet kan
selv regne ud og minde dig om, hvad du mangler, da den
tager billeder af indholdet med et kamera hver gang døren
lukkes. Du kan også bruge displayet til at søge efter opskrifter
online og se videoer/tutorials til madlavning. Displayet fungerer også som en kalender og fotodelingsenhed, som kan samle
hele familien.
Samsungs Family Hub bliver derved omdrejningspunkt for
julens mange aktiviteter, hvor alle kan følge med i julemånedens planer, finde inspiration til julens opskrifter og ikke mindst
sikre, at man ikke glemmer, at man er løbet tør for rødkål,
når de sidste panikindkøb skal ordnes klokken 21.45 d. 23. december.
POWERbot™ VR7000

Hvem har egentlig overskud til at støvsuge i juledagene? Uanset hvor hyggeligt det er, så har alle travlt i juledagene med aftaler, projekter i køkkent, pyntning af juletræ samt klippen og
klistren. Og helt ærlig, så bliver hjemmet hurtigere snavset til
med mel, krummer og snavs fra de sjappede fortove. Så hvorfor ikke bare overlade støvsugningen til robotterne?
Samsungs nyeste robotstøvsuger er betydeligt smallere end
andre modeller. Den smalle facon og designet betyder også,
at du kan støvsuge helt op til 15 mm fra væggen, så den har
mulighed for at komme helt ind i krogene. Kan styres via
Samsungs app, Samsung Connect, hvilket betyder at du kan
styre den fra telefonen både ude og inde. Med andre ord:
POWERbot giver dig én ting
mindre at tænke på i december – og resten af året.
Hold styr på julen
og på familien med
Family Hub
Julen er dejlig, men det
bliver aldrig sjovt at støvsuge.
Overlad det til robotterne
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Mieles Gourmetfad
hjælper den perfekte
middag godt på vej

MIELES JUL
En julegave fra Miele er altid en sikker vinder. Miele er synonymt med høj kvalitet og lang holdbarhed – men Miele kan
også byde på fantastiske smagsoplevelser, være en fryd for øjet
og et uundværligt bidrag til din indre stilhed. I år foreslår vi
derfor, at din kunde glæder et familiemedlem med vores nye
CM5 espresso-maskine eller måske det luksuriøse Gourmetfad, der vil være perfekt til julemiddagen.
Perfekt julemiddag med Miele Gourmetfad

Ønsker din kunde en perfekt julemiddag, så peg på Mieles
elegante Gourmetfad HUB 5001-M. Med Gourmetfadet
er alle hjemmekokke nemlig godt på vej mod en vellykket
middag. Fadet er ideelt til enhver steg, gratiner, bagværk og
et utal af andre retter. Fadet har en fantastisk varmefordeling,
og det kan anvendes både i ovnen og på alle typer af kogeplader (undtagen gas). En non-stick-belægning af høj kvalitet
betyder samtidig, at rengøring af Gourmetfadet ikke kunne
være lettere.
Miele CM5 espressomaskine – den lille frække
Miele har netop lanceret espressomaskinen CM5, der vil være
den perfekte julegaveidé. Den byder på nyt, frækt og kompakt
design, nye farver og nye muligheder. Du kan vælge den
modeltype eller farve, der passer din kunde, og glæde både
ham eller hende samt resten af familien med et nyt piv-frækt
bekendtskab, der kan brygge kaffe så englene synger.
CM5-highlights:
• CM5 garanterer altid perfekt malede bønner, og du kan
vælge mellem alle dine kaffefavoritter lige fra en stærk 		
espresso til en cremet cappuccino.
• CM5 er supernem at anvende - både for begynderen og
den mere kræsne kaffe-aficionados. Den intuitive betjening
i det smarte touch display gør det nemlig enkelt og nemt
at vælge den ønskede kaffevariant samt tilføje eventuelle
individuelle ønsker.
• Rengøringen af Miele CM5 er særlig bekvem, da maskinens
mælkeveje rengøres automatisk. De fleste løse dele kan
desuden gå direkte i opvaskemaskinen takket være Mieles
ComfortClean.

❄

LG’s jul
Se skarp ud i den travle juletid

Juletiden er over os, og du tænker sikkert: ”I år skal der være mere tid til at
hygge og til at komme i julestemning”.
Alligevel bliver december måned hurtigt
fyldt op med julefrokoster, julemarkeder,
jule-komsammen på arbejde og på dine
børns skole. Den pæne skjorte eller kjole
kommer på overarbejde, og hvornår er
det lige, du skal have tid til at vaske dem,

❄
Med LG’s Styler ser du altid
godt ud, både til julefrokosten,
juleaften og til nytår

❄

inden næste julearrangement står for
døren?
Heldigvis har LG masser af gode svar
på, hvordan du kan holde den gode stil
i travle perioder og samtidig høste en
masse fordele, som bidrager til dit overskud i højtiden. Se om du kan genkende
følgende situationer, og læs hvordan, du
bedst tackler dem:

Når skjorten eller kjolen ikke er
beskidt, men trænger til et frisk pust
Du har haft din bedste skjorte på til julefrokosten med arbejdet, men dagen
efter skal du til juleafslutning i børnehaven. Der er ingen pletter på tøjet,
men det kunne være rart, hvis det duftede nyvasket.
Men der findes et skab, som kan hjælpe. Ja, skab. LG’s Styler kan både rense
og stryge dit tøj. Dens dampteknologi
fjerner lugt, glatter tøjet ud og fjerner
99,9 % allergener, såsom mider, støv,
pollen og bakterier fra dit tøj. I døren
er der endda en smart buksepresse, så
dine bukser kan blive rene og holde
formen. Styler er også perfekt til al det

❄
❄

tøj, som du ikke vil smide i tørretumbleren – og så sparer den dig også for turen
til renseriet.
Når uldsweateren eller nissehuen
trænger til at blive vasket – men
bliver efterladt i bunden af tøjkurven
Der er visse stykker tøj, som du ikke
bare kan smide i vaskemaskinen. De har
brug for ekstra pleje, og derfor ender
de tit med at blive faste beboere i tøjkurven, indtil du får tid til at sætte en
separat vask over.
LG har opfundet en ny maskine, der
helt ekstraordinært har to vaskemaskiner
i én. Mens dit almindelige vasketøj bliver
rent i den store tromle, har TwinWash
en ekstra skuffe til det sarte tøj, så det
kan blive rent samtidigt. Smid træningstøjet, babytøjet, skjorten eller den røde
nissehue i det ekstra rum, og vær klar
til næste julearrangement – så kan du
bruge din tid på det, som julen i virkeligheden handler om.
Læs om LG Styler og LG Twinwash
på www.lg.com/dk – de kan stadig nå at
komme på ønskelisten til i år.

Wilfas jul
Wilfa kan byde på en juicer, der er den
perfekte gave til én, der er parat til at
tage sin juice til det næste niveau, samt
på en blender, der er uundværlig i julen.
Ultrakraftig blender til julekøkkenet,
Wilfa Power Crush, er en kraftig højhastighedsblender på 1600 watt med
33.000 omdrejninger i minuttet – som
ikke kun knuser is, laver babymad, nøddesmør og smoothies: den kan også lave
supper og saucer. Tritan plastkanden,
der er på to liter, tåler nemlig temperaturer på op til 95°C.
Mål selv temperaturen
Power Crush har tre forhåndsindstillede
programmer: smoothie, sauce og is-knusning. Blenderen har ingen varmeplade,
men på grund af den høje hastighed
varmer blenderen indholdet i kanden

op, når der køres over flere minutter.
Du kan selv variere hastigheden på
blenderen, som har en avanceret kniv
med seks blade, der sørger for det helt
optimale blend. Sidst men ikke mindst
kommer blenderen med 10 års garanti
på motoren.
Wilfa by Hurom Adagio
Slow Juicer
Adagio giver dig en optimal, næringsrig,
nydelig og frisk hjemmelavet juice lige i
glasset.
Adagio er et resultat af samarbejde
mellem to virksomheder med lidenskab
for velsmagende, nærende og frisk hjemmelavet juice.

Langsom Squeezing Technology SST™
Huroms eksklusive kværn fungerer lige-

som en manuel citruspresser, men med
mere pres. Adagio presser saften ud
af frugt, grøntsager, nødder og korn
– uden at beskadige
ernæringsindhold,
farve (saften vil holde
sin farve i lang tid uden
misfarvning) og smag.
Adagio juice-presser
giver ingen oxidation
eller destruktion af
næringsstoffer. Med
Adagio juice får du optimal nærende og
lækker juice lige i
glasset!
Wilfas Power Crush har
så meget power, at den
kan bruges til at varme
sovser op uden varmeplade
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C O M F O R T L I F T®
L Ø F T E R D I N O P VA S K
T I L E T H E LT N Y T N I V E A U
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AirDry

Removable
Cutley Tray

F R E M T I D E N S O P VA S K E M A S K I N E
TIL NUTIDENS HJEM
Den nye AEG ComfortLift® opvaskemaskine er den første opvaskemaskine i verden, der kan
løfte den nederste kurv op, så du ikke behøver at bukke dig ned. Skinnende ren opvask flyttes
lydløst og forsigtigt op i en bekvem arbejdshøjde, så det er nemt for dig at tømme maskinen
– og fylde den igen. Med ComfortLift® har vi altså løftet hele opvaskeoplevelsen op på et højere
niveau med en opvaskemaskine, der er designet specielt til at imødekomme dine behov.

Satellite
Spray Arm

Et budskab, publikum umiddelbart forstod! Uffe Sønderhousen i aktion. Sagen er, at WEEE i de næste ti år formentlig kræver nye tilgange
oven i den model, der fungerer godt i dag.

Gør ikke noget
FEHA Medlemsmøde med WEEE og nabo-branchens community på agendaen
Af Henrik Egede

De fleste foredragsholdere vil gerne have
deres publikum til at gøre noget nyt –
eller tænke noget nyt.
Sådan er konsulent og ingeniør Uffe
Sønderhousen fra NIRAS ikke. ”I behøver ikke gøre noget”, var Uffe Sønderhousens budskab til FEHA’s medlemmer, som var samlede 2. november på
Glostrup Park Hotel til medlemsmøde.
Uffe Sønderhousen var i tre år tovholder på den såkaldte ”frivillige aftale”,
hvor industriens organisationer (herunder FEHA og elretur) sammen med
Miljøstyrelsen skulle tænke nyt om fremtidens håndtering af elektronikskrot.
Konklusionen ”gør ikke noget” var
smart og rigtig i den forstand, at det nuværende WEEE-system fungerer godt

og gør, at producenterne på Danmarks
vegne lever op til EU’s aktuelle krav om
indsamling og genanvendelse.
Udfordringen er, at verden omkring
os ændrer sig – og at der ikke i sig selv
er bygget innovation ind i den model
for håndtering af elektronikskrot, som
blev sat i verden for ca. 15 år siden.
”Vi risikerer kun det, der er dyrt og
dårligt, kommer til elretur”, sagde Uffe
Sønderhousen – med adresse til de ca.
40 pct. af elektronikskrot, der forsvinder
som følge af tyveri, gråt marked mv.
Desuden er nye aktører og nye forretningsmodeller på vej – fx refurbishment og dele-økonomiske måder at
sælge på.
Foruden WEEE blev deltagerne i

medlemsmødet informeret om, hvordan
naboen (her isenkrambranchen) har
bygget digital information op omkring
produktnyheder og tendenser.
Direktør Rasmus Brylle fra DesignBase (Horisont-gruppen) fortalte om
dette – og deltog i en diskussion om,
hvilken vej digitaliseringen af produktnyheder går.
FEHA’s direktør Henrik Egede gav
som sædvanlig en status på markedet og
på de politiske udfordringer, branchen
bakser med – fx introduktionen af de
kommende energimærker.
Endelig blev planer om modernisering
af brancheforeningen præsenteret.
Mere om dette ved en senere lejlighed
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Godt 2017, bedre 2018?
Forhandlerne har haft et godt år, hvor Black Friday virkelig har slået sig fast hos
danskerne, og forventningerne er høje til 2018. Hvidvare-Nyt har foretaget en
rundspørge blandt nogle af de største forhandlere for at lodde stemningen her
ved årsskiftet.

Elgiganten
– Hvordan har danskerne taget
imod black friday?
Danskerne har i den grad taget Black
Friday til sig, og det har hele detailhandlen i det hele taget også. På bare fem år
er Black Friday gået fra at være et helt
nyt og ukendt fænomen til at blive Danmarks største handelsdag – ikke kun i
vores branche, men for hele detailhandlen. På hvidevare-delen ser vi tydeligt, at
mange vælger at investere i nyt isenkram
på Black Friday.
– Hvordan bliver årets resultat?

Vi har netop offentliggjort regnskabet
for 16/17, hvor den samlede omsætning
i Elgiganten A/S steg med næsten 400
mio. kr. til i alt 5,9 mia. kr., og resultatet
endte på knap 100 mio. kr. Samtidig har
vi investeret massivt i fremtiden med

nye tiltag, der skal gøre både sortiment
og kundeoplevelse endnu bedre, så vi er
meget tilfredse.
– Hvordan bliver 2018?

I året 17/18 er vi kommet rigtig godt
fra land, og jeg forventer, at vi øger
både vores omsætning og vores resultat.
Derudover bliver 2018 et år med fuld
fokus på udviklingen af Elgiganten. Vi
er i fuld færd med at ombygge de tilbageværende city-butikker, som vi overtog
i forbindelse med Fona-opkøbet, og
så forventer vi at åbne nye varehuse i
Roskilde og Skejby ved Aarhus.
Herudover kommer hele den digitale
del af forretningen, hvor vi løbende

Peder Stedal
Administrerende direktør - Elgiganten A/S

udvikler hjemmesiden, der blandt andet
kommer til at få et helt nyt miljø for
vores satsning på erhvervsmarkedet.
Markedet for hvidevarer er i rivende
udvikling med masser af spændende
nyt hele tiden, så 2018 tegner meget
lovende.

WhiteAway / Skousen
året er gået, indikerer det, at vi samlet
set er lykkedes med det.
Vi har styrket vores markedsposition
i Danmark markant samtidigt med, at
vi har udvidet vores aktivitet i Norge og
Sverige, så det nu udgør næsten 50% af
vores omsætning.
I Danmark er noget af det bedste vi ved
at lave en rigtig god handel og spare
nogle penge. Black Friday er ret oplagt
til det.
Johannes Gadsbøl
Administrerende direktør – WhiteAway Group

– Hvordan har danskerne taget
imod black friday?
Min oplevelse er, at Black Friday er blevet taget rigtig godt imod af danskerne.
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– Hvordan bliver årets resultat?

2017 har været et rigtig godt år for
WhiteAway Group online og i butikkerne. Vi eksisterer for at udfordre det
bestående og igennem det levere ekstra
værdi til vores kunder, franchise partnere
og leverandører. Når vi ser på, hvordan

– Hvordan bliver 2018?

Vi har fortsat en meget lang to-do liste
i forhold til at forbedre vores produkt
overfor kunder, franchise-partnere og
producenterne. Det ligger vi os i selen
for at gøre også i 2018. Vi har taget
store skridt og udviklet på mange ting i
2017, så jeg glæder mig til at se mange
af de ting blive til virkelighed i 2018.
Mine forventninger til året 2018 er høje
og gode!

Euronics / El-Salg
– Hvordan har danskerne taget imod
black friday?
Vi oplever en stor og stadigt stigende interesse for Black
Friday hos danskerne, i både Euronics og El-Salg butikkerne. Vores markedsføring både off- og online giver stor
trafik ude i butikkerne der er klar med gode tilbud. Aktiviteten er høj, og salget både før, under og efter Black Friday
har overrasket os meget positivt. Selvom det er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, er det vores opfattelse, at det
har bidt sig fast hos forbrugerne, der forventer stærke og
reelle tilbud. Dem går de ikke forgæves efter hos os.
– Hvordan bliver årets resultat?

2017 tegner til at blive et af vores bedste år, og samtidig
har vi sat salgsrekorder flere måneder i streg, så året ser
ud til at blive det hidtil største i selskabets snart 50 årige
liv. Væksten er bredt funderet, så vores konstante fokus
på at give butikkerne mere konkurrencekraft har virket.
Sammenhængen mellem den fysiske butik og vores online
tilstedeværelse skaber trafik og vækst begge steder, og er en
medvirkende forklaring.
– Hvordan bliver 2018?

Vi forventer vækst i 2018, både i totalmarkedet og i vores
andel. Konkurrencen er intens, men det har den jo altid
været, på den ene eller anden måde. Der kan naturligvis
komme forhold udefra, som ingen af os kender til, der
kan dæmpe forbrugernes tillid og dermed deres køb. Men
såfremt det ikke sker, er vores antagelse, at væksten vil
fortsætte ind i det nye år.
Vores butikker hænger i de fleste tilfælde sammen med
en elektriker-virksomhed, og da flere danskere har råd til
eller prioriterer convenience, oplever vi en stigende efterspørgsel på den mere personlige service, der ligger i at det
er en og samme butik, der sælger, leverer og monterer, og
er til stede bagefter også. Det er modsat de mest hyppige
leveringsformer, hvor det er tre forskellige parter, der tager
sig af salg, levering og montering, og ingen rigtig interesserer sig for kundens samlede oplevelse. Vi oplever tilgang af
flergangskøbere, der måske har prøvet at blive ”påduttet”
et produkt, der har vist sig at lyde bedre end det reelt er, og
nu søger større vished og kvalitet i køb og leverance.
Vi ser meget positivt på fremtiden.

Jørgen Højlund
Kædechef – Hvidt og Frit
Foto: Erling Madsen

Hvidt og Frit
– Hvordan har danskerne taget imod black
friday?
Danskerne har taget godt imod Black Friday i Hvidt og Frit –
og vi ser en omsætningsstigning år for år. Samtidig har vi flere
og flere medlemmer, som ønsker at deltage i kædens Black
Friday annoncering/aktivitet.
– Hvordan bliver årets resultat?

Hvidt og Frit ser en omsætningsfremgang i 2017 – med et
årsresultat, som ligger på forventet budget og overskud.
– Hvordan bliver 2018?

Vi forventer en yderligere vækst på nuværende medlemmer
+ vækst på nye medlemmer, så vi har et positivt syn på omsætningstallet for 2018.
Annonce

Sønderjylland

HVIDEVARE-BUTIK
SÆLGES
I forbindelse med generationsskifte sælges
hvidevare-butik med super god beliggenhed
Mulighed for den gode købmand, der vil have
foden under eget bord. Du interesserer dig for
forretningsdrift og kan se perspektivet og glæden
ved at drive en rentabel forretning og få den til
at vokse gennem egen indsats.
Kort om mulighederne:
• 800 m2 meter butik og lager
• Stort uudnyttet potentiale
• Mulighed for salg af brunevarer
• Rimelige overtagelsesvilkår
• Fleksibel overdragelse

Tomas Holm Hedehus
Administrerende direktør
– A/S El-Salg

Ring til Christian og hør mere om
denne spændende mulighed på
tlf: 40 20 21 08
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LYON

Frithængende eller vægmonteret
Rustfrit eller hvidlakeret
Bredde: 900 mm
Thermex Top Link® Modul II
kan anvendes til Lyon

EMFANGET TÆNDER OG SLUKKER
HELT AUTOMATISK
Nu er det let at få ekstra komfort i køkkenet med den intelligente styring Top Link®, der
trådløst kobler kogeplade og emfang eller ovn og emfang sammen. Thermex Top Link®
passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle eller med induktion - samt alle ovne uanset
fabrikat. Top Link® arbejder med radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bordplader også granit eller beton.
Thermex Top Link® sender et trådløst signal til emfanget, når du tænder for kogepladen
eller ovnen. Når kogepladen eller ovnen slukkes, kører emfanget videre og fjerner den sidste
mados, inden det slukkes helt.
OBS: Du kan til enhver tid overstyre Top Link® funktionen med emfangets betjening.

!

Top Link® kan også tilsluttes
en hvilken som helst ovn.

Thermex Top Link® Modul I
kan anvendes med følgende emfang:
 Super Silent GT
 Metz Maxi
 Newcastle
 Metz Maxi II Strip
 Passat
 Metz Maxi Sky
 TF(M)H
 Chamonix
 Metz Mini
 Marseille
 Metz Medio
 Orleans
 Metz Medio III Strip

Thermex Top Link® Modul II
kan anvendes med følgende emfang:
 Preston II
 Bordeaux
 Mini Bordeaux
 Lyon
 Perpignan
 Mini Perpignan
 Vichy

Thermex TOP LINK® MODUL I
Pris inkl. moms 1.499,-

Thermex TOP LINK® MODUL II
Pris inkl. moms 1.499,-

THERMEX SCANDINAVIA A/S

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

