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Køleskabet, som er inspireret af det berømte ”Folkevognsrugbrød”. Det nye Gorenje Retro Special Edition-køleskab
kombinerer det ikoniske design fra 60’erne med moderne,
sofistikeret teknologi. Dette er køleskabet, som ikke kun er for
de køreglade. Det tilføjer et personligt touch i ethvert køkken
og symboliserer frihed og eventyrlyst, samtidig med at maden
i køleskabet bevares frisk og fuld af vitale næringsstoffer.
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78% I OG FRA EUROPA

NY FORENING, NYT BLOD
I april skiftede FEHA navn til APPLiA Danmark, og
samtidig gik Sonja Bjaaland på pension efter næsten

Det globale marked for hvidevarer og elektriske husholdningsapparater har kørt med positive tal i ti år – bortset fra et
enkelt ”bøvs” omkring 2010 i kølvandet på finanskrisen.

35 år i foreningen. Sonja afløses af cand. merc.
Natalie Damm.

Der forudses en vækst på 4-5% - og samtlige lande i verden
er ifølge GfK ”grønne” og i plus. Undtagen Hviderusland og
Storbritannien, der slås med forbrugertilliden i forbindelse
med Brexit.
Det danske marked har de sidste fem år vist fin vækst og
toppede all-time i 2016 og 2017.
Samtidig må det forudses, at introduktionen af smarte,
net-opkoblede produkter nu tager fart.
I 2010 var der ca. 12 mia. netopkoblede produkter i verden.
I 2020 forventes dette tal at passere 50 mia. produkter.
Herunder – som noget relativt nyt – mange hvidevarer, små
husholdningsapparater og personlige produkter til sundhed.
Behøver vi sige, at vi faktisk lever i interessante og spændende tider for branchen. Ny funktionalitet, nyt potentiale
for salg. Og nye risici – bl. a. omkring sikkerhed.
Den gode nyhed – set med Europas øjne – er, at det europæiske marked med 31% er verdens næststørste. Kun
Kina er større.
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En nordjysk by med under 100 indbyggere byder på
en hvidevarebutik i stor fremgang med sit store fokus
på kunderne.

12 FORBRUGERADFÆRD
APPLiA Danmarks undersøgelse af forbrugeradfærd
viser blandt andet, at de fleste køb af hvidevarer stadig foregår i fysiske butikker, og at yngre forbrugere

Og at 78% af ”home appliances” solgt på det europæiske
marked faktisk er produceret i Europa/Tyrkiet.
Snart er det sommer – og dermed snart også IFA-messe i
Berlin.
Træerne vokser aldrig ind i himlen, men alt tyder på, at
både det hjemlige marked for hvidevarer og elektriske husholdningsapparater og det internationale marked kan være
positivt lang tid endnu.

PLACERING ER IKKE ALT

går mest op i prisen, mens de ældre går efter god
service.

20 BRANCHEN MØDTES

Læs i dette nummer om en række aspekter af dette livlige
marked – lige fra Eurocucina-messen i Milano til den himmerlandske hvidevare-metropol St. Ajstrup.
GOD LÆSELYST – OG GOD SOMMER.

I MILANO
Eurocucina er blandt de
helt store messer for køkkenbranchen, og i år var
hvidevarebranchen stærkt
repræsenteret under designmessen, der bød på mange
nyheder.

PS: Tallene, der refereres til, er fra hhv. GfK (IFA International Press
Converence) og By The Numbers, The Home Appliance Industry in Europe
2016-2017 (APPLiA Europe).
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FORSIDEFOTO: Ved Branchedagen i april skiftede
FEHA navn til APPlia Danmark, og i den forbindelse
trak bestyrelsen i forklæder med det nye logo for at
markere det nye navn.
Foto: Jakob Medgyesi.

FRA VORES EGEN VERDEN:
NATALIE DAMM ER FRA
1. MAJ 2018 NY BRANCHEKOORDINATOR I APPLiA
DANMARK

Sonja Bjaaland – flankeret af de to "strenge" chefer, hun har haft i FEHA-tiden:
Henrik Egede (tv) og Ebbe Lauritzen. Foto: Natalie Damm.

SONJA BJAALAND HAR EFTER NÆSTEN 35 ÅR I FEHA
VALGT AT GÅ PÅ PENSION
Sonja blev behørigt fejret med en reception fredag den 4. maj på Restaurant Furesø
Bad. En række medlemmer og samarbejdspartnere samt Sonjas familie deltog og
medvirkede til en festlig eftermiddag.

Natalie skal
fremover varetage en del af
producentforeningens
opgaver, bl. a
markedsdata
og udvikling
af foreningens Natalie Damm
– APPLiA Danmarks
digitale komnye koordinator
munikation.
NATALIE DAMM, 27, er cand. merc.
med erfaring fra administration af ejendomme og fundraising. Natalies speciale på Copenhagen Business School
handlede om at sætte kunden i fokus.
Natalie har mailadressen:
nd@applia-danmark.dk og mobil
30 61 80 82.

SØREN RYE, direktør for Miele i Danmark, blev på producentforeningens
generalforsamling valgt som ny formand
for APPLiA Danmarks bestyrelse. Søren
efterfølger Poul Poulsen, BSH, som har
været foreningens formand 2014-2018.
APPLiA Danmarks bestyrelse består
desuden af GUILLAUME LASNIER,
Groupe SEB/OBH Nordica (næstformand), SØREN BANG, Electrolux,
MICHAEL BILDE JENSEN, Gram og
POUL POULSEN, BSH.
SØREN BANG, Electrolux, blev på elreturs årsmøde 19. april indvalgt i bestyrelsen for el-retur på vegne af APPLiA
Danmark.
De to øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer for APPLiA Danmark i el-returs
bestyrelse er THOMAS KORREBORG,
Wilfa, og BRIAN ASMUSSEN, Gorenje
Group Nordic.

Nye forklæder, kendte ansigter. APPLiA Danmarks bestyrelse i opdateret outfit – fra
venstre Søren Bang, Michael Bilde Jensen, Søren Rye, Guillaume Lasnier, Poul Poulsen
og Henrik Egede. Foto: Jakob Medgyesi.

APPLiA Danmark har længe været på
Twitter med politiske budskaber – og
vi udvider nu foreningens digitale

kommunikation med tilstedeværelse på
LinkedIn.
Foreningen vil løbende opdatere pro-
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filen med nyttig information og nyheder. Følg os på https://www.linkedin.
com/company/applia-danmark.

BRANCHEN OG VERDEN
SPØRG EFTER LEVETID
”Forbrugeren kan præge udviklingen
henimod den cirkulære økonomi ved
at efterspørge produkter, der holder
længere og er nemmere at reparere
og vedligeholde”.
Det siger ANJA PHILIP, formand
for Forbrugerrådet Tænk, i et temanummer af organisationens blad,
som handler om, hvordan vi hver for
sig kan hjælpe med at leve op til FNs
verdensmål.
”Når du
skal købe en
vaskemaskine,
så spørg efter
levetid og mulighed for reparation”, siger
Anja Philip.

ENERGI:
2016 BRYDER MED
TENDENS
Danmark har i årene 2007-2015 brugt
mindre energi år for år – men i 2016
knækkede kurven ifølge Danmarks
Statistik.
I husholdningerne steg forbruget
med 3% i 2016. Danske husstande
bruger i gennemsnit 29.000 kr. årligt
på energi – heraf 9.000 kr. på el.

MADSPILD: 8% FALD
Danskerne fortsætter den pæne kurs
i forhold til madspild: siden 2011 er
madspild i Danmark, ifølge Miljøstyrelsen, faldet med 8%.
Hjemmene er den største enkelte
kilde til madspild i Danmark, idet en
tredjedel af fødevarerne går til grunde
i hjemmet.
Beboere i lejligheder har mindsket
madspildet mest markant siden 2011,
mens madspild i parcelhuse mv. er stort
set på samme niveau.

OLE SOHN
– NY FORMAND FOR DPA
OLE SOHN (S), tidl. erhvervs- og vækstminister, er tiltrådt
som formand for Dansk Producent Ansvar System (DPA),
der holder styr på data om elektrisk og elektronisk affald
i Danmark, og som er ved at udvikle sig til et datacenter
for cirkulær økonomi.
Fhv. miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
har udpeget Ole Sohn. Den 63-årige ex-politiker afløser
erhvervsmanden Flemming Lindeløv, der var med til at
Ole Sohn – DPAs nye
bestyrelsesformand.
oprette DPA System ved producentansvarets start i 2005.

KONTROL AF KØL STARTET

KAN BRUGT BETALE SIG?

EU besluttede sig i 2017 for at sikre en
effektiv og ensartet markedskontrol for
hvidevarer, der er omfattet af eco-design
og energimærkekrav.
Nu er turen kommet til kølemøbler. I
perioden frem til 2020 vil Energistyrelsen
inden for rammen af projektet EEPLIANT2
tjekke den energimæssige ydeevne af køleog kølefryseskabe til hjemmet.

Dårlig energimærkning kan være
økonomisk ufordelagtigt i det lange
løb, hvis forbrugeren vælger at købe
en vaskemaskine eller tørretumbler
brugt.
Det konkluderer dagbladet BT
efter at have undersøgt markedet for
brugte hvidevarer.
BT konkluderer, at brugtkøb kræver omtanke – både med hensyn
til produktets energiforbrug, den
påtænkte brug og de garantier, forbrugeren kan få ved købet.
”Mange nye produkter er mærket
A+++, så selv med energimærke
A kan energiforbruget være en del
større”, siger Gitte Sørensen fra
Forbrugerrådet Tænk til BT.

Klar til kontrol. Foto: Henrik Egede.

FAMILIEN SMART
IdeNyt er klar til at finde ”Familien Smart” i Danmark – og udstyre familien med
smarte (internetopkoblede) produkter fra producenter.
Mere om sagen på www.idenyt.dk

JAKOB ELLEMANN-JENSEN
– NY MINISTER
JAKOB ELLEMANN-JENSEN (V) blev 2. maj 2018
udnævnt som ny miljø- og fødevareminister.
Jakob Ellemann-Jensen, 44 år og tidligere politisk
ordfører for Venstre, afløser partifællen Esben Lunde
Larsen.
APPLiA Danmark byder den ny minister velkommen.
Producentforeningen er klar til dialog, når det gælder
genbrug af ressourcer og respekt for fødevarer.

Danmarks nye miljø- og
fødevareminister.
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NORDJYSK
HVIDEVARE-SUCCES
Køkken- og Hvidevarebrugsen, St. Ajstrup, er beviset på, at en placering
tæt på en større by og discountpriser ikke er afgørende, hvis bare
servicen er i orden. På blot et år har forretningen haft en vækst på intet
mindre end 30%.

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

I

mere end 40 år har Køkken- og Hvidevarebrugsen ligget i landlige omgivelser i St. Ajstrup, tæt ved Nibe. Oprindelig var butikken en brugsforening,
men i starten af 70’erne blev sortimentet udvidet med alt fra køkkenmaskiner
til en fiskekutter takket være en ny uddeler, der på det tidspunkt var landets
yngste. Han mente ikke, at butikken
ville overleve på sigt, hvis butikken ikke
gik andre veje med nye typer varer,
hvilket efterhånden udviklede sig til at
inkludere hvidevarer, køkken, bad og
garderobe.
I løbet af firserne gik butikken fra at
være en brugsforening med hvidevarer
til at være en køkken- og hvidevarebutik
med Danmarks mindste Lokalbrugs.
Denne udvikling skete med forståelse
for, at placeringen krævede, at kunder-

ne skulle være i centrum, og det er
noget, der ser ud til at virke, for ifølge
salgs- og marketingchef Claus Nielsen
kommer 65-70% af deres kunder på
anbefaling fra f.eks. tidligere og eksisterende kunder, venner, familie osv. som
alle fungerer som butikkens ambassadører. Dertil kommer, at forretningen
investerer et stort beløb i markedsføring
i 15-17 lokalaviser fra Hjørring til
Hobro samt i radioen, sociale medier,
TV 2 Nord samt i adwords for at sikre
trafik til hjemmesiden st-ajstrup.dk.
30% VÆKST PÅ ET ÅR
– TAK TIL VORES MEDARBEJDERE
Køkken- og Hvidevarebrugsen oplevede
en vækst på 30% i 2017, og ifølge Claus
Nielsen skyldes denne vækst et sammenfald af flere ting:

”Dels er konjunkturerne bedre end
længe, dels har vi investeret i en helt ny
visuel profil for forretningen. Ny hjemme-side, nyt logo, nyt annoncekoncept og
en stor satsning på Facebook, hvor vi på
relativt kort tid er gået fra 500 til knap
5.000 følgere. Det vigtigste parameter for
succes er dog vores medarbejdere – uden
deres dedikation og faglighed ville vi ikke
lykkes så godt, som vi gør.”
Desuden har forretningen startet en
erhvervsafdeling med tre mand, der er
ved at komme godt ind på det nordjyske
professionelle marked, hvor der især
i Aalborg er meget nyt byggeri, hvor
forretningen har solgt både køkkener
og i flere tilfælde også hvidevarer. Alt
i alt er der de sidste par år ansat 9 nye
medarbejdere, således at staben nu
lyder på 26 mand.

”Langt ude på landet, mellem Aalborg og Løgstør, ligger
St. Ajstrup. Her har man i over 40 år solgt hårde hvidevarer
og køkkener til fornuftige priser.” Præsentationsvideo på YouTube

HVIDEVAREBYEN ST. AJSTRUP
De færreste danskere kender landsbyen St. Ajstrup i Nordjylland, og hvis de gør,
så er det sandsynligvis kun af én årsag, nemlig den lokale køkken- og hvidevarebutik, der nærmest er blevet synonym med den lille by, der ligger midt mellem
Løgstør og Nibe.
Køkken- og Hvidevarebrugsen, St. Ajstrup, liger i landsbyen St. Ajstrup i Aalborg
kommune. Byen ligger i De Himmerlandske Heder, 32 kilometer sydvest for
Aalborg. Landsbyen havde i 2008 83 indbyggere, men takket være Køkken- og
Hvidevarebrugsen formår den alligevel at tiltrække mange mennesker fra oplandet, herunder Aalborg, Nibe og Løgstør.
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Butikken gør meget ud
af, at kunderne føler sig
velkomne i butikken.

Køkken- og Hvidevarebrugsen, St. Ajstrup,
oplevede en vækst på
30% i 2017.

Butikken har udviklet sig fra at være en
brugs med hvidevarer til en køkken- og
hvidevarebutik med en tilknyttet brugs.

KUNDERNE I CENTRUM
Ifølge Claus Nielsen handler det i alle
led om at skabe oplevelser:
”Vi går meget op i at skabe oplevelser
for vores kunder, en stor og flot udstilling
med masser af inspiration og så et hold af
sælgere i ’den rigtige’ alder, som altid er i
øjenhøjde med vores kunder.”
Den gode oplevelse handler langt fra
kun om de rigtige omgivelser, for i konkurrencen med webhandel og pressede
priser fra de store kæder, så er det i høj
grad kundeservicen, der skal gøre forskellen.
”De pressede priser er en udfordring,
som branchen desværre selv har skabt.
Alt for mange markedsfører pris som
deres eneste argument for at kunne sælge
varer. Det er vores påstand, at en kunde
bliver langt mere lykkelig for en god rådgivning, som betyder, at de får købt det
rigtige produkt i stedet for at spare 300

”Vi lever af at sælge til vores kunder mange
gange. Ikke kun den ene gang, men igen og igen.”
Præsentationsvideo på YouTube

kroner her og nu. Vi burde samlet set
som branche fokusere meget mere på
kvalitet og god service samt professionel
rådgivning i stedet for at banke priserne
i bund. Jeg synes, at vi har bevist, at
god rådgivning og en opfølgende service skaber kunder, der kommer igen
og igen og igen, fordi de ved, at de kan
stole på det produkt, som de
køber og på den mand eller
kvinde, som sælger det.”

Køkken- og Hvidevarebrugsen,
St. Ajstrup, ligger et godt stykke
væk fra alfarvej.

HVIDVARE-NYT 3 • 2018
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Gør sundhed
til hverdag

Nyd din smoothie, greenie eller
varme suppe – blendet til perfektion
Med Wilfa Power Crush kan du nemt knuse is, lave smoothies,
greenies, varme supper og meget mere. Blenderen har ingen
varmeplade, men på grund af den høje hastighed varmer
blenderen indholdet i kanden op, når den kører i længere tid
– op til 10 min.
Wilfa Power Crush er en kraftig højhastighedsblender med
varmebestandig kande, 33.000 omdrejninger og 6 solide knive
for det optimale blend i forhold til konsistens og derved
nemmere optagelse af vitaminer i kroppen fra de friske
frugter, nødder, frø og grøntsager.

SÅ ER VI
APPLiA DANMARK
Producentforeningen skifter navn og udtryk
– i Danmark og i en række europæiske lande
AF HENRIK EGEDE

”S

å er det jo vedtaget …!”.
Tørt og konkret lød konstateringen fra dirigent Ole Andersen, Moccamaster, da ”stemmerne var
talt op” på FEHA’s generalforsamling
24. april på konferencecenter Kollekolle
i Værløse.
Der var nu ikke meget at stemme om.
Producenter og importører af hvidevarer og el-husholdningsapparater i
Danmark var nemlig for længst blevet
enige om, at den hæderkronede forening FEHA – stiftet som fabrikantforening 14. december 1960 – skulle følge
med tiden og overgå til navnet APPLiA
Danmark.
Beslutningen var enstemmig, idet ingen var imod! Der stemtes derfor ikke.
Ole Andersen konstaterede enigheden
blandt de fremmødte og inspicerede de
afgivne brevstemmer.
Baggrunden for navneskiftet skal søges
i to forhold.
• FEHA var en forkortelse, der henviste
til ”fabrikanter” og ”elektriske husholdningsapparater”. FEHAs besty-

relse har i nogle år, uden at komme
til en konklusion, drøftet, om der var
bedre og mere moderne ord at hæfte
på producentforeningens virke. Et
forsøg i 2017 på at få dagbladet
Politikens læsere til at levere det nye
ord for husholdningsapparater gav
mange sjove forslag, men ingen rigtig
brugbar løsning.
• Den europæiske producentforening
(tidligere CECED) overgik 7. marts
2018 til at hedde APPLiA Europe
– med et nyt logo og et nyt, mere
moderne udtryk til følge. I en række
europæiske lande vil producentforeningerne i løbet af 2018 overgå
til at hedde APPLiA efterfulgt at
landets navn. Formålet er stærkere
og mere koordineret interessevaretagelse på industriens vegne.
APPLiA Danmark vil drive virksomhed
i det gode spor, der gennem årene er
lagt af FEHA. Foreningen vil fortsat
danne markedsdata & kanalstatistik,
drive branchemagasinet Hvidvare-Nyt
og varetage producenternes interesse

på den politiske arena, når der er behov
for det.
Vores formål er fortsat at ”arbejde
for, at omsætningsforholdene til enhver
tid er sunde og rationelle”, som der så
smukt står i vedtægterne.
Folk, der følger branchen tæt, vil over
tid nok bemærke, at APPLiA Danmark
udvikler sig på et par nye fronter.
Det gælder den digitale kommunikation, hvor foreningen med ny webside
(www.applia-danmark.dk) og ny
LinkedIn profil vil følge med tiden.
Og det gælder den nordiske/europæiske koordination af såvel markedsdata
som de politiske mål.
Producenternes (og forbrugernes
verden) er i løbet af de sidste seks årtier
gået fra det nationale til det internationale & globale.
Overgangen til APPLiA Danmark
(og i skrivende stund APPLiA i Polen,
Italien, Ungarn, Grækenland, Bulgarien, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet
og de baltiske lande – flere følger) skal
ses som en naturlig styrkelse af producentinteresserne i lyset af internationaliseringen.
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ANNONCE

Kampagner og
nyheder 2018.
Efter en god start på året fortsætter vi
nu med at introducere produkt nyheder
og kampagner inden for vores tre
hovedkategorier; Food Preperation,
HomeCare og Beverage & breakfast.

EL-SALG OG EURONICS
SLÅS SAMMEN
Elektronikkæden Euronics lægges sammen med
hvidevarekæden EL-Salg. De to kæders 169 butikker
bliver fremover markedsført under ’EL-Salg’-navnet.
A/S EL-Salg har påbegyndt en
større strømlining af sine to
største detailkæder – elektronikkæden Euronics og hvidevarekæden EL-Salg.
De to kæder, der tilsammen
tæller 169 butikker i Danmark,
Grønland og Island, markedsføres fremover under EL-Salg-navnet.
Det fortæller Tomas Holm Hedehus,
adm. direktør i aktieselskabet A/S ElSalg, der står bag begge kæder.
– De to kæder har indtil for nylig
haft hver deres meget klare koncept og
fokus. Men den seneste tid har vi gjort
meget for at løfte og udvide sortimentet
i EL-Salg-butikkerne fra udelukkende at
være hårde hvidevarer til også at være
elektronik. Det betyder, at vi stille og
roligt har udvisket forskellene mellem
de to kæder, siger Tomas Holm Hedehus.
– I mellemtiden er EL-Salg-kæden
også blevet en del af Euronics-kædens
internationale indkøbssamarbejde, hvilket betyder, at de lokale EL-Salg-butikker allerede nu handler ind sammen
med de øvrige 11.000 butikker i Euronics-kæden. Dermed står EL-Salg-kæden
stærkere i dag, end den gjorde for få år
siden, og det betyder, at vi nu også er
klar til yderligere at styrke kædens position på det danske marked, siger han.
EL-SALG ER STÆRKT HOS
FORBRUGERNE
Selvom det er EL-Salg-kæden, der har
tilnærmet sig Euronics-kædens koncept
med salg af både elektronik og hårde
10
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hvidevarer, så er det alligevel
EL-Salg-navnet, som kædekontoret har valgt at satse på efter
sammenlægningen.
Det skyldes først og fremmest
EL-Salg-kædens historie og dens
lokale forankring, forklarer
Tomas Holm Hedehus.
– EL-Salg har solgt hårde hvidevarer
til danskerne igennem 50 år, og med
sine 140 butikker landet over scorer
kæden også markant bedre på genkendelighed blandt forbrugerne end Euronics
– det ser vi blandt andet på nettet, hvor
EL-Salg konverterer kunderne langt
bedre, selvom setuppet hos Euronics og
EL-Salg efterhånden ligner hinanden,
siger Tomas Holm Hedehus.
LANDETS STØRSTE FRIVILLIGE
KÆDE
Med sine 169 butikker bliver EL-Salg
landets største frivillige detailkæde
inden for forbrugerelektronik. Dermed
går kæden også imod tendensen med,
at elektronikkæderne etablerer sig i få,
men meget store varehuse uden for byerne.
– Vi henvender os især til det store
segment af kunder, som fortsat ønsker
en tættere dialog med den lokale fagmand. Derudover fortsætter vi EL-Salgs
stærke cross channel-setup, hvor den
fysiske butik og kædens nethandel flyder naturligt sammen. Det gør det muligt for forbrugerne at handle på den
platform, de ønsker, siger Tomas Holm
Hedehus.

Food Preperation
Den store satsning i denne kategori
er vores VitaBoost HighSpeed
blender, der kører med 30.000 RPM.
Den laver en perfekt smoothie –
skalaen for perfekt, afgøres for vores
vedkommende af om hele smoothien
kan drikkes med sugerør! Og det
kan den. Lav smoothies med friske
grøntsager eller frugt eller brug frosne
bær, denne blender klarer det hele.
I markedsføringen har vi indgået
et samarbejde med svenske Food
Pharmacy, som er to kvinder, der sætter
fokus på, hvordan vi alle kan blive mere
sunde ved at drikke vores grøntsager, få
mere information på bosch-home.dk/
aktuelt/food-pharmacy.
Vi oplever også en stigende
efterspørgsel efter foodprocessor,
hvor man kan købe en maskine, der
fylder lidt og kan løse rigtig mange
opgaver! Og naturligvis stadig fuld
fokus på vores testvinder hos TÆNK;
håndmikseren MFQ4020.
HomeCare er et nyt navn hos BSH
og det dækker bl.a. over kategorien
støvsugere. I denne kategori vokser
interessen for ledningsfrie og
poseløsestøvsuger drastisk. Hvilket
også får os til at lancere nyheder i
denne kategori – bl.a. en Ultimate
Spot cleaner, dvs. en 2-i-1 støvsuger
som er utrolig stærk, med perfekt
turbomundstykke og som drives af et
litium ion batteri fra Bosch – samme
batteri som bruges til Bosch Power
Tools.
Beverage & Breakfast
Denne kategori omfatter bla.
vores fuldautomatiske Siemens
espressomaskiner. Også her kommer
der nyt i år. Nye EQ.6 Plus maskiner
med endnu flere kaffevarianter:
Americano, Flat White og Café Cortado,
alle drikke kan (afhængig af modellen)
laves i 2 kopper ad gangen, også dem
med mælk. AutoMilk Clean skyder
damp igennem hver gang der er lavet en
drik med mælk. To yderligere funktioner
gør EQ.6 Plus maskinerne endnu
mere attraktive; nemlig individualCup
Volume og milk- coffee ratio i alle drikke
gør at mængden nemt kan justeres.
Derudover er der tilføjet en Favorite
funktion; dvs. du kan lagre din favorit
kaffe i hukommelsen på maskinen.

VitaBoost High Speed
Blender – får hverdagen
til at glide glattere!
Brug VitaBoost og dens seks automatiske programmer
hver dag: smoothie, milkshake, suppe, sauce, is og
selvrengøring. Få mere inspiration på bosch-home.dk/
highspeedblender

DE KÆRE PRODUKTER
– HVAD GØR FORBRUGERNE
OG HVAD VED DE?
APPLiA Danmarks og Epinions undersøgelse af forbrugeradfærd
vedr. hvidevarer – 2018
FAKTA OM ÅRETS UNDERSØGELSE:

?

Epinion har for APPLiA Danmark udført en undersøgelse af forbrugeradfærd
omkring køb af hvidevarer.
Undersøgelsen er foretaget i marts 2018.
1000+ forbrugere er blevet spurgt via web. En række spørgsmål tager udgangspunkt i ”seneste køb af produkt”.
Undersøgelsen kan i sin helhed tilgås på www.applia-danmark.dk, se under
”Marked”.

2/3 AF KØB ER I FYSISK BUTIK
69% af samtlige hvidevare-køb finder
sted i den fysiske butik – 22% på nettet.
Tallene er uændrede i forhold til 2017.
Andelen af ”brugtkøb” er steget fra
3% i 2017 til 5% i 2018. Tallet er nok
for lille til at være en tendens, men
lad os følge markedet for brugte hvidevarer:
Unge (25-35 år) er flittigst til rent
netkøb. 32% af de unge køber hvidevarer udelukkende på net.

Altså: købte samme varemærke samme sted, som de købte sidst.
30% af forbrugerne er derimod ”flakker”: købte et andet mærke et andet
sted end sidst.

følge: producentens/forhandlerens
hjemmeside, prissammenligningssider,
forbrugersider (fx Tænk), venner og
familie og helt i bunden, uden synlig
effekt: blogs.
De yngre lægger mere vægt på netinformation. For dem er producentens/
forhandlerens hjemmeside det primære
informationssted. Her søger kun godt
30% råd i butikken.
YNGRE: PRIS. ÆLDRE: SERVICE.
Prisen på hvidevarer anses af alle for
vigtigste enkeltparameter for den endelige købsbeslutning.
For de ældre købere (51-70 år) er
energimærket (60%) og service/rådgivning (52%) de næstvigtigste parametre.
De yngre forbrugere ligger markant
lavere på energimærke (48%) og service (34%), mens ca. 25% i alle aldersgrupper kigger testresultater.

GÆVE JYDER OG SJÆLLÆNDERE
Et lille land som Danmark har også sin
forbrugergeografi.
Sjællændere og nordjyder er mest
loyale mod indkøbssted. 44% købte
hvidevarer samme sted
som sidst.
Har du hørt, man kan styre
Storbyens sjæle er
ÆLDRE ER LOYALE, YNGRE (MERE)
sin vaskemaskine eller ovn fra
TROLØSE
lettere at lokke væk.
sin smartphone?
Ældre forbrugere, i undersøgelsen 5134% af dem er loyale
70 år, er langt mest mærkevareloyale.
mod det indkøbssted,
WEEE: DE FLESTE GØR DET RIGTIGE
41% køber samme varemærke som
de købte sidst…
Udtjente hvidevarer kræver håndtering
sidst. 30% af unge køber samme mærke
– og det er de fleste klar over.
som sidst.
VOR BUTIK ER SÅ FAST EN BORG
68% af alle angiver, at de har ”korÆldres loyalitet gælder også indkøbsFor alle over 35 år er den fysiske butik
rekt” aktivitet, når vaskemaskinen
sted: 46% køber samme sted som sidst.
det primære sted, hvor forbrugerne
(eller hvidevaren) er udtjent og skal
27% af yngre forbrugere vender tilbage
søger information i forbindelse med
skiftes ud.
til samme butik som sidste køb.
køb af hvidevarer. Mere end 50% af
De kører selv på genbrugspladsen,
bortskaffer gennem forhandler eller
Op imod hver anden forbruger husker
bestiller storskrald.
mærket på sin støvsuger.
Tallet kan suppleres med 26 %, som
solgte produktet videre, gav det væk,
HVER FEMTE ER LOYAL-LOYAL
forbrugerne søger information i den
lod installatøren tage det med eller
19% af forbrugerne (21% i 2017) er
fysiske butik forud for køb.
anvender produktet andetsteds (fx
loyale mod både varemærke og indDe næstmest brugte kilder til prosommerhus).
købssted.
duktinformation er, i faldende række12
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mens 23% nævner Power, 22%
Punkt 1.

NEJ, WEEE BLIVER IKKE BRÆNDT
61% af forbrugerne har styr på, at
brugte hvidevarer skilles ad og nogle af
delene genanvendes.
30% erklærer, de ikke ved, hvad der
sker med de brugte produkter, interessant nok flest ældre.
5% forestiller sig, at brugte hvidevarer ”bliver brændt”.

DEN UKENDTE EMHÆTTE
Hvad står der lige på emhætten?
De fleste vil svare ”ved ikke”. Varemærkekendskabet vindes her af Siemens
11%, Bosch 9%, Thermex 7%, mens
Voss, Miele og Electrolux alle nævnes
af 5%.
Kun få yngre forbrugere kender et
emhætte-emfang varemærke.

ÆLDRE VED AT OPDAGE DET
SMARTE
Har du hørt, man kan styre sin vaskemaskine eller ovn fra sin smartphone?
57% har i 2018 hørt om dette – en
fremgang fra 2017. Det er især den ældre gruppe af forbrugere, der er bedre
informeret nu end sidste år.
Når det kommer til ”at betale mere
for smarte funktioner”, skilles vandene
mellem generationer. Her er 26% af

SDA: HVERT FEMTE KØB PÅ NET
77% af små el-husholdningsapparater
købes i den fysiske butik.
21% af produkterne købes direkte
på nettet, igen med en overvægt af
interesse hos de yngre forbrugere og
hos mænd.

STØVSUGEREN – MERE KENDT
END EMHÆTTEN
Op imod hver anden forbruger husker
mærket på sin støvsuger. Nilfisk
Unge (25-35 år)
og Miele er i alle alderskategoer flittigst til rent netkøb. rier de kendeste støvsugere.
Electrolux, Dyson og Bosch/
Siemens scorer også pænt. Støvsugerde unge overvejende klar til dette mod
varemærket er langt mere kendt end
kun 4% af de ældre.
emhætten.
Det afventende svar ”nej, sandsynligvis ikke” har opbakning fra 44% i alle
KAFFEMASKINEN ER KENDT
generationer!
De fleste, især ældre forbrugere, synes
at have styr på kaffemaskinens vareÆLDRE ER PÅ MÆRKERNE
mærke.
”Hvilke varemærker inden for hårde
Moccamaster og Melitta stikker af
hvidevarer kender du eller har du hørt
som de kendteste mærker. Melitta
om?”.
”vinder” kendskabs-konkurrencen
Således udfordret vil 31% af alle
blandt de ældre forbrugere klart.
forbrugere nævne Bosch, tæt fulgt af
Nespresso, Philips, Bosch og Siemens
Miele og Siemens med 28%. AEG og
scorer pænt også.
Electrolux scorer tilsammen 34%.
De ældre
nævner flest
Hvad står der lige på emhætten?
varemærker. Dog
SDA TIL KØKKENBORDET: EN
synes kendskabet til hvidevarer
BRED VIFTE
fra Samsung at være relativt størst
OBH Nordica er det varemærke inden
blandt de yngre.
for SDA til køkkenbordet, som forbrugerne kender bedst (17%).
INDKØBSSTEDER MERE KENDTE
De fleste mærker øvrigt har samme
END VAREMÆRKER
grad af kendthed – mellem 8 og 11%:
Forbrugerne forbinder i højere grad
Philips, Bosch, Kenwood, KitchenAid
hvidevare-købet med indkøbsstedet
og Braun.
end mærket.
Inden for strygejern er Philips (12%)
59% af alle forbrugere tænker Eldet varemærke, forbrugeren nævner
giganten i forbindelse med hvidevareførst.
køb, 42% på Skousen/Whiteaway,

HEMMELIGHEDEN
BAG EN GOD
ESPRESSO
Sage er på banen med en ny espressomaskine til dig, der vil brygge kaffe på
baristaniveau derhjemme. Ikke alene
kværner og brygger Barista Touch kaffen friskt; den leverer også den korrekte mængde vand og skummer det perfekte mælkeskum. Ligesom du foretrækker det.
Denne nye Barista Touch har et intuitivt touch-display, der forenkler
betjeningen, når du brygger din egen
baristakaffe. Der er 8 forprogrammerede kaffevarianter at vælge imellem.
’Swipe’, vælg og nyd! Du kan naturligvis til hver en tid ’fine-tune’ og gemme
dine egne favoritter.

WMF I STALD HOS
OBH NORDICA
Tefal/OBH Nordica er en del af franske
Groupe SEB, der står bag globale mærker som Krups, Rowenta, Moulinex og
mange flere, men også en lang række
lokale varemærker som OBH Nordica i
Norden.
Groupe SEB har 32.000 ansatte globalt og købte i 2016 tyske WMF, der er
kendt for blandt andet high end-småapparater og ikke mindst mindre apparater, de såkaldte KitchenMinis, der er
rettet mod singler og små køkkener.
WMF producerer ud over småapparater også pander, bestik, professionelle
kaffemaskiner med mere i høj kvalitet,
og tanken er, at WMF skal tilføre Tefal/
OBH Nordicas kunder et innovativt
perspektiv og tiltrække nye kunder til
koncernen.

HVIDVARE-NYT 3 • 2018
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Kun 6% er helt blanke og svarer ”ved
ikke, husker ikke”.

LETHED = KØB
VIRKSOMHEDSKULTUR=BUNDLINJE
Hvor let er det at købe hos jer?

F

orfatter og foredragsholder Morten Münster stillede spørgsmålet på APPLiA Danmarks Branchedag 24. april på Kollekolle – og gav i sit efterfølgende, interaktive foredrag salen
gode råd, når vejen til forbrugerens hjerte (og køb) skal findes.
VEJEN ER IKKE LIGE.
Forbrugere gør ikke, hvad producenterne siger, de skal gøre.
Vores hukommelse og adfærd er det modsatte af lineær. Vi
husker meget lidt (fx sidste købsoplevelse), men det huskende
jeg bestemmer alligevel.
Så: hvordan finder lige præcis dit produkt og dit ”brand”
vejen til forbrugerens huskende jeg?
Morten Münster – aktuel med bestseller-bogen ”Jytte fra
marketing er desværre gået for i dag” uddelte tips til, hvordan
lige præcis dit produkt og din butik/kæde kan blive det ekstraordinære, som forbrugeren husker.
Forud for Morten Münster kom inspirationen fra ”kulturnomade” og brand-strategist Dorte Krogh, der efter seks-otte
års ophold på træk i mange forskellige virksomhedskulturer
delte ud af erfaringer om, hvordan virksomhedskultur er tæt
forbundet med bundlinje.
Branchedagens deltagere blev sat på personlige prøver – og
modtager om et par måneder via Dorte Krog et ”brev fra sig
selv”, der vil minde dem om dagens indhold.

Morten Münster

Dorte Krogh

Dagen sluttede med, at APPLiA Danmark (tidl. FEHA) inviterede til et glas bobler for at fejre det nye navn.
-he

10 års ubrudt global vækst er ouverturen til IFA 2018.
Foto: Henrik Egede

IFA 2018:
DET HELE ER GRØNT
AF HENRIK EGEDE

D

et globale marked for hvidevarer og el-husholdningsapparater har haft vækst i ti år i træk.
Bortset fra et lille ”markedsbøvs” i 2007-2008, har

14
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pilen i den globale afsætning peget én vej: opad. For 2018
forudser analysehuset GfK en vækst i MDA (hvidevarer) på
4,5% i 2018.
GfKs forudsigelser faldt på Messe Berlin/IFA’s internationale pressemøde i Rom i april, hvortil Hvidvare-Nyt var inviteret.
Alle verdens markeder (målt af GfK) er grønne, dvs. har
positive tal. Kun Hviderusland har røde tal – og så har Brexitbriterne et marked omkring 0.
Asien – og en stor afsætning af ”smarte” appliances – fører
fortsat an i væksten på MDA-markedet.
Inden for SDA (små el-husholdningsapparater) venter GfK
en global vækst på 4-6% i 2018 – i høj grad trukket af internetsalg, innovative produkter og også på dette område flere
og flere smarte, opkoblede produkter.
IFA messen kører i 2018 for 11. år i træk med ”home appliances” – og produktgruppen dækker i dag op mod 40% af
messearealet.
250.000 besøgende ventes til Berlin i dagene 31. august - 5.
september – herunder 6000 journalister fra 160 lande.
Mere, meget mere, om det kommende IFA og det globale
marked netop nu i augustnummeret af Hvidvare-Nyt.

APPLIA DANMARK
OG PERSONDATA
Kære alle,
25. maj 2018 er EU’s nye persondataforordning GDPR
trådt i kraft. Formålet med den nye lovgivning er at styrke
enkeltpersoners ret til personlige oplysninger.
APPLiA Danmark har derfor dannet en persondatapolitik, hvor det fremgår tydeligt, hvilke personoplysninger vi
indsamler, hvorfor og hvor længe.
Du kan også i persondatapolitikken se dine rettigheder,
og hvordan du gør brug af disse. Du kan læse den opdaterede persondatapolitik på APPLiA Danmarks hjemmeside,
applia-danmark.dk.
Persondatapolitikken er relevant for dig, da du har afgivet de nødvendige oplysninger til os i forbindelse med
eksempelvis tilmelding til Hvidvare-Nyt og/eller nyhedsbrev.
Den persondata-ansvarlige hos APPLiA Danmark er
foreningens direktør.
Venlig hilsen APPLiA Danmark

Hjerteligt velkommen i
Thermex til Jess og Poul

THERMEX STYRKER SALGSORGANISATIONEN I DANMARK OG NORGE
Ny extern distriktmanager i Norge JESS KNUDSEN (i midten)
samt ny ekstern account manager i Danmark POUL SKIBSTED
(til højre) er begge tiltrådt hos Thermex den 1. maj 2018.
Frem til midten af maj skal både Jess og Poul igennem
Thermex` intense introduktionsprogram i både produkter og
systemer.
Til venstre ses Thermex` mangeårige medarbejder, intern
salgsteamleder ANETTE KUSK, som her underviser i brugen
af Thermex` IT system.

DANSKERNE HAR MINDSKET MADSPILD
MED 14.000 TONS PÅ 6 ÅR

D

anskerne, som bor i etageboliger
har reduceret madspild med 24
% per person – og danske husholdninger har samlet reduceret madspild med 8 % per person i løbet af de
seneste seks år. Bevægelsen Stop Spild
Af Mad, som har i år i 10 år kæmpet for
at mindske danskernes madspild, glæder sig over den positive udvikling.
Danske husholdninger gør en indsats
mod madspild – men med store forskelle alt efter boligtype. Det er nemlig danskerne i etageboliger, der har reduceret
deres madspild med hele 24 % per person de sidste seks år, mens madspildet i
enfamiliehusene derimod er uændret.
14.000 tons madspild. Så meget har
danskerne reduceret deres madspild
med fra 2011 til 2017. Danske husholdninger har samlet reduceret madspild
med 8 % per person i årene 2011/2012
til 2017, viser nye tal fra Miljøstyrelsen.
Rapporten viser, at der er et fald på
hele 24 % i madspildet per person hos
folk i etageboliger, men dog der intet
fald har været i madspildet hos enfamiliehuse. Dette svarer til et samlet fald i

madspild fra en gennemsnitlig dansk
husholdning på 8 % per person, viser
nye tal fra Miljøstyrelsen. Nye tal fra
Miljøstyrelsen viser at alle danske
husholdninger havde et madspild på
261.000 tons i 2011/2012 – og dette er
faldet til 247.000 tons i 2017.
En dugfrisk meningsmåling fra Fødevarestyrelsen viser, at der hersker et
positivt fokus på problemet ude i husholdningerne. Meningsmålingen viser,
at hele 85 % af danskerne er blevet gjort
bekendt med madspildsproblematikken
i løbet af det seneste år. Derudover peger rapporten på, at motivation til at reducere madspild hænger sammen med,
hvor meget husholdningen kan spare
på budgettet – hele 66 % af danskerne
mener, at muligheden for at spare penge
vil gøre, at de formindsker madspildet.
Herudover ser 54 % af danskerne madspild som et problem for miljøet.
Stifter af den frivillige organisation
Stop Spild Af Mad, Selina Juul, som i
år i 10 år har arbejdet med at mindske
madspild i Danmark, er positiv:
”En reduktion hos folk i etageboliger-

nes madspild på hele 24 % per person er
en yderst positiv nyhed, som vi sammen
kan være lidt stolte af. Og danske husholdningers generelle reduktion i madspild med 8 % per person: ovenikøbet
i en tid med højkonjunktur, viser, at vi
bevæger os i den rigtige retning. Nye tal
viser, at enfamiliehuse halter efter, og
man skal især rette større indsats mod
dem. Nu skal vi arbejde på at få enfamiliehusenes madspild reduceret i samme
flotte omfang, som etageboliger tegner
sig for. Ud fra de mange nyere undersøgelser, ikke mindst fra Fødevarestyrelsens nyeste meningsmåling, kan vi endvidere se, at flere og flere danskere fokuserer på madspild. Og en holdningsændring ender oftest i en handlingsændring. Madspild er kommet meget i
fokus i hele værdikæden de seneste 10
år, og vi kan med Miljøstyrelsens dugfriske rapport konstatere en god retning.
Alt i alt vidner rapporten om, at det
store fokus, der har været på madspild i
de senere år, gør en forskel. Det er gode
nyheder – men vi har fortsat et stort
stykke arbejde foran os.”
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ANNONCE

AWARD WINNERS FRA LIEBHERR
De gør det hvert eneste år, og 2018 blev ingen undtagelse. Liebherr har vundet både
iF Design Award samt Red Dot Award med frenchdoor køle-/fryseskabet CBNes
6256, multitemperatur-vinskabet EWTgb 3583 med TipOpen-teknologi samt det
integrerbare multitemperatur-vinskab EWTdf 3553.
IF DESIGN AWARD
Liebherr EWTgb 3583 løb af med sejren ved iF Design Award i 2018, idet vinskabet
kunne imødekomme selv de strengeste æstetiske krav. Designkvaliteten kommer til
udtryk på flere områder med TipOpen-teknologien, den tonede glasdør med hvid
eller sort ramme samt multitemperaturindstillingen, som er ideel til opbevaring af
forskellige vine samtidigt. Skabet passer ydermere perfekt ind i det grebsfrie køkkenmiljø. Indeklimaet er perfekt grundet det aktive kulfilter, der holder luften ren og
fri for lugte. Kvalitetstræhylderne sikrer den optimale opbevaring, og takket være
det specielle glas og LED-belysningen er vinskabet EWTgb 3583 yderst energibesparende.
RED DOT AWARD
Red Dot Award kan dateres tilbage til 1954, og er i dag en af de største og mest
kendte designkonkurrencer i verden. Liebherr overbeviste juryen med frenchdoor
køle-fryseskabet CBNes 6256 samt det integrerbare multitemperatur-vinskab
EWTdf 3553.
”Vi er glade for, at Liebherr-Hausgeräte endnu engang har været i stand til at
demonstrere hvor vigtigt,
design er for os. Derfor
er Red Dot Award 2018
meget meningsfuld. Vi
tilbyder kundevenlige løsninger i tidløst design, der
kombinerer form og funktionalitet. Med det klassiske
design er vores apparater
et designhøjdepunkt i køkkenmiljøet,” sagde Günther
Sproll, Head of marketing
hos Liebherr-Hausgeräte
GmbH.

LG OFFENTLIGGØR SINE RESULTATER
FOR FØRSTE KVARTAL 2018
Stærke resultater hos Home Appliances og Home Entertainment har givet LG det
bedste første kvartal nogensinde. Både LG Home Appliance & Air Solution Company
og LG Home Entertainment Company kunne berette deres største kvartalsindtjeninger nogensinde med tocifrede margener.
LG Home Appliance & Air Solution Company kunne rapportere om indtægter på
4,90 trillioner KRW (4,59 mia. USD) og et driftsresultat på 553,1 milliarder KRW
(515,51 mio. USD). Salget af produkter som klimaanlæg, premium-vaskemaskiner
samt nye modeller af tørretumblere, luftrensere og LG Styler-enheder steg på hjemmemarkedet i Korea, mens salget i Europa, Asien og Latinamerika steg med 9,3 procent sammenlignet med samme periode i 2017. Driftsindtægterne steg med 8,2 procent i forhold til første kvartal 2017 som følge af øget salg af førsteklasses produkter
samt lavere omkostninger på grund af effektivitetsgevinster. Efterspørgslen forventes endvidere at stige i andet kvartal på grund af højsæsonen for klimaanlæg og
køleskabe på den nordlige halvkugle.
16
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Livet er for kort til
husholdningsarbejde.
Byd velkommen til Mieles
nye uundværlige husalf
Gå hjemmefra om morgenen, og kom
hjem til et rent hjem. Miele Scout RX2
ved præcist, hvad den skal gøre. Og du
har hele tiden kontrol over robotstøvsugeren via din app på mobilen, som du
kan styre den med, når du er på farten.
Bliver du nysgerrig i løbet af dagen,
så log på HomeVision-funktionen, der
sender live via robottens kamera.
Grænseløs kontrol
Du kan nemt styre Scout RX2 med din
smartphone eller tablet – både hjemmefra eller når du er på farten. Appen giver
et overblik over alle vigtige informationer
og betjeningsmuligheder. Når robotten er
i gang, oprettes et kort, så du kan følge
dens rute. Planlægning af rengøringstider eller valg af andre funktioner foretages også let via din smartphone.
Home Vision – live hjemmefra
Den ene nye Miele-robot kan endda
overføre kamerabilledet live til din mobil
via Home Vision-funktionen. Så kan du
til enhver tid se, om alt er i orden inden
for dine egne fire vægge. Kamerabilledet
optages ikke som video, men vises live,
hvilket giver en høj grad af sikkerhed.
Billederne overføres krypteret. Data sendes krypteret og dekrypteres først ved
modtagelsen.
Effektiv rengøring med
Quattro Cleaning Power
Scout RX2 kan både gøre rent på hårde
gulve og tæpper, og robotten støvsuger
selv den mindste krumme op med
Quattro Cleaning Power-systemet, der
består af fire elementer. De roterende og
fleksible sidebørster rengør hjørner og
kanter og fejer snavset ind under robotstøvsugeren. Via den forreste sugeåbning
optager børstevalsen det grove snavs.
Finere snavs suges ind ad de bagerste
sugeåbninger ved hjælp af en kraftig
luftstrøm. Med det høje omdrejningstal
opnår motoren en meget effektiv sugeeffekt – hvilket samtidig gør den meget
energieffektiv. Scout RX2 bevæger sig
desuden fuldkommen fejlfrit og rengør
pålideligt, selv i komplekse rumstrukturer.

Starter, når du starter
Den nye Scout RX2 robotstøvsuger
Nyd friheden. Mieles nye Scout RX2 robotstøvsuger med Mobile Control og Quattro
Cleaning Power tager sig af dit hjem. Dine gulve holdes rene og pæne – mens du foretager dig lige det, du har lyst til. Til alt det, du virkelig holder af.
Miele. Immer Besser.
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Nu får de nye Thermex-teknologier, Link og Trigger, køkkenets emfang og boligens
ventilationsanlæg med varmegenvinding til at arbejde effektivt sammen.
SLUT MED VARME TIL GRÅSPURVENE
I dag har mange parcelhuse et ventilationsanlæg, der kan genvinde varme – ofte
kaldet genvex. Samtidig har man en emhætte, som har eget aftræk og derfor under
madlavning suger dyrt opvarmet luft op og sender den ud til gråspurvene.
Med den nye Link-løsning fra Thermex kan luften nu køres gennem genvex-anlægget og hjælpe med at opvarme luften i boligen. Et samarbejde, der giver varmegenbrug og sparer penge.
NY VALGFRIHED I LEJLIGHEDER
Bor man i lejlighed, kan alle ejendommens emfang være koblet på et centralt ventilationssystem. Enhederne har derfor ikke egen motor og kan mangle de fordele på
design og teknologi, man ønsker sig i et moderne køkken.
Her får Link-teknologien igen systemerne til at arbejde sammen, så man nu kan
vælge mellem en lang række emfang i Thermex’ sortiment – og få en designmæssigt
flottere og mere effektiv løsning til sin lejlighed.
BEDRE LUFTBALANCE
FJERNER RØG OG STØV
Et tændt emfang er så effektivt,
at det suger mange kubikmeter
luft ud, når man laver mad. Da
vores huse bliver stadig mere
tætte, skaber det en ubalance
– et undertryk – så der via skorstenen kan suges røg og ubehagelig lugt ud af brændeovn eller
pejs og ind i opholdsrummet.
Undertrykket betyder også, at
der kan trænge fint støv, pollen
og snavs ind i boligen.
Trigger-modulet fra Thermex
løser dette og sikrer balance
ved at få ventilations-systemet
til at puste den samme mængde
luft ind, som emfanget suger
ud.

SAMSUNG
QUICKDRIVE NU I
DANMARK
Med Quickdrive vaskemaskiner fra
Samsung får man en dokumenteret
holdbarhed, energiforbruget bliver
reduceret og vasketiden halveret. Men
udover en halvering af vasketiden så er
maskinen også udstyret med en række
andre smarte funktioner
ADMINISTRER VASKEMASKINEN
FRA DIN TELEFON
Maskinen kan forbindes til din telefon
ved hjælp af WiFi, så forbrugeren kan
styre og overvåge sit vasketøj via en
app til smartphones. Systemet fungerer som en personlig vaskeekspert og
anbefaler et passende vaskeprogram og
giver brugeren mulighed for at vælge,
hvornår vasken skal udføres. Sensorer
i maskinen kan også vurdere mængden af vask og graden af snavs, for at
beregne den optimale mængde vand og
vaskemiddel.
For at få et mere hygiejnisk vaskeresultat er der mulighed for et dampvaskeprogram, der fjerner 99,9% af
alle bakterier på beklædningen. Maskinen er også udstyret med Eco Drum
Clean-programmet, der renser vaskemaskinen internt og fjerner øvrige
bakterier uden giftige kemikalier.

SMEG OG DOLCE & GABBANA ERKLÆRER
DERES KÆRLIGHED TIL SICILIEN
Under designudstillingen, Salone del
Mobile di Milano 2017, blev Sicily is
my Love for første gang vist frem, et
eksklusivt samarbejde mellem Smeg
og Dolce & Gabbana. I april 2018 blev
produkterne endelig lanceret på det
danske marked, og de første produkter
fra serien på det danske marked er

kedlen, citruspresseren og brødristeren
til to skiver.
Kollektionen er baseret på begge
selskabers italienske oprindelse og er
især en hyldest til Sicilien, hvor både
Domenico Dolce og Stefano Gabbana
selv er opvokset. Produkterne er dekoreret med gyldne citroner, citrusfrugter,

figenkaktus og lyse røde kirsebær, som
alle er typiske sicilianske dekorationer. De smukke blomstermotiver er
inspireret af den syditalienske kyst og
landskaber.
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NU KAN EMFANG OG VENTILATION
KOMBINERES I ALLE BOLIGTYPER

TEKNOLOGI
TIL KØKKENET
I MILANO
Milano er hvert andet år et tilløbsstykke for producenter af hvidevarer til
køkkenet, takket være EuroCucina, som er en underafdeling af møbelmessen
Salone del Mobile. I år var mange af APPlia Danmarks medlemmer repræsenteret
på messen, der byder på ny teknologi og nyt design til køkkenet.
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

D

en 57. udgave af Salone del Mobile i Milano tiltrak i år
ikke mindre end 434.509 besøgende fra 188 lande, en
stigning på 17% i forhold til 2016.
Mens messens overordnede tema er møbeldesign, så er det
også en af de store messer for køkkenbranchen, herunder
hvidevarebranchen, der har sin egen afdeling på messen,
FTK, hvor hvidevareproducenterne fremviser teknologi til
køkkenet.
Hvor det normalt er på IFA i Berlin, at de helt store teknologiske nyheder bliver præsenteret, mens FTK har mere fokus på
design og indbyg, så kunne APPLiA Danmarks medlemmer
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alligevel fremvise en række nyheder og teknologier, som er på
vej på markedet.
I år var de helt store temaer damp og sous vide, professionelle teknologier, der vinder mere og mere indpas i de almindelige køkkener. Samtidig blev der præsenteret en række
innovationer på kølefronten, ligesom det stod klart, at det
forbundne hjem er ved at blive modnet som teknologi, hvor
der er kommet mindre fokus på apps og mere fokus på talestyring, så det smarte hjem i højere grad bliver det smarte
liv, hvor forbrugerne kan interagere med hele hjemmet og få
tilføjet værdi i hverdagen med de mange forbundne produkter.

ELECTROLUX
INNOVATION OG ASSISTENTER
I KØKKENET
Innovation er en vigtig del af branchen,
og Electrolux havde afsat et helt område på standen til produkter, der ikke
endnu er klar til markedet, men som
er under udvikling. Det gør, at de folk,
der står for udviklingen kan få direkte
respons på produkterne fra kunder og
forhandlere.
Men Electrolux bød også på en række
nyheder, der er klar til markedet nu
samt et nyt samarbejde.
SENSEFRY: KOGEPLADE MED
INDBYGGET ASSISTENT
Den helt store nyhed hos Electrolux var
en ny kogeplade i SenseCook-serien,
nemlig SenseFry, der kan sikre, at maden tilberedes på den helt rigtige måde.
”Når man skal lave en steak, riste
grøntsager eller andet på en pande, ved
man ikke nødvendigvis, om temperaturen er optimal, så man risikerer at få
slatne grøntsager, hvis panden ikke er
varm nok. Med SenseFry kan man fortælle kogepladen, hvad man skal lave
af mad, og hvis man laver en steak, kan
man også fortælle den, hvordan man
vil have den stegt. Kogepladen hjælper

Elextrolux samarbejder nu med Innit for at skabe sammenhæng i det
forbundne køkken.

så med temperatur og stegetid gennem
assisted cooking, som man kender det
fra vores ovne.”
ASSISTED COOKING:
EN KØKKENASSISTENT
SenseFry hjælper forbrugerne med at
lave mad, og det er et gennemgående
tema hos Electrolux, der netop vil sørge
for den bedst mulige oplevelse i køkkenet. Og her er virksomhedens samarbejde med Innit helt central.
Innit er en platform til det forbundne
køkken, som tager det et skridt videre,
hvor opskrifter, madlavning og hvidevarer bliver integreret, så den for eksempel kan guide en til, at alle retter

kan stå på bordet samtidig.
”Det nye system vil kunne hjælpe
med madlavningen i forhold til det
udstyr, man har. Det kan sige, hvilke
opskrifter og indstillinger man skal
bruge.”
QUICKSELECT:
MILJØVENLIG OPVASK
Electrolux’ opvaskere med ComfortLift
har gennemgået en opdatering og har
fået SprayZone-teknologien, der sikrer
op til 50% bedre resultater end ved
standardprogrammer. Desuden har
den fået et meget brugervenligt display,
der tydeligt viser, hvordan man får den
mest miljøvenlige opvask.
- JM

FISHER & PAYKEL
NEWZEALANDSK EKSKLUSIVITET
Newzealandske Fisher & Paykel
fortsætter deres indmarch i Europa
og havde en stor stand på Eurocucina.
Ifølge Witt, der er deres distributør på
det nordiske marked, bliver Europa et
stort fokusområde for virksomheden,
der har etableret en ny organisation til
formålet, ligesom de har gjort meget for
at lære markedet at kende.

Den nye dobbelte
opvaske-skuffe monteres
som en almindelig opvaskemaskine.

OPGRADERET SKUFFE-OPVASK
Samtidig lancerer Fisher & Paykel også
nye versioner af deres skuffe-opvaskemaskiner, som er blevet opgraderet i
forhold til energikrav og lyd, samtidig
med at installationen er blevet langt
lettere, og hvor dobbeltmodellen har
fuldstændig samme mål og installation
som en almindelig opvaskemaskine.
- JM
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KØL I TOPKLASSE
Sidst på året lancerer Fisher & Paykel
en ny serie af eksklusive køleskabe til
high-end markedet.
”Columns er nogle fantastiske
produkter, hvor man blandt andet kan
indstille fryseren præcis efter de behov,
man har, om det så er -25, -18 eller

-7 grader. Det samme gælder køledelen, hvor man kan indstille dem som
almindeligt køleskab, som forrådskammer med let køling eller til kraftig
køling, og man kan indstille det separat
mellem den øvre og den nedre del af
køleskabet, hvilket man også kan med
fryseren.”

LIEBHERR
DIGITALISERING OG
HIGH END-KØLESKABE
Siden 2016 har Liebherrs køleskabe
været klar til at blive en del af det
forbundne hjem, og Liebherr har i
den forbindelse etableret en separat
enhed, der ligger adskilt fra resten af
koncernen, som skal udvikle deres
digitale løsninger i et kreativt startup-

SmartLine giver langt større fleksibiltet i køkkenindretningen

MIELE
KØKKEN SOM DU VIL HAVE DET
Dialogovnen, der blev præsenteret ved IFA sidste år, var endnu mere i centrum
ved Eurocucina og var et af de helt store tilløbsstykker på standen. Ovnen, der kan
tilberede forskellige retter individuelt på samme tid, takket være Mieles radiobølgeteknologi, kommer dog først på markedet i Danmark i 2019, så Mieles repræsentant
fokuserede i stedet for på en række andre nyheder, der allerede er på markedet
herhjemme nu.
INDBYGGET EMFANG
En produktkategori, der virkelig er i udvikling i øjeblikket, er kogeplader med
indbygget emfang, og Miele var på Eurocucina klar med deres udgave af den smarte
TwoInOne-løsning.
”Det er et virkelig gennemarbejdet produkt, som er vores mest spændende nyhed i
år. Vedligeholdelsen af selve emfanget er virkelig nemt, for man tager det bare op og
sætter det direkte i opvaskeren. Kogepladen har to induktionszoner, og hvor mange
lignende produkter fylder hele skabet nedenunder, så har vi et fladkanalsystem, så
man kan lave skuffer under kogepladen uden at miste skabsplads”, fortæller Asger
Bache fra Miele.
KØKKEN SOM DU VIL HAVE DET
Fleksibilitet i indretningen af køkkenet var et af de store trends på EuroCucina i år,
og her var Miele helt i front med deres nye SmartLine-elementer, der giver forbrugerne fuldstændig valgfrihed i indretningen, og som Miele ser som en meget vigtig
lancering.
”Med SmartLine sammensætter man sit køkken, præcis som man vil have det. Det
kan være induktion, det kan være gas, det kan være begge dele. Det kan være en
wok, og det kan være en teppanyaki-plade. Og det er selvfølgelig med emfang.”
Det er noget, der skal give forbrugerne mulighed for at gøre køkkenet helt personligt, så man ikke er afhængig af færdige løsninger.
”Det giver især folk, der bor i lejlighed, og som ikke har så meget bordplads mulighed for at designe deres køkken præcis, som de vil have det. Og det er noget, vi
allerede nu har mærket stor interesse for.”
- JM
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Liebherr vil skabe et digitalt fællesskab

SAMSUNG
FLEKSIBILITET I DET SMARTE
HJEM
Samsung var i år for første gang med på
selve messeområdet under EuroCucina
og signalerede derved, at hvidevarerne
generelt, og køkkenet i særdeleshed, er
blevet en central del af den koreanske
virksomheds strategi.
VARMLUFT I TO ETAGER
Årets helt store produktnyhed på køkkenfronten fra Samsung er den nye
Dual Cook Flex-ovn.
Dual Cook Flex er, som navnet antyder, en særdeles fleksibel ovn, hvor det
store ovnrum på 75 liter kan deles op i
to med en plade, der kan sættes ind i ovnen, så man kan tilberede to forskellige
ting på samme tid.
”Man kan for eksempel tilberede kød
i toppen og kartofler i bunden med forskellige temperaturer og tidsindstillinger, eller man kan nøjes med at bruge

miljø. Liebherr har allerede nu lanceret
deres app på det tyske og det østrigske
marked, og Liebherrs distributør i Danmark, Witt, regner med, at den når det
danske marked i 2019.
Årets store nyhed fra Liebherr var
Monolith-køleskabet, der er en stor
satsning fra Liebherrs side.

APPEN SOM FÆLLESSKAB
Styring af køleskabet er naturligvis en
central del af Liebherrs app, men endnu
vigtigere er det, hvad appen kan give
kunderne, og her handler det både om
små ting, der kan gøre livet lettere i hverdagen, ligesom det handler om direkte
kontakt til kunden.
Liebherrs system taler desuden sammen
med produkter fra andre producenter, for
eksempel Philips Hue, ligesom styringen
kan foregå gennem både Amazons Alexa
og Google Assistant.
”Tanken er at skabe et fællesskab og
et økosystem. Det er ikke nok med smart
home, man skal virkelig føle, at man får
noget ud af det.”
MONOLITH
Liebherrs helt store satsning er de nye
Monolith-køleskabe, der er på vej til
Europa, og det er noget, som Liebherr har
brugt meget tid på i forhold til udvikling.
Det er køleskabe, der skal skille sig ud,
og de er rettet mod high end-køkkenet.
- JM

den ene halvdel af ovnen, hvis man kun
laver én ret. Derved sparer man både
tid og energi, for man behøver ikke at
opvarme hele ovnrummet”, forklarede
Samsungs repræsentant på Eurocucina.
Opdelingen i rum og muligheden for
at bruge to forskellige temperaturer kan
lade sig gøre, da ovnen har to varmluftblæsere, hvilket også er med til at
sikre en bedre luftcirkulation, når man
bruger ovnen som én stor ovn.
Temperaturforskellen på de to ovnrum kan være op til 80 grader, og det er
ikke kun ovnrummet, der kan opdeles
– også ovnlågen er delt, så man kan
åbne enten hele lågen eller nøjes med
at åbne den øverste del af den.

Dual Flex Pro giver mulighed for at tilberede to forskellige måltider på én gang

som en madlavningsguide, der kan
komme med forslag til opskrifter ud
fra, hvad man har i køleskabet, og hvad
man har lyst til.
SmartThings er naturligvis også
forbundet med Family Hub-køleskabet,

der nu kommer med de lokale sprog, og
som nu langt bedre kan tale sammen
med hjemmets andre produkter.
”Vi vil gerne give forbrugerne en totaloplevelse. Det er noget, vi er meget
stolte af.”- JM
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SAMSUNG SAMLER HJEMMET
Samsungs nye ovn kan naturligvis
styres via deres SmartThings-app, der
samler hjemmets forbundne produkter
under ét tag, og som også kan fungere

Monolith er det nye, eksklusive køleskab
fra Liebherr

ASKO GORENJE
KØKKENET I PRAKSIS
ASKO har grebet den sædvanlige
præsentation af nye produkter noget
anderledes an, end man er vant til på
de store messer. I stedet for en gennemgang af nye serier til køkkenet, havde
de valgt at sætte en australsk kok til
at vise, hvad man helt præcis får ud af
Askos nye Elements-dampovn med sous
vide-funktion.
”Vi har valgt denne præsentation for
at vise, hvad vores produkter er til. Det

er det her, det drejer sig om, og det er
lavet til. Det er til at skabe hygge, til at
lave mad og til at gøre det bedste, man
kan derhjemme. Det er det, det hele
går ud på. Det er det, som vores produkter handler om. At lave god mad”,
fortæller Lars Jespersen fra ASKO.
ELEMENTS – SOUS VIDE
MED DAMP
Mens dampovne har vundet frem de
seneste år, så er der stadig mange, der

Kombinationen af damptilberedning og induktion giver den perfekte steak

ikke helt har forstået fordelene ved
at lave mad med damp, andet end til
bagning.
”Folk ved ikke helt, hvad de kan bruge det til. Det vigtigste, man skal vide,
er, at damp ikke kun er én temperatur.
Faktisk kan man med den nye ovn styre
temperaturen fra 40-100 grader. Det
betyder, at man kan lave sous vide uden
pose i dampovne fra ASKO, da de arbejder med ’tør’ damp. Sous vide handler
om temperatur og tid. Hvis man bruger

Black Steel giver produkterne et eksklusivt look og feel

BSH
FRA DET FORBUNDNE HJEM TIL
DET FORBUNDNE LIV
Siemens arbejder i høj grad med,
hvordan man kan gøre det forbundne
hjem interessant for forbrugerne, og
det handler i høj grad om, at det ikke
bare skal handle om at styre hvidevarerne fra mobilen. Men BSH bød også
på en række fysiske nyheder fra både
Siemens, Bosch og Gaggenau.
DET FORBUNDNE LIV
Søren Tvergaard fra BSH kunne fortælle, at man hos Siemens har indbefattet alle produktområder i deres Home
Connect-system, men hvis forbrugerne
skal tage ordentligt imod det, så er
perspektivet langt større end bare
hvidevarer.
”Connected living er det bredere,
holistiske perspektiv på connectivity.
Vi bruger for eksempel Amazons Alexa
til stemmestyring, hvilket gør, at vores
24
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Home Connect kan ses i et bredere perspektiv. Det handler ikke længere kun
om, at man skal styre kaffemaskinen
eller ovnen via appen. Det gør, at man
går fra connected kitchen til connected
living, så når man kommer hjem fra arbejde, kan man bede Alexa om at tænde
for lyset, spille noget musik og lave en
espresso inden for det samme system.”
BOSCH: 2-I-1
Den store nyhed fra Bosch er en kogeplade med integreret emfang, der ifølge
Søren Tvergaard er et segment, der er i
klar vækst. Det drejer sig om en model
i mellemsegmentet med et kraftigt emfang og nem rengøring i opvaskeren.
GAGGENAU:
TRE ZONERS VINKØLING
Gaggenaus seneste vinkøleskab har
tre zoners køling, touchbetjening, der
matcher Gaggenaus øvrige produkter,

Hvorfor være bundet
af ét design i køkkenet? Det er tanken
bag BSH’s nye køleskab, hvor man kan
skifte front på lågen
med et simpelt kliksystem.

nyt og blødere lys, og så er det grebsfrit,
hvilket mange køkkenforhandlere har
efterspurgt.
SIEMENS: FUNKTIONSSPÆKKET
MELLEMKLASSE
IQ500-ovnserien fra Siemens er lillebroren til IQ700, der blev lanceret for
halvandet år siden og har mange af
topmodellens funktioner i et lavere

det til at lave en steak, så undgår man
de grå områder i kødet, når man efterfølgende steger en steak af på panden.
Og fordi kødet er blevet dampet først,
så bliver stegeskorpen også langt mere
jævn end ellers.”
DESIGN – BLACK STEEL
”Den største trend netop nu, særligt i
køkkenet, er det såkaldte Black Steeldesign, som vi har med på en messe
for første gang. Det handler ikke kun
om æstetikken i designet, men lige så
meget om følelsen af produkterne, når
man rører ved dem”, fortæller Jaka
Slavinec, managing director for ASKO
Nordic.
ASKO FUSION VOLCANO WOK
Wok-brænder med konisk flamme, der
er placeret under wokpanden, og som
når en meget høj temperatur, hvilket
gør det nemmere at stege i wok, hvilket
ellers kræver en del teknik. Det gør
også, at man ikke på samme måde risikerer, at ingredienserne bliver blancheret i stedet for stegt.
-JM

Eat Like a Pro – også i hjemmet

BEKO/GRUNDIG
”EAT LIKE A PRO”
Beko har lanceret en global kampagne, der skal hjælpe børnefamilier med at spise
sundere. Ifølge statistikker spiser børn hvert år mindre og mindre frisk grønt, frugt
og fisk, og det skal kampagnen ”Eat like a Pro” hjælpe familierne med.
”I kampagnen arbejder vi med teknologier og produkter, der gør det nemmere
at spise sundt. Vi har lanceret en hjemmeside, hvor vi henvender os meget mere
direkte til forbrugerne med inspiration til, hvordan man kan spise sundere”. Fortæller Bård Nordhagen.
Samtidig lancerer Beko en række innovative produkter.
SPLIT&COOK
Hvorfor nøjes med én ovn, når man kan have to i en? Det er tanken bag den nye
2-i-1 ovn, der vakte opsigt hos Beko.
”Ganske enkelt har man to ovne i én, da man kan opdele ovnen i to zoner med en
plade, hvor man kan tilberede ved to forskellige temperaturer med en temperaturforskel på 80 grader, da ovnen har to varmeblæsere. Det betyder også, at man kan
nøjes med at bruge den ene halvdel af ovnen. Tager man pladen ud, har man en ovn
på 80 liter.”

SOUS VIDE I KOGEPLADEN
Grundig lancerede under messen en kogeplade, der er helt unik på markedet, da
man kan bruge den til sous vide uden andet ekstraudstyr end en vacuumpakker.
”Via sensorer i kogepladen kan man opnå en eksakt temperatur i vandet i en almindelig gryde til induktion. Sensorerne opfanger temperaturen og justerer helt
automatisk i intervaller på én grad. Det er et meget spændende produkt for os, og
vi føler, at det bekræfter, hvor innovative vi er som virksomhed.”
- JM
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prisleje, og det er en model, som
Siemens forventer sig meget af.
”Den ligger i mellemsegmentet,
men stadig med lækker betjening og
lækre funktioner. Og så kommer den
med fuld damp, fuld mikroovn, almindelig ovn og grill. Altså alle fire funktioner i et nyt prisleje med teknologier,
der normalt kun findes i topsegmentet.”
- JM

AUTODOSERING
Beko lancerer nu en opvaskemaskine med autodosering på det nordiske marked,
hvor man kun behøver at fylde opvaskemiddel på en gang om måneden.
”Opvaskemaskinen bruger gel til autodosering, som man kan købe både online,
hos hvidevareforhandlere og i supermarkeder, men man kan naturligvis også bruge
pulver eller tabs.”

CANDY HOOVER
KEEPHEAT OG KØLING
Hos Candy Hoover var det især nyhederne fra Hoover, der
var i centrum på standen, og det var også her, at man fandt
de største nyheder, både inden for varme produkter, kolde
produkter og opvask.
Hoovers design har desuden fået et generelt løft, som ifølge
deres danske repræsentant på messen er blevet mere minimalistisk og passer bedre ind i det nordiske køkken.
KEEPHEAT: HOLDER MADEN KLAR
Årets helt store nyhed fra Hoover er den nye KeepHeat-ovn,
der minimerer stress i køkkenet takket være den innovative
Exever-teknologi. Teknologien gør det muligt ikke alene at
tilberede maden, men også at holde den varm. Teknologien
giver mulighed at have måltider klar til at servere hele dagen,
selvom de er blevet tilberedt tidligere, samtidig med at smag,
aroma og næringsværdien bliver bevaret.
Ovnen kan også tilberede mad ved lave temperaturer, men
det unikke er, at den kan holde maden varm ved 62 eller 70
grader. Det gør, at man kan lave maden, når man har tid og
nyde den senere på dagen, uden at det går ud over kvaliteten
af maden.
KØLING
Under IFA sidste år annoncerede Candy Hoover et nyt sam-

arbejde med en
kinesisk producent,
der skulle give dem
mulighed for at få
egne køle-produkter,
og under EuroCucina kunne de så præsentere resultatet af
dette samarbejde.
”Vi har fået en ny
køling-serie, hvor
KeepHeat var det helt store tilløbsstykke
vi har lavet et joint
på Hoovers stand
venture med en
producent i Kina, hvor vi nu begynder at se nogle konkrete
produkter. Designet er meget stilrent, og det er blevet godt
taget imod her på messen. De har blandt andet lys i siderne, så
køleskabene er rigtig godt oplyst. De to zoner i køleskabet kan
styres separat fra kontrolpanelet.”
OPVASK OG INDUKTION
Desuden lancerer Candy Hoover en ny induktionskogeplade,
hvor de fire flexzoner kan slås sammen til én stor zone, som
ifølge Brian Ilm er blevet taget rigtig godt imod, samt en ny,
ekstremt stille opvasker med plads til 16 kuverter, som Hoover
har store forventninger til på markedet.
- JM

SMEG
DESIGN OG STORKØKKENER TIL
PRIVATE
Italienske Smeg har lanceret en række
produkter, som man for få år siden kun
så i professionelle køkkener, der kan
gøre madlavningen i hjemmet langt
lettere. De professionelle tilberedningsmetoder har vundet stort indpas på det
nordiske marked, og derfor er det også

Samarbejdet med Dolce & Gabbana
har affødt et helt unikt design
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noget, som Smeg har store forventninger til.
En anden nyhed fra Smeg er deres
samarbejde med Dolce og Gabbana,
der byder på et helt unikt design til
deres nye serie af småapparater.
BLAST CHILLER
Ifølge Smeg er det en klar trend, at folk
gerne vil have storkøkkenet ind i det
private køkken, og det er noget, de kan
se både med deres nye vacuumforsegler-skuffe og med deres blast chiller.
”Blast chilleren er noget, vi lancerer
på det nordiske marked. Det er noget,
der stammer fra det professionelle
køkken, og fordelen er blandt andet, at
man undgår dannelsen af iskrystaller,
når man fryser madvarer.”
DAMP OG SOUS VIDE
Damp og sous vide er to teknologier,
der ligesom blast chilleren stammer fra
det professionelle køkken, og det er noget, der i løbet af de seneste år er blevet

tilgængeligt for almindelige forbrugere.
”Vi har fået en dampovn med 100%
damp, hvor temperaturen går helt ned
på 30 grader. Vi kommer også med ovn
med sous vide-funktion og en tilhørende vacuumpakker. Det er noget, vi tror
meget på, for på det nordiske marked
er vi meget modtagelige over for nye
madlavningsteknikker.”
DOLCE & GABBANA
Dolce & Gabbana er et af de mest berømte italienske modehuse, og samarbejdet er noget, som Smeg føler er med
til at hylde deres italienske baggrund.
Og så lægger de ikke skjul på, at det er
lidt af en showstopper for dem.
“Vi har lanceret en række af småapparater med Dolce & Gabbana-design,
og efterspørgslen har været enorm. Det
næste skridt er at lancere hele sortimentet. Kaffebryggeren kommer efter sommeren, og det er noget, vi har store forventninger til på det nordiske marked,
hvor filterkaffe fortsat dominerer.” - JM
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