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KøKKensmarte og KøKKenløse

Hvad holder længst: dine hvidevarer eller dit ægteskab?

Danskerne anno 2015 har hurtige hverdage og langsomme
weekender.

Tåbeligt spørgsmål. ”Dit ægteskab”, vil du selvfølgelig sige.
Forkert.
En ny undersøgelse fra det tyske miljøministerium viser, at
hvidevarer i gennemsnit har en levetid på 13 år hos forbrugerne.
Ægteskabet har – ifølge Danmarks Statistik – en gennemsnitlig levetid på 11 år!

Nye livsrytmer kræver nye køkkener.
Læs Hvidvare-Nyts køkkentema.

Mens du tester dig selv i forhold til hvidevarer og ægteskab,
så er der et par pudsige krøller på den statistik.
Den ene krølle er, at hvidevarer slet ikke burde holde så længe. Som det ses inde i bladet (s. 17), så har Energistyrelsen
dokumenteret, at det kan betale sig at skifte hvidevarerne
ud længe før, de er blevet 13 år gamle.
Den anden krølle er, at den tyske undersøgelse slet ikke
havde til formål at bevise produkternes holdbarhed.
Den havde tværtimod til formål at afsløre planlagt forældelse i produkterne. Det fandt man ingen belæg for.
Den tyske undersøgelse fandt derimod ud af, at en stigende
andel af produkter (8,4%) kun holder i fem år eller derunder.
Konklusionen må være, at markedet bliver mere og mere
polariseret. Solide produkter står ved siden af sårbare.
Forbrugeren kan i stigende omfang vælge på helt forskellige
hylder.
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I øvrigt er der masser af forår og nye løsninger – specielt
inden for køkkenbranchen - i denne udgave af Hvidvare-Nyt.

Bornholm driver Europas største smartgrid projekt. I næste runde skal smarte
hvidevarer med. Status fra en smart ø.

Produktnyheder fra Nespresso.

Et 85 cm højt Electrolux fryseskab var
det første produkt, Steen Jensen fra
Punkt 1 i Kalundborg solgte. 25 år
senere dominerer han og kompagnonen, Jesper Petersen, hvidevaresalget i Nordvest-Sjælland.
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forside: Danskernes køkkener anno 2015 skal være
madlaboratorier, hvor vi i weekenden kan eksperimentere
med maden med inspiration fra de mange madlavningsprogrammer og nye danske superstjerner i restaurantbranchen. Foto: Jakob Larsen Medgyesi.

Vis din personlighed og giv din Pixie Clips maskine et nyt udseende.
Din stil med et clip.

www.nespresso.com

Branchen og verden
pas på længere frist
Flere og længerevarende konflikter mellem forbrugere og erhvervsdrivende.
Sådan lyder advarslen fra professor Henrik Lando, CBS, i forhold til politikernes tanker om at give forbrugerne en længere reklamationsfrist end de to år, der gælder i dag.
Henrik Lando mener, lovgiver skal være forsigtig med at revidere en ordning, der
med en skarp og klar frist er velfungerende for både forbrugere og erhvervsdrivende.
Producenter af varige forbrugsgoder lægger ofte i dag en garantiperiode oven i den
to-årige reklamationsfrist.
”Lovgivere må sandsynliggøre, at et forslag løser et reelt problem og ikke er til
ulempe for alle parter”, skriver Henrik Lando i dagbladet Børsen.

batterier på afveje
oui au smart
69% af de franske forbrugere er klar til
at oprette en konto på internettet, så
hjemmets smarte apparater kan styres.
Det fremgår af en undersøgelse, som
FEHAs franske søsterorganisation,
GIFAM, har foretaget. 16% er klar til at
åbne en konto uden videre. 53% er klar
til det ”på visse betingelser”.
Forbrugerne ønsker, ikke overraskende, konkrete fordele af det smarte hjem.
De mest ønskede smart-funktioner er:
apparaters selvdiagnose (61%), skærm
på køleskabsdør med information om
køleskabets indhold (59%) samt en
applikation, der giver information om
energiforbrug ved vask (57%).
Interessen for det smarte hjem findes
i alle aldersklasser. Dog er unge ”med
forpligtelser”, fx unge forældre, mest
interesserede.

Fire ud af ti batterier havner i affaldsspanden hos
forbrugerne. Omkring 16% af elektronikaffaldet
ryger – desværre – samme vej.
Det fremgår af en ph.d. afhandling på DTU,
forfattet af Marianne Bigum.
Marianne Bigum har rodet i affaldsspande hos mere
end 3000 husholdninger og fundet betydelige mængder affald,
der enten skulle have været afleveret som udtjente batterier eller
udtjent elektronik.
Forbrugernes faktiske adfærd står i skarp kontrast til de svar, der tidligere er givet til
Miljøstyrelsen. Her har 90% oplyst, at de anvender indsamlingsordninger for batterier.

reel genanvendelse
Hvor stor en del af elektronik-affaldet (WEEE) bliver rent faktisk genanvendt?
Debatten har kørt i dagbladet Børsen i februar. Det fremgår,
at procenten i dag beregnes efter den mængde, som sendes til
genanvendelse ud af den samlede mængde indsamlet WEEE.
Vicedirektør Claus Torp, Miljøstyrelsen, lægger op til, at
EU-Kommissionen på dansk initiativ vil foreslå en ny opgørelsesmetode, som skal give svar på, hvad der reelt genanvendes.

Wupti mod nye mål

køkkensmarte eller køkkenløse?

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg har overtaget kontrollen med netbutikken Wupti.com – som bl.a. sælger hvidevarer på nettet.
Thorborg købte i januar 49,9% af aktierne i Wupti og ejer dermed hele virksomheden. Målet er at udvikle selskabet i en lidt
højere hastighed end hidtil.
Et af de første skridt for Wupti vil være ekspansion i Norge og
Sverige.

Madprogrammerne har haft effekt: Vi er blevet mere ”professionelle” som kokke i vort eget hjem. Samtidig er vores
interesse for fastfood og (dyre) restaurantbesøg steget.
Hvordan hænger det sammen, og hvor er vi på vej hen?
Bliver vi køkkensmarte eller køkkenløse? Eller begge dele på
én gang?
På FEHA’s Branchedag 16. april er dette til debat. Forskeren Bente Halkier, trendeksperten Mads Arlien-Søborg samt
stifteren af Aarstiderne, Søren Ejlersen, vil kaste lys over emnet.
Branchedagen, der også rummer FEHA’s generalforsamling, afholdes på KolleKolle i Værløse.
Hvidvare-Nyt 2 • 2015
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Køkkenet

- danskernes madværksted

Rene overflader bliver kombineret
med rå materialer i det moderne
køkken. Foto: Vordingborg Køkkenet
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for ikke så mange år siden var køkkenet et prestigeprojekt, der afspejlede hvor meget
friværdi, danskerne havde i boligen. Det pæne, dyrt indrettede samtalekøkken var det,
mange drømte om, og som mange lånte til.

Ifølge Betina Jantzen, koncept- og produktkoordinator hos Designa, ville danskerne før krisen have voluminøse køkkener med masser af spændende udstyr.
En trend, som marketingdirektør hos
Invita, Helle Fyllgraff, er enig i – før
krisen blev køkkenet ofte til et prestigeprojekt, hvor udseendet betød mere,
end det gør i dag, hvor funktionaliteten
i højere grad er kommet i højsædet.
Så kom krisen, og mange køkkendrømme brast i takt med, at boligpriserne raslede ned. Resultatet var minimalistiske køkkener, og Ikea udfordrede i
høj grad de traditionelle forhandlere. Der
var ikke længere råd til den personligt
indrettede køkkendrøm. Og i køkkenet
blev stilen langt mere minimalistisk.
Betina Jantzen kan fortælle, at køkkenet
blev mere koldt i farven med sort, hvid
og grå. Det var også her, at de meget
rene linjer med grebsløse køkkener vandt
frem. Denne periode var i øvrigt også
med til at etablere Ikea som en af de helt

store spillere i branchen, en status som
de i øvrigt har kunnet holde fast i også
efterfølgende.

Det hyggelige madværksted
Men luften er efterhånden gået af krisen,
og danskerne kan igen i højere grad indrette køkkenet, som de vil. Vi har spurgt
en række forhandlere om, hvordan danskernes køkken anno 2015 ser ud. Og
mens samtalekøkkenet stadig er populært, så går tendensen i dag i højere grad
mod funktionalitet – danskerne vil have
hyggelige madværksteder, hvor der både
er plads til familiehygge og til madlavning på højt plan.
Køkkenet er stadig familiens mødested, men selve madlavningen prioriteres
i dag langt højere. Det handler ikke længere så meget om, at køkkenet skal være

flot, det handler i højere grad om, at
det skal være praktisk. Det er altså ikke
kun i hvidevarerne, at det professionelle
køkken rykker ind. Vi indretter i højere
grad køkkenet som et madværksted,
hvor vi kan udleve vores kokkedrømme.
TV-kokkenes indflydelse kan altså også
mærkes i vores egne køkkener.
– Der skal være plads til at lave mad,
vi vil gerne kunne eksperimentere lidt
og gå i dybden med madlavningen, når
der er tid, så der skal være plads til at
opbevare det nødvendige udstyr. Og så
ser vi en tendens til at der kommer flere
fritstående køkken-øer, som er gode
samlingssteder og lidt flere der gerne vil
have det industrielle eller professionelle
look i deres køkken. Og så skal det

Malede overflader kombineret med elementer
af træ er et af de helt store trends. Foto: Ikea

I det urbane køkken skal
al plads udnyttes bedst
muligt. Foto: Ikea
Elementer af det industrielle køkken understreger køkkenets funktion som madværksted. Foto: Ikea
Hvidvare-Nyt 2 • 2015
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AF: JAKOB LARSEN MEDGyESI

ANNONCE

Vi har ikke
opfundet hjulet,
men vi har lært
det at lave mad.

De rene linjer er der
stadig, men i dag
må man gerne
kombinere forskellige materialer.
Foto: Invita.
Køkkenet anno 2015
skal være praktisk
og se godt ud.
Foto: Invita.

Kontrolringen i stål er, sammen med
det knivskarpe TFT-display med tekst
og symboler, særdeles brugervenlig og nem at betjene. Der er en hel
menu med retter at vælge mellem,

samvær og madnørderi
Tendensen er altså klart, at køkkenet
efter krisen er blevet mindre prangende,
men at både samvær og madlavning er i
centrum. “Køkkenerne er igen blevet
spændende madværksteder, hvor familien mødes og er sammen uanset om det
gælder avislæsning, lektier, en kop kaffe
med naboen eller tilberedning af dagens
måltider”, fortæller Betina Jantzen.
Mads Skjoldby, salgs- og marketingchef
hos Vordingborg Køkkenet fortæller ligeledes, at “køkkenet er blevet familiens
‘væresammenrum’, hvor man samles,
arbejder, laver lektier, læser avis, og hygger sig med at lave ‘frikadellerne’".
Så mens samtalekøkkenet stadig er en
klar tendens med kogeøen, så er der i
2015 et fokus på, at køkkenet ikke kun
skal være et rum, som vi viser frem. Det
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skal i langt højere grad være hjemmets
hjerte, hvor der er plads til samvær, men
det er også vigtigt, at vi har det rette udstyr til at kunne lave maden, om det så
er ovne med dampfunktion, den helt
rigtige køkkenmaskine eller sous vide.
Vi ønsker at kunne efterligne de professionelle kokke, og det afspejler sig både
i indretning og udstyr. Køkkenet er altså
stadig et statussymbol, men hvor det tidligere handlede om, at det skulle se helt
rigtigt ud, så handler det nu om, at vi skal
kunne præstere i køkkenet på et højt plan.

når man vil bruge ovnens automatiske

Weekendkokke

også i en kombination af stål og glas

I løbet af ugen er der en tendens til, at
danskerne går efter de nemme løsninger
i køkkenet. Her kan der fint være plads
til hurtig madlavning, færdigretter og
take-away, men det betyder ikke, at køkkenet ikke danner ramme for samvær med
kaffe, avislæsning og hygge med familien.
Men det er i weekenden, at folk har
tid til at blive kreative i køkkenet, og det
er her, at de nye madværksteder kommer
til deres ret. Både hvidevarer, småapparater og indretning skal være praktisk,
nemt at komme til og semiprofessionelt.
“Trenden siger, at i den kommende tid

i farverne Arctic White og Vulcano

▼

være funktionelt. Der bliver tænkt over,
hvilke behov og funktioner der skal opfyldes i køkkenet. Det skal være nemt at
komme rundt og arbejde i køkkenet, og
det skal være nemt at finde det, man skal
bruge. Kort sagt skal det være smukt
udenpå og intelligent indeni, fortæller
Ikeas salgsleder for køkkener, Jens Momsen.

funktioner. Du skal blot dreje hjulet
frem til den ret, der skal tilberedes,
og trykke på start, så klarer ovnen
resten. Det har aldrig været nemmere
at få et perfekt resultat.
Alle produkter i Bosch Serie 8 passer
perfekt sammen, så uanset hvilke
indbygningsprodukter man ønsker at
kombinere – vertikalt eller horisontalt
– får køkkenet et harmonisk visuelt
udtryk. Ovnene fås, foruden i stål,

Black. Se mere på bosch-home.dk

Design à la carte.
Teknologi à la Bosch.
Serie 8 – passer i alle køkkener.
Og til alle behov.

Bosch i mindste detalje. Nu lancerer vi den helt nye serie af indbygningsprodukter; Bosch Serie 8. I serien finder du ovne, kompaktovne og kaffemaskiner til indbygning. Alle med flot TFT-display og helt enkelt betjening – bare drej på hjulet,
så får du et hav af tilberedningsmuligheder frem og vælger nemt funktion. Aldrig
har det været nemmere at få et perfekt resultat. Tag et kig på vores automatiske
ovne på bosch-home.dk

Den bedste af de
bedste fra Electrolux

UltraOne Quattro
Den nye UltraOne Quattro:
Bedst i alle klasser i EU’s nye energimærkning.

BEDSTE STØVOPSAMLING
(både på tæpper og
hårde gulve)

BEDSTE KLASSIFICERING
PÅ STØVEMISSION FOR
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Hvide overflader kombineret med træ og plads til at
rode lidt på bordet er trenden i 2015. Foto: Designa.
Køkkenet anno 2015 er langt mere
sprælsk, end det var under krisen.
Foto: Vordingborg Køkkenet.

vil vi forbrugere bruge køkkenet til at
varme færdigretter i hverdagen, men i
weekenderne vil man selv bage brød og
lave sund mad fra bunden”, fortæller
Betina Jantzen.
Helle Fyllgraff fortæller ligeledes, at
hverdagene i høj grad handler om hurtig mad, og at hun oplever en efterspørgsel på hvidevarer, der kan hjælpe forbrugerne med det. Men når der er tid, så er
danskerne i høj grad interesserede i at
lave ting fra bunden og kræse omkring
madlavningen. Her er der ingen hurtige
løsninger.

kontrastfyldt indretning
Den generelle tendens hos samtlige af
de køkkenforhandlere, vi har talt med,
er, at der generelt er kommet lidt mere
spræl i de danske køkkener, specielt efter
krisen, hvor alt blev nedtonet. I dag kan
man sagtens kombinere rene linjer med
naturmaterialer, både på bordpladen,
enkelte skabe, reoler eller gulv samt med
islæt af sprælske farver og elementer af det

professionelle køkken med klinker og stål.
Køkkenet må gerne være sjovt og
have elementer af farver, samtidig med
at funktionaliteten er kommet i højsædet.
Og så må det gerne rode lidt – man må
gerne se, at køkkenet bliver brugt, så
køkkenapparaterne behøver ikke at blive
pakket væk. Der er kommet prestige i,
at man har overskud til at gå i køkkenet
- eller i at man i hvert fald har en drøm
om at gå i køkkenet.
Køkkenet skal være hyggeligt, varmt,
praktisk og afspejle, hvem der bor der.

Det urbane køkken
Der sker en højere og højere grad af
urbanisering, hvilket kan mærkes hos
køkkenforhandlerne. Helle Fyllgraff
fortæller, at der er kommet øget efter-

spørgsel på løsninger, hvor man får
størst mulig pladsudnyttelse i de små
bykøkkener eller i single-køkkenet, men
uden at det går ud over kvaliteten.
Den samme tendens kan ses i hvidevarebranchen, hvor der er øget efterspørgsel efter mindre apparater til enlige
samt hvidevarer, der fylder mindre eller
har flere funktioner på én gang.
Køkkenet anno 2015 er altså i stigende grad et bykøkken, hvor der skal
tænkes over pladsudnyttelsen, men samtidig skal det også være en forlængelse
af stuen, hvor familien kan samles og
hygge sig. I weekenden bliver det til gengæld omdannet til et madværksted, hvor
danskerne kan eksperimentere med madlavningen i det funktionelt indrettede og
professionelt inspirerede køkken.
Hvidvare-Nyt 2 • 2015
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Fremtidens køkken
Siemens afholdt 4. februar et arrangement i Øksnehallen i København i forbindelse
med lanceringen af deres nye ovnserie, IQ700. I den sammenhæng havde de
inviteret Tamira Snell fra Instituttet for Fremtidsforskning til at tale om globale
megatrends i køkkenet.
Af: Jakob Larsen Medgyesi

Megatrends er udviklinger, der over 1020 år trækker samfundet i en bestemt
retning og afspejler derved den udvikling, vi står midt i, men også hvor vi er
på vej hen.
Nye familiemønstre, nye teknologier
og øget urbanisering er tre af de trends,
som Tamira Snell fremhæver, der kan
have indflydelse på køkkenbranchen
som helhed.
Flere og flere bor alene, vi indtager
flere og flere måltider alene på grund
af arbejde og andre faktorer, ligesom vi
bliver ældre og ældre. Samtidig er det
ikke unormalt, at vi lever flere forskellige
slags livsstile i løbet af en uge, hvor vi
den ene dag spiser hurtig frostmad, den
næste tager ud at spise og den tredje
bruger lang tid i køkkenet. Alt dette kan
få stor indflydelse på vores køkkener og
på vores køkkenliv.
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Nye udfordringer i køkkenet
Enlige laver ikke i samme grad mad som
traditionelle kernefamilier. Derfor er kravene til køkkenet andre; hvorfor investere
i et dyrt køkken, hvis det alligevel hører
til sjældenhederne, at man udfolder sig
gastronomisk? Dette er en af de udfordringer, som hvidevarebranchen står
over for, og det er netop en trend, som
de seneste par år er blevet mere tydelig
med produkter rettet direkte mod enlige

husholdninger – blandt andet mindre
småapparater og opvaskemaskiner.
“Hvordan kan teknologi hjælpe ældre
med at føre uafhængige liv? Efterhånden
som vi bliver ældre, bliver vores smagsløg dårligere. Og med flere ældre kan
det være naturligt at have fælleskøkkener, hvor folk kan lave mad sammen og
spise sammen. Vi skal se på, hvordan
folk bruger deres køkkener”, udtaler
Snell.

Tamira Snell er seniorkonsulent og fremtidsforsker på Instituttet for Fremtidsforskning. Hun arbejder
hovedsageligt med megatrends i forhold til forbruger- og adfærdsmønstre, og som påvirker strategiske og innovative processer på tværs af forskellige brancher og sektorer.
Megatrends er de store udviklinger, der foregår under overfladen i samfundet. Det er udviklinger,
der påvirker os alle, men som man ikke nødvendigvis lægger mærke til, når man som almindelig
borger står midt i dem. For virksomheder er disse trends vigtige at holde øje med, så de bedre kan
imødekomme fremtidige krav fra forbrugerne.

Nye familiemønstre, nye teknologier og øget
urbanisering er tre trends, der ifølge Tamira Snell
kan påvirke køkkenbranchen som helhed.

Nye fællesskaber i storbyen
Netop fællesspisning er en trend, der
strækker sig ud over aldersskel. Det bliver mere og mere udbredt at bytte madrester med fremmede. I lande som Tyskland og England er det endda systematiseret via hjemmesider. Og man ser også
udviklinger, hvor folk inviterer fremmede ind i deres egne hjem for at spise,
hvor gæsterne kan donere et beløb, som
de synes er passende.
Den stigende urbanisering giver også
andre krav til køkkenet. Jo mindre man
har naturen omkring sig, jo større bliver
behovet for at trække den ind i byen og
i køkkenet. Vi ser allerede i dag flere
byer, hvor man kan tilmelde sig fælles
byhave-projekter. Og der kommer også
flere og flere muligheder for at skabe en

Fremtidens urbane køkken bliver et madlaboratorium, hvor der skal være plads til, at køkkkenhaven
rykker ind i hjemmet. Det har givet plads til produkter som Plantui Smart Garden™, der giver byboerne mulighed for at gro deres egne krydderurter - Foto: Planuti
køkkenhave i køkkenet. Det grønne og
naturen er et menneskeligt behov, og
bare fordi vi vælger at bo i byen, så vil vi
ikke slippe den.
Det er køkken- og hvidevarebrancher-

nes pligt og udfordring at give forbrugerne de teknologiske og rummæssige
redskaber, der kan tage højde for forbrugernes behov i et ændret samfundsmæssigt landskab.

Vores nye serie af vaskemaskiner &
vaske-/tørremaskiner, har fået forbedret
MixPowerSystem (MPS+).
MPS+ mixer vand og sæbe, inden det
sprøjtes igennem en dysse i døren. Dette sikrer bedre opløsning af sæben og
giver et bedre sæbeoptag i tøjet.
MPS+ giver derfor bedre vaskeresultat,
og mulighed for at vaske fuld kapacitet på bare 59 min.. Eller 20oC vask
der giver samme vaskeresultat, som hvis
der var vasket ved 40oC.
Den viste model er GVW 5107 LWHC,
som er en vaske-/tørremaskine der vasker 10 kg tøj og tørrer 7 kg. Det er
muligt at vaske og tørrer 7 kg i én cyklus. Den har derudover LCD Touch
display samt Inverter motor, som sikrer
lang levetid, lavt energiforbrug og lydniveau.

www.candy.dk

EcoGrid – klar til
smarte hvidevarer
EcoGrid EU er et stort, internationalt demonstrationsprojekt,
hvor 2.000 bornholmske forbrugere tester nye muligheder
for at styre deres elforbrug.

Af Henrik Egede, direktør for FEHA

Rønne ligger under et fint snedække.
Stewardesserne når knapt at trille rullevognen frem og tilbage, før vi har sat
landingshjulene på jorden. FEHA og
Hvidvare-Nyt er i høj vintersol landet i
Rønne.
Hvorfor nu denne udflugt til Østersøen? Jo, Bornholm har i nogle år været
foregangs-ø, når det gælder om at virkeliggøre fhv. statsminister Anders Fogh
Rasmussens vision om det fossilfri samfund. Bornholms ambition er at nå dette
mål, før resten af nationen, i 2025.
Til brug for at nå målet er det i 2011
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lykkedes Bornholm at blive vært for det
største storskala-forsøg i Europa, hvor
fremtidens fleksible el-forsyning til hjem
og virksomheder bliver testet.
Knap 2000 husstande (og 100 virksomheder) deltager i det EU-finansierede
”EcoGrid”-projekt, hvis første fase afsluttes i sommeren 2015. Hjemmene er blevet udstyret med intelligente elmålere
og adgang til et marked, hvor energiprisen kan ændre sig og ”handles” hvert
femte minut. Fra denne branches side er
bl.a. Bosch og Electrolux på forskellig
vis involveret.

Men – og der er et men: hvidevarerne, som står for ca. halvdelen af husstandenes elforbrug, er fraværende i
projektet og også i testhuset Villa Smart,
som flere tusinde besøgende – herunder
kinesiske ministre, prins Henrik og andre
notabiliteter – har besøgt på Zahrtmannsvej 77 i Rønne.
”Hvidevarer kan og skal have en
langt mere fremtrædende rolle i projektets fortsættelse”, siger markedsog udviklingschef Klaus Vesløv fra
Østkraft.

600 elever besøger årligt Villa Smart.
Villa Smart er et demonstrationshus, som
ligger på Zahrtmannsvej nr. 77 i Rønne.

Unik ø

Haves: Grøn ø
Søges: Opkoblede hvidevarer
Hvidvare-Nyt tillader sig på vegne af Østkraft at opfordre medlemmer til at tage kontakt med
EcoGrid, hvis man har apparater at spille ind, der kan kobles op og køre i forhold til den fleksible el-forsyning.
Henvendelse til projektchef Klaus Vesløv, Østkraft, kv@oestkraft.dk – mobil 20201512.
Det er naturligvis op til Østkraft og producenterne at blive enige om det videre forløb.

Incitament skal styrkes
Østkraft og projektets partnere skriver
lige nu på slutrapporten for EU-projektet. Østkraft kan i forhold til HvidvareNyt drage de generelle konklusioner:
Forbrugerne er i fuld gang med at
drage fordel af fleksible elpriser. 10% af
øens husstande deltager. Det giver mærkbare økonomiske fordele i forhold til
varmepumper, gulvvarme, styring af opvarmning af sommer/feriehuse, i forhold
til el-biler og i forhold til reduktion af
virksomheders, fx landbrugs, el-forbrug.
Hvidevarerne har i første EcoGrid fase
været sekundære. De udstillede hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, komfur, køleskab mv.) i testhuset er flotte.
Men IKKE opkoblede.
”Næste generation vil være opkoblede. Du kan godt bede dine medlemmer
om at sende os deres bedste opkoblede

produkter”, siger projektmedarbejder
Mark Moseholt. Annoncen være hermed gjort andetsteds på siden.
Der er flere grunde til, at Østkraft/
Eco Grid-projektet annoncerer efter
ægte, smarte og opkoblede hvidevarer.
En grund er Villa Smart. En anden grund
er forbrugerne:
”Vi hører, at forbrugerne i forbindelse
med udskiftning nu spørger efter, om de
nye produkter kan bruges i forhold til
den fleksible el-forsyning? Om vaskemaskinen fx kan køre, når der er nattesænkning og el-prisen er på sit laveste?
Vi hører også, at butikkerne ikke rigtig
kan levere på den front”, siger Mark
Moseholt.
I dag er mere end 50% af el-opvarmede
husstande på øen med i projektet – fordi
der er klar fordel ved at lægge forbruget
til rette i forhold til de fleksible el-priser.

Bornholm er unik testfacilitet, fordi 75%
af øens energiforsyning kommer fra vedvarende energikilder, og fordi øens placering gør det muligt at isolere el-forsyningen fra andre energinet.
Data-grundlaget bliver præcist.
Bornholm er desuden et komplet ”minisamfund” med hospital, skoler, industri
osv. Øen udgør 1% af det danske energiforbrug, 0,2% af Europas. Data er lette
at sammenligne.
”Vi er på rette vej”, siger Klaus Vesløv.
”I 1979 havde Bornholm en stort set
100% sort energiforsyning af kul og olie.
Fossilbrændslernes andel af den bornholmske energiforsyning er nu nede på
19% og daler år for år”. Fleksibel forsyning gør relevansen fleksible apparater
mere relevante end nogen sinde.

”Det økonomiske incitament er mindre på hvidevarernes område. Det skal
kunne betale sig at være fleksibel. Derfor
vil vi gerne udvikle en lokal el-pris som
supplement til det eksisterende el-marked. Når det blæser meget, så skal forbrugerne få tydelige fordele”, siger
Klaus Vesløv.
Organisationen bag EcoGrid-projektet består af selskaber fra Danmark,
Norge, Østrig, Schweiz, Portugal,
Belgien, Holland, Tyskland, Spanien og
Estland. Interessen har været global.
Planen er, at verdens største intelligente
el-net etableres på øen – og det afklares,
hvordan en landsdel kan blive selvforsynende med bæredygtig el.
Hvidvare-Nyt 2 • 2015
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fremtiDen i hÅnDen

ADC teknologi

AutomAtisk filter
rens

integreret tilbehør

Click er den nye håndholdte med et unikt design. Takket være Advanced Dust Control Technology (ADC) som
giver mulighed for at støvbeholderen kan åbne 45° and 90°. Det gør tømning af beholderen meget lettere og
simpelt uden kontakt med støv. Derudover renser en integreret børste filtret automatisk med at tryk på en knap.
Det integrerede fugemundstykke samt børstemundstykket, er let at komme til og klar til brug.

youtube.com/hoovereurope

www.hoover.dk

Dyrt at købe billigt
AF HENRIK EGEDE, DIREKTøR FOR FEHA

Det gode gamle råd om, at billige køb
er dyre, er igen blevet bevist.
Beviset er denne gang leveret af
Energistyrelsen: Energivenlige hvidevarer (A+++) er dyrere end de andre.
Til gengæld er merprisen i forhold til fx
et A+ køleskab tjent hjem igen på 4,4 år.
Det kan, med andre ord, betale sig at
skifte energislugende hvidevarer ud.
Energistyrelsen har undersøgt sammenhænge mellem pris og energiforbrug
for 10 typer forskellige hvidevarer. Konklusionen er entydig:
”At købe energislugende hårde hvidevarer svarer til at klippe et hul i bukselommen. Pengene fosser ud. Et moderne køleskab eller komfur kan let fungere
i op til 10-15 år, så lidt hovedregning
viser, at elforbruget er vigtigt, når man
investerer i nye, hårde hvidevarer”, siger
klima-, energi- og bygningsminister
Rasmus Helveg Petersen (R).
Energistyrelsens undersøgelse fokuserer på vaskemaskiner, tørretumblere,
opvaskemaskiner, ovne, komfurer og
fem typer køleskabe og frysere. Der er

livingkitchen i vækst
LivingKitchen, en af Europas største
køkkenmesser, hvor producenter fra
køkkenbranchen fremviser produktnyheder og køkkentrends, løb af stabelen i januar, hvor 215 virksomheder
kæmpede om de 146.000 besøgende
fra 138 landes opmærksomhed.
”Vi er ekstremt tilfredse med
LivingKitchen 2015, specielt med det
øgede antal besøgende fra branchen
samt med mediedækningen. Vi håber,
det vil skabe et positivt momentum
for hele køkkenindustrien”, udtaler
Kirk Mangels, administrerende direktør i Working Group AMK.

stor forskel på, hvornår merprisen for
et A++ apparat bliver modsvaret af det
lavere energiforbrug. For komfurer er
dette godt to år, mens det for tørretumblere er ni år.
Gennem de sidste to årtier er apparaternes energiforbrug faldet, mens den
gennemsnitlige pris, korrigeret for inflation, på apparaterne har været nogenlunde konstant. Forbrugerne får, kort
sagt, markant mere energivenlige apparater for de samme penge.
Forbrugerne synes, ifølge samme
undersøgelse, at have lært lektien: På
to år er salget af A+++ vaskemaskiner
fordoblet, mens salget af vaskemaskiner
med A+ er halveret til en tiendedel.
”EU’s energimærkeordning er simpel
og effektiv. Den hjælper forbrugerne
med at spare på elregningen, presser
producenterne til at fremstille mere
energieffektive apparater og sparer
klimaet for udledning af drivhusgasser”,
siger Rasmus Helveg Petersen.
Energistyrelsens undersøgelse har været meget omfattende, idet der er ind-

samlet oplysninger om 1000-3000 forskellige apparater i hver af de ti kategorier.
Kilde: Energistyrelsen og FEHA

energimærket – fakta
Det fælleseuropæiske energimærke blev obligatorisk på en række hvidevarer fra midten af
1990’erne. Udfordringen de kommende år er,
at mærket i dag har ”banket hovedet i loftet”,
idet der ikke er lagt flere niveauer over A+++.
Producenters markedsføring af enkelte produkter som A+++ -40, fx, står for egen regning i den forstand, at betegnelsen ikke er
underlagt samme kontrol som energimærkets
kategorier.
I øjeblikket er flere modeller for fremtidens
energimærke til test hos udvalgte forbrugere i
tre europæiske markeder (ikke Danmark).
2015 vil give os de første spændende signaler
om, hvordan fremtidens energimærker på
hvidevarer vil se ud.

miele kåres som bedste
virksomhedsmærke 2015
Miele er blevet kåret som ”Best Corporate
Brand 2015” på det tyske hjemmemarked,
hvor mange vigtige og velrenommerede
konkurrenter som Bosch/Siemens, AEG,
Bauknecht og Liebherr også har deres
rødder.
Prisen, der officielt blev modtaget af
Dr. Reinhard Zinkann i München, er
resultatet af en markedsundersøgelse blandt mange tusinde
forbrugere foretaget af det internationale markedsforskningsselskab GFK.
Miele fik ikke kun en bedre bedømmelse end sine egne konkurrenter, men
vandt også over alle globale aktører fra andre brancher, herunder de kendte
bilmærker Audi, Daimler, BMW og Porsche.
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hurtig hverdag,
langsom weekend
AF: JAKOB LARSEN MEDGyESI

I mange år havde danskerne et ry for at
gå efter de billigste fødevarer. Hellere
fem kyllinger for 100 kroner end én i
høj kvalitet. Men tendensen går nu i retning af, at både den hurtige hverdagsmad og weekendmaden skal være i orden.
Danskerne lader i højere og højere
grad til at spise ude og gøre brug af hurtig mad/junkfood, men hvordan hænger
det sammen med, at de almindelige forbrugere lader til at blive mere og mere
inspireret af det professionelle køkken?
Det spurgte vi Mads Arlien-Søborg,
trend-ekspert hos WE MADE IT, der
16. april holder oplæg ved FEHAs
branchedag om, og efter hans mening
kan de to umiddelbart modstridende
tendenser faktisk fint hænge sammen.
– Svaret er faktisk ret indlysende. De
to umiddelbart modsatrettede tendenser
har samme udgangspunkt, nemlig behovet hos forbrugerne for “god kvalitet”… Hvad enten vi spiser ude eller
hjemme, så er der en voksende interesse for kvalitetsmad. Det er rigtigt, at fast-

food markedet er vokset, men det, som
forbrugerne efterspørger, er fastfood af
høj kvalitet. På samme måde har vi et
ønske om at bruge mere tid i køkkenet,
lave bedre og sundere mad, arbejde med
det rigtige udstyr (inspireret af de professionelle kokke) osv. Tendensen udspringer af to ting. Dels den voldsomme
fokusering på det ny nordiske køkken,
som har inspireret en masse almindelige
forbrugere til at spise sundt, bruge
lokale råvarer og af høj kvalitet. Dels
er tendensen født af krisen, som påvirker
forbrugere i retning af en ny type forbrugerisme, hvor det handler om
“fewer, but better” – altså mindre unødvendigt forbrug, og i stedet forbruge
med omtanke og købe den gode kvalitet.

hvilke trends ser du i danskernes
køkkener, både i forhold til indretning,
madvaner og udstyr?
– Primært at køkkenet skal indrettes til
vores nye køkkenvaner, mere som et
madværksted end som et samtalekøkken.
Et funktionelt køkken, hvor det at lave
mad er i fokus. Masser af funktionelle
løsninger fra det professionelle køkken.

har den stigende urbanisering og
voksende andel af enlige og ældre
ændret køkkenet og køkkenvanerne?
– Både og… Jeg tror mest på, at urbaniseringen kan have indflydelse på køkkenets udvikling i fremtiden. Vi bliver
til stadighed flere og flere mennesker i
byerne. Det stiller helt sikkert nye krav
til at skabe mere kompakte og funktionelle køkkener, som tager hensyn til,
at vi i fremtiden kommer til at bo på
færre m2.

Stor cashback
kampagne på
Miele WDAvaskemaskiner
Mieles store cashback-kampagne er
netop skudt i gang, og vi håber, at
du har fået både maskiner og POS
i butikken.
Kampagnen bakkes stort op af Miele
med bl.a. en massiv online- og dagbladskampagne, men maskinerne
selv har også gjort deres til at kampagnen skal blive en succes. Mieles
WDA-modeller har nemlig opnået
en fantastiske flot score i TÆNK’s
vaskemaskinetest fra februar 2015,
hvor både WDA 100 og WDA 200
kåres som ”Best i test”. Det betyder,
at Miele har lov til at kalde samtlige
WDA-modeller* for ”Bedst i test”.
*WDA 100, WDA 110, WDA 115, WDA 200,
WDA 210, WDA 215 Selection.

TÆNK skriver bl.a. følgende om
WDA 200: "Miele-modeller klarer sig
altid godt i vores test. Denne model
er ingen undtagelse med sin gode
vaskeevne, der sikrer et godt resultat
hver gang, og maskinen placerer sig
blandt de bedste.”

Med ønsket om en fantastisk
kampagne og et godt salg af
Mieles WDA-vaskemaskiner!

Ifølge Mads Arlien-Søborg går trenden
i retning af, at danskerne indretter
deres køkkener som madværksteder.
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Min første Miele
Køb en Miele WDA-vaskemaskine i dag og få kr. 500,retur til din konto efter online-registrering af maskinen.
Alle har fortjent sin første Miele, og derfor har vi besluttet at give
et ekstraordinært tilskud på kr. 500,- til alle, der vælger at købe
en Miele WDA-vaskemaskine i perioden 1. april til 31. maj 2015.

Læs alt om hvordan på www.miele.dk!

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

Vaske-/tørremaskine

PERFEKT VASK.
PERFEKT TØRRING.
I én og samme maskine.

EN GOD VEN AF FAMILIEN
Med den nye ÖKOKombi 2 i 1 fra AEG kan du få vasket, damprenset
og tørret dit tøj til perfektion i én og samme maskine – fra sokker og
t-shirts til habitter, cashmere cardigans og silkekjoler.
Den klarer det hele effektivt og skånsomt – og med unikke specialfunktioner som damp, genopfriskning og uldvask og -tørring har
du altid det rette vaskeprogram lige ved hånden.

- 40%
Så stor er reduktionen i
ÖKOKombi vaske-/tørremaskinens
energi- og vandforbrug.

ÖKOKombi er udviklet til at være en god ven af familien, og så er den
tilmed 40% mere energieffektiv end andre vaske-/tørremaskiner.
www.aeg-home.dk

En AEG-initieret dokumentar om fremtidens tøj. Vi møder
pionerer i tøjindustrien og prøver at forstå, hvad det næste
bliver, og hvordan vi kan gøre fremtidens tøj mere bæredygtigt.
Se filmen og læs mere på aeg-electrolux.dk

2054 - ELE ann AEG ÖKOKombi_A4.indd 1
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sales manager steen hansen
og trade marketing coordinator
tansu sabedin, nespresso.

nespresso gør
kaffemaskinen personlig
nespresso lancerer to nye maskiner på det danske marked – den sprælske
pixie clips og den redesignede lattissima touch, der nu har fået flere funktioner
i forhold til forgængeren.
AF: JAKOB LARSEN MEDGyESI

I forbindelse med lanceringen af de to
nye maskiner mødte Hvidvare-Nyt sales
manager Steen Hansen og trade marketing coordinator Tansu Sabedin fra Nespresso, der kunne fortælle lidt om tankerne bag.
Pixie Clip er en ny udgave af den populære Pixie-model, hvor det nu er
muligt at udskifte panelerne på siden
af maskinen med en række nye farver
og mønstre. Når man køber maskinen,
følger der automatisk et ekstra sæt paneler til, og man kan tilkøbe paneler efter
smag og behov.
– Vi får Pixie Clips for at følge med de
tendenser, der er med, at man kan personliggøre ting og lave udskiftning i
hjemmet. Især i det unge segment er
interiør-trenden, at man ikke vil have
noget for længe af gangen. De kan godt
lide at udskifte hyppigt, og de kan godt

Pixie Clips gør køkkenet lidt mere farverigt

Lattissima Touch arver flere funktioner
fra topmodellen Lattissima Pro.

lide, at tingene er lidt unikke og ikke
ligner det, alle andre har. Når man udskifter hyppigt, skal det helst ikke koste
alt for meget, fortæller Tansu Sabedin.
Som udgangspunkt er der 12 forskellige paneler at vælge imellem, men
Tansu Sabedin vil ikke afvise, at der

kommer flere på et senere tidspunkt.
Lattissima Touch er en videreudvikling af Lattissima+, der er til de forbrugere, der foretrækker mælkebaserede
kaffedrikke. Den kommer på markedet
sammen med Pixie Clip i april.
– Vi har raffineret looket. Før havde
den sorte sidepaneler, nu har den én
farve. Den har fået et lidt mere sofistikeret look med afrundede hjørner, udtaler
Tansu Sabedin.
Den nye Touch-model har arvet funktioner fra den dyrere Lattissima Pro med
en ekstra mælkeknap og en ristretto-knap,
der giver en ekstra kraftig espresso.
Begge modeller kommer på det danske marked 15. april.

nespresso
• Nestlé Nespresso S.A. er et datterselskab af Nestlé-gruppen
• Består af to afdelinger: B2C og B2B, privat- og erhvervskunder
• Hovedkontor og produktion af kaffe ligger i Schweiz
• Repræsenteret i 62 lande
• Over 10.500 ansatte
• Nespresso har nu 415 Boutiques verden over
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samsung chef collection til Danmark
Sidste år lancerede Samsung den digitaliserede vaskemaskine WW9000. Nu er
turen kommet til køkkenet med Chef Collection. Ovnen NV9900 har wifi, så man
kan holde øje med og justere temperatur og tilberedningstid via en app. Køleskabet
RB890 opbevarer maden under de helt rette forhold og giver op til 30% mere plads.
Kogepladen NZ9900 viser temperaturen med flamme og har en magnetisk drejeknap til regulering af temperaturen. Opvaskemaskinen DW9000 er udstyret med
Samsungs unikke ’WaterWall’-teknologi, der skaber en fejende væg af vand, som
sørger for, at ingen hjørner bliver forbigået. Styrken af vandstrålerne kan desuden
justeres efter behov.
Samsung Chef Collection inkluderer også emhætten NK9000, varmeskuffen
NL7000 og kombi-mikrobølgeovnen NQ9000. Chef Collection findes i danske
butikker i løbet af foråret 2015.

Den er støjsvag,
har konstant
støvopsamling
og den bedste
energieffektivitet.
I EU’s nye energideklaration
ligger Siemens Q 8.0 powerSensor helt i top. Den ligger i
den bedste energiklasse og har
A-klasse i filtrering.

flot græsplæne – uden at røre en finger
Markedet for robotplæneklippere er
vokset støt de sidste år. Det er ikke
svært at forstå, at folk hellere vil lave
andre ting end at slå græs, men at en
robotplæneklipper giver en meget flottere og sundere græsplæne, kommer
måske som en overraskelse for de fleste.
Modsat mennesker klipper Robomow hele tiden plænen fra forskellige
retninger – og i så fine stykker, at det falder ned i plænen og formulder, så plænen
gødes automatisk. Desuden har Robomow automatisk kantklip, så du skal ikke ud
og trimme kanterne efterfølgende. Som en ekstra bonus for miljøet, sker det hele
uden brug af olie eller benzin.

Damp og mikrobølger i én
Miele lancerer i april den nye DGM 6800,
en verdensnyhed, som giver muligheden for
nyde den gode sunde mad tilberedt med
damp og den hurtige tilberedning med
mikrobølger.
Mere end 9 ud af 10 forbrugere ønsker de
kunne have plads til et extra indbygningsprodukt i deres køkken. Oftest falder valget,
efter ovnen, på en mikrobølgeovn eller en
dampovn – og ofte bliver man tvunget til
at vælge et af de to. Det behøver man ikke
længere.
DGM 6800 mestrer både damp- og mikrobølge-tilberednings disciplinerne uden at
gå på kompromis med pladsen eller Mieles
kvalitets-standarder og produktlevetid.
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Hemmeligheden bag
effektiviteten er to sensorer
som genkender når støvsugerposen er fyldt og regulerer
motorstyrken derefter med
konstant sugeevne som
resultat. Det giver et bedre og
mere jævnt rengøringsresultat,
og du bruger ikke støvsugerposer unødvendigt.
Alle Siemens støvsugere har
60 dages tilfredshedsgaranti, få
mere info på sekampagne.dk/
powersensor

Siemens Q 8.0 powerSensor.
Altid kraftfuld. Med konstant sugestyrke.
siemens-home.dk
Siemens Q 8.0 powerSensor klarer det, andre støv sugere giver op overfor.
Mange støvsugere taber sugeevne, allerede når posen er halvt fyldt.
Siemens Q 8.0 powerSensor gør rent til posen er helt fyldt. Med sit ekstremt
lave støjniveau er støvsugeren den mest stille blandt alle Siemens støvsugere
og har desuden de bedste energiværdier i sin klasse.

powerSensor

Siemens. Fremtiden flytter ind.

journalister og bloggere fra hele
norden samledes i øksnehallen til
præsentationen af iQ700.

iQ700 – ovn med
intelligens
AF: JAKOB LARSEN MEDGyESI

D. 4. februar inviterede Siemens den
nordiske presse og bloggere til et stort
anlagt arrangement i Øksnehallen i
København, hvor de præsenterede
deres seneste topmodel indenfor ovne,
iQ700-serien. Arrangementet var den
største af sin slags, Siemens har afholdt
i Nordeuropa, og også forhandlere og
partnere var inviteret med i løbet af de
tre dage, det varede.
Produktudviklingen af iQ700 er den
største investeringssatsning for Siemens
nogensinde. Ovnen har været tre år undervejs, hvor 140 ingeniører har arbejdet
på ovnen. Dette har desuden resulteret
i et par hundrede patenter. Men iQ700
er i høj grad blevet til i samarbejde med
forbrugerne.
Ifølge Martin Knobloch, chef for BSH
husholdningsapparater i Nordeuropa,
har Siemens interviewet 7.000 forbrugere for at lære deres køkkenvaner at
kende; hvad de er glade for, og hvad de
er mindre glade for. Men lige så vigtigt
er det at finde ud af, hvad forbrugerne
måske ikke selv er klar over i forbindelse
med deres køkkenvaner, så derfor har
en række forbrugere filmet sig selv,

mens de har
været i køkkenet, så Siemens
kunne afdække
deres vaner mere
præcist.

bedre mad
– hurtigere
En af konklusionerne var, at forbrugerne har mere og
mere travlt og har mindre og mindre tid
sammen. Derfor var det vigtigt for Siemens at hjælpe dem med at kunne lave
mad på kortere tid, hvilket blandt andet
resulterede i en af de unikke features
ved ovnserien, nemlig kombinationen
af dampovn, konventionel ovn og mikrobølgeovn i et, hvilket ifølge Martin
Knobloch kan skære 50% af madlavningstiden. Funktionen, som Siemens
kalder varioSpeed, gør det derved muligt at lave en lasagne på 20 minutter i
stedet for 40 med et resultat, der ifølge
Siemens er lige så godt. Desuden er
kombinationen med mikroovn også
pladsbesparende i køkkenet.
En anden tidsbesparende feature, der

Q700’s panel giver let adgang
til et væld af funktioner.
IQ700 dampfunktion giver
saftig mad, mens mikrobølgefunktionen kan nedsætte tilberedningstiden.

desuden er unik for Siemens, er coolStart, som bruges til nem mad som frostpizzaer og pommes frites, som man kan
sætte i ovnen direkte fra fryseren og
uden at varme ovnen op først. En frostpizza kan tilberedes på blot 12 minutter.
Derudover byder ovnen på en række
andre funktioner, der kan hjælpe forbrugerne i hverdagen, blandt andet 4D-varmluft, der gør, at man kan bruge ovnen
i flere niveauer, bakingSensor, der selv
vurderer, hvornår bagværket er færdigt
samt roastingSensor Plus, der er et stegetermometer, der måler temperaturen
på tre forskellige punkter.
IQ700 lander i butikkerne i løbet af
april.
Hvidvare-Nyt 2 • 2015
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TRÆD IND I EN VERDEN AF
KULINARISKE MULIGHEDER
MED AEG SOUS VIDE OVNEN
Oplev det specielle ved Sous Vide-teknikken og fremhæv råvarernes smag
og tekstur med kombinationen af vakuum og damp ved lav temperatur. Fasthold smag, næring og vitaminer med Sous Vide-vakuumforsegleren og oplev,
hvordan du kan skabe professionelle resultater og servere dine yndlingsretter
med dybere og mere intense smagsnuancer.
Find mere inspiration på www.aeg-home.dk

2434 - ELE AEG helside annonce_SousVide_A4.indd 1
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i hvert nummer af hvidvare-nyt bringer vi et snapshot fra detailleddet. vi vælger en ny hvidevarebutik et sted i Danmark,
som vi stiller de samme seks spørgsmål, så både kolleger i detailleddet og producenterne kan få et indtryk af, hvad der
rører sig der, hvor kontakten med kunderne er tættest – nemlig ude i de enkelte butikker.

steen jensen og
jesper petersen
driver i fællesskab fem punkt
1-butikker på
vestsjælland.

vestsjællandsk
hvidevaresucces

ifølge steen jensen og jesper
petersen er gensidig tillid
og åbenhed baggrunden for
deres succes.

AF: JAKOB LARSEN MEDGyESI

Steen Jensen og Jesper Petersen driver
en succesfuld kæde af hvidevarebutikker
på Vestsjælland, og i år kan Steen Jensen
fejre at have været i hvidevarebranchen
i 25 år. I den forbindelse bringer Hvidvare-Nyt et udvidet portræt og snapshot
af de to partnere og deres butikker.
Steen Jensen er udlært i Kvickly i
Kalundborg, hvorefter han kom til
Hvidevarehuset i Kalundborg, derefter
Kvickly og så tilbage til A.P. Hvidevarer,
som var ejet af Arly & Pia Jensen, hvor
han har været siden under kæderne som
Hvidevareringen, Serviceringen og nu
Punkt 1. I 2008 stiftede han et kompagniskab med Jesper Petersen, der kom til
i 2003, og den tidligere ejer Arly Jensen,
der gik på pension i 2013.
De overtog Punkt1 i Gørlev i sommeren 2013, hvor de også åbnede en butik
i Jyderup. Senest har de overtaget butikker i Slagelse og Skælskør. Butikken i
Slagelse er efterfølgende blevet flyttet
til større lokaler, hvor der har været en
betydelig stigning i omsætningen.

snapshot af et partnerskab
• kan i huske det første produkt, i hver
især solgte?
Steen: Et 85 cm højt Electrolux fryseskab.

Jesper: AEG Diplomat vaskemaskine
1500 omdr.

• hvad er årsagen til jeres succes?

Godt samarbejde, loyale og dygtige
medarbejdere, de rigtige priser og god
service. Det er vigtigt at arbejde hårdt
og tage de timer det kræver!

• hvordan får i jeres samarbejde til at
fungere så godt efter alle disse år?
Åbenhed overfor hinanden, at stole på
hinanden, at sætte sig de samme mål og
stræbe efter dem, få rent bord og tage
diskussionen, når problemet er der!

• hvad synes i, at den største forskel
er i branchen i dag i forhold til for
25 år siden?

Den store markedsføring og prispresset,
mange nye små firmaer og brands er
kommet til.

• hvordan tager i opfordringen op i
forhold til salg på nettet?

De fleste kunder ønsker at handle
lokalt eller i en fysisk butik, hvor der er
en kyndig vejledning, vi tager imod dem
med åbne arme, vi kan levere servicen
og den viden, de har brug for, så det er
”kun” prisen vi skal blive enige om.
Kunden kan i de fleste tilfælde godt forstå, at vi tager en lille smule mere for
varen end ”dem på nettet”!

Butikken i Kalundborg er kernen
i den succesrige duos kæde.

snapshot af kæDen
• hvad er det seneste apparat, du har
solgt?
Steen: Miele Vaskemaskine WKR770WPS
Jesper: Gram Gaskomfur KG621660B
– det er sjældent at vi sælger gas på disse
kanter, men det skulle også til København, hvor vi kører 1 gang om ugen.

• hvordan er den seneste måned gået i
forhold til sidste år?

En lille fremgang.

• er der produkter, forbrugerne særligt
spørger efter?

Energivenlige tørretumblere og en del
espressomaskiner.

• hvilke nye produkter/produkttyper er
du personligt mest begejstret for netop
nu?

Varmepumper.

• hvilke initiativer har du i år for at
styrke dit salg?

Lokal markedsføring, Facebook, husmoderforeninger kommer ca. hver 6.
måned, og vi laver Outlet med andre
lokale firmaer.

• Dit bud på 2015 – vækst, nul eller
tilbagegang?

En lille vækst
Hvidvare-Nyt 2 • 2015
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Du kan bestille magasinet her: info@thermex.dk
Du kan også se BLUELINE 2015 på www.thermex.dk
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vi er overbeviste om, at Thermex’ nye BLUELINE katalog
vil være et godt værktøj i det daglige arbejde.
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