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I ØJENHØJDE

PRODUKTIONSLANDET DANMARK
Danmark har hist og her produktion af hvidevarer
og komponenter til hvidevarernes globale marked.

APPLiA Danmark har fundet en kæphest – og også i år

Denne gang har Hvidvare-Nyt besøgt smedevirksom-

redet en tur på den.

heden Valdemar Birn A/S i Holstebro, der i en række

Vi er sikre på, den rider i mål i 2020.

år har produceret et nav i støbejern til Askos vaske-

Der er tale om vort forslag til de politiske partier om, at
borgere skal kunne trække udgifter fra til professionel
reparation og vedligeholdelse af hvidevarer.

maskiner.

♥
♥

♥

Jo flere, der anvender professionel reparation (når det
giver mening i forhold til energi, komfort mv.), jo færre
funktionsduelige apparater smides væk.
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JULEN STARTER I KØKKENET

Vi er enige med Alternativet, der i 2016 fremsatte et

Julen står for døren, og for de fleste starter

forslag om netop dette – og i øvrigt i samme åndedrag

den i køkkenet. Der skal bages, steges,

foreslog reduceret momssats for reparation og vedligehold-

brases og koges. Når julen først er overstået,

else.

så står den for mange på en sundere livsstil. Begge

Cirkulær økonomi kommer ikke af sig selv. Cirkulær øko-

dele kræver de rigtige hvidevarer og småapparater,

nomi skal være noget, borgerne kan deltage aktivt i. Vælge

uanset om det er til en selv eller som en gave.

til i øjenhøjde.

Læs vores guide til julens bedste produkter.

Den økonomiske effekt af forslagene har Alternativet bereg-

THERMEX 60 ÅR

net til ca. 100 mio. DKK om året for momssænkningen og

Thermex i Hjørring kunne i oktober fejre 60 års jubi-

90 mio. DKK om året for skattefradraget.

læum, og den innovative, danske emhætte-virksom-

Ikke store penge i samfundsperspektiv. Men et symbolsk

hed afholdt en reception for at fejre 60 år med frisk

vigtigt skridt i retning af at etablere den cirkulære økonomi

luft i Danmark.

i vores hverdagsverden.
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Reaktionerne på APPLiA Danmarks forslag tyder på, at
forslaget (som vil være en revision af BoligJobOrdningen)
nyder bred politisk accept.
Efter et Folketingsvalg – uanset udfaldet – vil der være al
mulig grund til at tro, det også bliver en realitet.
GOD LÆSNING – OG GODT NYTÅR

BLACK FRIDAY

♥

Forbrugere og detalihandlen har taget det amerikanske koncept Black Friday til sig. Vi bringer en billedreportage fra Elgiganten og Power i Odense, hvor
mange ivrigt stod i kø for at sikre sig et godt tilbud.
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FORSIDEFOTO: Tungt dansk fingeraftryk på globalt produkt: støbejerns-nav fra Valdemar Birn A/S i Holstebro i
alle Askos vaskemaskiner. Læs om det smukke navn og
dets funktion i artiklen om samarbejde mellem Birn og
Gorenje/Asko på side 6. Foto: Henrik Egede
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LAD OS
GØRE DET
ENKELT AT
VASKE TØJ.
SMARTFLEX
NYE
WaveActive
DISHWASHERS OG
VASKEMASKINER
FROM GORENJE.
TØRRETUMBLERE.

gorenje.dk
gorenje.com

Vi ved, at du har bedre ting at tage dig til end at tænke på
vasketøjet. Derfor har vi designet de nye Gorenje WaveActive
vaskemaskiner og tørretumblere, for at du kan få de bedste
vaskeresultater med minimal indsats. Takket være den unikke
IonTech-teknologi fjerner de op til 30 % flere pletter og sikrer, at
tøjet krøller mindre. Det betyder, at du kan bruge din tid på de
vigtige ting i livet.

BRANCHEN OG VERDEN
KVALITET PÅ PRISPORTALER SKAL HÆVES
Prisportaler er ikke altid, hvad de giver sig ud for at være.
Inden for hvidevarer og elektronik er hovedudfordringen, at nogle portaler markedsfører sig som brede, men i realiteten kun dækker en mindre del af markedet.
Det betyder, at forbrugeren på de portaler kun ”ser” en mindre del af markedet.
Det er Forbrugerrådet Tænk, der har kigget prisportalerne efter i sømmene.
Forbrugerrådet Tænk og APPLiA Danmark er enige: forbrugerne har krav på fair
og gennemskuelig produktinformation.
Derfor kan en frivillig mærkningsordning for portaler og et øget tilsyn hos forbrugerombudsmanden være vejen frem.
Poul Poulsen – fra hvidevarer til
projektdirektør i el-retur

NY PROJEKTDIREKTØR
HOS EL-RETUR
El-retur har tilknyttet POUL POULSEN,
tidligere lande-ansvarlig hos BSH Hvidevarer, som projektdirektør.
Poul Poulsen får ansvar for at udrede
og afslutte alle forhold, der vedrører
DanWEEEs konkurs. Det skal sikres,
at oprydningen efter DanWEEE foregår korrekt i forhold til økonomi og
miljø.
Poul Poulsen var i årene 2014-2018
formand for FEHA, nu APPLiA Danmark.

HAIER OVERTAGER
CANDY HOOVER
Den kinesiske elektronik-producent
Haier har købt den italienske virksomhed Candy, der også markedsfører
Hoover.
Ifølge internationale finansaviser er
købsprisen 475 mio. €.
Haier hører hjemme i byen Qingdao
nord for Shanghai. Haier er blandt de
største elektronik-producenter i verden.
Haiers overtagelse af Candy er
det andet kinesiske opkøb i Europas
hvidevareindustri i år. Tidligere på året
købte Hisense den slovenske producent
Gorenje.

BFE SPLITTER OP
BFE - radio/TV branchens producentforening med rødder tilbage til 1949 –
har valgt at splitte sig i to.
BFE (Brancheforeningen for ForbrugerElektronik) fusionerer på mediesiden med Danske Mediedistributører
og vil fremover have fokus på dansk
infrastruktur og program-indhold.
På hardware-siden er LFE (Leverandørforeningen af ForbrugerElektronik)
i færd med at undersøge muligheden
for at etablere ”et bredere organisatorisk samarbejde”, der afspejler, at fladskærme og audio-produkter i stigende
grad er knyttet sammen med anden
forbrugerelektronik.

AMAZON KOMMER
I 2019
Otte ud af ti danske net-butikker
(78%) forventer, at Amazon inden
længe vil snuppe markedsandele i
Danmark – og at danske netbutikker
vil miste omsætning som følge af det.
Det fremgår af en analyse, FDIH
– e-handelens interesseforening i
Danmark – har foretaget.
Ifølge branchens direktør, Niels
Ralund, forventes Amazon at gøre
sit indtog i dansk net-handel i 2019.

MADENS FOLKEMØDE PÅ LOLLAND-FALSTER
Folkemøder er blevet en folkesag.
Efter det politiske folkemøde på Bornholm og det kulturelle folkemøde på Mors
er turen i 2019 kommet til Madens Folkemøde
Engestofte Gods ved Maribo lægger rammer til det ny folkemøde i dagene
10.-11. maj 2019. Formålet er at få en seriøs og åben debat om Danmarks fremtid
som mad-land: Hvordan sikrer vi omstilling til bæredygtig produktion? Og hvordan kan Danmark blive ved at indtage en gastronomisk førerposition?
”Madens folkemøde skal
være et sted, hvor man mødes
én gang om året og tager
den store samtale om, hvor
vi skal hen som madland”,
siger Kasper Fogh, bestyrelsesformand for Madens
Folkemøde.
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VASKEMASKINERNES
VOLVO
HOLSTEBRO / HENRIK EGEDE

DR

Kontant bragte for et par
år siden et kritisk indslag
om, at moderne vaskemaskiner er bygget til at gå i stykker.
Det lød for skidt til at være sandt – og
det var det da også. Vaskemaskiner
holder, i gennemsnit, mere end ti år hos
forbrugerne.
De, der vil have mere konkret syn for
sagen med vaskemaskiners holdbarhed,
kan tage en tur til Holstebro.
Her producerer den hæderkronede
støberivirksomhed Vald. Birn A/S nemlig en kernekomponent til en vaskemaskine, der i den grad symboliserer
”eco-design” og stabilitet.
Vald. Birn A/S har i snart ti år for
Asko (Gorenje) produceret det nav
(eller lejehjul) på bagsiden af vaskemaskinen, der holder tromlen fast.
Navet ligner et cykelhjul og har ”eger”
ud, så tromlen i denne vaskemaskine,
med et særligt suspensionssystem, er
hængt stabilt op.
Den danske komponent er støbejern
– bygget 100% af stålskrot og dermed
er maskinens komponent ikke alene
et eksempel på dansk produktion til
hvidevarebranchen, men også på
”eco-design” og 100% cirkulær økonomi.
På Frøjkvej i Holstebro produceres
derfor, uden det store offentlige kendskab, på den måde, som alle mener skal
være den rigtige i fremtiden.
Peter Frost Jepsen, CCO hos Vald.

6
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Birn A/S, tøver med at sige, at vaskemaskinen hermed er ”konstrueret som
en Volvo”, men han fastslår, at en maskine med en sådan konstruktion og en
sådan styrke i jernet, er ”designet til at
holde længe”.
”Vores komponent til Asko er dannet
i SG-jern, støbejern med kuglegrafit,
som giver stor styrke og sejhed. Magnesium binder kulstoffet i kugler og giver
betydelig større styrke end fx gråjern,
hvor et tilsvarende nav ville splintres i
vores produktion”.
”Det kan godt være, komponenten
er lidt dyrere end gråjern, men den er
også meget bedre”, siger Peter Frost
Jepsen, der er vært for Hvidvare-Nyts
besøg på støberiet.
Vald. Birn A/S producerer mange
tusind støbejerns-nav om året, som

sendes til Sverige – og derefter til Slovenien.
Det vestjyske input til den globale
hvidevareindustri kan forekomme
anonymt, men det er det faktisk ikke.
Lokalt ved man udmærket godt, at
Asko-vaskemaskinen har en lokal komponent indbygget i ryggen.
I den lokale Skousen Holstebro på
Nyholmvej 9 står – prominent i udstillingen – en gennemsigtig ASKO vaskemaskine, der patriotisk fremhæver det
lokalt producerede nav:
”Vi fortæller altid gerne vore kunder
historien om, at den her maskine har et
nav, der er produceret ude på Frøjkvej
- og om, at det i det hele taget er en god
vaskemaskine. Det er ikke helt sjældent,
at det fører til salg”, lyder det fra Skousen i Holstebro.

FAKTA
Vald. Birn A/S i Holstebro er med 850 ansatte (550 i Holstebro) et af de største
jernstøberier i Nordeuropa.
Foruden komponenten til Asko leveres stålkomponenter primært til transport
(fx Volvo-lastbiler).
Vald. Birn A/S er største private virksomhed i Holstebro. Moderselskabet blev
grundlagt i 1896.
I dag består koncernen også af opkøbte virksomheder i ind- og udland, bl. a.
Tasso A/S, Odense, Ulldals Støberi, Vejen samt Kockums Maskin AB, Kallinge,
Sverige.
Vald. Birn. er et miljørigtigt støberi. Den del af el-forbruget, der overstiger
100 mio kWh pr. år, kommer fra vindkraft – til forskel fra mange konkurrenter,
der baserer produktion på energi fra kul eller atomkrraft.
Lejekryds i støbejern indgår i alle Askos vaskemaskiner.

Jernet i vaskemaskinens
nav er 100% genbrug.

Made in Holstebro.
Det lokale nav til
Asko-maskinen vises
stolt frem i Skousen,
Holstebro.

Jul på vej – snapshot
fra produktionen hos
Valdemar Birn A/S.

HVIDVARE-NYT 6 • 2018

7

Annonce

GRAM

Efterårskampagne 2018
GRAM kører i perioden 1. oktober til 31.
december 2018 en kampagne med et gratis
sæt teleskopudtræk med 75 % udtræk til
alle kunder, der køber et GRAM komfur eller
indbygningsovn med sideribber.

Jørgen Høljund, Hvidt og Frit, Stefan Lebrot, ELON Group og Jacob Bjerg Iversen,
Hvidt og Frit.

HVIDT OG FRIT BLIVER
STØRST I NORDEN
VIA NYT SAMARBEJDE

Et eller flere stabile sæt teleskopudtræk
i komfur og ovn giver ekstra komfort og
sikkerhed under tilberedningen. Udtrækkene
er flytbare, så plader, rist og bradepande
tipper ikke, når de trækkes ud. GRAM tilbyder
nu alle kunder et sæt teleskopudtræk med
75 % udtræk ved køb af et GRAM komfur
eller indbygningsovn.
Butiksmateriale
Til at understøtte salget i butikkerne har vi
produceret stickers til at sætte på produkterne samt A6 løsblade til uddeling til
kunderne, så de kan se betingelserne og
registrere deres køb på GRAMs hjemmeside.
GRAM sender derefter teleskopudtrækket
direkte til kunden.

Den 1/1 2019 indgår Hvidt og Frit i et nyt nordisk
samarbejde med Svenske ELON Group.

Online markedsføring
I hele perioden understøttes kampagnen
bredt med online markedsføring.

S

www.gram.dk
GRAMs website vil ligeledes være opdateret
med information om både produkter, kampagne og link til registrering af køb.

ammen med islandske Heimilistæki, norske Euronics, finske
Veikon Kone og danske Hvidt og
Frit bliver ELON Group Nordens største
indkøber med det største antal butikker
med produkter til hjemmet, blandt andet hvidevarer og husholdningsapparater. I kraft af den nye samarbejdsaftale
med ELON Group effektiviserer Hvidt
og Frit sine indkøb, hvilket får stor betydning for Hvidt og Frits position på
det danske marked.
”Samarbejdet med ELON Group
giver os fantastiske muligheder for at
skabe mere fordelagtige indkøbsvilkår,
som vil gavne vores kunder,” siger
Jørgen Højlund, direktør i Hvidt og
Frit. ”Jeg ser det nordiske samarbejde
som en stor forretningsmæssig mulighed i Danmark, der med en stærkere
profil ud mod slutkunden åbner for
yderligere ekspansion af kæden i form
af nye medlemmer.”
Fra og med d. 1/1 2019 vil alle de
fem nordiske samarbejdspartnere fore-

8
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tage deres indkøb via ELON Group.
”Hvidt og Frit har en central rolle på
det danske marked og har ligesom os et
udpræget fokus på hele tiden at skabe
øget kundeværdi,” siger Stefan Lebrot,
koncernchef i ELON Group. ”Dette samarbejde giver Hvidt og Frit suveræne
stordriftsfordele, samtidig med at de
kan blive ved med at arbejde tæt på det
lokale marked og kunderne, som de har
gjort med stor succes i mange år.”
Alle samarbejdsaftaler er underskrevet og koordineringen af indkøbsprocesserne er begyndt for at sikre, at kunderne på de respektive markeder får
gavn af samarbejdet med det samme.
Hos Hvidt og Frit ser man frem til at
præsentere fordelene for kunderne
allerede i 2019.
”Denne form for samarbejde er fremtiden og giver os de bedst mulige forudsætninger for at udvikle os,” siger Jørgen
Højlund fra Hvidt og Frit. ”Det her samarbejde er et klokkeklart eksempel på,
at ét plus ét kan være lig med tre.”

Vi ønsker alle vores kunder en god jul samt
et godt nytår.

Køb et GRAM komfur eller indbygningsovn
og få et gratis sæt teleskopudtræk
gram.dk/kampagne

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥
♥

INGEN JUL UDEN KØKKENAP
Køkkenapparater er afgørende for julen, for uden dem lander der ikke en and på
julebordet, og juledagenes hygge starter som oftest i køkkenet. På samme måde er
køkkenapparaterne oplagte at lægge under juletræet, for i takt med at madlavning
er blevet en allemands-hobby, er interessen for køkkenapparaterne steget. Om det
er til sous vide, en god kop kaffe eller en lækker juice, så vil danskerne ikke gå ned
på udstyr, og derfor har vi spurgt medlemmerne om, hvad deres bud er på det perfekte
apparat til julen 2018. AF JAKOB LARSEN MEDGYESI.

❄

❄

❄❄

JUL MED BOSCH
Uanset om det er til en gave, eller om det er til at gøre den
travle juletid lidt nemmere, så har Bosch de helt rigtige produkter. Her er deres bud på julens produkter.
FLEKSIBEL STØVSUGER
Bosch Unlimited Serie 8 er perfekt til den grundige rengøring i
juledagene, til en hurtig rengøring undervejs eller til en alsidig
julegave, der kan erstatte eller supplere den traditionelle gulvmodel, så er en ledningsfri håndstøvsuger et hit.
Ledningsfri, men med muligheden for at øge driftstiden
takket være udskifteligt batteri fra Power4ALL 18 volts
batterisystemet.
BLENDER TIL FØR, UNDER – OG EFTER JULEN
En god blender er et grundlæggende element i ethvert
køkken, både i julen, og når kalorieniveauet skal ned
i januar. Om det er en gave til en selv eller til en, man
holder af, så er Vitaboost fra Bosch et oplagt valg.
Med over 30.000 omdrejninger pr. minut og tre automatiske programmer til sunde smoothies, milkshakes

❄

JUL MED GRAM

❄❄

Køkkenet er en helt central del af julen, og hjertet af køkkenet

og supper.

❄

❄

er ovnen. Uden ovn, ingen and eller flæskesteg. Her kan Gram
byde på en række ovne med pyrolyse, der sørger for, at den
fede julemad ikke sætter sig på sidebenene af ovnen.
PERFEKTE RESULTATER OG NEM RENGØRING
Julemaden kan jo godt være en fedtet affære, og så er det
jo skønt, at ovnen klarer rengøringen. Det er netop, hvad en
række af Grams ovne gør med pyrolyse.
Topmodellen hos Gram har derudover en række features,
der gør livet lettere i december, blandt andet ægte varmluft,
der giver en perfekt varmefordeling, der gør det muligt at tilberede flere ting på en gang. Den indbyggede SMART-TIMER
kombinerer avanceret teknologi med intuitiv betjening og
gør madlavningen endnu nemmere. Enkle strejf på den store
touch screen giver dig hurtig og nem adgang til de mange
ovnfunktioner, automatikprogrammer, elektronisk kogebog
samt mulighed for at gemme dine favoritindstillinger.
Ovnen byder desuden på teleskopudtræk og UltraCold ovnlåge, der sikrer, at ovnlågen aldrig bliver brændende varm.

10
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PPARATER

❄
WITT KITCHEN KØKKENMASKINE
Den nye køkkenmaskine fra Witt Kitchen
serien er din nye køkkenassistent. Den
har unik planetarisk rotation i skålen og
en stor 4,5 liter skål og pynter på ethvert

❄

JUL MED WITT

❄

køkkenbord.
Maskinen har en
kraftig 1000 W
motor, og der medfølger dejkrog,
piskeris, spade

Witt har en lang række brands i stald,

WITT CLASSIC NUTRIBLENDER

og stænklåg. Som

og blandt dem finder man mange, gode

Lav dine egne sunde smoothies, lækre

ekstratilbehør kan

gaver her i december. Uanset om det er

supper eller kværn din egen krydderi-

du købe Witt

til madlavningen eller til den gode kaffe,

blanding. Witt Classic Nutriblenderen

Kitchen kød-

så finder man det i Witts sortiment.

er stærk nok til også at klare nødder

hakker og kage-

og bælgfrugter, så du kan lave

plade.

SAGE PRÆSENTERER EN LILLE NY

❄

mandelmælk eller male kaffe.

Sage udvider deres populære og eks-

Witt Nutri Blenderen er udstyret

klusive espressofamilie med Sage the

med en kraftig 1000 W motor,

Bambino, der er den første espresso-

der leverer over 18.000 om-

maskine i sin klasse med fuldautomatisk

drejninger i minuttet, som

mælkeskummer, og hvor du kan indstille

kan hakke, blende,

både temperatur og tekstur. Ingen opvarm-

røre, purere og

ningstid – den er klar, når du er.

meget mere.

❄

JUL MED MIELE
I år sætter Miele fuld knald på julegaveidéerne
ved at smide en stor jule-cashback-kampagne efter
en lang række Miele-produkter. Din kunde kan fx
købe den poseløse støvsuger Blizzard CX1 Comfort
Powerline i sort og få kr. 500,- direkte retur til sin

❄

konto. Miele Blizzard CX1 sikrer høj hygiejnestandard med den innovative støvseparering og lever
naturligvis op til Mieles krav om enestående betjeningskomfort og perfekt rengøringsevne.
Alle Mieles robotstøvsugere er også en del af julekampagnen.

og CM6-maskiner er der kr. 500,- i cashback, og på alle CM7-

Din kunde får kr. 350,- retur ved køb af en Scout RX1 og kr.

maskiner er der hele kr. 750,-. Det eneste det kræver er, at pro-

500,- ved køb af den nye Scout RX2, der fås både med og uden

duktet er købt i kampagneperioden 1. november - 31. december

HomeVision. Men ikke nok med det – der er også jule-cashback

2018, og at din kunde efterfølgende registrerer købet på imiele.

på alle Mieles fritstående espressomaskiner. På Mieles CM5

dk/cashback inden d. 31. januar 2019.
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Uovertruffen
alsidighed
Unik løfte funktion og
udtrækkelig slange
betyder, at du nemt
kan gøre rent over og
under møbler.

Sund vejrtrækning
Forsegler støv og renser
udblæsningsluften
i 5 trin.

Tag en pause
- hvor som helst
Du kan parkere Pure F9
i opretstående stilling
hvor som helst, takket
være det selvstående
design.

Det bedste fra
begge verdener
En ledningsfri
støvsuger, der på
en enkelt opladning
efterlader dit hjem
upåklageligt rent.

Verdensnyhed
Electrolux Pure F9

Tilbehøret til
denne støvsuger

Tilbehøret til denne støvsuger

3i1

Tilbehøret varierer på de forskellige modeller
Se mere på www.Electrolux.dk

Designet
til måden
vi lever
på i dag

♥

♥

♥

♥ ♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

❄

❄
❄

JUL MED DE’LONGHI
De’Longhi tilfredsstiller ethvert kaffebehov i julen 2018, uanset

baseret kaffe. Man kan tilberede en bred vifte at kaffetyper via

om man er til espresso-baseret kaffe, eller om man er til en

det intuitive display eller den tilhørende app.

klassisk filterkaffe – eller den trendy pour-over kaffe, hvor man
slipper for den besværlige tilberedning. Maskinerne er perfekte

CLESSIDRA

både som gaver til andre, eller hvis man vil være sikker på at

Clessidra har fået sit navn efter det italienske ord for timeglas, og

kunne servere en velsmagende kop kaffe for gæsterne i julen.

det er tydeligt at se hvorfor med dens unikke design. Maskinen
skifter let mellem to funktioner, hvor man med den ene får en

PRIMADONNA CLASS

helt klassisk filterkaffe, der bliver tilberedt ved den helt perfekte

De’Longhis Primadonna Class er en brugervenlig, fuldautomatisk

temperatur. Med pour-over funktionen får man en slow brew-

espressomaskine, der gør det nemt at lave en velsmagende kop

kaffe, der er en klassisk bryggemetode, der giver en mere intens

kaffe, uanset om man er til espresso, americano eller en mælke-

og aromatisk kop kaffe.

❄

❄

JUL MED GORENJE
Blandt Gorenjes bud på julegaven eller den perfekte følgesvend
til julemaden finder man to funktionelle støbejernsgryder med
et unikt design samt en grillpande til induktion.
DEEP RED STØBEJERNSGRYDER
De lækre røde støbejernsgryder fra Gorenje kan bruges på alle
komfurer, kogeplader og induktionskogeplader. Gryderne kan
også bruges i ovnen. De holder godt på varmen og har en
non-stick emalje belægning.
Støbejernsgryden kan bruges til supper, sammenkogte
retter med grøntsager og/eller kød, braisering af kød, kødretter, desserter og sågar til hjemmebagt brød. Den kan
bruges på alle typer af kogeplader og ovne.
GRILLPLADE TIL INDUKTION
Få perfekte stegeresultater med
denne grillplade fra Gorenje.
Kan bruges med alle brands.
Grillpladen giver stor fleksibilitet til induktionspladen og
giver mulighed for at grille i
køkkenet. Grillpladen er en
oplagt julegave til hjemmekokken.
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JUL MED MELITTA

❄

Melitta er et af de førende mærker inden for kaffebrygning i Europa, og i mange danske hjem er det
kun naturligt, at det er en Melitta, der laver kaffen.
Faktisk er den mest solgte kaffemaskine i Danmark
netop en Melitta Excellent, og derfor er det kun
naturligt, hvis valget i julen falder på en Melitta –
både som gave og til kaffen i julen.
MELITTA® AROMAFRESH®- BRYG KAFFE MED
FRISKMALEDE BØNNER
Med den nye AromaFresh kaffemaskine tilbyder
Melitta en maskine af høj kvalitet i rustfri stål,
der kombinerer kaffenydelse, kvalitet og friskhed.
Duften af friskmalede kaffebønner giver en perfekt
kaffenydelse.

❄

JUL MED ELECTROLUX

❄

Electrolux’ bud på julens produkter er et par uundværlige apparater til hjemmet og til køkkenet, nemlig en fleksibel blender og en ledningsfri støvsuger

MELITTA® EXCELLENT 5.0
Danmark mest solgte kaffemaskine i moderne udvikling med flere premium produktfordele.
Brygningsteknologien, certificeret af ECBC
(Golden Coffee Bean), bekræfter den fremragende
aromatiske kaffesmag.
Med Aroma Control funktionen får man den bedste kaffe selv ved få kopper.
Det moderne design kombineret med den højeste

– en kategori, der takket være stærkt forbedrede batterier er blevet et must i

produktkvalitet og innovative funktioner, garanterer

husholdningen.

perfekt kaffenydelse.

DROP LEDNINGEN I JULEN
Den nye Chili Red Pure F9 er en ledningsfri støvsuger, der rengør dit hjem på
en enkelt opladning på samme niveau som en traditionel støvsuger. Med den
unikke fleksible hovedenhed har du alsidigheden til at rengøre både under
lave møbler og i høje hjørner samt turbomundstykke for fremragende opsamling af snavs og dyrehår fra polstrede overflader
BLENDERE TIL STORE OG SMÅ KØKKENER
Explore 7 Compact Blender har to dedikerede opskriftsprogrammer designet
med forskellige hastigheder, pauser og pulsfaser for at forbedre den endelige
tekstur og smagsoplevelse. Blenderen har
to pulshastigheder,
f.eks. hastighed 1 for

❄

❄

tykkere resultater som
Hummus og hastighed 2 til cremede
supper.
Explore 7 Blender
har fire opskriftsprogrammer og en unik
PowerTilt® teknologi
som bibeholder farve,
friskhed og næringsstoffer i dine ingredienser ved at blande
dem forsigtigt og
præcist.

❄❄

❄
HVIDVARE-NYT 6 • 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.

♥

♥

♥

♥

♥ ♥

❄

♥

♥
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♥

♥

JUL MED WILFA
Wilfa sørger både for lækkerierne til julen og giver dig mulighed for nemt at lave lækre
og næringsrige juicer til at klare vinteren med praktiske køkkenapparater, der er perfekte
til at skabe en hyggelig december og til at lægge under træet.
HJEMMELAVET IS PÅ EN TIME
Ismaskinen Vanilje fra Wilfa laver den lækreste hjemmelavede is på blot en time. Kom
de ingredienser i, som du ønsker i din is, start maskinen – og efter blot en time har du
halvanden liter lækker, hjemmelavet is.
WILFA JUICEMASTER

❄

Juicemasteren fra Wilfa er en kraftig slow-juicer på 150 watt med keramisk
kværn, som giver ekstra styrke og ikke tager farve til sig fra frugt og grøntsager.
Juiceren har en lyddæmpet motor, som gør det behagelig at lave juice og få dækket

❄

❄

det daglige behov for vitaminer og mineraler.
FÅ GOURMET-VAFLER MED HJERTEROM FRA WILFA
Wilfas gourmet-vaffeljernet Hjerterom sikre med sine dobbelte plader

perfekte, sprøde vafler – som både kan nydes i søde og salte versioner,
der matcher ethvert måltid.

Vafler behøver ikke kun
at høre til det søde
køkken. Der findes
talrige sprøde opskrifter på varme
usødede vafler, der
kan

nydes til en lækker
middag.

❄

JUL MED SAMSUNG
Samsung byder på to innovative produkter, der gør de travle juledage langt nem-

Dual Flex-ovn er den perfekte løsning.
Ovnen har et ovnrum på 75 liter, så

mere i familiens skød, nemlig et køle-

der er plads til den helt store kalkun til

skab, der holder styr på alt det praktiske

jul, men nøjes man med en mindre fugl,

samt en ovn, der gør det langt nemmere

så kan ovnrummet deles op i to, hvor

at lave den perfekte julemiddag.

man kan tilberede mad ved forskellige
temperaturer. Så kan anden og flæske-

FAMILY HUB
Samsung Family Hub-køleskab holder
styr på det hele – lige fra familiens af-

stegen være færdige samtidig.
Rengøringen klares med pyrolyse – et
must, når man laver julemad.

taler, julens opskrifter til indkøbene.
Samtidig kan man med View Inside se,

❄

om man nu også har nok fløde til maden
– også når man er ude for at handle.
Køleskabet giver også mulighed for
at lave huskelister til de travle juledage på den store skærm, som også
kan bruges til at se julefilm og høre julemusik, mens man laver julemaden, takke

❄

være de mange apps.

❄

DUAL FLEX
De færreste har plads til to ovne, men de
fleste kunne godt bruge en ekstra, når
julemaden skal tilberedes. Samsungs

HVIDVARE-NYT 6 • 2018
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JUL MED PHILIPS

❄❄

Kaffe og en god nats søvn er to ting,

let op. En dårlig start på dagen kan på-

der kan hjælpe én igennem de lange,

virke ens produktivitet på arbejdet og

danske vintermåneder, og Philips har

derfor er det ikke så underligt, at vi bli-

to produkter, der er perfekte til for-

ver stressede og kommer i dårligt humør.

målet – til under træet eller som lidt
velfortjent selvforkælelse.

Philips Somneo hjælper dig både med
at falde i søvn og vågne mere behageligt op. Med fald-i-søvn funktionen

JUL MED NILFISK
Hjemmet er i fokus i julen, og her er en god

FALD LETTERE I SØVN OG VÅGN

RelaxBreath trækker du vejret i

MERE BEHAGELIGT OP

takt med et behageligt lys, og med

Vi går den lange vinterperiode i møde

vågn-op funktionen stiger lyset grad-

og for mange kan denne omstilling

vist, ligesom en rigtig solopgang og din

gøre det ekstra svært at vågne udhvi-

krop vil vågne mere behageligt op. Du

støvsuger helt uundværlig. Nilfisk byder i år
ind med to modeller, der kan hjælpe med at

❄❄

holde hjemmet skinnende rent, når gæsterne
rykker ind til årstidens mange sammenkomster.
NILFISK HANDY – LET OG LEDNINGSFRI
EKSPRESRENGØRING
2 i 1 stickvac-støvsuger, som altid er klar til
brug.
Smart ledningsfri stickvac-støvsuger, som
klarer de små rengøringsopgaver legende let.
Støvsugeren har en stick-enhed, hvor du
let kan frigøre en håndholdt enhed. Stickenhedens mund stykke har
både lys og roterende børste.
Det er derfor nemt at se og
opfange hår, støv og snavs
under eksempelvis sofaen.
Nilfisk Handy er ledningsfri og genopladelig, hvilket
gør den nem at rengøre med.
Og så er den altid klar til

❄

❄

JUL MED THERMEX

brug. Samtidig er den nem

Køkkenet er omdrejningspunkt i

at opbevare, da håndtaget

de fleste hjem i juledagene, og vi

kan foldes.

tilbereder langt mere mad end normalt
– om det så er til julefrokost, julemiddag eller

NILFISK SELECT –

til nytår. Thermex har den perfekte løsning til

PERFEKT TIL ALLER-

at holde hjemmet fri for os, også selvom man

GIKEREN

ikke har aftræk til det fri.

Nilfisk Select er en støvsuger med effektiv filtre-

UNDGÅ EN JUL I RØG OG DAMP

ring og nem betjening.

Thermex PLASMEX filter

En effektiv støvsuger med

Med et Thermex Plasmex-filter behøver

mange fordele og kompakt

du ikke aftræk til det fri. Plasmex

design, der gør den nem

filtret fjerner madosen fra køkkenet.

at håndtere og opbevare.

Plasmex filtret placeres på emhæt-

Dette er en støvsuger

tens udblæsningsstuds og kan an-

designet til familier med

vendes på både nye og ældre emhætter.

en eller flere allergikere.

Plasmex-filtret er et elektronisk filter der opfanger

Støvsugeren reducerer støv-

96,5% af lugtgener og sender luften retur til dit

niveauet effektivt i dit hjem,

køkken. Plasmex filtret skal hverken udskiftes eller

takket være HEPA 14 filteret.

vedligeholdes, og forventet levetid er på intet

På denne måde er du sikret

mindre end 10 år. Med Thermex plasmafilter får

mod allergener.

du ren luft i køkkenet og sparer på varmeregningen.
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JUL MED MOCCAMASTER

Kaffemaskinen er naturligvis helt i centrum, når det kommer til jul med Moccamaster,
og her er deres metalrøde variant helt oplagt. Uanset om det er som en gave til andre
eller en selv.
vil vågne med den samme fornemmelse,
som når du vågner af dig selv og være

Og kaffen har hos de fleste danskere noget helt afgørende til fælles med julen –
nemlig hygge og et afbræk i hverdagen.

mere udhvilet og mindre stresset.
KAFFEN: ET BREAK I DEN TRAVLE HVERDAG
KRUS ELLER KANDE TIL DELING

Fra den skummende, lune Café Latte på frokostcafeen til termokanden med sort filter-

SENSEO® SWITCH 3in1 er den eneste

kaffe i personalestuen på den kommunale genbrugsplads. Kaffe kommer i mange afskyg-

3-i-1 kaffemaskine til både kaffepuder

ninger, men funktionen er den samme: Den varme kaffe fungerer som både pausesignal,

og filterkaffe.

isbryder og tryghedsskabende nydelsesmiddel. Kaffen indbyder til samtale og maner til

Med SENSEO® Switch 3in1 kan du
nemt brygge dig en kop eller et krus,
eller du kan vælge at brygge den klassi-

eftertænksomhed i en travl hverdag. Vi har alle brug for en kaffepause. Ja, selv dem, der
ikke drikker kaffe, kalder det også for en kaffepause.

❄

Det giver os lige et break, når vi har travlt. Når vi sidder med noget svært eller lige har

ske filterkaffe i termokanden – den per-

brug for luft til hjernen for at holde fast i koncentrationen, er en tur til kaffemaskinen

fekte kaffe til enhver lejlighed og smag.

det, der for mange skal til.

❄

JUL MED SMEG
Smegs ikoniske design er et sikkert hit

funktionen kan du bestemme, om du vil

Det er et uundværligt husholdningsappa-

året rundt i ethvert køkken og under jule-

nyde din kaffe alene eller i selskab.

rat til hurtig og smart madlavning.

på årets julegaver er en stavblender og

KREATIVITET I KØKKENET

komplet tilbehørspakke, som giver mange

en filterkaffemaskine – perfekt til det

Overrask dine gæster med et fantastisk

flere anvendelsesmuligheder.

nordiske marked, hvor det stadig er filter-

måltid tilberedt på nul komma fem.

kaffen, der hersker ude i hjemmene.

HBF02-stavblenderen er designet til at

træet. Den italienske virksomheds bud

Den nye stavblender kommer med en

leve op til kravene holdbarhed,
DRIK DIN MORGENKAFFE MED STIL!

funktionalitet og brugervenlighed

Smegs nye kaffemaskine giver dig mulig-

med sit ergonomisk designede

hed for at forkæle dig selv med lidt luk-

håndtag, der giver sikker og nem

sus hver dag. Ved at brygge frisk lækker

håndtering.

aromatisk kaffe med rig smag, hvor du har
mulighed for at vælge den aroma

❄❄

intensitet du foretrækker.
Maskinen er udstyret
med en aromaindstillingsknap og et digitalt
LED display og ur / timer
med Auto Startfunktion. Ved
hjælp af ’4 Cups’-

HVIDVARE-NYT 6 • 2018
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OptiGrill er en kontaktgrill med sensor og avanceret teknologi for perfekte grillresultater hver gang.
En sensor måler råvarens tykkelse og justerer automatisk tid og temperatur herefter. Indikatoren angiver
kødets tilberedningsgrad fra rare til well-done. Grillen har op til 9 automatiske programmer* til forskellige
fødevarer samt manuel funktion til frugt og grønt.
Se mere om OptiGrill og de forskellige modeller her: www.obhnordica.dk

PÅ 4T9V
-50

UGE

*Afhængigt af model
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JUL MED KITCHENAID
KitchenAids klassiske køkkenmaskiner er uundværlige i løbet af

❄

december, hvor maden og den hjemlige hygge er i højsædet. I år
har de to gode bud på maskiner, der kan gøre livet lettere, eller
som er oplagte at give i gave til et madglad familiemedlem.

❄

SUND LIVSSTIL MED NY KITCHENAID FOODPROCESSOR
KitchenAid, pioneren inden for køkkenmaskiner,
gør det nu endnu nemmere at tilberede friske
og sunde retter hurtigt og effektivt med ny
7 cup foodprocessor.
Kun din fantasi sætter grænser for,
hvad du kan lave med den effektive
og multifunktionelle foodprocessor, der
klarer det hele – lige fra gulerødder til
agurker, æbler, tomater, oste og meget
mere. Det medfølgende tilbehør giver dig
fuld frihed til at tilberede en alsidig række
af ingre-dienser, så du fx kan lave hakkede
krydder-urter, nøddesmør, salsa eller
hjemmelavet hummus.
KITCHENAID FEJRER 100 ÅR MED
JUBILÆUMSMODEL

❄

limited edition-udgave i anledningen af KitchenAids 100-års
jubilæum.
KitchenAid fejrer i 2019 sin 100-års fødselsdag med en
jubilæumsversion af den verdensberømte standmixer, der på

KitchenAids legendariske standmixer

bedste vis repræsenterer KitchenAids arv og historie med en

bliver nu lanceret som en eksklusiv

original-inspireret farve og et lækkert, oprindeligt design.

❄

JUL MED NESPRESSO
Hos Nespresso er kaffen naturligvis i høj-

Nespresso har introduceret et helt nyt

sædet – også til jul. Og hvorfor ikke unde

kaffesystem: Vertuo. Med banebrydende

alle sammen brygges ved blot et enkelt

sig den luksus at gøre det lidt nemt at

Centrifusion-teknologi skabes den ultima-

tryk på knappen.

få en god kop kaffe i den travle måned?

tive bryggeoplevelse. Indsæt blot en kaffe-

Eller at glæde en, man holder af med en

kapsel og luk låget – når den er aktiveret

BARISTA

maskine, der gør livet lidt lettere uden at

vil maskinen aflæse stregkoden på kaffe-

Med Barista-maskinen kan du udforske

gå på kompromis med smagen?

kapslen, hvorefter kaffen brygges med op

en verden fuld af lækre opskrifter og

til 7000 omdrejninger i minuttet, hvilket

muligheder. Maskinen fungerer som en

skaber en udsøgt crema.

mælkeskummer, der kan tilberede alt fra

Den alsidige maskine leverer et perfekt

80ml Double Espresso og 40ml Espresso,

forfriskende iskaffer til mere avancerede

resultat i 5 forskellige kopstørrelser:

kaffeopskrifter, der kan konkurrere med

414 ml Alto, 230ml Mug, 150ml Gran

dine yndlingsopskrifter fra caféerne.

Lungo som minder om en Americano,

Touchskærmen og appen gør det nemt

❄

at navigere mellem opskrifterne.

❄
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JUL MED LG
LG byder på produkter, der både kan

styre enheder i hjemmet, som er kompa-

bruges til, at tøjet bliver perfekt til julen

tible med Google Assistant, hvilket blandt

og nytår og den perfekte julegave i form

andet omfatter LGs egne smart home-

skab, der hurtigt og nemt forfrisker de

af en højttaler, der kan bruges til at styre

apparater. Med Google Assistant integre-

fleste typer tøj ved hjælp af damp. LG

hjemmets produkter, samtidig med at

ret kan du styre disse apparater og andre

Styler fjerner dårlige lugte, glatter krøllet

man hører julemusik.

tilsluttede enheder med din stemme - det

tøj og allergener og har en buksepresse i

bliver hjemmets smarte hub!

døren. Den er perfekt, når du skal op-

LG XBOOM WK7

friske bluser, jakkesæt eller en strikket

Den smarte højtaler LG WK7 er nok den

LG STYLER

sweater. LG Styler fås i brun og hvid og

bedste hårde pakke, du kan finde under

LG Styler er LGs nyeste innovation inden

kan placeres alle steder, hvor der er en

juletræet i år! LG WK7 kan bruges til at

for tøjpleje. Styleren er et smart damp-

stikkontakt.

❄

JUL MED GROUPE SEB
Trendy kaffe, sous vide og småapparater

af Cromargan® rustfrit stål 18/10 er en

til små køkkener. Groupe SEB byder på

ny produktkategori af plads-, ressource-

en lang række produkter, der er perfekte,

og energibesparende produkter født.

både som gave og som køkkenhjælp i

WMF KITCHENminis® klarer sig lige så

julen.

❄

❄

godt som de ”store” uden at gå på kompromis med funktionalitet og kvalitet.

WMF KITCHENMINIS®
WMF KITCHENminis® passer selv til

IMMERSION SOUS VIDE PRO, 15 L

små køkkener, og kan kombineres som

Går du efter de bedste madlavningsresul-

du ønsker. Med WMF KITCHENminis®

tater som kok i eget køkken?

Immersion Sous Vide Pro er den ultimative måde for tilberedning af perfekt
kød, fisk, frugt og grøntsager. Cirkula-

tionspumpen roterer vandet og opretholder en konstant og præcis temperatur,
så maden tilberedes ensartet og til perfektion – hver gang!
SEATTLE POUR OVER KETTLE
Vær din egen barista!

❄
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Seattle har et elegant design med smarte,
men enkle funktioner. Håndtaget er ergonomisk designet for bedre balance og
stabil hældeteknologi. Den snævre form
på røret sikrer en langsom og præcis vandstyring. Ideel til pour over-kaffe!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SMAGEN AF PARIS

600KR.
FÅ OP TIL

I RABAT PÅ NESPRESSO MASKINER*

+50

KAFFEKAPSLER I GAVE VED
REGISTRERING AF MASKINEN
HOS NESPRESSO

Vejl. pris

1.899,-

❄
Vejl. pris

1.999,Vejl. pris

799,Nespresso Boutique København · Nespresso Boutique Magasin Du Nord · Nespresso Boutique Field’s · Nespresso Boutique Rødovre
Nespresso Boutique Magasin Lyngby · Nespresso Boutique Odense · Nespresso Boutique Aarhus · Nespresso Boutique Salling Aalborg

* DKK 200,- rabat ved købspris fra DKK 599,- • DKK 400,- rabat ved købspris fra DKK 999,- • DKK 600,- rabat ved købspris fra DKK 1.899,i perioden 21.11.2018 – 31.01.2019 (se vilkår og betingelser på www.nespresso.com).

PRODUKTNYT

ANNONCE

DANSK STEMMESTYRING AF DIN
IROBOT ROOMBA® ROBOTSTØVSUGER
Hidtil har vi kunnet stemmestyre vores Wi-Fi-forbundne
robotstøvsugere med engelske kommandoer med Alexa
kompatible enheder. I løbet af vinteren kan din Roomba
også stemmestyres med Google Assistant/Google Home
og endda med danske kommandoer.
iRobot udvider de måder, hvorpå du kan interagere med din Wi-Fi®-forbudne
Roomba® robotstøvsuger. I løbet af denne vinter bliver alle Wi-Fi-forbudne Roomba
robotstøvsugere kompatible med Google Assistant / Google Home. Med danske kommandoer kan du stemmestyre din robot og bede den om at ”starte”, ”stoppe”, ”pause”
samt ”at køre til opladning” på dansk. Stemmestyring via Google Assistant / Google
Home er en af de spændende nyheder i iRobot HOME appen, som er tilgængelig i
App Store og Google Play.
”IRobot søger kontinuerligt muligheder inden for det Wi-Fi-forbundne hjem for
på den måde at sikre, at vores kunder får den bedst mulige oplevelse med vores rengøringsrobotter,” sagde Colin Angle, formand og CEO for iRobot. ”Stemmestyrede
enheder har indtaget markedet, og blevet en stor succes. Derfor er er det klart,
at kunderne kræver enklere
måder at interagere med et
stigende antal apparater og
tekno-logier i hjemmet.”
Roomba e5s Wi-Fiforbindelse og Google
Assistant / Google Home
gør det nemmere end
nogensinde at planlægge
din rengøring via iRobot
HOME-appen, imens du
selv er på farten.

PHILIPS VIL FORBEDRE
MUNDHYGIEJNEN
Philips har lanceret eltandbørsten ProtectiveClean med en teknologi, der er specielt egnet til
at beskytte munden fra tandkødsbetændelse.
Tandbørsten giver en skånsom rengøring,
en friskere mund og hvidere tænder. En smart
tryksensor informerer om, når man trykker for
hårdt, og BrushSync-funktionen vælger programmet ud fra, hvilket børstehoved man har
valgt. Sonicare-teknologien, som Philips bruger
i alle deres eltandbørster, er inspireret af professionel tandpleje.
Philips Sonicare ProtectiveClean er en skånsom og effektiv elektrisk tandbørste i en god
prisklasse, hvor vand og tandpasta bliver presset
ned mellem tænderne og ind under tandkødskanten.
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Connect
dit hjem
Det er efterhånden blevet kutyme
altid at have mobilen lige ved
hånden. Den bliver brugt til at læse
mails, danne sig et nyhedsoverblik
– den viser os vej, den bliver tilmed
brugt som personlig træner og ikke
mindst som kamera, der foreviger
de vigtige øjeblikke i hverdagen.
Så hvorfor ikke connecte hele
hjemmet og betjene hjemmets
hvidevarer via mobilen og andre
digitale enheder.
Med Home Connect kan du bruge
tiden på julehygge og familien.
Hent opskriften til den perfekte
juleand på appen og send den
til ovnen, og din julemenu bliver
perfekt.
Endnu en smart løsning er, at du
på din mobiltelefon kan tjekke, om
du har alt til julemiddagen hjemme
i køleskabet, mens du står nede i
supermarkedet.
Med Home Connect produkter i
samtlige produktgrupper i vores
varemærker Bosch og Siemens,
giver opkobling og betjening
med Home Connect en effektiv
hverdag med fuldt overblik og
bekvemmelighed.
Vi takker for det gode samarbejde
og den stærke indsats, I alle har
ydet i årets løb. Vi glæder os til
2019, hvor forbrugerne, I og BSH
med sikkerhed får endnu flere
ønsker til innovative hvidevarer
opfyldt.

BSH Hvidevarer
ønsker jer alle en
glædelig jul og et
rigtig godt nytår.

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

Gør dit hjem smartere med
Wi-Fi tilsluttede hvidevarer.
Gør dit hjem smartere med Siemens og Home Connect.
Wi-Fi-tilslut dine hvidevarer og opdag en verden fyldt
med muligheder. siemens-home.bsh-group.com/dk
Fremtiden flytter ind.
Siemens Hvidevarer

BLACK FRIDAY
I BILLEDER
Black Friday er blevet en stor begivenhed i Danmark, hvor forbrugerne flokkes
til butikker, både de fysiske og online, for at få et godt tilbud. Hvidvare-Nyt
tog i den forbindelse forbi to større elektronikbutikker i Odense for at lodde
stemningen.

AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

E

n råkold morgen i november
stimler en gruppe på omkring
30 mennesker sig sammen foran
Elgiganten i Odense. Omtrent det samme antal mennesker står foran Power
få hundrede meter væk, hvor de dog
kan stå inde i varmen. Scenen er langt
fra dem, man ser fra USA, hvor folk
bogstavelig talt vælter over hinanden
for at komme først til de vilde tilbud.
Og den er såmænd også langt fra dem,
man kunne se til Black Friday for få år
siden, hvor der var lange køer.
Forklaringen er simpel. Da vi snakker
med medarbejderne i de to butikker,
fortæller de, at det herhjemme ikke
handler om enorme besparelser på
nogle få produkter, men om solide besparelser på produkter, som de til gengæld får rigeligt hjem af. Der er store
besparelser, men der er nok til alle. En
medarbejder i Elgiganten fortæller dog,
at vi skal prøve at vende tilbage tidligt
på eftermiddagen, hvor der vil være
langt flere mennesker.
PARKERINGSBØDER PÅ STRIBE
Klokken 12 ved den samme butik er det
ikke til at få en parkeringsplads. Folk
holder i stor stil ulovligt parkeret, og en
p-vagt går og deler bøder ud i rigeligt
mål. Her er rift om pladserne, og der
er langt flere mennesker i butikkerne.
Mange af dem vil dog nok ærgre sig
over, at deres besparelser bliver ædt
op af en parkeringsafgift. Stemningen
uden for butikkerne var kaotisk, både
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på grund af kampen om parkeringspladserne, men også da folk fik øje på
parkeringsvagternes sedler under
vinduesviskeren.
MÅLRETTEDE KUNDER
Stemningen i butikkerne var dog mere
rolig de mange mennesker til trods. Der
var blevet sat rigeligt med personale
ind, som med sikker hånd guidede kunderne til at træffe de rigtige valg. Og
hvor de morgenfriske mødte op for at
se, om der skulle være et godt tilbud på
en tablet, en mobil, et fjernsyn eller en
robotstøvsuger, så handler det nu om
at få topprodukter til en favorabel pris.

Og her er de hårde hvidevarer eftertragtede.
Medarbejderne i både Elgiganten
og Power fortæller, at det er highendprodukter inden for vask og opvask samt
støvsugere, der er det helt store hit. Der
ryger også mange kaffemaskiner over
disken, men det er særligt de dyre vaskemaskiner og opvaskemaskiner, hvor der
er rigtig gode besparelser at finde.
Omsætningen på Black Friday 2019
kan blive den største nogensinde herhjemme, og handlen foregår både på
nettet og i butikkerne – og det er bestemt ikke de billigste produkter, som
folk går efter i elektronikvare-husene.

BLACK FRIDAY – EN UNG TRADITION
Black Friday er for handelen, hvad 1. søndag i advent er for kirkeåret.
Det er i al fald en af de mulige definitioner på et fænomen, som i 2010’erne er
vokset fra ingenting til at blive en ”fast del” af danskernes bevidsthed.
Black Friday er den folkelige betegnelse for fredagen efter Thanksgiving i USA,
som er fjerde torsdag i november. Dagen har siden 2005 været den travleste indkøbsdag i USA:
Black Friday-begrebet stammer oprindelig fra Philadelphia, hvor navnet blev brugt
om den trængsel af fodgængere og biler, som prægede på dagen efter Thanksgiving.
Efter 1975 fik detailhandelen – også uden for Philadelphia - øjnene op for, at dagen
kunne ses som indledning til julehandelen og handelsåret i det hele taget.
I 2013 tog nogle danske webshops initiativ til at indføre Black Friday i Danmark
med særlige slagtilbud. Allerede i 2015 blev Black Friday den største handelsdag
i Danmark nogen sinde, målt i Dankort-transaktioner. Ifølge Nets var Black Friday
2017 – igen – største handelsdag nogensinde med en Dankort- omsætning på
2,1 mia. DKK.
Black Friday fik i øvrigt 2018 konkurrence af den ny ”Singles Day”, som fandt
sted 11. november – og som har kinesisk forbillede.
Kilde: Wikipedia & Nets

BLACK FRIDAY
– 31% OVER EN NORMALUGE
Hvad betyder Black Friday, dagen og ugen, for
afsætningen af elektronik?
GFK, det tyske analyse-institut, målte i 2017
effekten af Black Friday inden for salg af hvidevarer og elektronik.
Tendensen er, at Black Friday-ugens afsætning
vokser år for år – i 2017 med 14% i Tyskland og
27% i Frankrig.
Black Friday-ugens livlige salg kannibaliserer
ikke i væsentlig grad på det øvrige salg, men
fremmer opmærksomhed om produkterne. Inden
for vaskemaskiner var afsætningen på Black
Friday-ugen i 2017 31% større end afsætningen
i en gennemsnitlig uge.
GfK undersøgte Black Friday i 13 vest- og østeuropæiske markeder.
Kilde: GfK

De garvede kunder, der trodsede vinterkulden, kunne varme sig med kaffe og
rundstykker ved Elgiganten i Odense.

Køerne til kassen
var lange ved
middagstid i de
store elektronikvarehuse.

▼

▼
Nogle butiker
havde dagstilbud
hele ugen op
til Black Friday,
der i flere butikker strækker sig
weekenden over.

WEBKABEL OG FORBRUGEROMBUDSMAND
Black Friday er en stor handelsdag – med al den panik og uro, det medfører, hos forbrugere
og erhvervsdrivende.
Et overgravet web-kabel i Stilling ved Skanderborg – fra udbyderen Powerhosting – fik en
række web-shops til at gå i sort hele formiddagen fredag den 24. november.
Udsalgs-fænomenet følges også tæt hos i Forbrugerrådet TÆNK og hos Forbrugerombudsmanden.
»Vi er altid opmærksomme på prismarkedsføring. Det gælder også, når der kommer sådan
nogle særlige dage«, siger specialkonsulent Carsten Strøjer fra Forbrugerombudsmanden til
Politiken.
I 2017 fandt Forbrugerombudsmanden bl. a. dyner, puder, døre og vaskemaskiner, hvor
black friday-tilbuddet ikke var helt så godt, som reklamerne lovede.
Forbrugerombudsmanden ligger også på vagt på Black Friday 2018 – men vil ikke fortælle
medierne hvor og hvordan….

Medarbejderne måtte møde tidligt for
at forberede årets største salgsdag.

Støvsugere
var blandt de
største hits til
Black Friday.

ANNONCE

FRISK LUFT
I 60 ÅR
28. oktober 1958 fik Thorkild Christensen, tidligere
søfyrbøder og telegrafist, næringsbrev som ”handlende”
inden for ventilatorer.
HJØRRING

26.

oktober 2018 – 60 år efter – kunne den virksomhed, der senere blev
bygget op omkring Thorkilds aktiviteter, fejre jubilæum med 200 deltagere. Medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere samt ikke mindst
familierne bag virksomheden.
Virksomheden, der oprindelig hed Thermor, hedder i dag Thermex.
Virksomheden, der oprindelig blev stiftet og lå på Valhøjs Allé i Rødovre, ligger i
dag på Farøvej i Hjørring.
Ved receptionen talte to medlemmer af ejerfamilien – Christian Klitgaard og hans
bror Poul samt virksomhedens direktør Henrik Stegenborg Andersen og direktøren
for APPLiA
Danmark,
Henrik Egede.
Thermex
er i dag en
virksomhed
med primært
marked i Danmark og salgsafdelinger i
Norge, Sverige,
Finland samt
Spanien.
Thermex har
gennem de
60 år flere
gange været
først med produktnyheder
inden for luftfornyelse, fx
”smedejernsemfanget” fra
1970’erne og
Jakob Jensendesign i 2000.
Seneste innovationer er bl.a.
Thermex Link
og plasmafiltre
til emhætter og
emfang.
he
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Året 2018 blev et spændende Miele-år
med bl.a. introduktionen af den poseløse
støvsuger Blizzard CX1 og robotstøvsugeren Scout RX2 med HomeVision. På
køkkensiden har en sortimentsudvidelse
inden for fritstående espressomaskiner
sat prikken over i’et. Seneste nyhed er
vores CM 7750 CoffeeSelect med hele
tre forskellige bønnebeholdere, der giver
dig mulighed for at perfektionere din
kaffespecialitet med den helt rigtige kaffebønne. Du vil opleve en mere intens espresso eller en blødere, rundere og mere
cremet cappuccino. Med den nye CM7espressomaskine får du et bredere udvalg af muligheder end på nogen anden
maskine på markedet og endnu mere
brugervenlighed, fleksibilitet og kaffenydelse. Og så kan den betjenes via
miele@mobile-appen.
(Hint: Husk at din kunde får cashback på
Blizzard CX1 Comfort Powerline i sort
samt alle robotstøvsugere og fritstående
espressomaskiner).
MIELE – BEDST I TEST
2018 blev også året, hvor TÆNK kårede
en stribe Miele vaskemaskiner som
”Bedst i test”. Miele indtager de syv
første pladser i testen og kan kalde de
fem første maskiner for ”Bedst i test”.
Det kan vist ikke blive mere overbevisende. Miele har desuden testvindere
inden for kategorierne: Støvsugere, tørretumblere, emhætter og køle-/fryseskabe.
2019 BLIVER ET STORT MIELE-ÅR
Der er et stort Miele-år forude. Miele fylder nemlig 120 år til næste år, og det skal
fejres. Du kan se frem til et år med store,
innovative produktintroduktioner samt
præsentationen af et helt nyt og supereksklusivt brandunivers med masser af
kampagner, som vil bakke dit salg op.
Vi ser frem til et tæt og godt samarbejde
med alle vores forhandlere omkring såvel
nyheder som vores eksisterende sortiment.

Rigtig glædelig jul!

Siden 1899

Vi ønsker alle vores forhandlere
en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår!
Miele. Immer Besser.

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 4327 1310 · www.miele.dk

SHOPPEDE FOR 11 MIO. KR. PÅ ÅBNINGSDAGEN

9.000 FEJREDE
NY POWER I HOLBÆK
Flere end 9.000 besøgende lagde fredag den 9. november vejen forbi POWERs nye
butik i Mega Center Holbæk, der med en omsætning på 11 mio. kr. på åbningsdagen
overgik alle elektronikkædens forventninger.
AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

F

redag morgen stod flere end 1.100
kunder i kø foran POWERs nye
POWERHOUSE i Holbæk, der er
elektronikkædens 13. butik i Danmark
– og første butik på Sjælland uden for
Storkøbenhavn. Da de 80 POWER-medarbejdere klokken 22 lukkede dørene,
havde flere end 9.000 besøgende lagt
vejen forbi den nye butik, hvor de havde købt elektronik og hvidevarer for i
alt 11 mio. kr.
”Det har været en fuldstændig forrygende åbningsdag og weekend for
vores nye POWERHOUSE. Vi havde en
forhåbning om, at godt 5.000 nordvestsjællændere ville lægge vejen forbi
vores åbningsfest – og en intern målsæt-

ning om at nå 5 mio. kr. i omsætning.
Så vi er selvfølgelig lykkelige over at
tage imod flere end 9.000 besøgende
og nå hele 11 mio. kr. i omsætning fredag. Den fantastiske velkomst bekræfter os i, at vi gør det rigtige ved at være
bannerfører for billigere og mere gennemsigtige priser på elektronik og
hvidevarer,” siger Jesper Boysen, direktør hos POWER.
SJÆLLÆNDERNE GIK AMOK I
STØVSUGERE
På åbningsdagen købte kunderne blandt
andet flere end 600 computere og tab-

lets, 600 hårde hvidevarer, 750 mobiltelefoner og fitnessprodukter samt ikke
mindre end 1.800 støvsugere og andre
små-elektriske husholdnings apparater – svarende til to styk i minuttet. ”Vi
har lovet sjællænderne lavere priser og
øget konkurrence inden for elektronik
og hvidevarer. Det har de nu fået, og
det bliver vel modtaget. Gennem hele
weekenden har vi – udover tusindvis af
holbækkere – haft besøgende fra hele
Nordvestsjælland, der har taget turen
til Holbæk for at gøre en ekstraordinær
god handel. Sikke en modtagelse,” siger
Jesper Boysen.

SALGSTAL FOR ÅBNINGSDAGEN
Flere end 600 HÅRDE HVIDEVARER
Flere end 300 TV
Flere end 300 LYDPRODUKTER
Flere end 1.800 STØVSUGERE OG ANDRE SMÅ-ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSAPPARATER
• Flere end 600 COMPUTERE OG TABLETS
• Flere end 750 MOBILTELEFONER OG FITNESSPRODUKTER
•
•
•
•

Direktør Jesper Boysen klipper snoren og
åbner dermed POWER i Holbæk.
Glade kunder på vej ind i butikken.
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APPLiA Danmark har fint fremmøde til
sine medlemsmøder – og der bliver
lyttet koncentreret, når oplægget er
godt. Her servicechefer i fuld koncentration bag vandkanden, mens
Annette Havlit forklarer, hvad der kan
ligge bag høj kundetilfredshed.
Foto: he.

MEDLEMSMØDE MED
NÆR FREMTID I FOKUS
GLOSTRUP – DE KOMMENDE ENERGIMÆRKER.

D

en kommende EPREL-database for energimærkede
produkter.
Det kommende, liberaliserede marked for WEEE.
Den nære fremtid var i fokus, da APPLiA Danmark
torsdag den 1. november havde ca. 40 ledere fra producenter og importører i branchen samlet til det sædvanlige
medlemsmøde. Der – som ofte før – foregik på Glostrup Park
Hotel.
Vi Thang La fra Sekretariatet for Ecodesign og Energimærker forklarede om den køreplan, der foreligger for
reskaleringen af energimærker – og den database, der med
start 1. januar 2019 kobles til.
Klaus Bro Bystrup, Aalborg Kommune, og Kristoffer
Hvidsteen, nordisk miljøchef i Accenture, gav et indblik i
de nye forretninger for funktionsduelige brugt udstyr, der
åbner sig, når lovgningen om WEEE (el-skrot) liberaliseres
fra og med slutningen af 2019.
he

TAL MED KUNDEN
VALLENSBÆK

Tal med kunden! Ikke til kunden. Ikke om kunden.
Det var budskabet fra Annette Havlit, kundeambassadør i Arbejdernes Landsbank, da hun holdt oplæg for
servicecheferne i branchen for hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater tirsdag den 6. november.
Arbejdernes Landsbank er ni år i træk kåret som den
bank med største kundetilfredshed i Danmark – og
Annette løftede sløret for nogle af de teknikker og
arbejdsredskaber, der ligger bag en høj kundetilfredshed.
Senere på dagen var der udvalgsmøde med bl. a.
revision af servicetekniker-uddannelserne og håndværkerfradrag på agendaen.
he
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60 ÅR = 60 MDR.’S GARANTI
THERMEX
DANSK DESIGN OG KVALITET SIDEN 1958
Thermex, (oprindeligt Thermor), blev grundlagt
i 1958. Kerneprodukterne var de første år alene
baseret på mindre ventilatorer til brug på toiletter, kontorer, i forretninger, restaurationer
og lignende lokaler, hvor der var behov for luftfornyelse.

med fedtfilter, lys og styring. Dengang kendt
som ”smedejernsemfang” i dag blot kaldet
emfang. Hensigten med denne nyskabelse var
at forene design og funktion i èn enhed. Det
første ”rigtige” emfang hed Model Fanø og blev
lanceret i 1976.

HISTORIENS FØRSTE EMHÆTTE
I 1965 introducerede Thermex den første egentlige emhætte “Model Turbinette” en køkkenventilator, uden lys og filter til placering over
komfuret.

Emfanget blev fra starten en rungende succes
og er den dag i dag en fast bestanddel i køkkenet verden over.
Udover Danmark er Thermex
også tilstede med egen
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HISTORIENS FØRSTE EMFANG
I midten af 1970’erne designede, serie-producerede og lancerede THERMEX, som de første på
markedet nogensinde en dekorativ emhætte

Turbinette
anno 1958

RA

Vi fejrer
60 års jubilæum

60
ÅR

med 60 måneders garanti
på alle Thermex emfang.
Betingelse for 60 mdr.’s garanti er,
at købet af emfanget skal være
foretaget i kampagneperioden fra
1/9-2018 til 31/12-2018 og skal
registreres på www.thermex.dk.

THERMEX SCANDINAVIA A/S

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

