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refine
your
choice
EICO har gennem 
tiden været med 
til at skabe et 
banebrydende nyt 
syn på emhætter. 
Årtiers erfaring, 
sammen med sans 
for innovativt design, 
med fokus på 
kvaliteten i anvendt 
materiale og på 
udvikling af ny 
teknologi, har bragt 
EICO på forkant i sin 
branche. 

Det inspirerende program 
fra eico er stort og kan ses på 
www.eico.dk

følg os på
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NYT MEDLEM: SILVERLINE

Efter en pause er Silverline igen medlem hos APPLiA 

Danmark. Silverline er Tyrkiets største producent af 

emhætter og er stærkt repræsenteret på det danske 

marked med løsninger til alle behov.

STØVSUGERE UDEN ENERGIMÆRKE

Siden d. 18. januar 2019 har energimærket for 

støvsugere været sat ud af kraft, så butikkerne ikke 

må anvende energimærket for støvsugere. EU er  

– måske – klar med ny energimål for støvsugere i 

2021.

TEMA: BRØD
Brødets historie går over 

14.000 år tilbage. Brød 

har været en fast del af 

menneskets kost lige så længe. 

Brød kan laves på et utal af måder, 

og nye teknologier og en øget interesse for traditio-

nelle ingredienser har gjort det muligt for forbrugerne 

at lave brød af høj kvalitet i hjemmet.

VASKEMASKINEN FLYTTER IND 

UNDER HÅNDVASKEN

Den danske VVS-virksomhed 

Baheko har i samarbejde med bran-

chen siden 2015 tilbudt en løsning, 

hvor vaskemaskinen kan flyttes ind 

under håndvasken på badeværelset. 

AF HENRIK EGEDE

LONGEVITY

Et spøgelse går gennem Europa …

Nej, det er ikke starten på det kommunistiske manifest, du 

skal læse – men Hvidvare-Nyt.

Og alligevel: der går faktisk et spøgelse igennem Europa i 

”home appliance” branchen.

Spøgelset er de utallige pressehistorier i Danmark og i Europa, 

som handler om, at hvidevarer har indbygget ”planlagt udløb”, 

og at forbrugerne skifter ud i dag i et helt andet tempo, end 

de gjorde tidligere.

”Hvidevarer holder 3-8 år”, stod der senest i dagbladet 

Politiken.

Her i bladet vil vi gerne én gang til slå fast, at der for begge 

påstande er tale om urbane myter. 

Formentlig inspireret af, at vi – ganske rigtigt – skifter andre 

former for elektronik hurtigt ud, fx mobiltelefoner og printere.

Og inspireret af, at bjergene af elektronik-skrot vokser, og at 

vi, både forbrugere og industri, med FN's klimamål in mente 

skal blive endnu bedre til at passe på klodens ressourcer. 

I pressehistorierne bliver hvidevarer slået sammen med elek-

tronik.  

Vi skal imidlertid skelne. Forbrugerne behandler ”fast moving 

consumer goods” og hvidevarer forskelligt. 

Vi bringer derfor her i bladet (på side 10) Energistyrelsens 

officielle vurdering af, hvor længe de enkelte produkter i 

gennemsnit står i hjemmet hos forbrugeren. Det er 10 år+ 

–  og mange skiftes først, når der er brug for det, og det kan 

betale sig energimæssigt.

På engelsk findes det fine begreb ”longevity”. (De danske 

ord ”holdbarhed” og ”livslængde” er ikke helt så præcise).

Forbrugere og branche kan og skal sikre ”longevity”. Vi skal 

gøre dette gennem korrekt anvendelse, fornuftig vedligehold, 

reparation, refurbishment og lovlig skrotning, når produktet 

er udtjent. 

Rygtet om hvidevarernes hurtige død er overdrevent. 

Lad os forholde os til fakta – mane spøgelset i jorden og 

holde øje med, om forbrugerne en dag begynder at skrotte 

vaskemaskinen i samme tempo som mobiltelefonen eller 

printeren.  
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BLIV PROFESSIONEL KOK 
HJEMME I DIT KØKKEN!

SUNDE  
MÅLTIDER 
MED DAMP  
OG SOUS VIDE 

gorenje.dk
OFFICIEL OVN 

MASTERCHEF 2019

Avanceret dampteknologi skaber  
tør damp og distribuerer det jævnt  
i ovnrummet. 
Den skånsomme damptilberedning 
sikrer at vitaminer og mineraler be-
vares i maden. Da temperaturen kan 
indstilles med 1 oC nøjagtighed, er 
sous vide tilberedning muligt. Og ikke 
nok med det, ovnen kan også bruges 
til konventionel brug. 



BRANCHEN OG VERDEN
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60 ÅR – RECEPTION 

Branchen og samarbejdspartne-
re fejrede fredag den 8. februar, 
at branchedirektør Henrik 
Egede fyldte 60 år.

Det hele foregik på Charlot-
tenlund Fort – og ca. 150 men-
nesker deltog i løbet af eftermid-
dagen.

MICHAEL BILDE JENSEN  
fra Gram holdt en tale for fød- 
selaren, hvor han betonede, at 
APPLiA Danmark i dag står/er 
stærkere og mere synligt end før.  

ENERGISTYRELSEN 
FLYTTER

Energistyrelsen er i februar flyttet  
fra Amaliegade i København til et 
nyopført hus på Kalvebod Brygge.

Energistyrelsen deler fremover  
domicil med Banedanmark, Vej 
direktoratet, Boligstyrelsen og Byg-
nings-styrelsen. Det ny hus vil rum- 
me i alt 2000 medarbejdere.

Energistyrelsen havde domicil  
23 år i Amaliegade.

APPLIA-DIREKTØR I 
ADVISORY BOARD 

HENRIK EGEDE, APPLiA Danmarks 
direktør, er nyt medlem af Advisory 
Board for kampagnen Stop Spild af 
Mad.

Stop Spild af Mad er den frivillige 
græsrodsbevægelse, der i 2008 blev 
startet af Selina Juul, og som siden har 
medvirket til en markant reduktion af 
madspild i Danmark.

Henrik Egede skal sidde i Advisory 
Board sammen med andre branche- 
direktører og interessenter, fx. tidl.  
EU-kommissær Connie Hedegaard, 
tidl. fødevareminister Karen Hækkerup 
og erhvervsmanden Flemming Besen- 
bacher, Carlsberg.

FORHANDLING OM FRADRAG

SKATTEMINISTER KARSTEN LAURITZEN 
(V) tilkendegav kort før valget, at han ønsker  
at forhandle en forbedret 'BoligJobordning'  
med øgede fradrag for borgerne.

APPLiA Danmark ønsker, at vedligehold  
og reparation af hvidevarer og elektronik i 
nkluderes i den fremtidige ordning.

APPLiA skrev i marts sammen med Christel 
Schaldemose, MEP for Socialdemokratiet, et 
indlæg i Altinget om emnet. 

MANIFEST FOR EUROPA 

Valget til Europaparlamentet finder 
sted i slutningen af maj – i Danmark 
søndag den 26. maj.
APPLiA Europe har som noget nyt dan-
net et ”manifest”, der forklarer både 
borgere og politikere betydningen af  
at have en stærk branche for Home  
Appliances i Europa.

APPLiAs manifest kan findes på 
https://www.applia-europe.eu

WITT: 
EL-LØBEHJUL STIKKER AF  

Witt A/S – i APPLiA kendt som impor-
tør af hvidevarer – er blandt de første 
på det ny marked for lovlige el-løbehjul.

Witt har agentur på løbehjulet Nine-
bot (by Segway).

Afsætningen i årets første måneder  
har været positiv – og der er ”et yder- 
ligere potentiale, når vejret bliver varm- 
ere”, lyder det fra Thomas Jæger Molzen,  
ansvarlig for Witt E-Commute. 

Produkterne forhandles af bl. a.  
Elgiganten, Skousen og Fri Bike Shop.

BRANCHEDAG 2019: 
FREMTIDEN ER FEMININ

De kvindelige forbrugeres købekraft 
var i centrum, da APPLiA Danmark 
afholdt branchedag torsdag den  
11. april 2019 på Kongebrogården i 
Middelfart.

Klaus Schrøder fra design-people 
gav dokumentation for, hvad kvinde-
lig købekraft har gjort ved andre 
brancher.

Desuden var Amazons forventede 
indtog i Danmark på programmet – 
samt naturligvis generalforsamling 
for APPLiA Danmark. Mere om  
branchedagen i næste Hvidvare-Nyt. 

Michael Bilde Jensen.

Skatteminister Karsten Lauritzen.
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HERNING/IKAST

AF HENRIK EGEDE

Opmærksomme læsere vil opleve 
genkendelsens glæde.

I december-nummeret af 
Hvidvare-Nyt 2013 blev Herning-virk-
somheden JG Silverline præsenteret 
som nyt medlem – med ambitioner om 
”at vække kæmperne” på markedet for 
emhætter og emfang.

Silverline – Tyrkiets største producent 
af emhætter med base i den anatolske 
by Merzifon – er efter en kort pause nu 
igen medlem af producentforeningen.

”Vi er glade for at melde os ind igen. 
Vi var ikke utilfredse. Vi havde en om-
stilling, der krævede vi gjorde tingene 
lidt anderledes – men vi har brug for 
at følge markedet tæt og få inspiration 
inden for både salg og service”, siger 
Hakan Yilmaz, 38 år og Silverlines dan-
ske direktør.

OGSÅ OVNE OG KOGEPLADER

Silverline er i dag vokset til en virksom- 
hed på 14 personer – og har flyttet do- 
micil et par kilometer østpå, så man i 
dag bor på Eli Christensens Vej i Ikast.

Silverline betjener det danske, norske 

og svenske marked fra hovedkontoret 
– med salg, marketing og service. Af de 
tre markeder er det danske størst, men 
fra i år vil Silverline have øget fokus 
også på Norge og Sverige. 

Produktmæssigt er fokus på emhæt-
ter og emfang, som virksomheden har 
markedsført i Danmark siden 2005.

Dog vil både forhandlere og forbru-
gere opleve, at der snart også kommer 
indbygningsovne og indbygningskoge-
plader på markedet i Silverlines navn.

INGEN BØVL 

”Vores helt store styrke er, at vi har et 
enkelt set-up. Produkterne fremstilles i 
Merzifon – og vi har styr på hele kæden, 
så det er nemt at levere service”.

”Fordelen ved at handle med os er 
tryghed. Vi har opbygget et renommé, 
så forhandlerne ved, at med Silverline 
er der ingen bøvl. Det er den kerneværdi,  
vi også fremover vil arbejde ud fra”, 
siger Hakan Yilmaz, der har tillagt sig 
skæg siden første gang, Silverline var 
medlem.

Silverline giver i dag fire års garanti 
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på reservedele – og melder sig dermed 
ind i konkurrencen om at skabe tryghed 
også hos forbrugerne.

NYT I PORTEFØLJEN

Siden sidst har Silverline lagt nye pro-
dukter til porteføljen – ud fra en tanke-
gang om, at innovation er vejen frem i 
markedet.

Nyt i produktkataloget er bl. a. ”built-
under” emhætter, loftsemhætter og et 
centralsugs-spjæld, der egner sig til 
løsninger i boligkomplekser med mange 
lejligheder.

Foruden hvidevarer forsøger Ikast-
virksomheden sig i dag også uden for 
branchen – med støbejerns-isenkram af  
mærket Paleo (se: www.paleocooking.dk)  
og med plankeborde i kastanje og valnød,  
tilvirket i Anatolien.

”Vi er et handelshus. Med min bag-
grund har jeg gode muligheder for at se, 
om tyrkiske produkter kan gøre sig på  
det danske marked”, siger Hakan Yilmaz,  
der også i sommer handlede hurtigt, da 
det danske marked stønnede i sommer- 
varmen og der var behov for hurtig frem-
skaffelse af ventilatorer.

Silverline er repræsenteret på ca. 70 
markeder verden over – i dag med Dan-
mark som den største reference uden for 
Tyrkiet. 

”Danmark er et spændende reference-
marked for tyrkiske producenter. Her har 
kritiske forbrugere, som vil vide, hvad 
de køber – og som giver feedback”, siger 
Hakan Yilmaz.

DET SKÆVE HUS

Silverline rykkede i 2014 ind i et usædvanligt showroom: Det Skæve Hus i Herning.
Fabrikant Mads Eg Damgaard opførte det terning-formede hus i 1957 som show-
room for Egetæpper. Bygningen, der i dag er fredet, kendes af alle i Herning.
Silverline bruger Det Skæve Hus som showroom, til kundebesøg og til træning af 
butikspersonale. 

SILVERLINE 
- ET HANDELSHUS 
I HERNING 



Hakan Yilmaz, Silverlines dansk-
tyrkiske direktør, udlært i 1990erne 
hos Kurt Jensen, Hvidevareland i  
Herning. Uddannet på Erhvervs-
Akademiet Midtjylland. 

SILVERLINE – FAKTA

Silverline blev stiftet i 1994 
under navnet Gumusfon Metal 
Endustri ve Ticaret AS. Virksom- 
heden har hoved-kvarter i  
Merzifon i Amasya-provinsen 
nord for Ankara.
Silverline er ifølge virksomheden 
selv Tyrkiets førende producent 
af emhætter og emfang.

Virksomheden beskæftiger 
ca. 1200 medarbejdere på 
verdensplan.

Orange look – 
Silverline set indefra i 
Det Skæve Hus

Siden sidst har 
Silverline også 
loftsemhætter 
på programmet  
– fx den ny 
model Vega.  
Den kan supple- 
res med et krea-
tivt visuelt ind-
tryk, fx en illu-
sion om grene. 

Silverline har haft vækst – og tre gange været 
gazelle-virksomhed hos dagbladet Børsen. 
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?Energimærkningsforordningen for støvsugere blev i 

november 2018 annulleret, og annulleringen trådte 

i kraft den 18. januar 2019. Annulleringen gælder i 

hele EU og med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at 

det ikke længere er tilladt at anvende energimærket for 

støvsugere. Energimærket skal derfor fjernes på udstillede 

støvsugere og evt. på emballagen i butikkerne samt på 

internettet og i reklamer. 

 

EU-kommissionen arbejder på en ny energimærknings-

forordning, som forventes klar i foråret 2021. Det er kun 

energimærkningsforordningen for støvsugere, som er 

blevet annulleret, hvilket betyder, at støvsugere fortsat er 

omfattet af ecodesign. Annulleringen af energimærket for 

støvsugere påvirker ikke energimærkningsforordningerne 

på andre produktgrupper.

Energistyrelsen vil løbende opdatere ens.dk.

 

NYT FRA ENERGISTYRELSEN:

ENERGIMÆRKET 
FOR STØVSUGERE 
ER ANNULLERET
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?  Hvorfor er energimærket for 
støvsugere annulleret?
➜  En støvsugerproducent vandt i no-

vember 2018 en sag over EU-kommis-
sionen. Konsekvensen var, at energi-
mærkningsforordningen for støvsugere 
blev annulleret, med virkning fra 18. 
januar 2019.
 

?  Hvad sker der med energimærket i 
fremtiden?
➜  EU-kommissionen arbejder på en 

ny energimærkningsforordning for 
støvsugere, hvilket betyder, at annul-
leringen af energimærket for støvsu-
gere ikke skal ses som en permanent 
udfasning, men som en midlertidig 
udfasning af energimærket indtil den 
nye energimærkningsforordning for 
støvsugere træder i kraft.
 

?  Må man fortsætte med at benytte 
energimærket for støvsugere?
➜   Nej, da energimærkningsforordnin-

gen for støvsugere er annulleret, er det 
ikke længere tilladt at anvende energi-
mærket for støvsugere, hverken i fysiske 
butikker, på nettet eller i reklamer. Når 
støvsugere ikke længere er omfattet af 
en energimærkningsforordning, er det 

heller ikke tilladt at levere eller vise 
andre mærker, tegn, symboler eller på-
skrifter, som kan virke vildledende eller 
misvisende overfor kunderne ift. energi-
forbrug og energieffektivitetsklasse.
 

?  Påvirker annulleringen andre 
produktgrupper?
➜  Annulleringen af energimærknings-

forordningen for støvsuger påvirker 
ikke andre produktgrupper end støv-
sugere. 
 

?  Hvordan skal vi forholde os ift. 
støvsugere på nettet og i reklamer?
➜  Det er ikke længere tilladt at an-

vende energimærket og energipilen for 
støvsugere, hverken i fysiske butikker, 
på nettet eller i reklamer. I skal derfor 
sørge for, at energimærkerne for støv-
sugere i jeres sortiment ikke længere er 
tilgængelige. 
 

?  Hvordan påvirker annulleringen 
af energimærket kunderne?
➜  Da det ikke længere er tilladt at 

anvende energimærket for støvsugere, 
kan energimærket eller energiklasserne 
ikke længere benyttes som et salgsar-
gument. Støvsugere er fortsat omfattet 

af ecodesign, hvilket betyder at du kan 
vejlede dine kunder til at gå efter en 
støvsuger med et årligt energiforbrug 
der er mindre end 43 kWh/år og et 
støvniveau som er mindre end 80 dB.
 
? Skal støvsugere fortsat registreres 

i EPREL?
➜  EPREL er en database for energi-

relaterede produkter, og da støvsugere 
ikke længere er omfattet af en energi-
mærkningsforordning, skal støvsugere 
altså ikke registreres i EPREL. Allerede 
registrerede støvsugere i EPREL vil 
blive fjernet fra databasen.
 

?  Hvor kan vi finde hjælp og få 
vejledning?
➜  Energistyrelsen har fokus på at 

være behjælpelige med alle støvsugere- 
relaterede spørgsmål. Har du nogle 
spørgsmål, er du velkommen til at skri-
ve til sekretariat@eco-energimaerke.dk  
eller ringe på telefon 43305020. Du 
kan også holde dig opdateret på ens.dk  
eller tilmelde dig energistyrelsens 
nyhedsbrev.
 
➜ Yderligere information kan ses på 
www.ens.dk/ecodesign

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL



?
AEG OVNE MED DAMP

OPLEV DEN ÆGTE SMAG AF BRØD

SPRØD &  LUFTIG



HOLDER DE DER 
HVIDEVARER – OG 
KAN DE REPARERES …
Fakta om hvidevarers holdbarhed – og ”reparérbarhed”: 

HVIDEVARER – HOLDER DE? KAN DE REPARERES? 

Er det ikke bare blevet køb- og smid-væk det hele?
En artikel i Politiken Forbrug 14. februar 2019 fører – på baggrund af en  

defekt opvaskemaskine hos journalisten - flg. urbane myter til torvs:
• Hvidevarer har indbygget udløb
• Hvidevarer holder 3-8 år
• Hvidevarer kan ikke repareres

Politiken har, af uransagelige grunde, valgt ikke at bringe en korrektion af op-
lysningerne. 

DERFOR DETTE:

”Indbygget udløb”: Omfattende, officielle undersøgelser i Tyskland og Belgien 
(miljøministerier) har i 2015 og 2016 konkluderet, at der IKKE FINDES eksem-
pler på planlagt udløbstid (”planned obsolescence”) for hvidevarer.

Holdbarhed – se nedenfor (kilde Energistyrelsen). 

Reparation - 77 pct. af europæiske forbrugerne ønsker reparation af defekte 
hvidevarer – og 81% af påtænkte reparationer udføres (kilde: APPLiA Europe).

Kilde: Energistyrelsen – ElModel Bolig 2018 

Apparat                    Levetid, år i gennemsnit 
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Nye opvaskemaskiner 
fra Gram

Annonce

I foråret introducerer Gram A/S en nye serie  
opvaskemaskiner til underbygning. Introduk-
tionen sker løbende og bakkes op af online 
aktiviteter. Opvaskemaskinerne er med en helt 
ny indretning og har naturligvis mange spæn-
dende programmer og funktioner. De er dermed 
et godt alternativ til de forbrugere, som ønsker 
god kvalitet, brugervenlige produkter og ikke 
mindst et flot design. 

Der kan vælges mellem enkle maskiner med 
nem betjening og udskudt start. Maskiner med 
display, der både viser valg af program og 
tillægsfunktioner og hvor i processen, program-
met befinder sig. 

Til de rigtig kræsne forbrugere rummer 
sortimentet en topmodel med elegant og 
brugervenligt Full Touch display, flot indvendig 
belysning og en fleksibel bestikbakke, som 
er placeret som 3. niveau øverst i maskinen. 
Bestikbakken kan skubbes sammen og dermed 
give plads til høje glas i mellemste kurv. Bestik-
ket undgår at blive ridset, og det er nemt at 
holde orden og tømme bestikbakken. 

Sidst men ikke mindst, så er topmodellen i den 
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Nye opvaskemaskiner 
fra Gram

Annonce

I foråret introducerer Gram A/S en nye serie  
opvaskemaskiner til underbygning. Introduk-
tionen sker løbende og bakkes op af online 
aktiviteter. Opvaskemaskinerne er med en helt 
ny indretning og har naturligvis mange spæn-
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brugervenligt Full Touch display, flot indvendig 
belysning og en fleksibel bestikbakke, som 
er placeret som 3. niveau øverst i maskinen. 
Bestikbakken kan skubbes sammen og dermed 
give plads til høje glas i mellemste kurv. Bestik-
ket undgår at blive ridset, og det er nemt at 
holde orden og tømme bestikbakken. 

Sidst men ikke mindst, så er topmodellen i den 
allerbedste energiklasse, A+++. Flere modeller 
findes både i klassisk hvid og i rustfri stål. 
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Ny serie opvaskemaskiner fra GRAM
Sæt punktum for et veltilberedt måltid med en af GRAMs helt nye 60 cm opvaskemaskiner 
til underbygning. Vælg den model, der passer dig bedst og som har lige netop de program-
mer og funktioner, du har brug for. Sortimentet byder på flere varianter, klassisk hvid eller 
stål, med og uden display, flot lys og ikke mindst et meget lavt lydniveau helt ned til 39 dB. 
Fælles for alle er det elegante panel, det ergonomisk rigtige håndtag og en meget bruger-
venlig indretning. Du sparer også på energien, da alle modellerne er i energiklasse A++ 
eller A+++.  På topmodellen får du fleksibel bestikbakke øverst og et elegant Full-Touch 
display, som både viser alle funktioner og gør betjeningen ekstra nem.

Se de nye modeller på www.gram.dk

Erfaring #15 

Energi kan bruges på mange måder 
Ekstra lavt energiforbrug
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BAGEDYSTEN
Siden 2012 har Den Store Bagedyst 

på DR været en stor seersucces. 
I hver sæson kæmper 10 af Danmarks 

bedste amatørbagere om at blive kåret 
som den bedste amatørbager i Danmark.
Og det er ikke kun i Danmark, man bager 

løs i fjernsynet. Programmet, der er 
baseret på en britisk BBC-produktion, 

er populært i en lang række lande 
rundt om i verden, hvor amatørbagernes 

evner med brød og kager 
tiltrækker masser af 

seere.

VERDENS 
HURTIGSTE BRØD

8 minutter og 13 sekunder. 
Så lang tid tog det et hold 

af bagere at høste hvede fra 
en mark, kværne det og 
bruge melet til at bage 

et brød i 1995. 

BRØD OG RELIGION
Brød har en stor betydning i 

jødedommen og i kristendommen.
 I jødedommen tillægges det stor 

betydning at bryde brød under sabbatten. 
Brødet har ligeledes en stor betydning i 

kristendommen, hvor Jesus under 
den sidste nadver delte brød og vin 

med sine disciple, hvilket er blevet en fast 
bestanddel af den kirkelige handling.

Brød bliver nævnt 280 gange i 
Det Gamle Testamente og 80 gange

 i Det Nye Testamente.
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DUFTEN AF 
FRISKBAGT 
BRØD

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

Rundstykker til morgenmad, rugbrød til frokost, kuvertbrød til 

aftensmaden. Brød er for langt de fleste mennesker en del af 

de fleste måltider, men kommer sjældent i forgrunden. I dette 

temanummer hylder vi det gode brød – og de teknologier, der gør 

det muligt at lave det derhjemme.

Gang på gang ender duften af friskbagt brød i toppen på lister over 

folks favoritdufte, både her i Danmark og i udlandet. For mange men-

nesker findes der simpelthen ikke noget bedre en den helt særlige 

duft, der kommer, når man bager brød.

Den uimodståelige duft handler ganske simpelt om kemi. Når brø-

det bliver bagt, bliver der udviklet en række aromaer, som for de fle-

ste mennesker er tæt knyttet til glade minder.

Jørn Madsen, videnskabsjournalist for Weekendavisen, forklarer 

processen, der kaldes Maillard-reaktionen, således:

”Under bagningen dannes der hundredvis af stoffer gennem reak-

tioner mellem aminosyrer (de molekyler, der danner proteinerne) og 

sukkerstoffer, godt hjulpet af den høje temperatur i ovnen. Det er de 

nydannede stoffer, der giver brødet sin friskbagte aroma, og når de 

er fordampet væk, mister det afkølede brød en stor del af sin tiltræk-

ningskraft.”

Og duften af friskbagt brød har fulgt os i mange tusind år – fra de 

første brød, som jægere og samlere lavede ved bålet for over 14.000 

år siden til de lækre luksusbrød fra håndværksbagerne og til et godt 

stykke hjemmebagt brød.

Og netop det hjemmebagte brød er blevet mere lækkert og nem-

mere at lave end nogensinde før, takket være teknologier som 

dampovnen.

På de næste sider er der fokus på det gode brød, ingredienserne og 

ikke mindst de teknologier, der gør, at folk kan nyde duften af nybagt, 

lækkert brød derhjemme.

VERDENS 
HURTIGSTE BRØD

8 minutter og 13 sekunder. 
Så lang tid tog det et hold 

af bagere at høste hvede fra 
en mark, kværne det og 
bruge melet til at bage 

et brød i 1995. 
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Ekstrem 
stille og 
eff ektiv!

Se mere info på obhnordica.dk

PRØV HJEMME

100
DAGE
ER DU IKKE TILFREDS, 

FÅR DU PENGENE TILBAGE.

SILENCE FORCE 4A+
•  Eff ektiv rengøring på alle underlag
•  Støjsvag støvsugning på kun 66 db
•  6 medfølgende tilbehørsdele, bl.a to 

turbobørster til eff ektiv opsamling af dyrehår 

Se mere på www.obhnordica.dk
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AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

JÆGERE OG SAMLERE

De første brød, man kender til, stammer 
fra længe før landbruget. Meget tyder 
på, at jægere og samlere supplerede 
deres kost ved at forarbejde forskellige 
vilde kornsorter groft. De knuste korn 
blev blandet med vand til en form for 
grød, som man så stegte til en art tidlige 
fladbrød.

De tidligste eksempler på disse typer 
brød har man fundet ved en 14.400 år  
gammel jæger-samler boplads i det 
nordøstlige Jordan. Det betyder, at man 
nu med sikkerhed ved, at der blev lavet 
brødlignende produkter mindst 4.000 
år før landbruget opstod, og forskerne 
spekulerer i, at brød var etn af drivkræf-
terne bag landbrugets oprindelse.

Vilde korn var nemlig ressourcekræ-
vende at indsamle, så hvis jægerne og 
samlerne fik smag for brød, kunne man 
forestille sig, at de ville lette opgaven 
ved at begynde at dyrke kornet – noget 
som kræver faste bopladser.

DE FØRSTE BØNDER

De første spor af landbrug finder man 

14.400 ÅR MED BRØD

for omkring 10.000 år siden, og i den 
forbindelse begyndte man i Mellem-
østen også at dyrke korn. De første spor  
af dyrkning af korn finder man i Syrien  
for omkring 9.000 år siden, hvor dyrk- 
ning af hvede kan spores 8.000 år til- 
bage. Og netop hvede er den vigtigste 
kornsort i moderne brød.

I disse tidlige landbrugsdage var brød 
fortsat simple, uhævede fladbrød, som 
man kender det fra store dele af verden 
i dag, men for 5.000 år siden finder 
man de første eksempler på hævede 
brød. Disse finder man afbilledet i 
egyptiske grave, men arkæologer mener,  
at de første hævede brød opstod længe 
inden dette takket være vildgæring.

DANSK KORN I STENALDEREN

Fra bondestenalderen, omkring år 
4.000 år før vores tidsregning, finder 
man de første tegn på dyrkning af korn  
i Danmark. De første kornsorter har 
været emmer og i mindre grad andre 
hvedeformer samt byg. Der er dog fra  
denne periode ikke gjort fund af egent- 
lige brød, men man antager, at der også 

dengang blev lavet simple fladbrød i 
Danmark.

ANTIKKEN

I løbet af antikken blev brød big busi-
ness. Mens man tidligere forarbejdede 
korn med sten, hvilket resulterede i 
groft fuldkornsmel og grove brød, så 
har man i Mesopotamien fundet de 
første kornmøller, hvor man forarbej-
dede kornet mellem to flade, runde 
sten, som man roterede for at skabe 
langt finere mel, end man før kunne 
producere. Dengang var drivkraften dyr 
eller slaver, men det lagde fundamentet 
for de senere møller, hvor man brugte 
vand- eller vindenergi til at kværne 
melet.

Også gær blev mere ensartet. Gær 
skabes naturligt gennem vildgæring, 
hvilket også er, hvordan man laver en  
surdej, men for at sikre et ensartet re- 
sultat begyndte man i Egypten at pro-
ducere gær. Arkæologer har fundet tegn 
på gærproduktion i det gamle Egypten, 
både til brød og til alkoholiske drikke.

I antikken kom der også egentlige 

Traditionelt set er brød knyttet til landbrugets udvikling, men 
arkæologiske fund viser, at brødets historie går mere end 14.000 år 
tilbage. Længe før mennesket systematisk begyndte at bedrive
landbrug, begyndte man at kombinere forskellige former for korn 
til noget, der minder om brød.

Allerede i det gamle Egypten havde man produktion 
af gær til bagning.

Lyst, gærhævet brød var længe en luksusvare.

Ekstrem 
stille og 
eff ektiv!

Se mere info på obhnordica.dk
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små brød fra svenske gravpladser. Det 
er desuden fra vikingetiden man finder 
de første bageovne på dansk jord, hvor 
man i forbindelse med udgravning af 
bygninger har fundet rester af kuppel-
formede ovne til bagning af brød.

I vikingetiden og helt frem til 1800- 
tallet var det helt almindeligt med  
uhævede, grove fladbrød med byg, 
havre, rug eller hirse, som kunne laves 
ved bålsteder. 

Den mest udbredte brødtype fra vi-
kingetiden og frem var dog rugbrødet, 
der var gæret, og som var lidt grovere, 
end vi kender det i dag, ligesom der 
ofte var tilsat andre former for mel,  
eksempelvis bygmel. Dette grove rug-
brød blev bagt med surdej.

MIDDELALDEREN

I middelalderen var brød en helt afgø-
rende del af kosten. Typen af brød, man 
spiste, afhang af, hvor rig man var.

Rige familier havde adgang og råd 
til de fineste typer mel og kunne derfor 
sætte tænderne i lyst hvedebrød. Var 
man knap så heldigt stillet økonomisk, 
så matte man nøjes med brød lavet på 
rug, byg eller endnu billigere ingredi-
enser, og hvis man var helt i bunden af 
samfundet, var dette billige brød ofte 
den eneste ernæringskilde, man havde 
adgang til.

Brødet kunne være både hævet og 
uhævet, hvor det uhævede fladbrød 
blev brugt som tallerken til måltidet.

Både møllere og bagere havde en høj 
status i middelalderens Europa, og  
bagerne var nogle af de første til at 
danne lav. Inden lavene kom til, var det 

rige jordejere, der ejede ovne til bag-
ning af brød, som andre måtte betale 
for at bruge, men dette monopol blev 
brudt af lavene, der indførte regler for 
bagning og for brødpriserne.

DANSK MIDDELALDERBRØD

I løbet af middelalderen begyndte man 
at bruge tegl til at bygge bageovne i 
Danmark, og i 1200-tallet fik bagerne 
i de danske købstæder eneret til vide-
resalg af brød, og priser og brød blev 
standardiseret. Der var helt nøjagtige 
standarder for ingredienser, størrelse 
og form. Rugbrød og forskellige former 
for hvedebrød var standard, og en sær-
ligt fin brødtype var skonrogger, lavet 
af fint sigtet rugmel og med en helt 
særlig form.

RENÆSSANCEN, BAROKKEN, 

GULDALDEREN 

I renæssancen blev bagerhvervet regu-
leret yderligere, og der var klare regler 
for, hvordan bageovne skulle indrettes, 
og hvordan bagerne måtte sælge deres 
brød. Lidt senere, i barokken, kommer 
de første egentlige danske opskrifter på 
brød fra den først kogebog på dansk, 
skrevet af en dansker, nemlig En Høy-
fornemme Madames Kaagebog fra 1703, 
skrevet af Anne Elisabeth Wigant. 
Kogebogen var rettet mod fine hushold-
ninger, og brødet var da netop også 
et fint, lyst brød: Et såkaldt hollandsk 
hvedebrød, som vi i dag ville kalde for et 
franskbrød.

I 1821 udkommer den første danske 
bog om brød, nemlig Charles Mouriers: 
'Om Brød og Bagning'. Bogen er et tid-

Rundstykkerne dukkede op i Danmark i slutningen af 1800-tallet, og 
op gennem 1900-tallet blev de mere luftige og mindre næringsrige.

 Det skiveskårne brød var lidt af en 
revolution i brødindustrien.

bagere. I Athen kunne man i d. 5. år- 
hundrede før vores tidsregning købe 
mange forskellige slags brød og kager  
hos bagerne, og det var netop i Græken- 
land, at man fandt på at bygge egent- 
lige forvarmede, fritstående ovne til 
brød, som man kunne få adgang til gen-
nem en dør i ovnen.

Grækerne var kendte for deres bager- 
kunst ud over landets grænser, for i  
d. 2. århundrede før vores tidsregning, 
dukkede mange græske bagere op i 
Rom. Bagerhvervet var velanset blandt 
romerne, og bagerne fik lov til at danne 
deres eget lav og fik mange privilegier, 
men til gengæld måtte hverken de eller 
deres børn skifte fag.

Og netop romerne var med til at ud- 
brede både hvedemelet og mere effek-
tive metoder til forarbejdning af mel  
og bagning i takt med, at de erobrede 
store dele af Europa.

DANSK KORN I BRONZEALDEREN

Op til bronzealderen havde hvedearter 
været dominerende, men i løbet af 
bronzealderen dukker først hirsen og 
senere spelt op i Danmark, mens byg 
var blevet en vigtig kornart. Omkring 
år 0 dukkede rugen op i Danmark, og 
sammen med byg og havre udkonkur-
rerede den hvede og spelt i det mindste 
i Danmark indtil 1800-tallet.

NORDISK JERNALDER- OG 

VIKINGEBRØD

De første fund af brød på disse bredde-
grader stammer fra den sene jernalder 
eller vikingetiden, en periode, der spæn-
der fra år 450 til 1050. Det drejer sig om 
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ligt eksempel på jord-til-bord koncep- 
tet, der er blevet moderne igen i dag, da 
den gennemgår alt fra dyrkning af korn 
til bagning, ovne og forskellige typer af 
brød. Bogen var rettet både mod bønder 
og mod dem, der skulle bage brødet. I 
bogen fremgår det, at rug stadig anses 
som den vigtigste form for korn. 

1800-TALLET

I løbet af 1800-tallet dukkede jernkom-
furet op i danske hjem, i første omgang 
hos det bedre borgerskab. Denne revo-
lution af køkkenet åbnede for en række 
nye muligheder i private køkkener, her-
under ikke mindst bagning, takket være 
den langt bedre temperaturstyring.

Derfor begyndte gærbrød- og kager 
at dukke op i kogebøger, og det var i  
1800-årene, at søde brød og kager be- 
gyndte at blive alment udbredt i Dan-
mark – ikke mindst efter 1845, hvor en 
dansk bager hentede tre svende op fra 

Wien og åbnede landets første wiener- 
bageri i København. Wienerbrødet  
holdt sit indtog. Og det var også i slut- 
ningen af 1800-tallet, at man begyndte 
at kunne købe rundstykker som morgen- 
brød hos bagerne.

DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION

Omkring år 1900 ramte den industri-
elle revolution også brødet. I 1849  
åbnede det første industribageri i USA, 
og i 1870’erne blev bagerierne i højere 
og højere grad mekaniseret. Brødet 
kunne pludselig bages på fabrikker, og  
i 1928 kom en maskine på markedet, 
der både kunne skære brødet i skiver  
og pakke det ind helt automatiseret.

I 1960’erne udviklede man i Storbri-
tannien en proces, der skar dramatisk 
ned på, hvor længe brødet skulle hæve 
og derved også på produktionstiden.

Industrialiseringen skete dog på be- 
kostning af kvaliteten af brødet. Meget 

af smagen gik fløjten, og  
næringsværdien faldt også 
betragteligt, og i 1941 be-
gyndte man at tilsætte cal- 
cium og vitaminer til brødet. 
Men til gengæld blev brødet 
billigt, og det helt lyse brød, 
der 100 år tidligere var forbe-
holdt eliten, blev allemands-
eje.

Mange bagere begyndte 
endda at få deres brød fra 
brødfabrikkerne. I Danmark 
gjaldt det særligt rugbrødet, 
der var særligt arbejdskræ-
vende, hvilket resulterede 
i den velkendte, firkantede 
form, som vi i dag har på rug- 
brød. Førhen var det halv- 
kugleformet, men da brødene 
skulle stå tæt på de store 

FØRSTE DANSKE BRØDOPSKRIFT

Tag et pund Hvedemeel, to Eg, en pegel sød Melk, som skal være 
lunket, to Skeerfulde Gier, lidet Salt, ælt det til en Dey, lad det staa 
i en Træskaal ved Ilden en Time, vel-tildecket med en varm, Servet, 
at det kand hefvis, ælt det vel paa et Bord, slaa det op, og bag det i 
en Postey-Pande, strø lidet Meel paa Bunden af  Panden, og lad det 
langsom bagis, lad det icke faa sterck Ild over eller under i førstningen. 
 
Kilde: Anna Elisabeth Wigant: 
En Høyfornemme Madames Kaagebog Kiøbenhavn 1703 / De Arte Coquinaria

ovnplader på fabrikkerne, så ændrede 
formen sig på brødet.

Mekaniseringen af bagerhåndværk- 
et gjorde også, at bagerne fik konkur- 
rence fra både supermarkeder og tank- 
stationer med bake-off, hvor butikkerne  
modtager frosne brød, som bliver bagt 
færdige i selve butikken. Industrialise-
ringen sammen med en række andre 
faktorer gik hårdt ud over hjemmebag-
ningen. Det var simpelthen langt nem-
mere at smutte ned i en butik og købe  
et stykke brød, end det var at afsætte 
tiden til at bage et godt stykke brød 
hjemme.

Det betød, at smag og næringsværdi 
kom i anden række i forhold til holdbar-
hed og pris, og hjemmebag endte ofte 
med at blive lavet med færdige brød-
blandinger fra supermarkederne – og 
de færdige brødblandinger holdt også 
deres indtog hos mange bagere.

DET GODE BRØD BLIVER  

MODERNE IGEN

I takt med det øgede fokus på madlav-
ning og gode ingredienser er det gode 
brød igen kommet i fokus. Luksusbage-
rier er blevet almindelige i gadebilledet 
i storbyerne, og forbrugerne er selv 
blevet ivrige bagere.

Interessen for gamle kornsorter er 
siden 1990’erne steget markant, og de  
fleste supermarkeder byder i dag på  
klassiske kornsorter som spelt og ølands- 
hvede, ofte i økologiske udgaver, lige-
som surdej har fundet tilbage i mange 
danskeres ordforråd – og til både pri- 
vate køkkener og til bagerier.

Teknologien har også været med til at 
løfte hjemmebageriet. Fra 1980’ernes 
brødmaskiner til dampovnen, der har 
fundet vej fra det industrielle køkken til 
de private hjem – en teknologi, der kan 
give brødet den helt rigtige skorpe.

Den generelle interesse i at øge kva- 
liteten af det, vi spiser, afspejles i høj 
grad også i det brød, vi spiser, for det 
er, som det altid har været, et bærende 
element i de fleste måltider.

Kilder: Bi Skaarup: Bag Brødet, Elizabeth  
Raum: Historien om Brød, Edith Kjærs- 
gaard og Jesper Boysen (red): Det Daglige  
brød – til Bords i Historien, René Bühl-
mann og Torben Svendrup: Brød og Kager  
– Træk af Spisevanernes Historie.

Brødblandinger er en nem og hurtig løsning til 
hjemmebagt brød.



  

Vi har udviklet forskellige funktioner, så du nemt kan tilpasse dit foretrukne 
opvaskeprogram til forskellige behov. I stedet for at skulle vælge fra en lang liste 
over programmer og derefter fra en lang liste over indstillinger, kan du nu nøjes  
med at vælge én passende funktion; Green, Speed, Intensive eller Night funktion  
og derefter trykke på start.

Find flere fordele på ASKO.dk 

Designet til  
forskellige behov 



Maskinen har en kraftig 1000 W motor, og der medfølger 
dejkrog, piskeris, spade og stænklåg. Som ekstratilbehør kan 
købes Witt Kitchen kødhakker og kageplade.
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Denne ovn er udstyret med topmoderne features, eksklusive 
ovnfunktioner samt et elegant design med et smukt kobber-
finish. Denne unikke ovn gør det muligt for dig – uanset om 
du er begynder, øvet eller professionel – altid at være sikret et 
perfekt resultat, hvor der kræses for maden.

Ovnen er yderst brugervenlig og så intelligent, at den selv 
kan beregne kødets vægt og struktur, hvorefter den vælger 
passende temperatur, tilberedningstid samt ovnfunktioner. 
Efter behov skifter den automatisk mellem funktionerne 
baseret på din indstilling og dine præferencer – næsten som 
have sin helt egen professionelle kok – hver dag og præcis når 
du ønsker det.

Den er udstyret med ikke mindre end 90 opskrifter i Chef 
og Culinary Mode, tilberedningsguide, lav-temperaturtilbe-
redning samt en french patisserie-menu. Via dette smarte og 
innovative program kan du med lethed tilberede blødende 
chokoladekage, marengs, macarons samt ægte franske specia-
liteter såsom cannellés og Crème brûlée, hvilket får dig til at 
føle dig som en ægte fransk konditor. Ovnen er derudover den 
perfekte bager, og laver bl.a. de lækreste, sprøde baguetter og 
butterdej.

Masterchef Pierre Gagnaire startede sin karriere for mere 
end 40 år siden. Han er i dag chef for flere Michelin restau-
ranter og arbejder tæt sammen med De Dietrich for at sikre 

det bedst mulige resultat. ”De Dietrich og jeg deler 
ønsket om at videregive vores kærlighed og passion for 
madlavning. Fra simple processer til de mest sofisti-
kerede teknikker. Alt er muligt, og alle kan udfolde 
deres kreativitet, takket være de effektive og pålidelige 
produkter fra De Dietrich", siger Pierre Gagnaire.

Ovnen har vundet Red Dot designprisen samt Ide-
nyts læserpris 2017/2018 i kategorien: Bedste Smart 
Home – Køkken.

Med De Dietrich DOP7785A kan du lave perfekte 
macarons hver gang, være sikret en ovn, der bager helt 
jævnt samt en ovn, der eliminerer behovet for stege-
termometret.

WITT KITCHEN KØKKENMASKINE

Bruger du også meget tid i køkkenet, og ønsker du dig ofte en 
hjælpende hånd, så er køkkenmaskinen et must-have for dig. 
Den hjælper dig til en nemmere madlavning, og hvis du bager 
meget, er maskinen fantastisk til at ælte dejen.

 Man kan fristes til at sige, at køkkenmaskiner laver alt det 
hårde arbejde for dig. Den sparer dig for kræfter, og giver dig 
mere tid til andre gøremål. Du skal reelt set ikke gøre andet 
end at finde de rette ingredienser frem. Så tager din køkken-
maskine sig af resten.

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. Maskinen vil pynte på ethvert køk-
kenbord og står utrolig elegant med sit matsorte udseende 
kombineret med det smukke børstede stålfinish. 

Denne maskine er udstyret med lys i skålen, som giver det 
bedste overblik, så du konstant kan se og følge med i proces-
sen. Det er en utrolig lækker feature og ganske særlig for en 
køkkenmaskine i denne prisklasse. 

ÅRETS BAGER 2019 - DE DIETRICH DOP7785A 

PRODUCENTER AF GREJ 
TIL DET GODE BRØD



21HVIDVARE-NYT 2  •  2019

BEDRE BRØD MED DAMP

Bag brød som bageren i din AEG eller Electrolux dampovn. 
The secret ingredient er ”DAMP”… og en god opskrift

Electrolux var først på markedet med dampovne til det pri-
vate marked og har stor erfaring med damp på flere niveauer.

Vi har ovne med fire forskellige dampniveauer:
• SteamBake
• SteampCrisp
• SteamBoost og
• SteamPro

Uanset om man vælger den simple variant ”steam crisp” eller 
den professionelle ”steam pro” hvor der også kan tilberedes 
sous vide, så er damp ideelt, når der bages brød: Brødet hæver 
bedre, der opnås en luftig kerne og en sprød skorpe. Ligesom 
vi kender det fra den gode bager.

Electrolux kok, Rasmus Kibsgaard, sender opskriften på et 
lækkert ølandshvedebrød tilberedt m/damp og varmluft.

• Gæren og surdejen udrøres i vand.

• Fuldkorns-Ølandshvede, fuldkornshvede og hvedemel tilsættes, og der røres nu ganske 

 let i en røremaskine, til dejen kun lige samler sig.

• Lad dejen stå tildækket i 30 min.

• Efter de 30 min køres dejen ved mellemhøj hastighed til den samler sig og bliver til en sej og 

 blank masse. 

 Du kan lave en test for at konstatere, om dejen er kørt nok:

	 Tag	med	våde	fingre	en	klump	dej	op	af	skålen,	træk	forsigtigt	i	den	–	kan	den	blive papirstynd 

 er konsistensen perfekt. 

• Tilsæt nu salt og rør videre ved medium hastighed i 1 min.

• Dejen skal nu stilles på køl i minimum 24 timer i en oliesmurt beholder med låg.

• Tag dejen ud af køleskabet og lad den temperere, til dejen er omkring 16 °C. Minimum 2 timer.

• Tænd nu ovnen på turbogrill og indstil temperaturen på 230°C. Placer en pizzasten i øverste ribbe 

 og lad ovnen varme i minimum 20 min.

• Hæld forsigtigt dejen ud på et bord.

• Del dejen i to ved at hakke og spænde op i samme bevægelse. Brug en stiv spartel til dette. 

 Spænd de to brød op ved at skubbe dejen ind under sig selv med spartlen. Læg dejklumperne 

 på et stykke bagepapir på en bageplade – Benyt denne som pizzaspade. Giv evt.dejskorpen 

 et lille snit, inden dejen ryger i ovnen. Det giver et smukt og rustikt brød efter bagning

• Flyt nu pizzastenen ned på ribbe nr. 3., og før de 2 klumper dej på bagepapiret ind på den varme 

 sten. Skift til programmet low steam – fortsæt på de 230°C. Indstil nu æggeuret til 8 minutter. 

 Herefter åbnes ovnen og bagepapiret trækkes ud. Samtidig skifter du over på varmluft 225°C og 

 sætter ovnens madlavningstermometer ind i brødet. 

• Indstil kernetemperaturen til 98°C.

Opskrift udarbejdet af KIBSGAARDS CULINARITETER for AEG / Electrolux

ØLANDS HVEDEBRØD MED SURDEJ

• 2 brød

• 4 g Gær

• 2 dl Hvedesurdej

• 8 dl Vand

• 300 g Fuldkorns-Ølandshvedemel

• 300 g Fuldkornshvedemel

• 400 g Hvedemel

• 25 g Salt

BRØD OG 
SKUESPIL

Ifølge den romerske digter Juvenal brugte kejseren i Rom brød og gladiatorkampe til at 
holde befolkningen

 i ave.



ANNONCE

KENWOOD CHEF XL TITANIUM

Perfekt når der skal bages brød og kager – selv i store mængder. Kenwoods køk-
kenmaskine er med sin store motorkraft perfekt til bagning af fx rugbrød og  
lækre surdejsbrød. Med en skål der kan rumme hele 6,7 liter og en motorkraft  
på 1700 W kan Kenwoods Chef XL Titanium klare de største udfordringer inden-
for bagning. Maskinens rustifrie skål gør det muligt både at ælte, piske, hakke 
og blande uden problemer. Den unikke folde-funktion gør, at du forsigtigt kan 
blande ingredienser, uden at de mister luft, og de forskellige hastigheder giver 
mulighed for fuld kontrol. Og når du er færdig med at bage, kan køkkenmaskinen 
bruges sammen med mere end 24 forskellige stykker tilbehør, så du rent faktisk 
ikke behøver flere maskiner i dit køkken. Køkkenmaskinen fra Kenwood kan 
fungere både som blender, kødhakker, juicer og meget mere. Der er med andre 
ord uendelige muligheder, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad 
du kan lave med din køkkenmaskine fra Kenwood.  

KENWOOD COOKING CHEF

Kenwood Cooking Chef har med sin induk-
tions-kogeplade tilføjet en revolutione-
rende dimension til bagekunsten. 
Cooking Chef kombinerer induktions-
madlavning med alle standardfunk-
tionerne fra en traditionel 
Kenwood køkkenmaskine. 
Dermed kan du piske, røre 
og ælte ingredienser sam-
tidig med, at du har en in- 
novativ køkkenmaskine  
med induktionsvarme og  
en temperaturskala på 20- 
180 grader, der fx kan smelte 
chokolade eller lave forskellige 
slags kagecreme. Mulighed-
erne er uendelige.
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Mange faktorer er i spil, hvis 
man vil lokke alle kaffe
bønnens aromaer frem og 
skabe en espresso med 
 optimal balance mellem 
 sødme, syre og bitterhed. 
Bønner af høj kvalitet er en 
selvfølge ligesom  rette tryk, 
perfekt temperatur og en 
kværn, der garanterer 
 optimal finhed af malningen. 
Og så skal teknikken være i 
orden, ganske enkelt.  
I Siemens fuldautomatiske 
espressomaskiner finder du 
den samlede teknologi bag 
den perfekte espresso – vi 
kalder det iAroma system.

coffeeSelect-display  
– tydeligt og intuitivt.
EQ.6 plus intuitive coffeeSelect 
display gør det nemmere at finde 
og vælge dine favoritter. Det er 
bare at pege og trykke direkte på 
displayet. Den store brugergrænse
flade giver et tydeligt overblik  
over udvalget af kaffe og mælke
specialiteter.

automilk clean – mælke-
skummeren, gør sig selv ren.
Små detaljer kan have indflydelse 
på smagen af din espresso. Derfor 
er det vigtigt at holde espresso
maskinens mælkesystem rent.  
For at sikrer dette renser din  
EQ.6 plus sig selv med damptryk  
efter hver tredje tilberedt kaffedrik 
med mælk, så du slipper for den 
daglige rengøring. Når din maskine 
har behov for ekstra rengøring eller 
afkalkning, siger den selv til.

doubleCup Function
EQ.6 plus avancerede teknologi 
sætter dig i stand til at male og 
brygge to udsøgte kopper kaffe 
samtidig. Det betyder, at du kan få 
fx to cappuccino med perfekt 
 mælkeskum – ved et tryk på én 
knap.  

Siemens-home.bsh-group.com/dk
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En kaffebønne indeholder mere end 800 smagsstoffer. For at yde dem retfærdighed 
kræves præcision i mindste detalje. Fuldautomatiske EQ.6 plus har intuitivt display, 
som gør det nemmere at finde og vælge din yndlingsdrik, og doubleCup-funktion 
som giver dig to cappuccino på samme tid – ved et tryk på én knap. 
siemens-home.bsh-group.com/dk

Fremtiden flytter ind.

Siemens Hvidevarer

Nytænkningen bag  
den perfekte cappuccino:  
Én knap. Ét tryk.
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Det gode brød kræver det rette udstyr. Med de rette teknologier 
kan bage-resultatet blive bedre end nogen sinde før i det 
private køkken.

OVNEN

Ovnen er køkkenets hjerte, og det gælder særligt, når man skal lave brød. Langt det 
meste brød, vi bager herhjemme, bliver nemlig bagt i ovnen.

Og særligt én udvikling inden for ovne de seneste år har gjort livet langt lettere 
for hjemmebageren: Damp.

Damp i ovnen er nemlig med til at give brødet den perfekte, gyldne skorpe, som 
ellers kan være svær at opnå i en ovn. Samtidig bliver brødet mere smagfuldt og  
saftigt, og man får en bedre og hurtigere hævning af brødet.

Dampovnen stammer fra det professionelle køkken, men som med mange andre 
professionelle teknologier, er den blevet tilgængelig for forbrugerne i mange pris-

klasser – alle 
har de det til- 
fælles, at det 
daglige brød  
bliver meget 
mere lækkert.

Det samlede 
salg af indbyg-
ningsovne var i 
2018 118.000 
– en fremgang 
på godt 30.000 i 
forhold til 2008.

RØREMASKINEN

Røremaskinen er uundværlig, uanset 
om man laver brød, kager eller noget 
helt andet. Langt de fleste typer af dej 
skal nemlig æltes godt og grundigt,  
så gluten kan blive aktiveret. Det er  
helt afgørende for, at dejen bliver elas- 
tisk, så man kan få lækkert, saftigt og 
luftigt brød. Dejen er først færdigæl-
tet, når den føles smidig, blød og let i 
hænderne.

Røremaskinen gør denne proces 
langt lettere. I stedet for at ælte dejen 
igennem i hænderne, så kan man 
tilsætte ingredienserne i røreskålen og 
lade maskinen klare det hårde arbejde 
på cirka ti minutter. Man skal dog altid 
huske at tjekke, om dejen har fået den 
rette konsistens.

De fleste røremaskiner har desuden 
en lang række andre funktioner og mu- 
ligheder, eventuelt ved brug af ekstra-
udstyr.

I 2018 blev der solgt omkring 80.000 
røremaskiner, en markant fremgang fra 
2008, hvor tallet var 7.500. Langt de 
fleste af de solgte røremaskiner i 2018 
havde en kapacitet på mindst 6 liter.

SANDWICH-MAKEREN

To stykker brød med lidt fyld i midten, som kommer ind i en sandwich maker. Det 
er et klassisk, nemt og hurtigt måltid, som de fleste holder af, uanset om det er en 
parisertoast, en grilled cheese sandwich, en panini eller noget mere avanceret.

Her får man et varmt måltid pakket ind i ristet brød. Desuden giver nogle modeller 
mulighed for at tilbe-
rede en lang række 
ingredienser, lige fra 
grøntsager til en god 
steak.

Og salget tyder 
på, at det er noget, 
som forbrugerne kan 
lide. Salget er steget 
fra 43.250 i 2008 til 
59.500 i 2018.

KØKKENGREJ 
TIL DET GODE BRØD
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Alle markedstal 
er årligt styksalg af varemærkeprodukter – sat på markedet af APPLiAs medlemmer. Det samlede marked 

er større.



BRØDRISTEREN

Brødristeren er uundværlig til morgenmaden, hvad enten det er til et 
stykke toast, til at genopfriske resterne af gårsdagens hjemmebagte 
brød, frostrundstykket, en bagel eller et stykke rugbrød.

Brødristeren kan løfte selv et halvtamt stykke brød til noget, man har 
lyst til at sætte i. Duften af nyristet brød, den ekstra kraftige smag og 
den sprøde overflade gør, at brødristeren har en fast plads i de danske 
køkkener.

Traditionelt har de flade brødristere været mest udbredt, men efter-
hånden ser man flest af de opretstående modeller. Fælles for de fleste 
modeller er, at man kan indstille ristningsgraden efter smag.

Og det er noget, man kan se afspejlet i salget af det simple køkken-
apparat. Salget er steget fra 33.500 i 2008 til intet mindre end 82.750 
enheder i 2018.

BAGEMASKINEN

Bagemaskinen er den perfekte løsning, når man gerne vil have 
friskt, hjemmebagt brød, men ikke orker eller har tid til at slå en 
dej op. Man hælder ganske simpelt ingredienserne i maskinen 
og lader den klare resten. Den ælter, hæver og bager brødet, 
og man kan endda sætte en timer til, så man har friskt brød om 
morgenen.

Brødmaskinen blev opfundet i Japan i 1986 og blev hurtigt 
populær i store dele af verden, men er ikke så udbredte i dag, 
som de har været. Måske der er plads til en gourmet-bagemaski-
ne på markedet. 

I Danmark blev der i 2018 solgt godt 1.000 brødmaskiner.

VAFFELJERNET

De fleste husholdninger har altid ingredienserne til at lave pande-
kager og vafler. Æg, mælk, mel, bagepulver salt og sukker – så er 
man godt på vej.

Hvis man så tilligemed har et vaffeljern, så slipper man for at stå 
og vogte over pandekager i en pande. Nemmere bliver det ikke at 
lave lidt sødt til familien eller sig selv en aften, når man trænger til 
lidt ekstra forkælelse.

Noget tyder på, at danskerne elsker vafler, både de traditionelle 
hjerteformede og den mere luftige, belgiske variant, for på trods af 
at vaffeljernet kun kan bruges til et meget specifikt stykke bagværk, 
så blev der i 2018 solgt 12.500 af dem herhjemme.

KØKKENVÆGTEN

Mens madlavning lidt er en kunst, så er bagning en 
videnskab. Det kan være helt afgørende, at man måler 
ingredienserne helt nøjagtigt af, både når det kom-
mer til brød og kager. Mens der i madlavning generelt 
er plads til improvisation, hvor man efterfølgende 
kan justere, så kan bagværket blive ødelagt, hvis man 
eksperimenterer for meget. Her har tid, temperatur 
og ikke mindst mængden af ingredienser langt større 
indflydelse på slutresultatet. 

Derfor er køkkenvægten en vigtig partner for hjem-
mebageren, og jo mere præcis vægten er jo bedre.

Der blev i 2018 solgt 18.300 køkkenvægte her- 
hjemme.
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I løbet af foråret åbner elektronikkæden POWER en stor 1.000 kvm ny butik i det 
tidligere Toys’R’Us i Køge. Kædens etablering betyder flere end 30 nye lokale 
arbejdspladser, så nu er medarbejderjagten sat ind.

”Vi har længe været på udkig efter en god placering i Køge, så da lokalerne på 
Gammel Lyngvej bød sig, tøvede vi ikke med at underskrive en lejekontrakt,” siger 
Jesper Boysen, adm. direktør, og fortsætter: ”Køge er en driftig handelsby, men der 
mangler sund konkurrence inden for elektronik og hvidevarer. Med vores 1.000 kvm 
supermoderne butik og brede udvalg kommer vi til at tage kampen op med de andre 
butikker i området. Køgenserne kommer snart til at opleve, at priserne på elektronik 
og hvidevarer vil falde – ligesom det er sket i alle andre byer, hvor POWER har etab-
leret sig. Forbrugerne kan godt begynde at glæde sig”.

JAGTER FLERE END 30 NYE MEDARBEJDERE

Den nye POWER-butik forventes at stå klar til stor åbningsfest i løbet af foråret, så  
nu intensiverer elektronikkæden jagten efter nye medarbejdere.

”Mindst 30 nye medarbejdere skal ansættes. Vi er på udkig efter engagerede men- 
nesker med et højt energiniveau og kommer til at søge alt fra salgsledere, sælgere og 
lagermedarbejdere til supportere og kassemedarbejdere. Mange af stillingerne kan 
søges både som fuldtid og deltid,” siger Jesper Boysen, som opfordrer alle interesse-
rede til at holde øje med POWERs hjemmeside.

POWER har i øjeblikket 13 butik-
ker over hele landet og planlægger i 
2019 flere nye åbninger.

Den præcise åbningsdato for  
POWER i Køge er endnu ikke  
offentliggjort.

FORÅRSÅBNING

POWER KOMMER 
TIL KØGE

HVAD: POWER åbner butik i Køge
HVOR: Gammel Lyngvej 23B, 4600 Køge 
(tidligere Toys’R’Us)
HVORNÅR: Foråret 2019 – dato endnu 
ikke fastlagt
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ANNONCE

Så er det lige oppeover!  
Mieles nye generation af 
indbygningsprodukter lander 
til maj. Glæd dig til fantastisk, 
nyt design og banebrydende 
funktioner, der vil løfte din 
kundes køkkenoplevelse til 
et helt nyt niveau. 

DEN STØRSTE INTRODUKTION I 

MIELES HISTORIE

Med Generation 7000 udskifter Miele 

hele sortimentet af indbygningsproduk-

ter – alt lige fra ovne og kogeplader til 

dampovne og kaffemaskiner. Og der 

bliver meget at glæde sig til. Den nye 

generation tager nemlig et kvante-

spring, både hvad angår brugervenlig-

hed og teknologi. 

Den grundlæggende idé er, at produkt- 

erne betjenes super intuitivt, og at 

forbrugerne hjælpes bedst muligt til et 

perfekt tilberedningsresultat. Du skal i 

den forbindelse lære nye, fantastiske 

features som FoodView, TasteControl 

og MotionReact at kende. 

Med FoodView livestreamer et kamera 

i toppen af ovnen billeder af din ret 

i ovnen til din smartphone, så du fra 

din mobil kan følge med i alt, hvad der 

foregår i ovnen. Appen giver dig også 

mulighed for at slukke for ovnen eller 

eventuelt sænke temperaturen, så  

retten holdes varm. Det betyder, at  

du fremover kan stå nede i dit super-

marked og købe det sidste ind samtidig 

med, at du lige tjekker, hvordan det 

står til med stegen hjemme i ovnen.

Den nye feature bliver naturligvis også 

enhver madentusiasts og instagram-

mers drøm, da der nu er mulighed for 

at få billeder af retten, mens den stadig 

bliver tilberedt i ovnen.  

TAG GODT IMOD MIELES 
GENERATION 7000!

Nu er det officielt. POWER etablerer sig i Køge og 
forventer allerede inden sommer at kunne slå dørene 
op til en topmoderne elektronikbutik i det tidligere 
Toys’R’Us, Gammel Lyngvej 23B, i Køge.
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Glæd dig til Mieles 
Generation 7000
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VEJEN TIL KÆRLIGHEDEN 
GÅR GENNEM KØLESKABET
For at gøre det lettere for singler at finde kærligheden har 
Samsung Electronics Nordic opfundet datingtjensten 
’Refrigerdating’. Til forskel fra de mere traditionelle dating-
sites på nettet, hvor man ofte bruger et portrætfoto til at vise 
sig selv, så er det i stedet indholdet af ens køleskab, der vises.

"Teknologien i dag gør det muligt både at lette og skabe 
merværdi i folks hverdag – med vores Family Hub-køleskabs-
serie kan man nemt holde øje med indholdet af køleskabet 
direkte fra telefonen. Når vejen til kærligheden desuden siges 
at gå gennem maven, er det naturligt at sætte dette på prøve 
for alvor og spørge sig selv, hvad vores køleskab i virkelig-
heden siger om os. Forhåbentlig bliver billedet lidt mere 
repræsentativt for, hvem personen faktisk er", siger Mathias 
Johansson, Nordic Training and Communications Manager 
for Home Appliances Samsung Norden. 

For at finde kærligheden via Refrigerdating skal du 
uploade et billede af indersiden af dit køleskab på Refriger-
dating.com. Tjenesten er baseret på Swipe-teknologien, hvor 
brugerne enten swiper til højre (hvis de er interesserede) 

ESPRESSO I CAFÉKVALITET … 
BEGYNDER MED SAGE
Sage går ikke på kompromis med de vigtigste grundelementer 
for en perfekt espresso. Heller ikke deres nyeste skud på stam-
men; Sage the Barista Pro.

Cappuccino, latte eller en mørk espresso. Hvis du er til kva-
litetskaffe på baristaniveau, er det svært at komme uden om 
Sage. Det nyeste medlem af baristafamilien, 'Sage the Barista 
Pro', er groft sagt en videreudvikling af deres populære model, 
'Sage the Barista Express'.

BEDRE KONTROL OVER BRYGNINGEN

Bryggetemperaturen er helt essentiel for en god kop espresso. 
Barista Pro har digital temperaturstyring, der sikrer, at vand-
temperaturen holdes konstant, uden udsving. Sages paten- 
terede, indbyggede thermo-jet-opvarmningssystem sørger  
for, at vandet lynhurtigt (3 sekunder!) opnår den præcise  
og konstante temperatur, så du kan få din friskbryggede 
espresso med det  
samme. 

Med den fuld-
automatiske mælke-
skummer vælger  
du blot tempera- 
tur og tekstur på  
displayet, og så 
sørger den kraft-
fulde 360 graders 
’steamer’ for cremet 
mikroskum til din 
kaffe.

ROBOTTEN VASKER 
DINE VINDUER
Mamibot er en vinduespudserrobot, specielt designet til 
større vinduespartier og vinduer i høje bygninger. Steder, 
hvor det kan være svært og måske endda farligt at komme 
til. Mamibot suger sig fast på ruden og pudser den – helt 
selv! Så kan du bare sidde og kigge på. Næsten da.

Mamibot er udstyret med specialdesignede, vaskbare 
mikrofiberpuder. Robotten navigerer intelligent og husker, 
hvor den har været tidligere, så du kan være sikker på, at 
hele ruden er pudset. Robotten suger sig fast på ruden med 
så høj styrke, at den kan bære hele 7 kg. 

En ekstra sikkerhedsforanstaltning er sikkerhedslinen, 
for robotten vil kun fungere, når den er monteret. Ligeledes 
kantsensorer, som sikrer, at den kan fungere på fx en glasdør 
uden ramme. Et batteri sikrer, at den ikke falder ned fx i 
tilfælde af strømsvigt.

Mamibot kan ikke erstatte den traditionelle vinduespuds-
ning, men den vedligeholder, så du ikke skal pudse dem selv 
nær så ofte. Til både udendørs og indendørs pudsning.
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eller venstre (hvis de ikke er interesserede). For at kunne 
kontakte og skrive til folk gennem datingplatformen skal man 
matche med hinanden.

Refrigerdating har været tilgængelig på Refrigerdating.com 
fra den 15. januar og er gratis for alle.
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KØKKENMASKINEN, 
DER SPARKER … [BEEP]

Efter næsten to årtier som førende inden for køkkenudstyr, husholdning og 
hårpleje lancerer OBH Nordica nu en ny produktkategori.

Siden 2002 har OBH Nordica været en af de største producenter i den  
nordiske husholdningsindustri og er gennem moderselskabet Groupe SEB  
en global aktør i samme kategori.

OBH Nordicas produkter dækker alt fra madlavning til tøj- og hårpleje,  
og nu  lancerer OBH Nordica en helt ny produktkategori på det nordiske  
marked – en støvsugerserie med 16 støvsugermodeller.

De modeller, der nu lanceres, er allerede markedsledere i Europa under 
mærket Rowenta, og er kendte for deres høje kvalitet, høje ydeevne og lave 
lydniveau.

De ledningsfrie håndstøvsugere kommer med innovativt tilbehør, som  
optimerer rengøringen i hjem med husdyr og gør den daglige rengøring  
mere fleksibel. 

”Det som adskiller vores modeller fra konkurrenternes, er tankegangen  
bag den faktiske designproces. Vi ved, at forbrugere ønsker en støjsvag støv- 
suger uden at gå på kompromis med sugeevne. Derfor fokuserer vi først og 
fremmest på at skabe et stærkt produkt, og derefter ser vi på, hvad vi kan  
gøre, for at gøre produktet mere stilfuldt. Mange af vores konkurrenter gør  
det omvendt”, fortæller Sten Schwalbe, markedsdirektør hos OBH Nordica.

I løbet af 2019 vil i alt 16 støvsugere blive lanceret i fire underkategorier.

Sage the Bakery Boss er køkkenmaskinen til bageentusiaster. 
Robust og lydsvag. Med glasskål og indbygget lys, som tæn-
der ved omrøring, så du kan følge med i processen.

ET KRAFTVÆRK I DIT KØKKEN

Den kraftfulde motor betyder, at uanset hvilke udfordrin-
ger, du udsætter maskinen for – sandkage, lagkagebunde, 
marengs, pandekager eller rugbrød – så klarer den opga-
ven. Intet kan slå den ud. Hvor andre køkkenmaskiner ofte 
kommer i vanskeligheder, når dejen bliver for tung, kører 
Sage the Bakery Boss ufortrødent videre. Ved hjælp af Load 
Sensing-teknologien registrerer maskinen selv mængden af 
dej og justerer hastigheden derefter.

Et mixingsystem sikrer en 360 graders dækning af skålen. 
Den innovative K-spade er udstyret med dejskrabere på siden, 
som får alle ingredienserne med og efterlader skålen helt 

ren bagefter.  Et 
direkte træk på 
den 1200 W store 
motor kombineret 
med et utrolig 
højt omdrejnings-
moment samt 
tandhjul med 
flere tænder end 
normalt i 100% 
metal forklarer 
maskinens ’vilde 
kræfter’.

DIT KØLESKAB 
KENDER DIG!
De nye integrerbare køle-/
fryseskabe fra Fisher & Paykel 
kender dig og dine vaner og 
tilpasser sig derefter. Tempera-
turen, luftgennemstrømningen 
og fugtigheden i skabet justeres 
efter dit brug af skabet. Køling 
og afrimning sker kun, når det 
er nødvendigt.  Resultatet er 
friskere madvarer i længere tid.

DESIGN OG HØJTEKNOLOGI

Design er én ting, teknologi noget andet. Fisher & Paykel 
forener de to ting i deres nye integrerbare køle- og fryseskabe. 
ActiveSmart hedder teknologien, der forbedrer energieffekti-
viteten i køle-/fryseskabet uden at gå på kompromis med op-
bevaringsforholdene. Gennem et netværk af sensorer opdager 
ActiveSmart eventuelle temperaturstigninger og tilfører ekstra 
køling via individuelle kanaler. Resultatet er et fuldstændig 
perfekt klima i køleskabet.

Designet er stilrent og gennemtænkt. Du kan enten tilkøbe 
en stålfront eller vælge en front, der matcher de øvrige fronter 
i dit køkken.

Modeller med stålfront har en ’slimline vandispenser’, der 
stort set ikke optager plads i køleskabslågen. To grøntsagsskuf-
fer med fugtighedskontrol betyder, at frugt og grønt holder sig 
frisk op til 3 gange længere end i et konventionelt køleskab. 
En døralarm går i gang, hvis en dør står åben mere end 90 
sekunder.

LEDNINGSFRIE HÅNDSTØVSUGERE  FRA OBH NORDICA
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Danske Baheko flytter vaskemaskinen ind under håndvasken – sammen med 
Electrolux og LG

AF HENRIK EGEDE

Badeværelset er ofte et sted, hvor 
pladsen er trang. 

Den danske VVS-virksomhed 
Baheko har siden 2015 haft en innova-
tiv løsning, der udfylder al den ”tomme 
plads”under håndvasken.

Løsningen er især relevant for de ca. 
500.000 boliger i Danmark – primært 
lejligheder – hvor badeværelset er kom-
pakt og med begrænset plads.

Løsningen kan også anvendes i fx 
fritidshuse og andre steder med tilsva-
rende udfordringer. 

Sammen med to af APPLiA Danmarks  
medlemmer – Electrolux og LG – har 
Baheko siden 2015 leveret den såkaldte  
”Claro-pakke”, der kombinerer leveran- 
ce af en Claro håndvask med en slimline 
vaskemaskine fra enten Electrolux eller 
LG.   

I Claro ”mini” pakken er der tale om 
en håndvask med 60 cm. bredde og 50 
cm. dybde, der leveret med en 37cm. 
dyb Electrolux vaskemaskine – A++. 

I Claro pakken er der tale om en 60 cm.  
bred vask, der leveres med en LG vaske- 
maskine, der er 45 cm. dyb. Denne vas- 
kemaskine er A+++ .

Claro ”Plus” pakken har en 60 cm 
bred vask, 60 cm. dyb – og her står en  
LG kombi vask/tør model under hånd-
vasken.

”Det hele er ret simpelt: forbrugere 
med et kompakt badeværelse har nu 
også mulighed for egen vaskemaskine. 
Vi har flyttet afløbet på håndvasken 
bagud – og vupti, det giver plads til en 
slimline vaskemaskine under”, siger 
produktansvarlig Henrik Kim Nielsen 
fra Baheko, der er idémanden bag intro- 
duktionen af den ny løsning i Danmark.

I dag markedsføres ”slimline” vaske-
løsningen i XL-Byg samt hos en række 
vvs-grossister og installatører. På nettet  
kan løsningen findes hos fx billigvvs.dk  
og vvseksperten.dk. Baheko ser dog 
ingen begrænsninger for, hvem der kan 
overveje løsningen og er ikke eksklusive 

med, hvilke slimline vaskemaskiner, der 
kan indgå:

”Vi vil gerne give et konkret tilbud til 
de forbrugere, der tidligere har haft for 
lidt plads til egen vaskemaskine”.

”Og så er vi åbne for dialog også med 
andre producenter, der har slimline vas- 
kemaskiner. Vi er mest interesseret i at  
fortælle, at vi har designet en håndvask, 
der gør det muligt at udnytte pladsen 
maksimalt”, siger Henrik Kim Nielsen.

VVS-firmaets ”opråb” er hermed 
givet videre til branche og forhandlere.

EN SMAL SAG

BAHEKO A/S deltager på VVS-fag- 
messen i Odense fra 8.-10. maj. 
Baheko har stand nr. A1333.

Det smalle badeværelse uden plads til vaskemaskine. Den særligt designede CLARO  
håndvask giver plads til en løsning, der kan installeres på kun 0,3 m2. Foto: Baheko A/S

Eksempel på et mindre "standard" badeværelse uden plads til vaskemaskine.

Herunder samme badeværelse med CLARO "Mini" håndvask løsning 
installeret(vaskemaskinen er placeret lige under håndvasken).

Løsningen findes også med kombi vaskemaskine m. integreret 
kondenstøretumbler – se CLARO "PLUS". Således kan der nu skabes plads 

til en komplet vaskesøjle på blot 0,36m2 – under håndvasken!
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New pastels in limited edition

Available in selected stores and at moccamaster.com
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THERMEX SCANDINAVIA A/S
Emfang enkelt & elegant

LE MANS II
Virkeligt elegant emfang med 
Induktionskogeplader og 
mulighed for Plasmex®-filter,
der renser luften 96,5 %. Plasmex®-filteret har en 
forventet levetid op til 10 år.

Planforsænket sugepanel. 4 zoner induktion med 
”bridgefunktion” i både højre og venstre side, der 
muliggør samkøring af 2 zoner.

    
Mål Farve Motor Varenr. 
860 mm Sort Med motor 525.05.1003.2 

Optimal
udnyttelse af 
skuffedybde

Enkel
installation med
Plasmex®-filter
Renser luften

96,5 %

Varme-
genbrug

uden lugt

Sokkel-
motor

Kan monteres
med aftræk

til det fri

Kan
planforsænkes
til bordpladen

NY PRIS
27.999,-

Vejl. pris
inkl. moms

SE

VIDEO-ANIMATION PÅ
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