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Premium luftrenser i unikt skandinavisk design, som 
matcher det moderne hjem.

Denne topmodel klarer et areal op til 129 m2 og takket 
være AirSurround kommer luften ud i alle hjørner.

Electrolux
Pure A9 Luftrenser

Tilpasser sig dit indeklima
Det unikke PureSense system måler løbende indendørs luftkvalitet, 
justerer automatisk luftstrømmen og sikrer et sundt indeklima.

Skræddersyet fi ltrering, der lever op til dine behov
Skræddersy din Pure A9 til dine personlige og sæsonmæssige behov 
med vores 360 fi ltre og 5-trinsfi ltrering.

Løbende information via appen
Du kan følge og tilpasse dit hjems luftkvalitet fra appen eller vælge 
at lade PURE A9 gøre det for dig.

Nå ud i alle hjørner af rummet
AirSurround systemet skaber en kraftig, men jævn spiralbevægelse 
af indendørs luften, som eff ektivt cirkulerer og renser luften.

pure_A9_220x307_bleed5_.indd   1 24/05/2019   12.49



ET NATURLIGT SAMARBEJDE

APPLiA Danmark har indgået aftale med producen-

terne af forbrugerelektronik om interessevaretag-

else, hvor fokusområderne i høj grad er de samme 

for de to brancher: energi, miljø, WEEE, elektronik-

skrot, forbrugerret, sikkerhed mv.

IFA GLOBAL PRESS

IFA nærmer sig, og i foråret fik 

vi en forsmag på, hvad fokus 

for den årlige elektronikmesse 

bliver samt en analyse fra GfK af markedstempera-

turen – og den positive udvikling fortsætter.

KLIMAREVOLUTIONEN

Et øget fokus på godt indeklima samt varme somre 

i 2018 og 2019 har gjort danskerne opmærksomme 

på klimaprodukter. Det giver et øget salg i butik-

kerne, og producenterne byder ind med produkter, 

der ikke skæmmer øjet.

EL-SALG UDVIDER

I løbet af sommeren har El-Salg kæden 

rundet 170 butikker, og ifølge El-Salgs 

direktør handler det om, at kæden kan 

tilbyde de individuelle butikker frihed.

AF HENRIK EGEDE

TID TIL IFA
IFA – verdens største messe for elektronik og hvidevarer – 

åbner fredag den 6. september i Berlin.

Det danske marked er heldigt at have verdens største 

messe en times flyvning væk. IFA vil igen i år vise tendenser 

i det marked, der ligger lige foran os de nærmeste par år.

Et af årets temaer vil være 'smart' – det faktum, at nye 

hvidevarer og elektronik er født med internetforbindelse.

Smarte hvidevarer har en højere vækst i afsætningen end 

konventionelle hvidevarer. Smart er fremtiden. Producenter 

verden over indbygger wifi-opkobling som en helt naturlig 

del af det nye produkt.

Spørgsmålet er, hvordan forbrugerne tager imod de ny 

muligheder. Der er indikationer af, at forbrugerne nu køber 

'smart' – og anvender konventionelt. 

Hvidvare-Nyt vil på IFA have fokus på anvendelsen af 

'smart'. Anvendes det smarte ikke, bliver det jo hurtigt set 

som ”oversmart” …

Sommeren 2019 bød på andre nyheder – forud for IFA.  

For andet år i træk en stor vækst i afsætningen af klima-

udstyr, hvor en ”sydeuropæisk” produktgruppe vinder 

mere og mere indpas i det kolde Nord.

Og så bød sommeren – pr. 1. juli – på et brud med 70 års 

dansk industrihistorie. Fremover er interessevaretagelsen 

for producenter af hvidevarer og forbrugerelektronik samlet 

under et tag i Danmark.

APPLiA skal de næste to år – på konsulentbasis – varetage 

interesserne også for producenter af forbrugerelektronik 

(radio/TV) på det danske marked.

Det er den hæderkronede radio/TV branche – kendt fra  

DR's Krøniken i TV – der nu har banket på døren hos 

APPLiA. 

Læs om dette og meget mere inde i bladet.

GOD SENSOMMER OG GOD IFA TIL ALLE.  
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AF HENRIK EGEDE

A
PPLiA Danmark har indgået en 
samarbejdsaftale om interesse-
varetagelse for producenter af 
forbrugerelektronik (audio/TV) 

pr. 1. juli 2019.
Der er tale om et dansk-svensk sam- 

arbejde, hvor APPLiA Danmark de næ-
ste to år udfører konsulentarbejde vedr. 
dansk interessevaretagelse for produ-
center inden for forbrugerelektronik.

De virksomheder, der i første om-
gang har tiltrådt aftalen, er Samsung, 
Panasonic, TCL, TPV (Philips), Yamaha 
og Harman.

Aftalen er åben for tilslutning fra 
andre producenter.

”Producenter inden for forbruger-
elektronik har i dag et nordisk set-up 
– og derfor er det logisk, at interesse-

DANSK-SVENSK 
SAMARBEJDE MED 
FORBRUGERELEKTRONIK
APPLiA Danmark har indgået aftale med producenterne af forbrugerelektronik 

om interessevaretagelse

varetagelse i branchen også går over 
grænser”, siger Klas Elm fra Elektronik-
branschen i Stockholm – APPLiA Dan-
marks nye samarbejdspartner i den ny 
aftale.

Fokusområder i det daglige arbejde 
er i høj grad de samme som for hvide-
varebranchen: energi, miljø, WEEE, 
elektronikskrot, forbrugerret, sikker-
hed mv.

En særlig sag for den ny branche 
ligger i Kulturministeriet: forhandling 

Alene i 1. kvartal i år blev der i Danmark solgt forbrugerelektronik (TV, PCer, højt- 
talere, hovedtelefoner m.m.) for 772 millioner kroner, mens der blev langet hvidevarer 
for 1.347 millioner kroner og små husholdningsapparater for 519 millioner kroner 
over diskene, viser tal fra analysehuset GfK. 

Kilde: Berlingske Tidende 20. juni/GfK

af ”copyright levies” eller afgift for 
kopiering på blankmedier. 

Med aftalen skrives et stykke dansk 
industrihistorie. Brancheforeningen for 
radio- og TV producenter blev stiftet i 
1940’erne – og senere udviklet til BFE 
(Brancheforeningen for Forbrugerelek-
tronik) i 1990’erne. BFE indstillede sin 
virksomhed i september 2018.

Aftalen indebærer ingen ændring i 
aktiviteter eller serviceniveau i APPLiA 
Danmark.

8 K – det nyeste skrig i  
teknologi inden for billed- 
gengivelse. Danmark følger 
med den ny aftale en inter-
national tendens. Fx i Norge  
har elektronikproducenters 
interesser været varetaget 
samlet af Elektronikkbransjen 
i mange år. 
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BRANCHEN OG VERDEN

NYE MINISTRE

Den ny socialdemokratiske mindretals-
regering er også ensbetydende med ny 
ministre.

På de områder, hvor APPLiA har rela-
tion til ministerierne, er de nye ministre
• Fødevareminister MOGENS JENSEN
• Klima- og energi- og forsynings-
 minister DAN JØRGENSEN
• Miljøminister LEA WERMELIN
Dermed ad- 
skilles igen  
fødevare- og 
miljøministe-
riet, som blev 
samlet af den 
tidligere rege-
ring. 

SINGLER KØBER MINDRE

Frem til 2030 vokser det globale antal 
singlehusholdninger med knap 25% – 
ifølge Euromonitor.

I analysen 'Future of the Family' viser 
Euromonitor, at single-husholdninger-
ne nok bliver mange flere – men også 
er den husholdning, der har den laveste 
købekraft.

Par uden børn har en næsten dobbelt 
så stor købekraft som singler. 

NY REGERING: 
GRØN OMSTILLING 

Grøn omstilling er et overordnet træk 
i den ”politiske forståelse”, der danner 
grundlag for den ny S-mindretalsregering.

Den grønne omstilling er ikke beskrevet 
i detaljer, men den skal finde sted ved ind-
dragelse af interessenter, dvs. uafhængige 
eksperter, folkelige bevægelser og inter-
esseorganisationer.

Målet er at fremme den cirkulære øko-
nomi og omstille til et mere energieffek-
tivt samfund med bl. a. klogere affalds-
sortering og bedre offentlige indkøb. 

DET BEVIDSTE VALG 

Politiken udkom 28. juni 2019 med 
tillægget 'Det Bevidste Valg' – med fokus 
på den cirkulære økonomi i praksis.

APPLiA Danmark bidrog – med en 
opfordring til forbrugerne om at fore-
tage bevidste valg og ”passe på tingene” 
inden for hvidevarer og elektronik.

Konkret foreslår APPLiA borger-fra-
drag for vedligeholdelse og reparation 
af elektronik – samt åbningen af et kon-
trolleret, privat marked for genbrugte 
produkter. 

TÆNKETANK FRA START

One/Third er navnet på den tænke-
tank om forebyggelse af madspild 
og fødevaretab, som blev sat i gang 
af den tidligere regering – og ventes 
fortsat af den tiltrædende regering.

Visionen i tænketanken er at 
sikre bedre data om omfanget af 
madspild og madaffald – samt 
sikre, at danske løsninger kan være 
med til at begrænse det globale 
fødevaretab.

APPLiA Danmark deltager i tænke-
tankens arbejde. 

HVIDEVARE-VETERAN TIL BERTAZZONI

Et velkendt ansigt i branchen, MICHAEL BIRKHOLM, er 
pr. 6. august 2019 startet som ny salgschef i Danmark hos 
italienske Bertazzoni Skandinavien AB.

Michael Birkholm kommer fra en stilling som key account 
manager hos Vestfrost, hvor han han var i halvandet år, og 
inden da var han salgschef i 11,5 år hos Candy Hoover i 
Danmark, hvor han i alt var ansat i 15,5 år.

Bertazzoni er et italiensk familieejet selskab, som blev 
startet i 1882, hvor de første brændefyrede komfurer blev produceret.

SIKKERHEDSSTYRELSEN TAGER OVER

Fra og med 1. juli er det Sikkerhedsstyrelsen, der fører 
tilsyn med energimærkning og eco-design i Danmark.

Sikkerhedsstyrelsen har dermed overtaget de opgaver, som tidligere blev udført af 
Sekretariatet for Eco-design og Energimærkning.

Markedskontrol omfatter kontrol af hjemmesider, butikskontrol, dokumentkontrol 
og kontrolmålinger.

Energistyrelsen har fortsat det politiske ansvar for reglerne om energimærkning og  
eco-design – samt for EPREL-databasen. 

Lea Wermelin
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NY MAND I GORENJE 

NIELS BILLE, 51, er pr. 1. juni ny administrerende direktør 
i Gorenje Group Nordic. 

Niels Bille kommer senest fra Stiga, men har mange års 
brancheerfaring fra Nespresso, Philips, Dyson og Panasonic.

Han sad ligeledes en kort overgang i bestyrelsen for FEHA, 
forløberen for APPLiA.

Gorenje markedsfører i Danmark mærkerne Gorenje og 
Asko – og blev i 2018 købt af kinesiske Hisense.
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SELVFORKÆLELSE ER IN 
IFA 2019 ÅBNER DØRENE 6. SEPTEMBER 2019. AMBITION: AT VISE, HVORDAN TEKNOLOGI BLIVER PERSONLIG

AF HENRIK EGEDE

Philips er et godt eksempel.

Den hollandske virksomhed har ambition om  

at nå 3 mia. mennesker med de sundhedstekno-

logier, virksomheden har fokus på i øjeblikket.

FRA PERSONLIG PLEJE TIL ”PERSONALISERET” 

PLEJE 

Philips har ambition om at forstå forbrugernes 

individuelle behov og ramme dem. Vi ønsker – og 

kan gennem smarte løsninger – få lige præcis 

de teknologier og produkter, der passer til vores 

hverdag. 

Fremtidens forbrugerteknologi er ikke et nul-

sums-spil. Der er tale om et marked i mangeårig 

vækst. Og der er tale om et marked, hvor de  

dyre, lækre produkter sælger godt. For-

brugere (der har pengepungen til det) har verden 

over en tendens til selvforkælelse … 

Scenen for dette marked blev i år sat på det 

globale pressemøde forud for IFA – som sæd-

vanligt arrangeret af Messe Berlin og som  

sædvanlig henlagt til et smukt sted i Sydeuropa.  

Kig med her for de vigtigste  

tendenser – på forkant af  

Berlin messen.  

➔
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PHILIPS – OG DEN GODE SØVN 

God søvn var i fokus i år for Philips. 
77% ved godt, at en god søvn er vigtig for at trives. Alligevel 

vil kun 10% erklære, at de sover virkelig godt.
54% får søvn mere eller mindre ødelagt af bekymringer og 

stress. 37% klager over søvnløshed, 29% over snorken (22% 
over partners snorken). 40% finder ikke, de er i det optimale 
miljø, når de sover …

En konkret nyhed fra Philips vil være Snoring Relief, et 
bælte, der holder kroppen i optimal position under søvnen  
og derfor mindsker eller forhindre snorken …

HAIER OG HISENSE

På markedspladsen i Europa kommer kineserne nu stærkere end før.
Haier præsenterede sig som globalt markedsledende – med en markedsandel på 

15,4 % inden for hvidevarer. Hvert fjerde køleskab, hver femte vaskemaskine verden 
over er ifølge virksomheden en Haier. 

Med det nylige opkøb af Candy Hoover satser Haier nu på Europa – og vil kombi-
nere de aktuelle styrker i Candy Hoover med Haiers asiatiske muskel.

På samme måde var Hisense til stede. Her er det opkøbet af Gorenje/ASKO, der  
er den strategiske billet til det europæiske marked. Hisense fortæller, at man frem-
over vil køre begge brands i markederne.

Foruden nye TV-sæt viste Hisense også et amerikanerkøleskab til det europæiske 
marked. Og så er Hisense sponsor for EM i fodbold 2020…

MDA – ALLE VERDENSDELE I PLUS

Det globale marked for hvidevarer er for 11. år i træk i god 
form. 

Ifølge GfK er alle verdensdele ”grønne” med positive tal. 
GfK anslår væksten på MDA (hvidevarer) til at have 

været 1% pct. i 2018.
Produkter, der trækker mest 

vækst, er induktionskogeplader 
integreret med emhætter, vaske- 
maskiner med damp og ameri- 
kaner-køleskabe. 

SDA – GAZELLE-MARKED PRÆGET AF INNOVATION

Det globale marked for SDA – små elektriske husholdningsapparater – er en  
vækst-gazelle inden for hele den globale afsætning af ”technical consumer goods”.

GfK anslår den globale vækst for SDA til at have været 5% pct. i 2018.
Innovative produkter driver væksten her: robotstøvsugere, stickvacs og fuld- 

automatiske espressomaskiner.

IFA 2019: KEYNOTE 
FRA HUAWEI OG JAPAN 
SOM TEMA

Kom og se ”innovation i aktion” var 
budskabet fra Messe Berlin forud for 
dette års IFA:

Konkret lægger igen ca. 250.000 
gæster vejen forbi Berlin i messe-
dagene – herunder 6000 journalister 
og mediefolk fra hele verden. 

Normalt er flere tusinde danskere – 
producenter, retailere og presse – på 
messen. 

Richard Yu, CEO for Huawei, hol-
der årets keynote tale. 

Desuden fortsætter IFA aktiviteter-
ne med IFA Next, hvor teknologiske 
opstartvirksomheder præsenteres.  

VIDSTE DU, AT …
JAPAN ER TEMA-LAND 
PÅ ÅRETS IFA.

VIDSTE DU, AT …
BLACK FRIDAY NU ER STØRRE END JULEOMSÆTNINGEN 
INDEN FOR HVIDEVARER OG ELEKTRONIK

HANG TIL DET DYRE … 

Forbrugerne verden over har hang til 
det dyre - og lidt (selv)forkælelse.

På MDA gælder det vaskemaskiner 
med dampfunktion, der har 53% 
vækst (mod minus 1% for konven- 
tionelle vaskemaskiner).

Induktionskogeplader integreret 
med emhætter vækster med 35%, 
mod -2% for almindelige induktions-
kogeplader. 

På SDA er der også hang til det 
dyre: glattejern med en pris over USD 
100 vækster 59%, mod minus 1% for 
de billigere. Hårtørrere til en pris på  
over USD 300 vækster 75%, mens  
billigere hårtørrere vækster 5%.



HVIDVARE-NYT 
VAR INVITERET 
TIL GLOBALT 
PRESSEMØDE 
I HUELVA AF 
MESSE BERLIN. 

VIDSTE DU, AT …
NYE PRODUKTER, OP TIL TO ÅR 
GAMLE, STÅR FOR CA. HALVDELEN 
AF AFSÆTNINGEN.

VIDSTE DU, AT …
DEN SAMLEDE 
GLOBALE OM-
SÆTNING FOR 
HVIDEVARER OG 
SMÅ ELEKTRISKE 
HUSOLDNINGS-
APPARATER ER 
VOKSET TIL 
ENORME €262 
MIA. (KNAP 2000 
MIA DKK).

VANEN TRO ER APPLIA DANMARK 
OG HVIDVARE-NYT TILSTEDE PÅ IFA. 
HVIS JERES VIRKSOMHED IKKE ALLE-
REDE HAR EN AFTALE OM ET MØDE 
PÅ JERES STAND, KONTAKT DA 
VENLIGST REDAKTIONEN.
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VERTUO 
EN NY DIMENSION AF K AFFE

Aeroccino3

FÅ EN
MÆLKE-
SKUMMER
VED KØB AF EN
VERTUO-

KAFFEMASKINE*
(VÆRDI 560 KR.)

*Få en sort Aeroccino3 mælkeskummer (værdi 560,00 kr.) i gave ved køb og registrering af Nespresso Vertuo-kaffemaskiner. Tilbuddet gælder i perioden 19.08.2019 – 
29.09.2019. Tilbuddet gælder ikke ved køb af Nespresso Original-kaffemaskiner. Se vilkår & betingelser på  www.nespresso.com/promotion/dk.

REGISTRER DIN MASKINE HOS NESPRESSO
FOR AT MODTAGE DIN GAVE
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AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

I følge Jonathan Lorentzen, salgschef 
for småelektriske produkter i El- 
giganten, er kan den øgede opmærk-

somhed på indeklimaet mærkes på 
salget af luftrensere:

”I Elgiganten oplever vi, at der er tale 
om en decideret indeklima-revolution 
i disse år, og der har aldrig været større 
fokus på godt indeklima, end der er 
nu”, fortæller Jonathan Lorentzen.

Salget af denne type produkter er 
steget markant bare i løbet af 2019, og 
det er et område, som Elgiganten satser 
kraftigt på.

”Alene i indeværende år har vi op- 
levet en tredobling af salget, så revolu- 
tionen indenfor klimaprodukter er på 
mange måder allerede i gang, og den 
revolution ønsker vi selvfølgelig at lede.  
Vi skal være den destination, som dan-
skerne besøger, når de ønsker råd og 
vejledning til et godt indeklima, og det 
kan vi se, at vi på mange måder alle-
rede er”, uddyber Jonathan Lorentzen.

TIDOBLING AF SALGET

Og meget tyder på, at interessen for 
løsninger, der kan forbedre indeklimaet 
kun vil blive styrket de kommende år. 
Tredoblingen i salget af luftrensere i år 
er ifølge Jonathan Lorentzen kun top-
pen af isbjerget.

”Det er vores klare indtryk, at det 
er et marked der kommer til at vækste 
ganske voldsomt de kommende år, og 
jeg tror faktisk, at det er sandsynligt, at 
det vil tidobles i løbet af de kommende 
tre år.”

INDEKLIMA
REVOLUTIONEN
De fleste danskere tilbringer størstedelen af deres tid indendørs, og et dårligt 

indeklima kan være skyld i dårligt velvære og endda sygdomme. I takt med 

at mange moderne boliger slipper mindre luft ind udefra, er det blevet mere 

interessant med teknologier, der kan rense luften i hjemmet eller på arbejds-

pladsen, og det kan mærkes på salget af luftrensere.

Men det er ikke kun den øgede op- 
mærksomhed på indeklimaet, der 
ligger bag det øgede salg. Nybyggeri 
er ofte langt bedre isoleret og tættere 
forseglet end ældre bygninger, hvilket 
betyder, at der kommer mindre luft 
ind udefra. Og jo mindre frisk luft, der 
kommer ind i boligerne, jo større behov 
er der for at rense luften.

”Sagen er jo, at vi bygger stadig tæt-
tere huse, og opholder os mere inden-
dørs, hvor luften ofte er dårligere og 
mere forurenet end udenfor, så derfor 
er det helt naturligt, at man begynder 
at kigge på, hvordan man kan forbedre 
indeklimaet med hjælp fra for eksempel 
luftrensere, som vi ser et kæmpe boom 

i – både i salget, men også i udvalget, 
som konstant bliver større”, fortæller 
Jonathan Lorentzen afslutningsvis.

Den øgede bevidsthed omkring inde- 
klimaet afspejles også blandt producen-
terne, der har et øget fokus på denne 
type produkter, og de bliver mere og 
mere fremtrædende i produktsortimen-
tet, som man blandt andet kan opleve 
det på elektronikmesser som IFA, hvor 
luftrensere kan findes hos en lang ræk- 
ke udstillere.

Særligt allergikere kan nyde godt af 
luftrenserne, men derudover hjælper 
de også med at reducere mængden af 
støv, partikler fra stearinlys, bakterier 
og lugtgener fra eksempelvis tobaksrøg.

Et øget fokus på indeklima hos danskerne har gjort klimaprodukter som luftrensere til 
en efterspurgt vare i butikkerne.



AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

I          forbindelse med lanceringen af 
deres nye luftrenser, Pure A9, invi- 
terede Electrolux Hvidvare-Nyt forbi 

til en snak om ren luft og design i den 
svenske virksomheds danske hoved-
kontor i Fredericia, hvor de kunne frem- 
vise den nye luftrenser, der skal kunne 
integreres i hjemmet, uden at det går 
ud over indretningen.

Ifølge Jesper Damsø, Country Sales 
Manager Home Care & SDA i Danmark, 
er luftrensere et område, hvor resten 
af Norden har vækstet en del de senere 
år, og nu kommer det danske marked 
også, særligt efter en udsendele på TV 2 
i februar 2019, hvor man havde lavet et 
forsøg i en børnehave omkring sygdom 
og fravær. Børnehaven havde investeret 
i luftrensere, hvor man i forsøgsperio-
den oplevede et markant fald i sygefra-

været, både blandt voksne og børn.
Ganske kort tid efter indslaget var 

i TV 2-nyhederne steg interessen for 
luftrensere kraftigt, og det er fortsat 
lige siden, fortæller Jesper Damsø.

EN ØJENÅBNER

Ifølge Rikke Holmegaard, Sales & Mar-
keting Coordinator Home Care & SDA, 
betød indslaget, at folk fik øjnene op 
for, hvilken forskel det kan gøre med en 
luftrenser – også i hjemmet. For luft-
renseren får ikke bare stuen til at dufte 
renere, den gør rent faktisk også en 
forskel sundhedsmæssigt: ”Det var det 
måske ikke alle, der var bevidste om.”

I indslaget på TV 2 fortæller Kåre 
Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det 
Økologiske Råd, at luftrensere ifølge 
udenlandske undersøgelser kan være 
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REN LUFT 
OG RENE LINJER

Pure A9 klarer selv store rum.

særdeles effektive til at nedbringe 
partikelforurening, pollen, bakterier og 
vira i luften.

Og det er det budskab, der er gået 
klart igennem til danskerne, og som 
man hos Electrolux føler har været med 
til at kickstarte salget af luftrensere 
herhjemme.

Samtidig har Asthma Allergy Nordic 
godkendt samtlige af Electrolux’ luft-
rensere på det nordiske marked, hvilket 
ifølge Jesper Damsø har gjort en kæm-
pe forskel for salget af produkterne, da 
blåstemplingen med den fællesnordiske 
allergimærkning er noget, der har stor 
betydning for forbrugerne.

VÆK FRA HVIDE PLASTIKKASSER

Det nye hos Electrolux er, at man er 
begyndt at tænke design ind i denne 
type produkter, og den første i rækken, 
der får et designløft er Pure A9:

”Når man tænker på luftrensere og  
airconditioning, så er det en hvid kasse. 
Det er det, folk forestiller sig. Det, vi skal 
nu, er, at vi skal skabe nogle produkter, 
som forbrugerne gerne vil have til at stå 
i deres hjem. Derfor er Pure A9 noget 
helt andet, end hvad man ellers ser på 
markedet”, fortæller Jesper Damsø, der  

En luftrenser kan gøre alverden til forskel for indeklimaet, 

men ofte på bekostning af indretningen. Electrolux har 

derfor lanceret luftrenseren Pure A9, der skal gøre op med 

idéen om luftrenseren som en hvid kasse i plastik, og som 

skal passe ind i de stilbevidste, nordiske hjem.
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90% INDENDØRS
I gennemsnit bruger vi 80-90 % af livet indendørs – og mange af vores hjem er fyldt 
med støvmider, pollen, dyreallergener, bakterier, kemikalier, røg, uønskede par-
tikler og dårlig lugt. Og selvom vi gør rent og lufter ud, er det ikke altid nok. Ifølge 
Miljøstyrelsen kan det resultere i et usundt indeklima og bl.a. føre til astma, allergi 
og andre helbredsproblemer som træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. 
Derfor er rådet fra Miljøstyrelsen, at du holder øje med indeklimaet i dit hjem, så det 
ikke generer dit helbred

Med sit diskrete design er Pure A9 nem at placere i langt de fleste hjem. To læderstropper gør det nemt at transportere Pure A9 rundt.

tilføjer, at mange faktisk tror, at det er 
en designhøjttaler, første gang de ser 
den.

”Tanken er at skabe et helt nyt pro- 
dukt, også designmæssigt, som folk 
gerne vil have stående i deres hjem. 
Det skal ikke være noget, man vil pakke 
væk, man skal være stolt af at have den 
stående.”

”Hele vores univers af luftrensere, 
varmepumper og airconditioning gene- 
relt skal igennem en transformation 
designmæssigt. Det skal være lækkert  
at have stående.”

Forbrugerne skal med andre ord føle, 
at de kan være det bekendt at have kli- 
maprodukterne stående – ikke kun af 
nødvendighed.

MASSER AF FEATURES

Pure A9 indeholder ifølge Elextrolux 
en lang række smarte features, der 
hjælper forbrugerne med intelligent 
styring af indeklimaet. Den kan blandt 
andet styres via en app, ligesom den 
automatisk får meldinger om vejr og 
temperatur. Sammen med luftrenserens 
egne automatiske målinger i hjemmet 
kan den derved optimere rensningen 
af luften, for eksempel hvis luftfugtig-
heden i hjemmet ændrer sig, eller man 
begynder at stege bacon.

”Pure A9 vil i de tilfælde selv skrue 
op for niveauet, og styrer på den måde 
selv sit flow. Hvis man begynder at 
stege bacon, vil man kunne høre, at 
den skruer op for niveauet for at fjerne 
lugten, og det samme gælder, hvis den 

måler, at der pludselig er mere pollen i 
luften”, forklarer Rikke Holmegaard.

Luftrenseren reagerer altså automa-
tisk på det omkringliggende miljø, men 
kan naturligvis også styres manuelt.

FILTRE TIL ALLE BEHOV

Når man køber Pure A9, får man et all- 
roundfilter med i købet, men hvis man 
har særlige behov, er det muligt at ud- 
skifte filteret med et mere specialiseret 
filter, for eksempel et pollenfilter til 
brug i pollensæsonen. Desuden kan 
man købe et filter særligt for børn og 
andre, der er mere sårbare over for  
bakterier, samt et filter tilpasset hus-
holdninger med kæledyr.

”Filtrene holder cirka et år til halv-
andet og er chipstyrede, så hvis man 
bruger for eksempel pollenfilteret i 
pollensæsonen, så husker luftrenseren, 
at filteret er blevet brugt i fem-seks 
måneder. På den måde har man hele 
tiden en indikation af, hvornår man 
skal skifte filteret.”

NYT, NORDISK MARKED

Mens man længere sydpå i Europa 

længe har brugt luftrensere, er det 
nordiske marked først for nylig be-
gyndt at vågne, og derfor er det helt 
naturligt for Electrolux med at lancere 
en luftrenser, hvor man i højere grad 
har tænkt over udformningen end 
traditionelt.

”Forbrugerne i Norden har økono- 
mien til at investere i denne type pro- 
dukter. De går mere op i design og  
har stigende fokus på velvære. Man 
vil gerne have, at børnene skal have 
det optimalt, og at indeklimaet skal 
være godt. Det er medvirkende til at 
få denne type produkter til at vækste 
så meget netop nu. Tidspunktet er det 
helt rigtige, og denne type produkter  
er et stort fokusområde for Electrolux 
de næste mange år.”

Ifølge Jesper Damsø vil en række 
lignende produkter fra Electrolux de 
kommende år få et designløft, der  
passer bedre ind i virksomhedens 
svenske og nordiske arv, både i for- 
hold til design og i forhold til mate- 
rialevalg. Pure A9 er altså første skud 
på stammen af produkter, vi har i 
vente.

➔
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5 ENKLE RÅD: 
SÅDAN SKABER DU 
ET BEDRE INDEKLIMA
 
Vidste du, at der kan være partikler, kemikalier og stoffer i alt fra møbler, tæpper, 
rengøringsmidler og legetøj, som kan påvirke dig og dine kære i dit eget hjem? 
Du kan ikke se det med dit blotte øje, men ifølge Miljøstyrelsen afgives de fra  
produkter i dit hjem og samler sig i støv og luften og kan påvirke din og din  
families sundhed. Med enkle midler kan du nedbringe belastningen, så du får  
et sundere og tryggere indeklima. 

1   LUFT UD 

Det behøver ikke være så svært at sikre et sundere indeklima. Luft 
ud to gange om dagen – morgen og aften – så kan du nedbringe  

partikelforureningen i dit hjem. Det er overkommeligt, ik´? Optimer evt. ventila- 
tionen med en luftrenser, som sikrer, at luftkvaliteten altid er i top. Electrolux’ 
nye allergi-certificerede luftrenser Pure A9 sørger helt automatisk for at rense 
luften – og den kommer med forskellige filtre, så du kan reducere mængden af 
pollen, allergener, lugt og bakterier i dit hjem. 

2
  GØR RENT 

Det lyder måske lidt kedeligt, men du er nødt til at gøre rent i hele
dit hjem, så du kan få bugt med støv og bakterier, som flyver rundt 

i luften. Regelmæssig, grundig rengøring – om det så er dig selv eller en effektiv 
husalf fra HappyHelper, der render rundt med støveklud og støvsuger – mindsker 
risikoen for allergier samt luftvejssygdomme og infektioner. Der er ingen vej 
udenom! 

3
  DROP RØGEN 

Ifølge CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) og Miljø-
styrelsen stammer mere end ¾ af de forurenende partikler i vores 

bolig fra vores egen adfærd. Og det er nok ingen overraskelse, at især rygning, 
stearinlys og madlavning lægger sig som en tung og usynlig sort sky over os og 
skaber et dårligt indeklima. Vi ved godt, at det kan være svært helt at droppe, 
men husk altid at lufte grundigt ud, når du har lavet mad, haft gang i stearin- 
lysene, i brændeovnen og lignende. Du vil straks mærke en forskel.  

4
  BEGRÆNS FUGTEN

Ligesom vi mennesker er afhængige af mad og drikke, er skimmel-
svamp og husstøvmider, der kan forårsage astma og allergi, afhæn-

gige af fugt. Derfor er det meget vigtigt, at du minimerer fugten i dit hjem ved  
at lufte ud, når du har lavet mad eller været i bad – og drop helt at tørre dit tøj  
indenfor. Derudover skal du altid holde en minimumstemperatur på 17-18 gra-
der i alle rum. 

5
  UNDGÅ KEMIKALIER

Det er nok de færreste af os, der tænker over det, men mange af de 
produkter, vi omgiver os med og har helt tæt på, kan udskille farlige 

kemikalier. Chokerende, ik´? Heldigvis kan hyppig, grundig udluftning afhjælpe 
en del af afgasningen. Derudover anbefaler CISBO og Miljøstyrelsen, at du for 
så vidt muligt køber miljømærkede produkter, og at du slukker for unødvendig 
elektronik, når du ikke bruger det.

Kilder: CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger), Miljøstyrelsen, Electrolux
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Ii sidste nummer af Hvidvare-Nyt 
dækkede vi en lang række produkter 
til hjemmet, der kan være med til at 

skabe øget sundhed og velvære. Denne 
gang tager vi et kig på produkter, der 
har med den mere personlige sundhed 
at gøre – samt sensorteknologier, der 
gør livet lettere.

Der findes et væld af elektriske ap-
parater, der kan hjælpe forbrugerne på 
vej til bedre sundhed.

Nogle af disse produkter giver uund-
værlige oplysninger til for eksempel dia- 
betikere, mens andre gør det muligt 
altid at kunne have et øje på sit nyfødte 
barn.

Fælles for dem alle er, at de kan for-
bedre folks velvære eller give en ekstra 
sikkerhed i hverdagen, samtidig med 
at mange af dem kan kobles sammen 
med en app, som giver en lang række 
muligheder, for eksempel at samle data 
fra produkterne eller tilgå eventuelle 
sensorer som kameraer direkte fra 
telefonen.

PERSONLIG 
SUNDHED OG PLEJE
Personlig pleje og sundhed hænger sammen. Takket være moderne teknologi er 

det nemmere end nogensinde før for forbrugerne selv at følge op på eventuelle 

sundhedsproblemer, holde et vågent øje med spædbarnet eller sørge for at få 

bedre søvn og hårdt tiltrængt lys om vinteren. 

BLODTRYK OG BLODSUKKER

Folk, der lider af forhøjet blodtryk, kan 
have brug for at kunne holde øje med 
blodtrykket derhjemme, og her findes 
der et stort udvalg af blodtryksmålere 
til hjemmebrug.

På samme måde har man mulighed 
for at måle sit blodsukker i hjemmet, 
hvilket er et uundværligt redskab for 
diabetikere.   

BADEVÆGTE

Badevægten holder ikke længere kun 
øje med vægten, men også med fedt-
procent, vandprocent, muskelmasse, 
knoglemasse og kalorieforbrug.

BEDRE SØVN OG LYSTERAPI

Lys har rigtig meget med søvn at gøre. 
Faktisk kan lyset fra skærme som 
telefoner og fjernsyn forringe vores nat-
tesøvn. Omvendt kan det rette lys, som 
simulerer solnedgang og solopgang, 
være med til at forbedre nattesøvnen.
Og om vinteren kan det for mange 

mennesker give god mening at få en 
omgang lysterapi for at modvirke de 
korte, mørke vinterdage. 

BABYPLEJE

Der findes et væld af produkter, der kan 
være en stor hjælp til nybagte forældre, 
lige fra babyalarmer, der gør det nem- 
mere at holde øje med barnet, blendere,  
der er målrettet babymad, flaskevar- 
mere, blandere til modermælkserstat-
ning og apparater, der kan sterilisere 
sutteflasken.

MASSAGE

Mange lider af muskelsmerter, enten på 
grund af skader, eller fordi mange af os 
i dag har et stillesiddende arbejde bag 
et skrivebord.

Der findes mange massageapparater,  
der kan kan bidrage til at afhjælpe den- 
ne type problemer, hvoraf mange er mål- 
rettet en bestemt kropsdel, for eksempel  
nakken, ryggen eller fødderne.

                                    - JM
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De nu forhenværende Expert-butik- 
ker i Næstved, Ringkøbing og  
Faaborg har brugt ugerne op til 

sommerferien på at skifte facade- 
skiltene ud og gøre kunderne opmærk-
somme på, at de fremover bliver en del 
af EL-Salg-kæden.

Elektronikkæden, der er landets stør-
ste frivillige kæde inden for forbruger-
elektronik, runder således 170 butikker 
hen over sommeren.

Og det er ikke tilfældigt, at de forret- 
ningsdrivende søger mod frivillige 
kæder netop nu, fortæller Tomas Holm 
Hedehus, adm. direktør i A/S EL-Salg.

– Butiksejerne tiltrækkes af mulig- 

Tomas Holm Hedehus, adm. direktør i 
A/S EL-Salg.

EL-Salg-kæden vokser og vil henover sommeren runde 170 butikker. 

Alene i juni og juli er tre nye butikker kommet til. Butiksejerne er 

tiltrukket af den frihed, de kan få i en frivillig kæde, lyder det.

heden for at være frie købmænd, der 
kan tilpasse deres butikker og indret-
ning til deres lokale kunder og områder.  
De ønsker også stor indflydelse på mar-
kedsføringen lokalt, og vi arbejder med 
og ikke imod. Samtidig får de adgang til 
den konkurrencekraft som en stor kæde 
giver dem i form af stærke sortimenter 
og udvidede garantiordninger på for 
eksempel hvidevarer, siger Tomas Holm 
Hedehus og tilføjer:

– Som en naturlig del hos El-Salg 
Euronics Group får de også en helt mo-
derne online tilstedeværelse og andel i 
nethandlen, som ingen andre tilbyder. 
Man kan sige, at vi forener den frie køb-
mands initiativ og lokalkendskab med 
styrken fra en stor og moderne handel. 

STÆRKERE LOKAL PROFIL

Konkurrencen fra onlinehandlen og de 
store megabutikker uden for byerne er 
også en væsentlig årsag til, at de lokale 
forretningsdrivende rykker mod de 
frivillige kæder. 

– Konkurrencen er benhård på elek- 
tronikmarkedet, så hvis man skal be- 
vare det lokale handelsliv i byerne, så 
er der behov for, at man skaber sig en 
stærk, lokal profil, hvor kunderne ved, 
hvem man er, og hvad man står for. 
Det kræver en vis form for fleksibilitet 
i konceptet, hvor man ikke bliver låst i 

alt for stramme rammer fra et hoved-
kontor, som er langt fra kunderne. Der 
er også mulighed for at udvide butikken 
med nye varegrupper, som de måske  
kke har i dag. Det er den oplevelse man- 
ge af vores nye butikker kommer ind i  
kæden med, siger Tomas Holm Hedehus.  

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

I modsætning til eksempelvis en fran-
chisekæde eller en kapitalkæde, består 
en frivillig kæde af selvstændige, lokale 
forretningsdrivende, der samarbejder om  
blandt andet markedsføring og indkøb. 

Det betyder, at butikkerne kan be-
holde deres selvstændighed, men stadig 
have en solid markedsføringsplatform 
og indkøbe varer til konkurrencedyg-
tige priser.

– EL-Salg-kæden er en del af Euronics 
International, der med sine mere end 
11.000 butikker i 31 lande er Europas 
næststørste indkøbsfællesskab. Det be- 
tyder selvsagt, at butikkerne kan handle  
ind til fordelagtige priser, og derfor 
kan de også skabe konkurrencedygtige 
forretninger i bysamfund, hvor andre 
butikker lukker. Sammen med en stærk 
lokal profil står butikkerne stærkt, siger 
Tomas Holm Hedehus.

EL-Salg-kæden forhandler hoved- 
sageligt hvidevarer, husholdningsartik-
ler, belysning og forbrugerelektronik.
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ELEKTRONIK-BUTIKKER 
SKIFTER KÆDE FOR 
AT FÅ MERE FRIHED
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ANNONCE

LG MED DANSK SIGNATUR
LG Electronics udvider endelig deres mest eksklusive produktserie på det danske 
marked med to produkter inden for hårde hvidevarer. Begge de nye produkter i 
LG SIGNATURE-serien viser LG’s evne til at udvikle innovative og brugervenlige 
produkter, der samtidig fremstår elegante. Bag designet står den kendte danske 
designer Torsten Valeur, der sammen med LG har arbejdet på at skabe unikke, 
men brugervenlige produkter til det moderne hjem.

”Designudvikling handler ikke om at få en åbenbaring, men om at have en reel 
og relevant vision, der kan køre processen. Jeg tror, at hvert produkt har brug 
for sin egen eksistens - det skal have et formål eller et problem. Og formålet skal 
være rigtigt, ikke designet. Når vi begynder at arbejde på et nyt projekt, som 
LG Signature, er vores fokus at finde essensen af projektet ved at spørge, hvad 
der giver mening og hvad der skaber værdi for forbrugeren. Processen kræver 
dybtgående viden om de problemer, vi vil løse, og de mennesker, vi vil hjælpe. 
Hvis produktet ikke har nogen grundlæggende brugervenlighed, har du ikke haft 
succes med designet”, siger danske Torsten Valeur, designer af LG SIGNATURE 
produkterne.

INSTAVIEW DOOR-IN-DOOR

Køleskabet, hvis ydre står i rustfrit stål, er fyldt med smarte funktioner, der er 
med til at forenkle hverdagen og forlænge madvarernes friskhed. Med LED-
belysninger under hver hylde og en glasdør, der, når du banker på den, bliver 
gennemsigtig, kan du nemt se hvad du har i køleskabet uden at åbne det. Med  
en indbygget sensor, er det muligt for dig at åbne døren uden at bruge dine 
hænder. Når du fører foden under køleskabet vil døren åbne sig helt automatisk 
– perfekt til når du står har hænderne fyldt af madvarer eller indkøb, der skal  
på køl i en fart.

TWINWASH

Med LG SIGNATURE TwinWash kan du give dit tøj den omsorg, det fortjener. 
Den smarte kombination med én stor og én lille vaskemaskine betyder, at du  
kan køre to vaske ad gangen, for eksempel én vask med kulørt tøj og én med sart 
tøj. De smarte funktioner, som fx et automatisk doseringssystem, muligheden  
for at downloade og tilpasse vaskeprogrammer og udformningen med det vink- 
lede, knapfrie design, er med til at skabe maksimal brugervenlighed og et stil-
rent ydre. Vaskemaskinen er desuden kombineret med en tørretumbler, der med 
lave temperaturer kan tørre selv sart tøj.
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Med Bosch i-DOS får man ikke 
bare et perfekt vaskeresultat hver 
gang, man sparer også op til 38 % 
vaskemiddel i forhold til manuel 
dosering. Med præcis dosering af 
vaskemidlet undgås unødvendige 
ekstraskylninger og dermed 
spares også vand. 

Det automatisk doseringssystem 
i-DOS afmåler den helt præcise 
mængde vaskemiddel og vand, 
som behøves for den enkelte 
vask, samtidig med at maskinen 
arbejder effektivt. Se mere på 
www.bosch-home.dk
 
Helt automatisk.
Det kan ikke være nemmere: 
Fyld sæbeskuffens beholdere 
op med vaskemiddel. Vælg 
det automatiske program, så 
registrerer maskinen selv tøjets 
materiale, mængden af tøj i 
maskinen og hvor beskidt, det er. 
Derefter tilpasses mængden af 
vaskemiddel og vand, så kun den 
nødvendige mængde anvendes.

Ikke en 
eneste dråbe 
går til spilde.



Hos Bosch 
arbejder vi for at 

reducere vandspild.
Vores i-DOS vaskemaskine med intelligent dosering 

bruger kun den mængde vand og vaskemiddel, der skal til. 
www.bosch-home.dk

Ret smart. Ret Bosch. 

Med Bosch i-DOS får man ikke 
bare et perfekt vaskeresultat hver 
gang, man sparer også op til 38 % 
vaskemiddel i forhold til manuel 
dosering. Med præcis dosering af 
vaskemidlet undgås unødvendige 
ekstraskylninger og dermed 
spares også vand. 
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I vores forbundne liv er håndteringen af husholdningsappa-
rater nu meget mere komfortabel, takket være SmegConnect-
appen, der nemt kan oprette forbindelse til Smegs hushold-
ningsapparater via mobile enheder (iOS og Android), uanset 
hvor du er – når du vil.

SmegConnect kan bruges til udvalgte Smeg vinkølere og i 
nærmeste fremtid også til Smegs ovne og opvaskemaskiner. I 
fremtiden vil alle Smegs intelligente husholdningsapparater 
kunne betjenes på denne måde. SmegConnect vil forbedre og 

forenkle hverdagen, livskvaliteten og den daglige sikkerhed, 
både indenfor og udenfor hjemmet.

HVORFOR EN SMEGCONNECT VIN KØLER?

Den perfekte blanding af raffineret italiensk design og den 
mest avancerede teknologi gør SmegConnect-vinkøleren til 
den bedste løsning til opbevaring af ens værdifulde vinsamling.

Et husholdningsapparat og en app samlet til  den vinliden-
skabelige kunde.

I år fejrer Electrolux sit 100-års jubi-
læum og har i årtier skabt løsninger, 
der forenkler hverdagen for millioner 
af forbrugere over hele verden. Nu 
bringer Electrolux køkkenoplevelsen 
op på næste niveau med en helt ny 
intuitiv køkkenserie, som løser mange 
af udfordringerne i køkkenet. Electro-
lux’ kogeplade med sensorer forhindrer, 
at gryden koger over – og ovnen styrer 
selv, når kød, fisk og brød er tilberedt 
til perfektion. Damp sikrer, at dine 
grøntsager altid har et sprødt bid, mens 
køleskabet er designet, så madvarer 
bevarer deres saft, kraft og smag. 

DESIGNET I SAMSPIL MED DIG 

OG DINE BEHOV

Køkkenprodukterne er ’human centric’ 
og udviklet på baggrund af forbruger-
nes behov, og de udfordringer, vi ople-

SMEGCONNECT:
EN NY GENERATION AF TILSLUTTEDE 
SMEG HUSHOLDNINGSAPPARATER

NEMMERE MADLAVNING, MINDRE MADSPILD:
NY ELECTROLUX KØKKENSERIE HAR FOKUS PÅ 
BÆREDYGTIGHED

ver i køkkenet. Køkkenserien reagerer 
intuitivt på din madlavning, mens du 
koger, steger eller bager.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Som en af de største producenter af 
hvidevarer i verden ønsker Electrolux 
at udvikle hverdags-
løsninger, der gør 
hverdagen nemmere 
og samtidig skåner 
miljøet.

Electrolux’ Intui-
tive Kitchen Range’ 
er designet, så du 
mindsker madspild 
mest muligt – både 
i forhold til opbeva-
ring, tilberedning og 
opvask. Når kogepla-
den sikrer, at vandet 

i din gryde ikke koger over, bevarer 
pastaen sit lækre bid. Og når Electrolux’ 
nye ovn selv sikrer, at din mad tilbe-
redes ved den rette temperatur, ender 
du ikke med, at din steg er for tør, dine 
grøntsager for bløde eller dit brød 
brænder på.
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”Roomba s9 + robotstøvsugeren og Braava jet m6 robotgulv-
moppen er de mest avancerede robotter fra iRobot nogensinde 
og de bedste rengøringsrobotter på markedet i dag, ” fortæller 
Christian Cerda, COO for iRobot. ”De kunder, der kræver en 
høj ydeevne samt en detaljeret rengøring vil værdsætte den 
overlegne sugestyrke på Roomba s9+, og robottens evne til at 
komme helt ud i hjørnerne, hvor snavs og skidt gemmer sig.”

IROBOTS MEST AVANCEREDE ROBOTSTØVSUGER 
OG ROBOTGULVMOPPE

Samsungs SmartThings-produktserie er 
nu lanceret i Danmark og omfatter en  
række sensorer, kameraer og enheder, 
som gør hverdagen lettere, fx smarte 
stikkontakter, som gør, at du fx kan 
sørge for, at kaffemaskinen slukker 
automatisk, når du lukker hoveddøren 
og forlader huset.

SMÅ TING, DER LETTER LIVET

– Med SmartThings ønsker vi at lette 
folks hverdag, hjælpe dem med at spare 
tid og energi samt bidrage til et sikrere 
og mere bæredygtigt liv. Jeg anvender 
selv SmartThings-appen til blandt an-
det at forvarme mit sommerhus til den 
rigtige temperatur, før jeg kommer der-
hen. En god måde at komme i gang på, 
er at åbne SmartThings-appen og se, 
hvor mange smarte produkter, der al-
lerede findes i hjemmet. Mange har sik-
kert flere smarte produkter i hjemmet, 
end de tror, siger Claus Holm, Director 
IM & Country Manager Denmark

SMARTTHINGS UNDERSTØTTER 

SMARTE PRODUKTER FRA FLERE 

PRODUCENTER

Den nye Smart Hub V3 og SmartThings- 
serien understøtter både ZigBee og  
Z-Wave netværkstandarder, som be-

SAMSUNG LANCERER SMARTTHINGS I DANMARK

virker, at de arbejder sammen med de 
fleste smartprodukter. Samsung Smart-
Things er det største åbne økosystem 
for IoT på markedet og understøtter 
mere end 4.000 produkter fra mere end 
50 forskellige mærker. I SmartThings-
appen kan du forbinde disse produkter 
og oprette scenarier, der kombinerer de 
smarte produkters funktioner. 

– Vi mener, at åbenhed og samarbej-

de er en forudsætning for innovation 
og udvikling. SmartThings er derfor et 
åbent økosystem, hvor du som bruger 
kan forbinde en bred vifte af produk-
ter fra Samsung, men også fra andre 
mærker. Med SmartThings-appen er 
det nemt at få overblik og få alle dine 
smartprodukter til at gøre din hverdag 
lettere, siger Claus Holm, Director IM & 
Country Manager Denmark.
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BRAAVA JET® M6 KLARER FLERE RUM 

OG STORE OMRÅDER

Braava jet® m6 robotgulvmoppen giver dig friske, rene gulve 
i hele hjemmet. Det eneste du skal gøre, er at vælge den øn-
skede rengøringsklud til fejning, gulvmopning eller gulvvask, 
og robotten klarer resten. Præcis som Roomba s9+ robotstøv-
sugeren anvender Braava jet m6 robotgulvmoppen iAdapt® 
3.0 navigation med vSLAM®-teknologi og Imprint™ Smart 
Mapping for at lære hele dit hjem at kende. 

DYNAMISK DUO: ROOMBA® STØVSUGER OG 

BRAAVA JET® VASKER GULVET

Med introduktionen af Roomba s9+ og Braava jet® m6-robot-
terne bevæger iRobot sig ind i den næste generation inden  
for det automatiserede smart home med Imprint™ Link-
teknologi, som gør det muligt for robotterne at kommunikere 
intelligent sammen – og derved klarer jobbet i den rigtige 
rækkefølge. 
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90 ÅR MED OPVASKEMASKINER 
FRA MIELE

90 år er gået fra vi introducerede vores første elektriske opvaskemaskine på marke-
det i 1929.

Denne opvaskemaskine var temmelig dyr, og kun de rigeste havde derfor øko-
nomi til at købe den. Salget af Miele opvaskemaskiner tog for alvor fart, da vi i 1960 
begyndte produktionen af fuldautomatiske opvaskemaskiner og lige siden har haft 
en konstant fokus på produktudvikling, så vi i dag fortsat kan tilbyde nogle af mar-
kedets allerbedste opvaskemaskiner.

Billederne viser med tydelighed, hvilken rivende udvikling vores opvaskemaski-
ner har gennemgået i design; et design som gemmer på masser af komfort, fx fleksi-
bel indretning af maskinen, opvaskeprogrammer til ethvert behov - og selvfølgelig 
en uovertruffen opvaskeevne, ultralavt vand- og energiforbrug og meget mere.

Model nr. 20 mio. i produktionen er fra den nye G 7000-serie, som vil blive præ-
senteret til september.

POWER ÅBNER I AALBORG OG ESBJERG
Elektronik- og hvidevarekæden POWER åbner efter sommerferien en 2.500 kvm ny 
butik i Aalborg City Syd samt en helt ny butik på 2.000 kvadratmeter i Esbjerg.

En butik i det nordjyske har længe stået højt på POWERs ønskeseddel, så da 
muligheden i Aalborg City Syd bød sig, blev der ikke tøvet med at underskrive en 
lejekontrakt.

”Aalborg er en interessant handelsby, som har et stort opland – men der mangler 
sund konkurrence inden for elektronik og hvidevarer. Det kommer vi til at ændre. 
Med vores 2.500 m2 store butik og brede udvalg skruer vi snart op for konkurrencen 
og ned for priserne i det nordjyske,” siger Jesper Boysen, ædens adm. direktør

Jesper Boysen lover ligeledes, at esbjergenserne godt kan begynde at glæde sig til 
byens nye elektronik- og hvidevarebutik.

”Vi kommer til at skabe meget mere konkurrence i Esbjerg-området. Byen er 
Danmarks femtestørste, og her 
er masser af handel samt et stort 
og interessant opland, men der 
mangler sund konkurrence inden 
for elektronik og hvidevarer – det 
laver vi om på efter sommerferien. 
Forbrugerne kan godt begynde at 
glæde sig,” siger Jesper Boysen.

Den præcise åbningsdato er 
endnu ikke offentliggjort.
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BakingPro System
fra Gram

Annonce

BakingPro System er et helt nyt ovn 
design, som giver dig mange fordele som 
præcis varmefordeling, stabil temperatur, 
lynhurtig opvarmning, større bageplader, 
flere bageniveauer og ikke mindst et  
ekstra stort ovnrum.  

Lynhurtig opvarmning
Med et lynopvarmningsprogram opnås den 
ønskede temperatur på kortest mulig tid. 
Ovntemperaturen når f.eks. op på 180 °C på 
bare 4 minutter. Så du får en ovn, som er klar 
til brug hurtigere end nogensinde før.

Stabil temperatur
Temperaturen i ovnen vil være stabil under 
hele tilberedningen. Dermed bliver selv 
de mest krævende retter og måltider helt 
perfekte hver gang. Også den lidt vanskelige 
soufflé.

Præcis varmefordeling
Konstruktionen af ovne med BakingPro bety-
der at varmen fordeles perfekt og ensartet i 
hele ovnen. Dermed bliver bagværk, pizza, og 
tærter altid lige vellykkede.

Stort ovnrum 77L
Et ekstra stort ovnrum på 77 liter giver dig 
rigelig kapacitet til at tilberede mad til hele 
familien. Du får desuden ekstra store bage-
plader og helt op til 6 tilberedningsniveauer.

Flere bageniveauer
Med 6 bage niveauer får du frihed til at 
vælge den placering i ovnen, der passer 
bedst – med det samme gode resultat på alle 
niveauer.

Større bageplader
Ekstra store bageplader og bradepande 
betyder også ekstra meget plads. Dermed får 
du mulighed for at lave kagen eller maden i 
den størrelse, der passer familien bedst. Du 
har også mulighed for at tilberede flere rette 
på samme tid. 

www.gram.dk
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BakingPro System
Erfaringen gør forskellen

BakingPro er
Lynopvarmning 180°C på 4 min

Stabil temperatur 

Præcis varmefordeling

77L ovnrum

Flere bageniveauer

Ekstra store bageplader

Nye ovne og komfurer fra GRAM
GRAMs ovne og komfurer med BakingPro System gør madlavningen 
både sjovere og nemmere og giver dig det bedste resultat. 

Sprøde kyllinger, lækre grøntsagstærter, flot og indbydende bagværk 
og ikke mindst lynhurtig opvarmning af ovnen til 180 °C  på bare 4 min. 
Ovnen er på hele 77 liter, hvilket har givet plads til ekstra store bage-
plader og dermed mulighed for at tilberede flere retter på samme tid.

BakingPro System
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THERMEX SCANDINAVIA A/S
Winemex

LÆS MERE OG DOWNLOAD BROCHURE PÅ WWW.THERMEX.DK

WINEMEX 20 - Fritstående/indbygningsmodel
Varenr. 910.21.1000.2
MATERIALE:  Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:  Kan justeres fra 822 til 890 mm
BREDDE: 295 mm
ANTAL ZONER: Enkeltzone skab
ANTAL FLASKER: 20
ENERGIKLASSE: A+

TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

WINEMEX 24 - Indbygningsmodel
Varenr. 910.21.1001.2
MATERIALE:  Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:  447 mm
BREDDE: 555 mm
ANTAL ZONER: Enkeltzone skab
ANTAL FLASKER: 24
ENERGIKLASSE: A+

TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

WINEMEX 40 - Fritstående/indbygningsmodel
Varenr. 910.21.1002.2
MATERIALE:  Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:  Kan justeres fra 822 til 890 mm
BREDDE: 595 mm
ANTAL ZONER:  Tozone skab 

(individualle indstillinger) 
ANTAL FLASKER: 40
ENERGIKLASSE: C
TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

WINEMEX 69 - Fritstående model
Varenr. 910.21.1003.2
MATERIALE:  Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:  Kan justeres fra 1274 til 1284 mm
BREDDE: 480 mm
ANTAL ZONER:  Tozone skab 

(individualle indstillinger)
ANTAL FLASKER: 69
ENERGIKLASSE: B
TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

WINEMEX 145 - Fritstående/indbygningsmodel
Varenr. 910.21.1004.2
MATERIALE:  Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:  Kan justeres fra 1718 til 1738 mm
BREDDE: 595 mm
ANTAL ZONER:  Trezone skab 

(individualle indstillinger)
ANTAL FLASKER: 145
ENERGIKLASSE: C
TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

V I N O P B E V A R I N G S K A B E

Apparaterne er udelukkende beregnet til opbevaring af vin.

WINEMEX

Vejl. pris
inkl. moms

8.499,-

Vejl. pris
inkl. moms

9.499,-

Vejl. pris
inkl. moms

11.999,-

Vejl. pris
inkl. moms

13.499,-

Vejl. pris
inkl. moms

21.999,-

THERMEX' nye serie af sommelier 
skabe (vinopbevaringsskabe). 

Serien indeholder fem højkvalitets 
skabe, der kan opbevare det antal flasker 
vin, som du måtte have behov for.

god

BLIV
WINEMEX-

FORHANDLER
RING PÅ

98 92 62 33


