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MINI-IFA

Reportage og tendenser 

fra en stærkt ned-

skaleret IFA-messe.

SPÆNDENDE PRODUKTHØST

Vi præsenterer en perlerække  

af sæsonens 

vigtigste  

nyheder.

FORMLAND MED SPRIT 

OG MUNDBIND

Trods corona var 

meget ved det 

gamle på årets 

Formland-messe.

KUNDEOPLEVELSER OG 

NYE SAMARBEJDER

Det er, hvad hvidevarebutik- 

kerne skal  

satse på 

ifølge Philip 

Læborg fra 

GfK.

Lederen Indhold

MARKED MED MUNDBIND

2020 har givet os den største udfordring siden anden 
verdenskrig.
I de første stille uger af covid-19-krisen forventede 
alle en meget negativ udvikling. Fabrikker lukkede, 
forsyningslinjer tørrede ud. Fysiske butikker og stor-
centre lukkede. Millioner af mennesker verden over 
blev sendt hjem.

Netop ”hjem” har vist sig at være nøglen til en para-
doksal genfødsel af markedet for hvidevarer og små 
elektriske husholdningsapparater. Vi arbejder hjemme. 
Spiser hjemme. Underholder os hjemme.
Forbrugerne har efter den første panikfase reageret 
ved at investere i hjemmet. Nye køleskabe, vaske- 
maskiner, kaffemaskiner, ovne, støvsugere, vinkøle- 
skabe…

April og maj dykkede. Juni og juli strålede – som det 
ses inde i bladet. Samlet ligger omsætningen inden 
for hvidevarer mm. nu over rekordåret 2019.
Der tales om ”hævnkøb”. Forbrugerne, som ikke har 
brugt penge på rejser og restaurantbesøg, har ”hævnet 
sig” ved at købe lækre hvidevarer til hjemmet. 
Markedet med mundbind har fungeret over al forvent-
ning…

Covid-19-krisen er ikke ovre – og vi kan i næste kvar-
tal stå med nye udfordringer. Enlig svale gør ingen 
sommer.

Lad os alligevel glæde os lige nu. Messerne Formland og 
IFA blev gennemført i nye, minimalistiske formater. 
Der ER liv i branchen – og  
produktnyheder til alle 
vore hjem. Hvor vi – 
midlertidigt – opholder 
os mere end nogensinde.
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MAKE IT LAST

For better living. Designed in Sweden.

Giv dit tøj et længere liv, 
for en mere bæredygtig fremtid. 
  
Electrolux PerfectCare vaskemaskiner beskytter dit tøj mod 
at blive vasket for længe og bruger mindre energi og vand. 
Læs mere på electrolux.dk/makeitlast 



AMAZON ÅBNER I SVERIGE

AMAZON åbner fra efteråret i Sverige.
I en pressemeddelelse har Amazon bekræftet,  

at den længe ventede åbning er nært forestående – og at virksomheden er på vej  
med et ”komplet tilbud til detailhandelen” i Sverige.
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REKLAMATIONSRET TIL DEBAT

JUSTITSMINISTERIET har nedsat et udvalg, der skal komme med et udspil til 
fremtidens reklamationsret. Både den generelle reklamationsret og de særlige for-
hold, der vedrører digital handel.

APPLiA Danmark finder, at den nuværende skarpe reklamationsret på to år funge-
rer fint – og at den kommende danske reklamationsret bør følge tendensen i Europa, 
hvor langt de fleste lande har en toårig reklamationsret. APPLiA har skrevet dette i 
en henvendelse til udvalget. 

Sverige og Norge har længere reklamationsret, hhv tre og fem år.

FØRSTE HALVÅR I PLUS

APPLIA DANMARKS MARKEDSDATA 
for første halvår viser et forbrug, der 
trods – eller måske snarere på grund af 
– covid-19-krisen går i et klart plus.

Hvidevarer (MDA) er steget med 
samlet 4,5 % i styksalg og 1,5 % i værdi. 
Stort set alle varegrupper er i plus, men 
indbygningsfrysere og vinkøleskabe er 
de største højdespringere.

Små elektriske husholdningsappa-
rater (SDA) er i plus 13 % i forhold til 
2019, og det gælder både styksalg og 
værdi.

Udviklingen er markant – også fordi 
et par leverandører i 2020 ikke længere 
figurerer i tallene.

NYE ENERGIMÆRKER

DE NYE ENERGIMÆRKER for vaske-
maskiner, opvaskemaskiner, vask-tør, 
køle-fryseskabe og tv-skærme træder i 
kraft pr. 1. marts 2021.

Energistyrelsen har i forbindelse med 
den kommende ændring oprettet en 
hjemmeside, hvor overgangen forkla-
res: www.label2020.dk.

Eventuelle yderligere spørgsmål kan 
rettes til ecodesign@ens.dk

APPLIA MØDES PÅ NETTET
På grund af covid-19 afholdes APPLiAs medlemsmøde 
ikke på Glostrup Park Hotel som oprindelig planlagt – 
men online via Teams. Mødet vil i reduceret form finde 
sted torsdag den 29. oktober i tidsrummet kl. 15.00 -16.45.
Mødets temaer er aktuelle informationer om branchen 
samt bæredygtighed. Direktør Morten Harboe-Jepsen vil 
fortælle om el-returs planer i det nye genbrugsmarked. 
Advokat Jane Frederikke Lind vil informere branchen om 
de regler, der gælder for markedsføring med bæredygtig-
hed som argument.
Medlemsmødet er for producenter og deres medarbejdere. 
Deltagelse er fortsat mulig ved tilmelding på: 
www.fritilmeld.dk/appliamedlemsmode2020.

MÆRKEDAG MOD MADSPILD

For første gang har MADSPILD fået sin  
egen dag i Danmark. Den 29. september  
er fremover ny ”national madspildsdag”.

Datoen er den samme som FN’s interna- 
tionale madspildsdag: ”International Day  
of Awareness of Food Loss and Waste”.

– Vi forbrugere står for en tredjedel af  
det samlede madspild i Danmark. Det skal vi gøre noget ved, og vi kan alle sammen 
være med til at gøre noget for at redde mere af al den gode mad, der i dag ender i 
skraldespanden, sagde fødevareminister Mogens Jensen i forbindelse med dagen.

BRANCHEN OG VERDENEN
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BERLIN

Berlins Tegel-lufthavn. Samme bru-
tale betonklods som i 1970’erne. 
De sædvanlige gule taxaer ude 

foran.
Til gengæld er alt andet – naturligvis 

– anderledes her i 2020.
Mundbind og håndsprit. Plastikfor-

hæng i bilen, så tilrejsende på bagsædet 
ikke smitter chaufføren.

I Berlins bybillede ingen markering 
overhovedet, der har med IFA 2020 
at gøre. Gadebilledet er usædvanlig 
tavst. Ingen kan se, at verdens førende 
elektronikmesse snart åbner.

SAXOFON OG KONTRABAS

S-toget mod Spandau er tomt – og det 
samme er den brede sti, der fra Messe 
Süd-stationen fører mod Messe Berlins 
sydlige indgang.

MINI-IFA
dæmper på messen, der normalt har en 
kvart million besøgende. Selv rødhår-
ede Miss IFA er tilsyneladende blevet 
hjemme af frygt for smitten.

– Alene det, at vi kan mødes i dag, 
giver os en følelse af normalitet, siger 
Jens Heithecker i sin åbningstale.

– IFA 2020 vil vise os, at der også 
kommer en verden efter pandemien. 
Selv om vi ikke ved hvornår.

ALENE HJEMME

IFA 2020 er ikke en messe. Det er et  
sceneshow i to-en-halv dag, hvor pro- 
ducenter præsenterer nyheder og ten- 
denser.

Fra APPLiA-branchen deltager Bosch/ 
Siemens, Miele og Haier (læs mere  
om produktnyhederne på de følgende 
sider).

Journalister med mundbind pendler 
pligtskyldigt mellem sal 3 og 4, indtil 
dagen afsluttes med en gennemgang af 
de vigtigste tendenser.

Uden for sal 3 og 4 er der stille. 
Meget stille.

Sommergarten i messens midter-
område er trist og tom. Vinden rusker 
lidt i poppeltræerne. Det normalt så 
travle pressecenter ligger øde hen. Vi 
få udvalgte er alene hjemme i et meget 
stort hus. For første gang ser vi, hvor 
store de der berlinske messehaller 
egentlig er.

IFA’s ledelse forsikrer ved afslut- 
ningen, at der også inviteres til IFA i 
2021 – i dagene 3.-7. september.

Respekt for IFA og alle de deltagende 
i IFA 2020 – bag Mund- und Nasen- 
bedeckung! Næste år er vi, om corona  
vil, tilbage. Til den tid lander vi for- 
mentlig i den nye, længe ventede 
Brandenburg-lufthavn…

I efterårsmorgen-sol understreges 
minimalismen: Vores lille flok af besø-
gende bydes velkommen af en duo, der 
som et forsvindingspunkt på den store 
forplads spiller stille jazz på saxofon 
og kontrabas. Afdæmpet, nedtonet. 
Stemningsfuldt.

Men mundbind på, og ind i messe-
hallerne!

Kun hallerne 1 til 4 på anden etage er 
taget i brug til den ”messe”, der i år er 
forandret til et pressemøde, som stort 
set kun har deltagere fra tysktalende 
lande. Vi er fem danske pressefolk.

ÅNDEN FRA 1961

I sin åbningstale takker IFA-messens 
vicedirektør Jens Heithecker hjerteligt 
for fremmødet. Vi fylder besynderligt 
lidt i messehal 3,2 – selv om stolene står  
med corona-afstand på halvanden meter.

Jens Heithecker minder os om, at IFA 
også før har været anderledes. Sidst i 
1961, hvor messen fandt sted blot tre  
uger efter, at DDR havde opført Berlin- 
muren. Dengang strømmede udenland- 
ske gæster til IFA i det indkapslede  

Vest-berlin for at vise soli-
daritet med vestber- 

linerne.
I 2020 er fjenden 

ikke kommunisme 
men corona. Den 

ondartede virus 
har lagt en 

gevaldig 

Interview 
eller 
hold-up?

IFA 2020 var anderledes. En situationsrapport fra en, der var alene hjemme

i meget store messehaller.

Hvidvare-nyt var inviteret til IFA af Messe Berlin.



■ En musikalsk duo byder velkommen med stille jazz på den store plads.

■ – Alene det, at vi mødes i dag, giver en følelse af normalitet, sagde Jens Heithecker 
ved IFA-pressekonferencens åbning.

■ Med tysk grundighed sprittes alt behørigt af.

”In the garden, wet with rain…”. 
Det sædvanligvis travle område ved 
Marshall Haus og Sommergarten.

■ IFA med et tydeligt budskab: 
Vi er tilbage næste år.

■ Trods det skrumpede format var der flere fantasifulde præsentationer – 
her fra Bosch.
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BERLIN

På ”IFA Anderledes” i 2020 var det 
der med tendenserne også ander-
ledes. Med tomme messehaller 

måtte de fleste produkter fremvises 
virtuelt. Kun få blev præsenteret fysisk 
på scenen – og da mest som staffage til 
præsentationen.

Men årets vigtigste tendens hos både 
Bosch, Siemens, Miele, Haier og LG sy-
nes at være øget fokus på AI (Artificial 
Intelligence). Altså kunstig intelligens, 
hvor produkterne automatisk via sen-
sorer styrer et forløb for brugeren. Det 
kan være at bage en pizza eller vaske 
og tørre et stykke tekstil. Eller det kan 
– som hos Candy/Haier – handle om 
styringen af hjemmets indeklima gen-
nem informationsudveksling mellem 
luftrenser og støvsuger.

Bosch/Siemens kunne med hjælp  
fra det tyske ZukunftInstitut anføre,  
at 51 % af forbrugerne overvejer at 
investere i nyt køkken. Og Candy/Haier 
kunne fortælle, at 21 % af forbrugerne 

nu gerne styrer deres vaskemaskine via 
deres smartphone.

SMART I DET SKJULTE

AI og ”det smarte hjem” er kommet for 
at blive. Fremover vil vi se funktionali-
tet, som vi slet ikke drømmer om i dag.
I mange tilfælde vil vi nok slet ikke op- 
dage alt det smarte. For den kunstige 
intelligens betyder, at de nye produkter 
hjælper os i baggrunden, uden at vi 
nødvendigvis er opmærksomme på det.
Helt fraværende i dette års præsenta-
tioner var energimærker. Omstillingen 

DET, DER IKKE ER PRODUKTER…

Alle hvidevare-producenter på IFA 2020 lagde ud med en kort status over, hvor 

de står som virksomheder.

Den ultrakorte version er:

• BSH vil være C02-neutral i al produktion inden udgangen af 2020.

• Miele har haft 2 % markedsvækst under corona-krisen.

• Haier satser på Europa gennem to nye fabrikker i Tyrkiet og Rumænien.

GfK’s Sean O’Neill havde (udover en smart hat) en god forklaring på, 
hvorfor forbrugerne køber flere hvidevarer under corona-krisen: ”Vi 
arbejder hjemme, vi spiser hjemme og vi vil underholdes hjemme!”.

Mieles direktør Reinhard Zinkann fortalte bl.a. om en ny ovn, der 
får verdenspremiere i Danmark (mere herom på de følgende 
sider).

TENDENSER 
FRA ”IFA ANDERLEDES”

til nye energimærker for bl.a. vaske-
maskiner, opvaskemaskiner, køleskabe 
og vinkøleskabe blev ikke nævnt over- 
hovedet. Det er for kompliceret og  
for tidligt at markedsføre sig i de nye 
klasser, når disse først åbner i butik-
kerne fra 1. marts næste år. Modsat  
må det forventes, at IFA 2021 får  
større fokus på konkurrencedygtige 
produkter med nye energiklasser.

IFA er traditionelt stedet, hvor forbrugerne får den første fornemmelse af, hvad 

fremtiden bringer.
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Stegetermometeret
som styres fra 
kogepladen! 
PerfectSensor-funktion – 100% 
styr på temperaturen. Bearnaise, 
smeltet chokolade, sous vide 

… ALT tilberedes perfekt!

De Dietrich har designet en fuldautomatisk
kogeplade som måler tilberedningstemperaturen 
direkte i gryden ned til 1° præcision. 

Det unikke samarbejde mellem stegetermometeret 
og kogepladen giver dig mulighed for at tilberede 
den perfekte bearnaisesauce, smelte chokolade 
med smuk glans eller sous vide til perfektion.

www.witt.zone/dedietrich

200100 DeDietrich Probe 220x307 HvidevareNYT.indd   1 22/09/2020   11.54
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Når ovnen har indbygget kamera, kan man overvåge flæskestegen 

fra sin mobil – og skrue ned inde fra sofaen, hvis sværen brunes 

for tidligt. Det er da smart, men nu bliver det smartere. Miele har 

nemlig udviklet to nye ovn-finesser, som firmaet i første omgang 

har valgt at teste på det danske marked. Angiveligt fordi danskerne  

er europamestre i brugen af smarte produkter i hjemmet.

Den første finesse hedder Smart Food ID og fungerer ligesom 

mobilens ansigtsgenkendelse – bare med mad. Ovnen genkender 

simpelthen det, du putter ind i den. Kartoffelskiver, grøntsager, 

kager… Ovnens bud på indholdet vises på en stor farveskærm, 

og når du bekræfter, fyres der op under det relevante program. 

I første omgang er kameraet i stand til at genkende lidt over 20 

forskellige retter, og flere kommer til hen ad vejen.

PERFEKT PIZZA
Den anden nye finesse hedder Smart browning control, og den er 

specifikt rettet mod den evigt populære livret: pizza! Her vælger 

du først, om din pizza er frossen eller frisk. Ovnen starter så det 

optimale program – og holder via kameraet øje med, hvordan 

pizzaen brunes, så tilberedningen bliver helt perfekt.

Begge disse finesser kan kombineres med TasteControl, der 

forhindrer maden i at tørre ud. Her åbnes ovndøren automatisk 

på klem sidst i programmet, så retten køles ned til en forvalgt 

temperatur og holdes varm.

Både Smart Food ID og Smart browning control skal efter pla-

nen testes på det danske marked fra slutningen af 2020.

KLOGE KOGEPLADER
Er du mere til saftige bøffer og andre stegte lækkerier, er det  

nok værd at se nærmere på CookAssist. Denne app-baserede 

funktion blev introduceret på sidste års IFA-messe, men sendes 

på markedet dette efterår. Mieles nye induktionsplader med  

TempControl suppleres her med en app, der guider dig gennem 

hele processen, så du kan stege perfekt mad med mobilen i  

SPÆNDENDE 
PRODUKTHØST
MIELE:

OVN MED ”MADGENKENDELSE” 
FÅR VERDENSPREMIERE I DANMARK

Kameraet inde i ovnen (til venstre) genkender maden (i midten), som så vises på den store farveskærm på fronten. 
Resten går – i forbløffende grad – helt af sig selv.

AF SØREN BANG HANSEN
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SPÆNDENDE 
PRODUKTHØST

hånden og hovedet under armen. Når panden har nået den opti-

male temperatur, får du besked om at lægge maden på. Systemet 

fortæller også, hvornår bøfferne skal vendes. Resultatet skulle 

gerne blive en steak, der er lige præcis så rare, medium eller well 

done, som du har ønsket.

Og sagen er ikke bare bøf, for Miele har tilføjet 14 ekstra op-

skrifter – fra kylling i karry til pandekager. Endnu flere er under 

udvikling og vil blive frigivet løbende.

KUNSTIG INTELLIGENS
Både Smart Food ID og CookAssist er baseret på kunstig intel-

ligens. Madgenkendelsen anvender avanceret billedanalyse, og 

systemet bliver hele tiden klogere, efterhånden som det foto-

graferer og evaluerer kundernes mad. Det sidste sker naturligvis 

anonymt, og kun hvis kunden tillader det.

Også CookAssist er smartere, end man lige kunne tro. Den 

optimale temperatur for en given ret måles nemlig ikke bare i 

bunden af panden, men udregnes ved brug af komplekse algorit-

mer. Disse overføres så til kundens smartphone, så madlavningen 

konstant kontrolleres med største præcision.

Den enkle indgang til det kloge køkken er Mieles mobil-app, 

der nu efter 10 år på markedet får nyt design, ligesom navnet  

ændres fra Miele@Mobile til Miele Smart Home App. Appen ser-

verer nu et samlet overblik over hjemmets opkoblede – og stedse 

mere intelligente – apparater.

SELV OM IFA-MESSEN I ÅR VAR EN SKYGGE AF SIG SELV, ER DER 

INGEN MANGEL PÅ NYE PRODUKTER. TVÆRTIMOD VISER ÅRETS 

LANCERINGER, AT PRODUCENTERNE PÅ INGEN MÅDE HAR LADET 

SIG KUE AF CORONA. HER PRÆSENTERER VI NOGLE AF SÆSONENS 

VIGTIGSTE NYHEDER.

Den nye Miele Smart Home App giver nem adgang til hjemmets 
intelligente maskinpark.

AF SØREN BANG HANSEN

HOOVER:

MOBILEN KLARER 
VASKETØJET
Med den nye hOn-app er det muligt at styre en lang række 

produkter fra Hoover og de andre brands i Haier-gruppen. På 

IFA præsenterede selskabet H-WASH 500 og H-DRY 500, som 

er de første produkter, der understøttes af den nye platform. 

Fra mobil-appen kan man fjernstyre apparaterne, tjekke deres 

status og få ny indsigt i, hvordan man bruger dem over tid.

En sjov finesse er Scan to Care, hvor man bruger mobilen til 

at scanne tøjets vaskesymbol. Appen genkender symbolerne 

og foreslår på den baggrund det optimale vaskeprogram, 

som så kan startes direkte fra mobilen. Det er også muligt at 

gemme sit yndlingstøj i en ”virtuel garderobe”, så man altid 

opnår den mest effektive og skånsomme kombination af vask 

og tørring.

Appen har styr på vaskeprogrammet, centrifugeringen og 

mængden af vasketøj. Derfor kan den automatisk indstille  

tørretumbleren til det bedst egnede program.

De nye modeller fås både i slim-udgaver og normal størrelse, 

hvor vaskemaskinen rummer 14 kg, mens tørretumbleren har 

en kapacitet på 11 kg.

Med den nye hOn-app flytter vaskesøjlen ind i din smartphone.

TEMA: 
IFA og de nye

produkter



SKABT TIL AT HOLDE  OG HOLDE AF

WWW.MOCCAMASTER.COM
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Den nye glassdraftAIR fra Siemens tager ikke bare madosen fra 

dine gryder og pander. Den tager også pusten fra dig med et  

næsten usynligt design og baggrundsbelysning i netop din ynd-

lingsfarve. Med Home Connect-appen kan du tilpasse lyset i op 

til 256 farvenuancer. Du kan også justere emhættens udsugning 

uden at rejse dig fra spisebordet.

Når der ikke laves mad, kan emhætten køres ned, så den forsvin-

der helt bag kogepladen.

Ved madlavning dannes et ”luftgardin” bag panelet, der opti-

merer luftstrømmen, så os og damp fra alle kogezoner trækkes 

direkte ind i emhætten. En intelligent sensor sørger for, at ud-

sugningseffekten automatisk justeres efter behovet. Emhættens 

kulfrie iQdrive-motor har fremragende ydeevne og arbejder så 

tyst, at man næsten ikke hører andet end madens simren.

Det ideelle supplement til glassdraftAir-designet er Siemens’ 

activeLight kogeplade (EX878LYV5E). I stedet for afmærkede 

kogezoner har den et interaktivt blåt lys, der indikerer, hvor gryder 

og pander frit kan placeres. Kogepladen og emhætten kom-

munikerer indbyrdes via cookConnect, så mange af emhættens 

funktioner kan betjenes direkte fra kogepladen.

Køleskabet lærer dine vaner 
at kende – og forudser, hvornår 
du åbner det.

SIEMENS:

EMHÆTTEN ER EN LYSENDE GLASPLADE

Du stiller varer på plads efter indkøb. 

Hiver dem ud igen til madlavning. Leder 

efter en snack… Hver gang åbner du 

køleskabet, så temperaturen stiger. De 

hyppige udsving betyder, at maden hur- 

tigere fordærves.

Gorenjes køleskabe med AdaptTech-

teknologi løser problemet ved at regi-

Med Siemens glassdraftAir får du elegant design og høj 
udsugningseffekt.

Ubehagelig lugt fjernes med IonAir-

teknologien, der skaber negativt ladede 

ioner, som frigives til luften inde i køle-

skabet. Det intensive ventilationssystem 

Multiflow 360° blæser frisk luft gennem 

adskillige ventilationshuller, så ionerne 

fordeles jævnt, og temperaturen holdes 

optimal på alle hylder.

Gorenje GardenFresh køleskabene er 

lanceret i 2020 og tilgængelige i hele 

landet.

GORENJE:

KØLESKABET KENDER 
DINE VANER

strere, hvor ofte døren åbnes inden 

for syv dage. Når køleskabet kender 

dine vaner, vil det automatisk sænke 

temperaturen med 1-2 grader to timer 

før, det forventer at blive åbnet. På 

den måde fastholdes den anbefalede 

temperatur, og maden holder sig frisk i 

længere tid.

TEMA: 
IFA og de nye

produkter



Den første kaffemaskine  
med bloomingfunktion.
En helt ny kaffeoplevelse med et enkelt knaptryk.  
For en kaffe med rundere og fyldigere smag.

NYHED!

PRØV I 100 DAGE – ER DU IKKE TILFREDS, FÅR DU PENGENE TILBAGE. 
GEM DEN ORIGINALE EMBALLAGE.

Se mere info på obhnordica.dk

PRØV HJEMME
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FÅR DU PENGENE TILBAGE.
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GRAM:

SMÅ OG STORE VINSKABE 
TIL INDBYGNING

Vinskabet glider flot ind i køkkenets 
indretning – her den største model 
på 60 centimeter.

Italienske Smeg forbindes nok mest med 

køleskabe og andre apparater i smukt 

retro-design. Men nu introducerer Smeg 

sin første kollektion af gryder og pander. 

Nærmere bestemt fire stegepander  

(24, 26, 28 og 30 cm), to gryder med låg 

(24 og 26 cm), en wok (30 cm) og en 

sauterpande med låg (28 cm).

Kollektionen er helt og holdent ”Made 

in Italy” – og tydeligt inspireret af kurverne 

Smeg er en af Italiens førende producenter af 
hvidevarer – og nu også gryder og pander.

SMEG:

SMEG LANCERER 
GRYDER OG PANDER

TEMA: 
IFA og de nye

produkter

i det ikoniske Fab28-køleskab. Finish og 

farver (creme, rød og sort) er i perfekt 

harmoni med de øvrige Smeg-produkter.

Hoveddelen af koldsmedet aluminium 

fordeler varmen jævnt, så du undgår 

hotspots, hvor maden brænder på. Non 

stick-belægningen er slidstærk og nem 

at rengøre. Alle håndtag er nittede og af 

rustfrit stål. De tåler høje temperaturer, så 

gryderne og panderne også kan bruges i 

ovnen ved temperaturer op til 250 grader.

Serien kan bruges på alle slags koge- 

plader.

SILVERLINE:

FLOTTE 
FLEKSIBLE 
EMHÆTTER
Den nye Galena-emhætte fra Silverline 

har et unikt design, der let kan tilpasses, 

som man ønsker. Udover at selve emhæt-

ten fås i forskellige farver (sort, hvid, grå 

og ”mink”), er den midterste plade nemlig 

udskiftelig. Den holdes på plads med 

magneter og fås i farverne Dark Inox, 

Rose Bronze, Natural Alu og Bright Gold.

Galena har touchbetjening, lavt støj- 

niveau (44 – 61 dB) og er usædvanlig  

let at rengøre. Modellen fås i både 60  

og 80 centimers bredde.

FORKLÆDT SOM LAMPE
Ønsker du i stedet en wirehængt em-

hætte, der fungerer uden aftræk, er 

Pure Plus XS et spændende valg. Model-

len er beregnet til kulfilter – og optimal  

til steder, hvor man ikke har mulighed 

for aftræk til det fri. Den ligner mest en 

lampe, og det er den jo sådan set også  

(2  x 1,5 W LED), men altså med ind- 

bygget sug i tre hastigheder.

Modellen fås i blå, hvid og sort og er 

særdeles let at installere.

Galena har magnetisk midterplade, 
som let kan skiftes. Selve emhætten 
fås i fire farver – her ”mink”.

Gram er klar med tre nye vinkøleskabe, som kan integreres i køkkener af enhver størrelse.

Den mindste model (VS 50781-90B) har et indbygningsmål på bare 15 centimeter i 

bredden. Her er plads til syv flasker, som placeres lodret over hinanden.

Den mellemste model rummer 20 flasker, mens topmodellen har plads til hele 45 

flasker, som kan fordeles i to temperatur-zoner. Her er indbygningsmålet 60 centimeter i 

bredden.

Begge de store modeller har fem træhylder og aftagelig sokkel.

Alle skabene har flot indvendig LED-belysning, lavt lydniveau, elektronisk temperatur-

kontrol, ventileret køling, justerbare fødder og glasdør med UV-beskyttelse.

Den wirehængte Pure Plus XS bruger 
kulfilter i stedet for aftræk. Modellen fås 
også i hvid og sort.

Den første kaffemaskine  
med bloomingfunktion.
En helt ny kaffeoplevelse med et enkelt knaptryk.  
For en kaffe med rundere og fyldigere smag.

NYHED!

PRØV I 100 DAGE – ER DU IKKE TILFREDS, FÅR DU PENGENE TILBAGE. 
GEM DEN ORIGINALE EMBALLAGE.

Se mere info på obhnordica.dk

PRØV HJEMME

100
DAGE
ER DU IKKE TILFREDS, 

FÅR DU PENGENE TILBAGE.
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BLOOMING-
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NY VERTUO NEXT

*Få et Carafe kaffekandesæt i gave (værdi 335 kr.) når du køber en Nespresso Vertuo Next-kaffemaskine i perioden 28. september – 1. november 2020. 
Tilbuddet indløses ved registrering af maskinen hos Nespresso senest 15. november 2020. Registér Vertuo Next-maskinen og se vilkår og betingelser på 

www.nespresso.com/dk/da/tilbud. Tilbuddet kan ikke indløses i Nespresso Boutiques og kan ikke kombineres med andre tilbud. 
Den afbildede maskine kan købes hos udvalgte forhandlere. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

DEL DINE KAFFEØJEBLIKKE, STORE SOM SMÅ

FÅ EN

KAFFEKANDE
I GAVE

(VÆRDI 335 KR.)

VED KØB OG REGISTRERING 
 AF EN VERTUO NEXT-

MASKINE *
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ASKO:

VIVINO SIDDER I SKABET Den integrerede Vivino-app leverer en 
guldgrube af vinviden.

TEMA: 
IFA og de nye

produkter

Mange bruger Vivino på mobilen til at 

scanne etiketter i supermarkedet, men 

nu introducerer ASKO et vinkøleskab 

med integreret Vivino-app. Appen er 

forbundet til Vivinos enorme database, 

så du digitalt kan scanne og logge hver 

flaske. Du får en verden af information 

om smagning, opbevaring, drikkeklarhed 

og meget mere lige ved hånden, og det 

bliver nemmere at holde styr på, hvad du 

har i din samling.

Det nye vinkøleskab rummer helt op 

til 190 flasker, som opbevares efter alle 

kunstens regler – uanset om vinen skal 

konserveres, aldres eller drikkes. De tre 

individuelt kontrollerbare temperatur-

zoner er effektivt forseglet fra hinanden. 

Fugtigheden overvåges, og skabets glas 

beskytter indholdet mod UV-lys. Hertil 

kommer ren, kulfiltreret luft og en vibra- 

tionssvag kompressor.

KLASSISKE KRIDTTAVLER
Det teleskopiske hyldesystem i træ er ud-

styret med klassiske kridttavler – som et 

smukt retro-strejf i et ellers topmoderne 

produkt. LED-lyset fuldender stemningen 

med variabel intensitet og tone, mens 

det adskilte serveringsområde giver plads 

til redskaber og glas, når det er tid til at 

åbne, smage og nyde en flaske.

– Alt, hvad vi ved om, hvordan din vin 

opbevares på den bedst mulige måde, 

findes i dette førsteklasses vinkøleskab 

med integreret app, som er lige så unikt 

som din egen samling, siger Vincent  

Hofstee, ASKO Design Manager.

Skabet vil være tilgængeligt i udvalgte 

butikker i 2021.

SAMSUNG:

KUNSTIG INTELLIGENS TIL DIT VASKETØJ
Samsungs nye smarte vaskemaskine (WW9800T) har et kontrolpanel 

med kunstig intelligens, som automatisk lærer de indstillinger, du over 

tid foretrækker. Maskinen kan også registrere vægten og graden af   

snavs på tøjet og automatisk optimere mængden af vand og vaskemid-

del. Samsungs EcoBubble-teknologi får mere ud af vaskemidlet ved at 

blande det med luft og vand, hvilket skaber bløde bobler, som er mere 

skånsomme for tøjet. Takket være QuickDrive-teknologien har dette års 

produktserie 50 % kortere vasketid og op til 20 % lavere energiforbrug.

TØRT PÅ
Den matchende tørretumbler (DV800T) er lige så effektiv. Når den er 

tilsluttet Samsungs nye vaskemaskine, kommunikerer de indbyrdes, og 

tørretumbleren kan på forhånd beslutte, hvilket tørreprogram, der pas-

ser bedst til den aktuelle tøjvask. DV8000T har Samsungs mest effektive 

varmepumpeteknologi med energiklassen A+++.

Både vaskemaskinen og tørretumbleren kan styres med SmartThings-

appen på din mobil.

Intelligente finesser giver 
effektiv vask – med mindre tid, 
energi og besvær.
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Mange har vænnet sig til at styre lamper og højttalere med stem-

men, og nu er det emhættens tur. Til januar lancerer Thermex en 

række nye emhætter, der virker med den efterhånden velkendte 

Google-assistent. Både lys og sugestyrke kan styres med talte 

kommandoer, så man slipper for at fjerne sine – måske fedtede – 

hænder fra madlavningen.

Er man ikke til stemmestyring kan man i stedet bruge den tråd-

løse fjernbetjening, der er udført i et rundt design med magnet på 

bagsiden. Eller man kan styre emhætten fra sin mobil eller tablet 

med den tilhørende app (iOS og Android). Appen giver også be-

sked, når emhættens filter trænger til en tur i opvaskemaskinen.

Som om det ikke var nok, kan emhætten kommunikere trådløst 

med de øvrige Link-produkter fra Thermex. Derved kan emhæt-

ten betjenes automatisk af kogepladen. Den kan også trådløst 

styre boligens øvrige ventilationssystem, så der opnås balanceret 

ventilation, når emhætten er i drift.

De nye emhætter har valgfrit indbygget stemningslys, som 

kan lyse op i alle regnbuens farver. På den måde kan emhætten 

sprede hygge i køkken-alrummet, når der ikke er brug for dens 

primære funktion. Denne effekt kan også styres med stemmen.

Som en ekstra finesse kan emhættens arbejdslys finjusteres i 

både lysstyrke og farveskala, så lyset over kogepladerne præcist 

matcher den eksisterende belysning i køkkenet.

UDVIKLET I HJØRRING
De intelligente emhætter er udviklet hos Thermex i Hjørring. Det 

har været en lang proces på godt tre år, hvor især arbejdet med 

at få de nødvendige godkendelser fra Apple har krævet stor tål-

modighed, fortæller firmaets danske ingeniør Morten Sørensen.

Systemet markedsføres under navnet Thermex VoiceLink,  

og det introduceres i  januar 2021 i alle nye modeller i Blueline-

serien. Det gælder både de skrå emfang og modeller integreret i 

loft eller overskab.

Og det er slet ikke utænkeligt, at teknikken finder vej til flere 

produktserier.

- Det kan vi sagtens forestille os. Vi ser jo, at trenden går i ret- 

ning af intelligente hjem. Tingene skal automatiseres, så produkt- 

erne bliver enklere for brugeren at betjene, siger Christan Klit-

gaard, direktør og partner i Thermex.

THERMEX:

– HEY GOOGLE, TÆND EMHÆTTEN!

Til januar introducerer Thermex emhætter med talestyring og 
andre intelligente funktioner.

WITT:

VERDENS MEST PRÆCISE 
STEGETERMOMETER
Almindelige stegetermometre måler kun temperaturen på kødnålens spids. Den 

trådløse kødnål til Witt by CookPerfect har hele seks sensorer, der måler tempe-

raturen flere steder i kødet – plus den omgivende lufttemperatur. Gevinsten er en 

langt mere præcis kontrol. Så selv om du ikke får placeret nålen nøjagtigt 

midt i kødet, er du sikret et perfekt resultat.

Nålen kommunikerer trådløst med den tilhørende mobil-app, 

hvor du kan følge med i tilberedningen. Rækkevidden er op 

til 120 meter, men via internet kan du holde øje med 

dine langtidsstegte lækkerier, selv om du slet ikke er 

hjemme. Batteriet holder op til 16 timer på en oplad-

ning.

Appen fortæller på forhånd, hvornår maden vil være færdig, 

og du kan let indstille påmindelser, så kartofler og flute bliver klar 

samtidig med kødet.

En ekstra kødnål kan tilkøbes.

Den trådløse kødnål har seks sen-
sorer, der måler temperaturen hele 
vejen gennem kødet – og udenfor.



TEMA: 
IFA og de nye

produkter

Den prisbelønnede Avanza series 600 
fylder minimalt på køkkenbordet.

MELITTA:

KOMPAKT 
KVALITET 
TIL KAFFEN
Der er sket meget, siden Melitta op- 

fandt kaffefilteret og lancerede den 

første elektriske kaffemaskine.

Se bare denne kompakte og fuld-

automatiske Avanza 600, som i år blev 

tildelt en Plus X Award for høj kvalitet, 

funktionalitet, design og brugervenlig-

hed. Det enkle kontrolpanel er noget 

nær selvforklarende.

Den faste beholder i toppen rummer 

op til et kvart kilo kaffebønner, mens 

den aftagelige vandbeholder kan fyldes 

op til halvanden liter. Stålkværnen ma-

ler kaffebønnerne hurtigt og lydsvagt. 

Du hører heller ikke meget til pumpen, 

som presser vandet langsomt gennem 

kaffen – til gavn for smagen.

Maskinen er udstyret med en cappu-

cinatore, som gør det enkelt at lave 

mælkeskum – eller bare varmt vand.

Den unikke serviceknap giver nem 

adgang til rengørings- og afkalknings-

program, filterskifte, indstilling af  

bryggetemperatur, autosluk, vandhård-

hed mm.

BOSCH:

EKSTRA PLADS 
TIL STORE INDKØB
I disse tider vælger mange at købe ind sjældnere, men i større mængder. Intern forsk- 

ning hos BSH viser, at mange husstande allerede før corona havde et ønske om 

langt mere plads til opbevaring af fødevarer.

Derfor præsenterer Bosch nu et bredt udvalg af ekstra rummelige køle-/fryse- 

skabe med fleksibel indretning og teknologi, der holder sarte fødevarer friske i 

længere tid. Øverst på skalaen i XXL-størrelsen ligger det 70 cm brede og 80 cm 

dybe KGF56PIDP køle-/fryseskab med en nettovolumen på hele 480 liter. Skabet 

udmærker sig også ved at have VitaFresh pro,  

som holder frugt og grøntsager friske op  

til tre gange længere end normalt.

Blot få centimeters forskel i de ydre  

mål giver langt mere plads indvendigt. 

Med 10 cm ekstra bredde får du plads  

til hele bageplader og store serverings- 

fade. Flere modeller har desuden 

højdejusterbare glashylder, hvoraf 

nogle kan trækkes ud for ekstra over-

blik og tilgængelighed.

God plads og praktisk  
indretning øger  

overblikket.

➔
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KENWOOD:

TAG DIN BAGNING TIL 
NYE HØJDER
Kenwood lancerer nu (ultimo oktober) en køkkenmaskine, som lover at gøre din 

hjemmebagning endnu bedre – og ikke så lidt nemmere.

Titanium Chef Patissier nøjes nemlig ikke med at røre rundt. Den kan også veje og 

smelte ingredienserne direkte i skålen. For eksempel kan du veje smørret og smelte  

det under forsigtig omrøring. Efterfølgende kan du lade dejen hæve med EasyWarm-

funktionen.

Køkkenmaskinen betjenes via en 

touchskærm på fronten. Her kan du 

vælge forindstillede programmer som 

piskning af æggehvider, æltning af dej 

eller smeltning af chokolade. En smart 

detalje er, at skærmbilledet automatisk 

roterer, når du hæver maskinen fra  

skålen. Du kan vælge mellem forskel- 

lige farver på skærmen, og der er mulig- 

hed for at få oplyst skålen med den ind-

byggede LED.

Trods sine kraftfulde 1400 W er  

Titanium Chef Patissier den hidtil mest 

lydløse maskine i Kenwood-serien.

Titanium Chef Patissier kan både veje, 
smelte og røre.



ANNONCE

MIELE PRÆSENTERER 
W1 + T1 MODERNLIFE

Oplev perfektion i enhver henseende 

med Mieles nye ModernLife-maskiner. 

Du får perfekt vask takket være vel-

kendte features som PowerWash* 

eller TwinDos®* og vidunderligt duft- 

ende vasketøj med FragranceDos*  

i tørretumbleren. Samtidig får du  

brugerkomfort og hverdagsluksus  

for alle pengene med den nye 

Wash2Dry-funktion.

Wash2Dry

Få maksimal brugervenlighed og 

driftssikkerhed med Mieles nye 

Wash2Dry-netværksfunktion, hvor 

vaskemaskinen sender sine pro- 

gramdata til tørretumbleren efter endt 

vask. Herefter vælger tørretumbleren 

automatisk et passende tørreprogram.

Det eneste, du skal gøre, er at flytte 

vasketøjet fra vaskemaskinen og over 

i tørretumbleren, tænde tørretumble-

ren og vælge Wash2Dry. Bum! Så er 

du på vej mod perfekt tørret tøj.

Hvad enten det er denim, håndklæder 

eller fine skjortebluser, får du perfekt 

tørret tøj hver gang!

Bemærk:

For at den nye funktion kan fungere, 

skal tørretumbler og vaskmaskine 

tilsluttes dit netværk og Mieles gratis 

app: Miele@Mobile. Når maskinerne 

er sat op, så er hverken app eller 

smartphone som sådan påkrævet i 

daglig brug, men hvis du ønsker det, 

kan du vælge MobileStart på din 

vaskemaskine og fjernstyre produktet 

100 % fra appen.

*Modelafhængige features

Bemærk, at maskinerne i  
annoncen fås i forskellige designs  

– her vist i WhiteEdition.

ELECTROLUX:

ALT TIL LÆKKER 
MORGENMAD
Mange vil nok skrive under på, at den vigtigste del af ethvert morgenmåltid er kaffe. 

Og netop kaffemaskinen indtager en særlig plads i den nye Explore 7 morgenmadsserie 

fra Electrolux. Ikke mindst fordi den er blevet tildelt ”Den gyldne bønne” fra European 

Coffee Brewing Centre (ECBC).

Her er tale om en klassisk filtermaskine, der brygger en hel kande på seks minutter, 

mens den holder en perfekt temperatur mellem 92 og 95 grader. Det ekstra brede 

”brusehoved” fordeler vandet jævnt over kaffepulveret, og maskinen siger selv til, når 

den skal afkalkes.

Modellen fås i flere udgaver – blandt andet med termokande og en særlig aroma-

knap til de morgener, hvor der er behov for ekstra stærk kaffe.

IKKE KUN KAFFE
Explore 7-serien omfatter også en elkedel med præcis temperaturstyring og hold-

varm-funktion. Kedlen fås i to størrelser – og i en variant med glaskande og indsats til 

løse teblade.

Programmet fuldendes af en brødrister med syv forskellige brunings-indstillinger,  

så du kan riste alt fra brioche til ciabatta.

Alle produkterne fremstår i enkelt, skandinavisk design, hvor den mørke farve blødes 

op med fine kobber-detaljer.

Kaffemaskinen er belønnet med ”Den gyldne bønne”.

Explore 7-serien byder på flere lækre ”morgenmads-maskiner”. Alle er designet i Sverige.

TEMA: 
IFA og de nye

produkter
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Induktionskogepladen 
med indbygget emhætte 
giver mere frihed i køkken-
indretningen.

TØ R R E T U M B L E R E N ,  D E R  
TA L E R  M E D  VA S K E M A S K I N E N

OPLEV DEN NYE,  SMARTE WASH2DRY-FUNKT ION.

NYE MODERNLIFE
W1 OG T1
FRA MIELE
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AF HENRIK EGEDE

HERNING

Morgenmaden på toppen af Hotel 
Eyde ligner sig selv – om end 
der øjensynlig er kommet en ny 

rabarberdrik siden sidst.
Den sædvanlige morgen-småsnak ved 

bordene mellem kreative folk på vej  
til messe ligner også sig selv. Forvent-
ninger afstemmes. Samarbejdspartnere 
og konkurrenter deles om æg, bacon, 
kaffe og rundstykker.

Dronningens Boulevard ligner sig 
selv. Det samme gør parkeringsarealet, 
hvor der er rigelig plads til Hvidvare-

nyt på vej 116 i det strålende danske 
sensommervejr, som har valgt også at 
ligne sig selv.

Nede i tunnelen, på vej mod Messe-
center Hernings Indgang Vest, stopper 
normaliteten så. To særdeles synlige 
håndspritautomater minder morgen-
friske messegæster om, at vi stadig er i 
coronaens tid.

Oppe i messearealet ses overalt tyde-
lige anvisninger på, hvordan vi passer 
på hinanden, når vi nu har valgt at være 
på messe i disse sære tider. Messens 
koncept er ”Trygt MCH” – og ved ind-

gangen sælges fem vandblå mundbind 
for en 50’er.

– Tak for, at vi igen i år må være med  
til at sætte den personlige ramme for 
jeres forretning og de besøgendes for-
retninger, lyder det fra messedirektør 
Georg Sørensen i velkomsten over højt- 
talerne.

Formland 2020 fik i alt 284 udstillere  
– og knap 6000 gæster. Et par sidste 
øjebliks-afbud gør, at Hal C for ”Dining” 
og små elektriske husholdningsappara-
ter er reduceret. Se produktnyheder 
herfra på side 23.

FORMLAND MED 
SPRIT OG MUNDBIND
Trods corona var meget ved det gamle på årets Formland-messe. Og med færre udstillere 

var det lettere at finde de mest spændende produktnyheder.

Flere besøgende bar mundbind, 
som kunne købes ved indgangen. 

Foto: Tony Brøchner / MCH



MED FILTER
Trods konkurrencen fra andre kaffeformer er filterkaffe en stabil del af det danske 

kaffeforbrug. KitchenAid melder sig i år for første gang på markedet med en filterkaffe-

maskine. Den rummer tolv kopper og har en aftagelig beholder til vandpåfyldning. 

Kaffemaskinen fremstår i det velkendte runde design, som den amerikanske producent 

anvender på alle sine produkter. Foto: Henrik Egede

På mange punkter lignede messen 

sig selv. Men de store standere med 

håndsprit og afstands-mærkerne på 

gulvet afslører, at dette er 2020-ud-

gaven af Formland.  

INTELLIGENTE KNIVE I BLENDEREN
Når der er færre udstillere, er produkt- 

nyhederne tydeligere.

Thuesen Jensen – den danske impor-

tør af KitchenAid og MagicMix – var på 

Formland 2020 med en stor stand, hvor 

fokus især var på isenkram. Men her  

var også et par substantielle nyheder 

inden for små elektriske husholdnings- 

apparater.

Årets nyhed hedder Artisan K-400. 

Hvor blender-markedet de senere år har 

været et kapløb om mere maskinkraft 

(op til 3,5 HK og mere end 20.000 om-

drejninger pr. minut), er KitchenAid i år 

med K-400 serien gået en anden vej: En 

mildere og mere skånsom blender med 

1,5 HK og valgfri niveauer fra 600 (slow) 

til 16.000 omdrejninger pr. minut. Ideen 

i den ny blenderserie er, at forbrugeren 

nemt skal opnå den optimale tekstur i 

fødevarerne. Skal teksturen være cremet, 

silkeblød, crunchy, sprød eller grov?

– Problemet med en blender med 

stor maskinkraft er jo, at den kan blive 

for kraftig. Der kan være risiko for, at 

indholdet stivner. Vores største blendere 

udvikler så meget varme, at du kan lave 

varm suppe på dem, siger Shawn Macaney, 

produkt-specialist fra KitchenAid.

K-400-serien er designet til at klare 

mange udfordringer i køkkenet – fra 

mandler og isterninger over ingefærrod 

eller trevlede grønsager, der forvandles 

til en blød og ensartet struktur.

Artisan K-400 har fem hastigheder, 

pulseringsfunktion og tre forudindstil-

lede programmer til isknusning, isdrikke 

og smoothies.

En intelligent motor med sensorer på 

knivene sørger for, at blenderen ikke 

overdriver – og dermed fastholder den 

ønskede viskositet i teksturen.

– Artisan K-400 har en intelligens, 

der svarer lidt til automatgearet i en bil, 

fortæller Shawn Macaney med et smil.

Som tilbehør til Artisan K-400 fås bl.a. 

citruspresse og smoothieglas.

Artisan K-400 fås i flere moderigtige 
farver – og med firkantet glaskande, 
hvor blendere før havde runde. Årets 
modefarve er hedder Kyoto (lyse-
grøn).  Foto: Henrik Egede
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Philip Læborg, Client 
Insight Manager hos 

GfK, får langt flere 
spørgsmål end 

tidligere om de 
nye tendenser  
inden for 
detailhandel.
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AF SØREN BANG HANSEN

Corona-pandemien har sat ekstra 
skub i online-salget af hvidevarer 
og små husholdningsapparater. 

Flere steder i Vesteuropa er mere end 
halvdelen af salget rykket online. I 
Danmark ligger andelen omkring en 
fjerdedel, men her medregnes ikke de 
meget udbredte click-&-collect-køb, 
hvor varerne bestilles på nettet, men 
betales ved afhentning i en fysisk butik.

– Det er tydeligt, at corona har sat 
fart på den her udvikling. Mange ældre 
er med rette bekymrede for deres 
helbred. Nu har de pludselig opdaget, 
at man kan købe tingene online. Så vi 
har set en markant stigning i antallet 
af førstegangs-købere på nettet. Det 
rykker virkelig noget, fastslår Philip Læ-
borg, Client Insight Manager hos GfK.

Han arbejder til daglig med at analy-
sere markedet og rådgive branchen på 
basis af sine iagttagelser. Og forandrin-
gens tiltagende vinde har øget efter-
spørgslen på opdateret viden.

– Når jeg taler med producenterne, 
stiller de mange flere spørgsmål end 
tidligere om de her ting. De vil vide 
mere om online-handlen og forklarin-
gen på de nye tendenser. For eksempel 
fungerer de sociale medier jo i dag 
som virtuelle gågader. På din tur ned 
ad strøget ser du reklamer for butikker 
og brands, du selv har valgt at følge. 

Det stiller nye krav til 
producenter og 
butikker, som 
skal inspirere 
og fange folk 
meget 
hurtigere 
end før. En 
anden joker 
er Amazon, 
der nu åbner 
i Sverige – og 
måske snart i 
Danmark. De er 
ikke de stærkeste på 
hvidevarer, men rigtig 
stærke på mindre produkter, 
som på sigt endda kan leveres med 
robotter og droner, siger Philip Læborg.

FLYDENDE GRÆNSER

Han fremhæver en tendens, der beteg-
nes som ”collapse of the middle”. Altså 
det forhold, at kunderne søger væk fra 
den mellemste prisklasse. I stedet ser vi 
et mere polariseret marked, hvor inte-
ressen samler sig om både de billigste 
og de dyreste produkter.

Skellet mellem fysiske og virtuelle 
butikker er heller ikke entydigt:

– Vi ser et stigende overlap mellem 
fysiske butikker og online-butikker.  
Det er det, vi kalder omnichannel. Du 

ser varen på nettet, hvorefter 
du går ned i butikken og finder den på 
hylden. På den måde krydser tingene 
hinanden. Forbrugerne er jo heller 
ikke blege for at stå i en butik og tjekke 
på nettet, hvad et tilsvarende produkt 
koster andre steder. Der sker ret meget i 
øjeblikket, fastslår Philip Læborg.

Han tilføjer, at jo højere prisen bliver, 
desto stærkere står specialisterne. Det 
gælder også de store varehuse som 
Elgiganten og Power.

– Hvis man vil købe et premium-
produkt, går man ikke ned i et tilfældigt 
supermarked. Man vil ud til et sted, 
hvor de ved mere om tingene, siger 
Philip Læborg.

HVIDEVAREBUTIKKER 
SKAL SATSE PÅ 
KUNDE-OPLEVELSER 
OG NYE SAMARBEJDER
Nethandlen har fået et boost under corona, så hvis de fysiske butikker skal overleve, 

må de levere ekstra værdi og oplevelser til kunden. Og nye tider kalder på nye samarbejder, 

fortæller Philip Læborg, Client Insight Manager hos GfK.
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FYSISKE FORDELE

Hvis de fysiske butikker skal have en 
berettigelse, må de netop skabe en eks-
tra værdi i forhold til det, man finder 
på nettet.

– Butikkerne skal kunne noget ekstra. 
Sælgerne skal have fuldstændig styr på 
produkterne, så de kan forklare, hvor-
for et bestemt produkt giver mening for 
kunden. For hvis man omvendt oplever, 
at man selv er klogere end ekspedien-
ten, går man nok et andet sted hen. 
Man kan også søge at skabe et commu-
nity omkring sin forretning. Som når  
den lokale cafe går fra at være et ser- 
veringssted til et foreningssted, hvor 
kunderne føler ekstra loyalitet. Det er 
vigtigt at vælge, hvordan man vil skille 
sig ud, understreger Philip Læborg.

– Hvis du skal finde et par løbesko, 
har mange sportsbutikker i dag et løbe-
bånd, så du kan teste, om skoene mat-
cher din løbestil. Det er det, en fysisk 
butik skal kunne for at retfærdiggøre 
sin eksistens. Man skal tilbyde noget, 
som ikke fås på nettet. Det kan også 
handle om oplevelser og stemninger. 
For eksempel så jeg en sardinforhand- 
ler i Portugal, hvor en dåse sardiner 
koster fem gange så meget som i super- 
markedet. Det kan han gøre, fordi han 
spiller på en masse immaterielle ting  
og tilbyder en samlet oplevelse.

FLEKSIBLE PARTNERSKABER

En anden udvikling, der har taget fart 
under coronakrisen, er fremkomsten 
af – og behovet for – nye fleksible sam-
arbejder og alliancer.

Det kan være ”shop-in-shops”, som 
når EL-salg rykker ind hos Kvickly for  
at komme tættere på kunderne. Eller 
nye online-partnerskaber, som når 
Whiteaway udvider kundegruppen ved 
at samarbejde med Salling Group.

– Som andre kriser har corona været 
med til at sætte 

– Mange ældre har  
opdaget, man kan 

købe tingene online,  
så vi ser en markant  

stigning i antallet af  
førstegangs-købere på  

nettet, fortæller Philip Læborg.

skub i nogle eksisterende udviklinger. 
Mange fysiske butikker er udfordret, 
leasingkontrakterne bliver kortere, og 
flere butikslokaler står tomme. Men vi 
ser også spændende nye partnerskaber.  
I Madrid har Ikea et showroom, hvor 
man kan gå ind, blive inspireret og be- 
stille sine møbler via en skærm i butik-
ken, mens man vejledes af de ansatte. 
I Stockholm findes en stor hal, hvor 
skiftende brands opretter midlertidige 
butikker med fokus på kundeoplevelsen.  

Nogle laver morgen-yoga eller semina-
rer, så kunderne kommer tætte-

re på produktet og føler sig 
involveret. Butikkerne 

bliver i stigende grad 
opmærksomme på 

alle disse mulig-
heder.



I juli rykkede en ny EL-Salg-butik ind hos Kvickly i Ribe – 
blot to måneder efter, at en lignende butik åbnede hos 
Kvickly i Varde. De to vestjyske butikker er, sammen 

med en tredje butik i Skanderborg, de første i et nyt shop-
in-shop-koncept, som kan være med til at definere fremti-
den for salg af hvidevarer og forbrugerelektronik.

Shop-in-shop-konceptet er især kendt fra USA, hvor flere 
kæder har små hybrid-butikker, der forener fysiske butikker 
med onlinehandel. På hylderne finder kunderne et udvalg 
af de mest efterspurgte varer. Andre varer kan bestilles via 
skærme i butikken og fås hjem i løbet af et par dage.

– På den måde får de handlende fordelen fra nethandlen, 
samtidig med at de får kompetent rådgivning og mulighed 
for levering og installering, forklarer EL-Salgs direktør, 
Tomas Holm Hedehus.

Han tilføjer, at målet er at skabe et konkurrencedygtigt 
alternativ til nethandel og de store megabutikker:

– Antallet af tomme butikslokaler rundt om i byerne taler 
deres tydelige sprog. Med dette koncept forventer vi at kunne 
bevare forbrugerelektronik-butikker der, hvor kunderne har 
deres daglige gang.

 

GODE SYNERGIER

Hos Kvickly i Ribe glæder 
direktør Flemming Rasmus-
sen sig over samarbejdet 
med EL-Salg. Her er idéen om 
shop-in-shops slet ikke uvant. I 
forvejen har Kvickly lejemål i form 
af posthuset, Like Anna, Ønskebørn, 
Flügger, Neptun Apotek og Mama Mia Pizzeria.

– Det har været en del af vores strategi de seneste  
20 år at skabe gode rammer for det lokale handelsliv, så  
Ribe også fremadrettet vil være et sted med interessante 
specialbutikker. Der er gode synergier mellem butikkerne,  
og EL-Salg kommer ind med en ny varegruppe, man ikke  
kan få andre steder i byen. Jeg tror, det vil tiltrække nye  
kunder og sikre en mere helstøbt kundeoplevelse, siger 
Flemming Rasmussen.

EL-Salg-kæden er med sine 170 butikker en af landets 
største detailkæder. Samtidig er kæden en del af det inter- 
nationale indkøbssamarbejde Euronics International, der 
med 13.000 butikker i 35 lande er Europas næststørste ud- 
byder af forbrugerelektronik.

NYT BUTIKSKONCEPT TESTES 
I VESTJYLLAND

Et eksempel på branchens nye partnerskaber er ”shop-in-shops” 
– som her i Ribe, hvor EL-Salg denne sommer flyttede ind hos 
Kvickly.
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Bosch nye PerfectDry opvaskemaskiner 
med Zeolith-tørring: Mere power, 
lavere strømforbrug.

Bosch’s nye opvaskemaskiner er mere effektive end nogensinde takket være Zeolith og 
to verdensnyheder: en tredje kurv, der giver cirka 25 % mere plads til småt service samt 
funktionen Extra Clean Zone til ekstra grundig og effektiv opvask.

#LikeABosch
PerfectDry indgår i Bosch sortiment af hvidevarer, der 
bidrager til en mere bæredygtig livsstil, sammen med f.eks. 
vaskemaskiner med i-DOS automatisk dosering og køle-/
fryseskabe med VitaFresh, som holder maden frisk op til 3 
gange længere. Se #LikeABosch-kampagnen i medierne uge 
43–48, 2020.

Afslappende opvask.
Opvaskemaskiner med PerfectDry, 
der er tilsluttet Wi-Fi i Home 
Connect appen kan betjenes 
via din smartphone eller tablet, 
uanset hvor du er. Hvis du 
beslutter at tage en lur, kan du 
bruge funktionen “Silence on 
Demand” og opvaskemaskinens 
allerede lave lydniveau bliver 
reduceret til det lavest mulige i op 
til 30 minutter.

Extra Space.
Den nye Extra Space 3. kurv, 
der er placeret øverst i opvaske-
maskinen, giver mere plads til 
de små genstande. Det giver en 
øget kapacitet på 25 % og giver 
plads til mere småt service, som 
espressokopper, skåle, piskeris 
og større køkkenredskaber. 
Denne ekstra kapacitet betyder at 
maskinen skal køre færre gange, og 
det er bedre for både brugerne 
og miljøet.

Extra Clean Zone.
Skåle med indtørrede havregryn 
efter morgenmaden? Bosch har 
integreret tre roterende dyser 
længst fremme i overkurven, 
en såkaldt Extra Clean Zone. 
De roterende dyser sprøjter 
konstant vand på servicet, og 
dermed opløses selv indtørrede 
madrester. På grund af den 
ekstra vandcirkulation kræver 
Extra Clean Zone ikke højere 
temperatur. 

Max Flex kurve.
Max Flex kurve gør det let at fylde 
maskinen, med en mere stabil 
underkurv og tallerkenholdere, 
der kan klappes ned, for let at 
gøre plads til store genstande 
som for eksempel gryder. 
Desuden forhindrer de nye 
glasholdere med anti-glid 
belægning, at glas og kopper 
glider rundt.

PerfectDry med Zeolith.
Den energibesparende og 
ekstremt effektive PerfectDry-
tørreproces baserer sig på  
Bosch’s Zeolith-teknologi med 
det naturlige mineral zeolit, som 
omdanner fugt til varm og tør 
luft. Især plastikting, som bruges 
i mange husholdninger i form 
af madkasser, plastikkopper og 
vandflasker, tørres helt tørt.

NyhedNyhed Nyhed

ANNONCE



AF HENRIK EGEDE

PADBORG

Jeg kan ikke få repareret min vaske-
maskine, for der kan ikke skaffes 
reservedele...

Sådan lyder en moderne myte, der 
ofte gentages i medierne som grunden 
til, at forbrugerne konstant køber nye 
produkter.

Myten torpederes af et tiltrængt 
realitetstjek, når man drejer til højre 
ad sidste motorvejsafkørsel før den 
dansk-tyske grænse – og svinger ind på 
Industrivej 1 i Padborg. Vi er ankommet 
til det danske kontor for den internatio-
nale reservedels-gigant ASWO.

Her håndteres i alt 15 millioner reser- 
vedele til hvidevarer og elektronik i 
Danmark.

Alle APPLiAs medlemmer kan – i det 
omfang de ikke ordner reservedelene 
selv – serviceres gennem ASWO.

INGEN KEDELDRAGTER

Forestiller man sig nu en lagerhal med 
reservedele fra gulv til loft og den 
skarpe duft af metaldele i næsen, bliver 
man nok en anelse skuffet. Her er et 
pænt flag og en kontorbygning, som 
også rummer Dangaard Group og Fleg-
gaards it-afdeling. Ingen flittige trucks 

og ingen folk i blå kedeldragter i færd 
med at pakke og sende.

ASWOs lager med de mange reserve-
dele ligger nemlig nogle hundrede kilo-
meter længere sydpå. Nærmere bestemt 
i Eime, 40 kilometer syd for Hannover, 
hvorfra det tyske og skandinaviske 
marked serviceres.

I Eime ligger et 33.000 kvadratmeter  
stort lager, hvorfra reservedele til mere  
end 400 varemærker plukkes og videre- 
sendes. 17.000 ordrer håndteres dag-
ligt. Et dansk lager, som ASWO havde 
engang, kan ikke svare sig i en inter-
nationaliseret verden.

STØRRE END SUMMEN 
AF DE ENKELTE DELE
ASWO er rygrad i reservedelsindustrien i Europa – i Danmark med kontor i Padborg.

Det er en sejlivet myte, at hvidevarer ikke kan repareres. Reservedelene findes på markedet.
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Hver aften forlader en fyldt lastbil 
Eime for at docke ind i Fredericia. De 
pakkede reservedele fordeles og brin-
ges næste dag ud til butikker, montører 
og serviceafdelinger i hele landet. 
Bortset fra Bornholm, hvor delene er 
en dag længere undervejs. Men 97 % af 
dagens ordrer på reservedele leveres til 
næste dag.

VÆKST UNDER CORONA

I ASWOs Padborg-kontor møder vi 
Sten Schroll, der startede den danske 
virksomhed tilbage i 1996. Først med 
brunvarer, senere hvidevarer og i dag 
med reservedele til alt, hvad der hed-
der ”technical consumer goods”. Altså 
også el-værktøj, belysning osv. Vi hilser 
også på Johnny B. Mathiesen, der siden 
2012 har stået for den daglige drift som 
direktør.

– Adgang til reservedele er nøglen 
til at give produkter som hvidevarer 
længere holdbarhed. Det er ikke læn-
gere nogen brugbar undskyldning, at 
reservedelene ikke findes, understreger 
Sten Schroll.

Under corona-krisen er det gået 
ASWO godt – både i Danmark og inter-
nationalt.

– Det var en overgang ikke til at vide, 
hvordan udviklingen ville blive. I det 
meste af Europa blev forsyningslinjerne 
og adgangen til service af hvidevarer og 
elektronik heldigvis holdt åben, mens 
samfundene lukkede ned. Indtil videre 
er vi vækstet i corona-krisen, fortæller 
Johnny B. Mathiesen.

”RIGHT TO REPAIR”

ASWO ser positivt på den udvikling, 
hvor smid-væk-mentaliteten erstattes 
af en mere nænsom forbrugerkultur, så 
reparation overvejes inden udskiftning. 
Og hvor EU fra 2021 for nogle produk-
ter stiller krav om adgang til reserve-
dele i op til ti år.

– Det passer fint med vores etik, siger 
Sten Schroll.

– Vi ser os selv som et af omdrej-

ningspunkterne for bæredygtighed, når 
det gælder hvidevarer og elektronik. 
Forbrugerne har ret til reservedele – og 
vi ser positivt på den ”right to repair”-
bevægelse, der er dukket op i flere 
lande. I nogle tilfælde kan forbrugere 
med de rette kompetencer selv bestille 
reservedele og reparere. Det er så bare 
ikke hos os, de køber, men hos vores 
store netværk af forhandlere, forklarer 
Sten Schroll.

Han betragter hvidevarebranchens 
producenter som samarbejdspartnere 
– og ser det som en fælles målsætning, 
at den urbane myte om ”manglen på 
reservedele” kan skrottes for evigt:

– DR Kontant var ude med den på-
stand for et par år siden. Det kriblede i 
fingrene på mig for, at de skulle komme 
forbi hos os og se den praktiske virkelig-
hed, siger han med et smil.

ASWO
Virksomheden går tilbage til 1968 – og et lille tv-reparationsværksted i den tyske 

landsby Elze nær Hildesheim.

Karl-Börris Aschitsch og hustruen Astrid havde svært ved at skaffe reservedele til 

deres værksted og stiftede i 1974 den en-gros-virksomhed, der siden har udviklet 

sig til ASWO. I 1987 åbnede virksomheden i Frankrig – og efter hurtig ekspansion 

serviceres i dag 38 europæiske lande. ASWO er i dag fortsat familieejet.

Skandinavien serviceres fra lageret i Eime, en lille by ved Hannover. Her er ASWO 

for Eime, hvad Danfoss er for Nordborg.

ASWO Danmark blev i 1996 startet af Sten Schroll og ejes 100 % af Fleggaard  

Holding, der samtidig ejer franchise-rettighederne for hele Norden.

Virksomheden opererer udelukkende i business-to-business-markedet. Forbru-

gere, der selv har kompetencer til at håndtere reservedele, henvises til det store 

netværk af fysiske butikker i lokalområdet (eller internettet).

Johnny B. Mathiesen og Sten Schroll leder 
til daglig ASWO-kontoret i Padborg, hvor-
fra Norden serviceres af en snes medar-
bejdere. Sten Schroll (th.) har en ”arv” fra 
hvidevarebranchen: Hans nu 87-årige far 
drev frem til 1977 ”Aut. El-Inst. Schroll og 
Søn” i Padborg.

Reservedele fra gulv til loft finder man ikke i Padborg – men her i ASWOs tyske lager i 
Eime syd for Hannover. Foto: ASWO.



KVÆRN TIL 
DE KRÆSNE
Melitta Calibra er en kaffekværn, som 
må kunne tilfredsstille selv de mest 
krævende kaffeentusiaster. Her er hele 
39 forudindstillede malningsindstil-
linger. Med den indbyggede vægt kan 
kværnen male præcis den ønskede 
mængde. Kværnen kan også indstilles 
til at male kaffe til et vist antal kopper. 
Eller man kan male bønnerne uden 
brug af væg-
ten, hvor 
kværnen 
stoppes ma-
nuelt. Det 
strømlinede  
design byder  
på et over-
skueligt 
kontrolpanel, 
aftagelig 
beholder til 
bønner og  
malet kaffe  
samt mulig- 
heden for at  
male direkte  
ned i et kaffe-
filter.

PIZZA PÅ TO MINUTTER
Sage Smart Oven Pizzaiolo er en kompakt indendørs pizzaovn, der med intelligent 
varmeteknologi formår at gengive den autentiske stenovnssmag. Ved 400 grader får 
du perfekte pizzaer på bare to minutter. Varmen styres fra flere vinkler, afhængig af 
om du laver sprød italiensk pizza 
eller amerikansk deep pan. For 
eksempel er skrå varmestråling 
hemmeligheden bag en sprød 
skorpe. Når lågen åbnes, trækkes 
pizzastenen en smule ud af ovnen, 
så pizzaen let kan tages ud, uden 
man brænder sig. Når lågen lukkes, 
trækkes stenen med tilbage.

BRYG KAFFEN SORT
Den populære DeLonghi La Specialista kommer 
nu i en smuk sort udgave. Maskinen er nem at 
bruge, da den er forprogrammeret til de mest 
gængse kaffedrikke – fra stærk espresso til 
cremet cappuccino. Alt kan dog tilpasses efter 
smag og behov. Den indbyggede kværn kan ju-
steres til opgaven, og den automatiske stamper 
leverer det perfekte tryk ved hjælp af håndtaget 
– uden risiko 
for kaffegrums  
på bordet. 
Mælkeskum-
meren er de- 
signet, så du 
både kan lave 
en perfekt 
opskummet  
mælk til 
cappuccino 
og opvarme 
mælken til  
din caffe latte.
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KULØRTE KØLESKABE
Dette efterår lanceres Samsungs køle- og fryseskabsserie Bespoke omsider 

på det nordiske marked. Navnet er engelsk for "skræddersyet", og ideen er, 

at man frit kan vælge og kombinere de forskellige farver. Serien består af et 

køleskab og en fryser, der fås i beige, sky blue, navy og lavendel. De første tre 

farver har mat overflade, mens sidstnævnte er blank. Kapaciteten er 315 liter 

for fryseren og 385 liter i køleskabet, der køler jævnt overalt, også i døren, så 

maden holdes frisk, uanset hvor den placeres.

STØVSUGER TIL TASKEN
Roidmi Nano P1 Pro er en handy håndstøvsuger, der ikke fylder meget mere end et 

termokrus. Derfor kan den tages med overalt – fx i tasken eller bilen, så den altid er 

ved hånden, hvis uheldet er ude. Støvsugeren oplades hurtigt med USB-kabel og kører 

op til 24 minutter på en 

opladning. Trods størrelsen 

leveres en imponerende 

sugeevne (13000 Pa) og  

et lavt støjniveau (75 dB). 

Det magnetisk foldbare 

mundstykke når ind i alle 

kringelkroge, som oplyses 

af den indbyggede LED. 

Efter brug kan Nano P1 Pro 

hænges op (via stroppen) 

ved siden af viskestykkerne.
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Alt-i-en-løsning i et 
urbant drømmekøkken.

– Annonce –

Siemens Hvidevarer

inductionAir Plus fra Siemens Hvidevarer imponerer med sit 
flade design, lette betjening og nye installationsmuligheder. 
Rene linjer, adspredelse og et generøst indtryk af rummet – 
det er sådan et urbant drømmekøkken ser ud i dag. Køkkenet 
er ikke kun åbent ud til opholdsstuen, men også en integreret 
og naturlig del af omgivelserne. 

Siemens Hvidevarer bidrager nu til dette konsistente look med 
inductionAir Plus. Den nye generation af induktionskogeplader 
med integreret emhætte er baseret på et nyt, helt fladt design, 
ultra let rengøring og betjening. 

Emhætten i inductionAir Plus-kogepladerne er forsænket 
direkte i den sort glaskeramiske overflade for et elegant og 
generøst helhedsindtryk. Ingen rammer eller kanter bryder 
det enkle flade design. Kogepladen smelter sammen med 
bordpladen, og det hele ser ens ud fra alle vinkler. En yderlig 
fordel ved det nye design er den ubesværet håndtering af 
gryder og pander. inductionAir Plus er meget støjsvag, selv 
når den yder sin maksimale udsugningseffekt. 

Læs mere her: siemens-home.bsh-group.com/dk

inductionAir Plus giver størst mulige fleksibilitet i 
køkkenindretningen. Induktionskogepladen med indbygget 
emhætte er nem at installere, kræver ikke meget plads og 
fungerer til både recirkulation og aftræk.

Siemens inductionAir Plus kombinerer en 
lydsvag og kraftig emhætte med en innovativ 
induktionskogeplade.
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THERMEX SCANDINAVIA A/S
Winemex

L U F T R E N S E R E
THERMEX

PUREMEX
90 % INDENDØRS
I gennemsnit bruger vi 80-90 % af livet  
indendørs - og mange af vores hjem er 
fyldt med støvmider, pollen, dyrealler- 
gener, bakterier, kemikalier, røg,  
uønskede partikler 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 helbreds-problemer 
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.

THERMEX Puremex luftrenser 
sikrer dig et sundt indeklima.

DOWNLOAD BROCHURE PÅ WWW.THERMEX.DK OG LÆS MERE

En enhed 
dækker op til
25 m2

En enhed 
dækker op til
42 m2

En enhed 
dækker op til
60 m2

En enhed 
dækker op til
60 m2

En enhed 
dækker op til
65 m2

PUREMEX 1 Varenr. 740.21.2000.2 (Hvid)

- kombineret gulvventilator / luftrenser 740.21.2010.2  (Antracit)

Partikel-/HEPAfilter:
Fjerner mikropartikler, herunder  
husstøvmider og mikroplast.

UV-sterilisator:
Eliminerer bakterier/vira.

FILTERSÆT: Varenr. 745.21.2000.2 ................ Vejl. pris inkl. moms 895,-

Vejl. pris
inkl. moms

2.495,-

PUREMEX 2 - luftrenser Varenr. 740.21.1000.2

Grovfilter: Fanger størrer partikler som 
hår, støv og lignende.

Aktivt kulfilter: Renser for lugt.

Partikel-/HEPAfilter:
Fjerner mikropartikler, herunder  husstøvmider og mikroplast.

FILTERPATRON: Varenr. 745.21.1000.2 .......... Vejl. pris inkl. moms 895,-

PUREMEX 3 - luftrenser Varenr. 740.21.1010.2

Grovfilter: Fanger størrer partikler som hår, støv og lignende. 

Aktivt kulfilter: Renser for lugt. 
Partikel-/HEPAfilter: Fjerner mikropartikler, 
herunder  husstøvmider og mikroplast. 

UV-sterilisator: Eliminerer bakterier/vira. 

Ion-generator: Lader luftens urene partikler positivt, så de falder til 
jorden/gulvet, herved undgåes luftbårne partikler.

FILTERSÆT: Varenr. 745.21.1010.2 .................Vejl. pris inkl. moms 1.795,-

Vejl. pris
inkl. moms

8.795,-

PUREMEX 4 - luftrenser Varenr. 740.21.1020.2
Grovfilter: Fanger størrer partikler som hår, støv og lignende.
Aktivt kulfilter: Renser for lugt. 
Partikel-/HEPAfilter: Fjerner mikropartikler, 
herunder  husstøvmider og mikroplast.
UV-sterilisator: Elimimerer bakterier/vira. 
Ion-generator: Lader luftens urene partikler positivt, 
så de falder til jorden/gulvet, herved undgåes luftbårne partikler.
Binder støvpartikler: Befugterfunktion forhindrer udtørring af luften 
og forhindrer luftbårne støvpartikler.

FILTERSÆT: Varenr. 745.21.1020.2 ................ Vejl. pris inkl. moms 1.125,-

Vejl. pris
inkl. moms

12.495,-

Vejl. pris
inkl. moms

2.995,-

PUREMEX 5 Varenr. 740.21.1030.2
 - wirehængt lampe / luftrenser

Grovfilter: Fanger størrer partikler som hår,
støv og lignende. 

Plasmexfilter: Renser for lugte 96,5 %.
Vedligeholdelsesfri. Forventet levetid op til 10 år.

UV-sterilisator: Eliminerer bakterier/vira. 

FILTERSÆT: Varenr. 745.21.1030.2 ................Vejl. pris inkl. moms 1.795,-

Vejl. pris
inkl. moms

15.625,-


