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EVERYDAY PERFECTION

Vi tilbringer en stor del af hverdagen  
i hjemmet. Det er her, vi laver mad, bager, 
vasker og tørrer tøj, fryser ned og sætter  
vores indkøb på køl – her, vi får tingene  
til at køre. Derfor er det vigtigt, at de  
hvidevarer, du omgiver dig med, er mere  
end blot praktiske foranstaltninger.  

At de er nøje udviklet til at glide ind som en 
naturlig del af din travle hverdag. Og at de  
både kvalitets- og designmæssigt matcher  
din stil og dine ønsker. Hos Vestfrost stræber  
vi efter at være lidt bedre, til en lidt mere  
fornuftig pris.  Det synes vi, at din hverdag 
fortjener. 

Se hele sortimentet på eico.dk

Længe
leve

hverdagen
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ER FREMTIDENS MESSER VIRTUELLE?

Årets IFA er aflyst. Får vi de fysiske messer 

tilbage – eller bliver det hele digitalt?

HVAD VI VILLE HAVE VIST

Producenterne har masser af nyheder at vise frem, 

og når IFA trækker stikket, lægger vi gerne sider til.

NYE SORTERINGSCENTRE SKAL 

SYVDOBLE GENBRUG

Elretur investerer i to nye centre, som 

skal give nyt liv til langt 

flere hvidevarer. Der er dog 

udfordringer.

SPRØDME OVER MELSTED

Hvidvare-nyt tog med en 

flok ambitiøse ”foodies” 

til årets kokkekonkur-

rence på Bornholm.

Lederen Indhold

UDEN IFA

IFA-messen i Berlin har siden 2008 været samlings-
punkt for den danske og den internationale branche 
for hårde hvidevarer og små elektriske husholdnings-
apparter. Det var på IFA, de seneste produktnyheder 
og nyeste tenden-ser blev præsenteret for hele verden. 
I 2019 deltog 6000 journalister fra hele kloden.

2021 bliver året uden IFA. I foråret aflyste den tyske 
arrangør Messe Berlin IFA 2021 – naturligvis på grund  
af covid-19-pandemien, som stadig vanskeliggør den 
normale rejseaktivitet. Hvidvare-nyt ændrede derfor 
temaet for denne udgave fra ”IFA” til ”Uden IFA”.

Uden messen som omdrejningspunkt har producent-
erne måttet finde nye måder at præsentere deres 
produkter på – både fysisk og virtuelt. Og nye måder, 
hvorpå man kan være sammen med forhandlere, sam-
arbejdspartnere og presse.

Denne udgave afspejler året uden IFA. Her er plads 
til andre og anderledes historier, fx et besøg på en 
kokkekonkurrence. Og trods alt er der en del produkt-
nyheder – se selv.

Kommer messerne så igen? IFA har dybe rødder, og 
bortset fra krigsårene har messen været afholdt siden 
1928. Og ja – jeg tror, messerne kommer igen. Måske 
ikke som vi kendte dem, men i en slankere og moder-
niseret form, hvor det virtuelle  
blandes med det fysiske.

På den anden side af pan- 
demien vil alt være tilbage – 
men ikke ved det gamle. 

Tilbage ved det nye … :)

God læselyst.

UDGIVER: 
              Høffdingsvej 34 • 2500 Valby
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Natalie Damm, 
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– TRE GANGE OM ÅRET

Næste udgave af Hvidvare-nyt udkom-

mer 15. marts. Annoncer og forslag til 

indhold aftales med redaktionen.

➔
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FORSIDEFOTO: Uden IFA lå det normalt 
travle område ved Marshall Haus og 
Sommergarten øde hen. Billedet er dog 
fra sidste år, hvor IFA også var en skygge 
af sig selv.
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Støvsugeren rengør hele dit hjem på 
én gang eller tager sig af lejlighedsvis 
rengøring med en utrolig grundighed, 
uanset overfladen. Oplev en kraftfuld
og tilpasningsdygtig støvsuger, der er
designet til den måde, vi lever på i dag. 

Electrolux

Ultimate 800
Ledningsfri støvsuger

Én opladning
Rengøring klaret på blot én enkel opladning.

Let betjening
Med Quick Release kan du med ét enkelt tryk på en knap 
let løsne den håndholdte enhed fra ladestationen - og du 
kan gøre det hele med blot én hånd.

Tilpasser sig alle gulvtyper
Med funktionen Auto-mode tilpasses sugestyrken auto-
matisk, hvad enten der er tale om hårde gulve eller bløde 
tæpper – for en effektiv rengøring, hver gang. 

Skræddersyet filtrering
Grundig 5-trins filtrering for et hygiejnisk hjem. 5-trins
filtreringssystemet fjerner op til 99,99% af mikrostøvpartikler. 
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BRANCHEN OG VERDENEN

ELGIGANTEN: 25 ÅR OG NY LOGISTIK 
ELGIGANTEN fejrer i disse dage, at kæden har været 25 år på det danske marked 
– uden at virksomheden, med adm. dir. Peder Stedal i spidsen, står stille af den 
grund.

15. september har Elgiganten åbnet en logistik-hub i Taulov Dry Hub ved Frede-
ricia (billedet). Målet med at leje sig ind i det nye logistik-center er ”en bedre kunde-
oplevelse i hele kæden”.

Elgiganten har med logistikken på plads accelereret sine vækstplaner. Der åbnes i 
efteråret 2021 nye varehuse i Ringsted, Rønne og Fredericia, ligesom et nyt varehus 
i Kalundborg er på vej i 2022.

VÆKST – MEN DYK I JULI
Første halvår af 2021 var igen-igen en ”all-time high” i forhold til tidligere år.
AFSÆTNINGEN AF SKÆRME OG AUDIOUDSTYR (højttalere mv.) steg markant – 
også i 2021 i forhold til 2020. År til dato er afsætningen af skærme ifølge GfK vokset 
med 41 %, mens afsætningen af AV-udstyr voksede med 15 % målt i værdi.

Hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater sælger også  
fortsat godt. Væksten på hvidevarer år-til-dato i værdi er på  
16 %, mens væksten på små husholdningsapparater ligger  
på 15 %.

Både for hvidevarer og forbrugerelektronik gælder, at  
juli i år havde et lille dyk i forhold til 2020. Lad os se, 
om den positive hovedtendens fortsætter i efteråret.

EMHÆTTER: 
DANSK SÆRREGEL 
BLOKERER
En dansk særregel bremser største-
delen af markedet for salg af emhætter 
i nybyggeri.

Den danske regel i Bygningsregle-
mentet (BR 18) strider mod EU-lov-
givningen og afskærer med omstridte 
tekniske argumenter betydelige dele 
af markedet. Desuden er det – via det 
omstridte begreb ”emopfangsevne” 
– ikke dokumenteret, at borgerne får 
et bedre indeklima via bestemmel-
serne i den ny regel, ligesom der ikke 
føres kontrol med overholdelsen af 
reglerne.

APPLiA Danmark har sammen med 
TEKNIQ Arbejdsgiverne i et brev før 
sommeren bedt indenrigs- og bolig-
minister Kaare Dybvad gå ind i sagen, 
ligesom de to brancheforeninger har 
leveret en kritisk artikel i Altinget om 
sagen.

MORTEN LIENGAARD: 25 ÅR I BSH
ADMINISTRERENDE DIREKTØR i BSH Hvide-varer A/S, MORTEN LIENGAARD, 
kan 1. november 2021 fejre 25 års jubilæum hos den tyske producent.

Dagen fejres med en jubilæumsreception fredag den 5. november fra kl. 12-15. 
Receptionen finder sted hos BSH Hvidevarer, Telegrafvej 4 (indgang fra nr. 6)  
i Ballerup. Af hensyn til planlægning bedes deltagere melde sig til hos  
anne.herskov@bshg.com senest 29. oktober.

Morten Liengaard er uddannet hos Miele, men startede i 1996 med internt salgs-
ansvar hos BSH. I årene 2001-2009 var Morten på hovedkontoret i München, og  
han har siden 2018 været administrerende direktør for koncernen i Danmark –  
sideløbende med et nordisk ansvar for SDA.

Morten Liengaard er medlem af bestyrelsen i APPLiA Danmark. ➔
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ANNONCE

Lang levetid er 
den ultimative 
bæredygtighed

Mieles produkter har altid været anerkendt 

for deres kvalitet og lange holdbarhed. 

Det ligger simpelthen i Mieles DNA, at 

kvaliteten skal være i top. Derfor vælger 

vi altid materialer fra øverste hylde, og vi 

producerer selv en lang række af kom-

ponenterne i maskinerne – selv de tunge 

lejekryds i vaskemaskinerne støbes på 

vores eget jernstøberi.

Produkterne udsættes også for ekstreme 

tests, inden de sættes i produktion. Mieles 

udviklingsafdeling driftstester nye produkter 

i op til 10.000 timer. Det svarer til, at 30 %  

af den samlede udviklingstid bruges til 

tests. 

Med andre ord er det lykkedes for Miele 

at kombinere forbrugernes behov for gode 

kvalitetsprodukter med ingeniørernes 

ambition om at levere de bedste maskiner. 

Det giver et resultat, der er gavnligt for 

forbrugernes privatøkonomi og nedsætter 

klimabelastningen. At en Miele-maskine 

bruger mindre vand, mindre energi og 

mindre sæbe er kun en ekstra gevinst 

oven i det vigtigste parameter i bidraget 

til mindre klimabelastning, nemlig at Mieles 

lange holdbarhed i sig selv bidrager til et 

bedre klimaregnskab.

TESTVINDERE I TÆNK 2021

Ikke overraskende vinder Mieles solide, 

gennemtestede maskiner også den ene 

test efter den anden hos Forbrugerrådet 

TÆNK. Lige nu er følgende vaskemaskiner 

og tørretumblere Bedst i test hos TÆNK:

Vaskemaskiner: WCD 670 WCS, WCF 370 

WCS, WED 675 WCS, WSF 363 WCS, 

WWD 660 WCS og WWF 360 WCS

Tørretumblere: TCJ 670 WP, TEJ 675 WP, 

TSJ 663 WP og TWJ 660 WP.

TO ÅR MERE MED 
CONSUMER ELECTRONICS
APPLiA Danmark har siden 1. juli 2019 
repræsenteret producenter og importører 
af AV-udstyr i Danmark – samlet i organi-
sationen Consumer Electronics Danmark.

Aftalen er nu forlænget for perioden 
2021-2023. Consumer Electronics Dan-
mark drives af APPLiA i samarbejde med 
Branschkansliet i Stockholm. De deltag- 
ende virksomheder er: Samsung Electro-
nics AB, Panasonic Nordic, TCL Nordic, 
Sony Nordic Denmark, TP-Vision, Harman 
Kardon og Yamaha Music.

Consumer Electronics 
Danmark var tidligere 
LFE – Leverandør- 
foreningen for  
Forbrugerelektronik.

16 MONTØRER 
FÆRDIGE PÅ DJH
16 elever blev i maj færdige som 
montører med speciale i hvidevarer 
fra Den Jydske Håndværkerskole i 
Hadsten. Her er tale om det første 
hold uddannede efter corona- 
nedlukningen.

Uddannelsen er – efter nogle år  
i dvale – genopstået i nye rammer  
på skolen. For første gang i mange  
år er der ventelister til skolens  
kurser i hvidevarer mm.

EL-SALG OG ELON I SAMARBEJDE
Danske A/S El-Salg og svenske Elon Group har over sommeren indgået et sam- 
arbejde, der bliver et af Nordens største indkøbsfællesskaber inden for hvidevarer  
og forbrugerelektronik.

Formålet er gennem bedre 
indkøbsmuligheder at styrke 
udvalget i butikkerne i Norden.

El-Salg er med sine 150 
butikker Danmarks største 
medlemsejede detailkæde 
inden for hvidevarer og for-
brugerelektronik. Samarbejdet 
vil fremover omfatte mere end 
500 butikker i hele Norden. 
Udover Danmark og Sverige 
omfatter samarbejdet også 
Norge, Finland og Island.

NY KØBELOV MED UÆNDRET 
REKLAMATIONSRET 
Forbrugerens ret til reklamation vil i Danmark fortsat være to år.

Det står fast, efter at Folketinget 3. juni enstemmigt vedtog 
”Forslag til lov om ændring af købeloven og lov om markeds- 

føring”. Den ny lovgivning er den danske implementering af EU’s 
varedirektiv, og regeringens forslag fik støtte fra samtlige partier.

Efter de ny regler kan erhvervsdrivende fortsat opkræve undersøgelsesgebyr, hvis 
en vare er gået i stykker. Til gengæld har forbrugeren fået udvidet perioden for, hvor 
længe bevisbyrden ligger hos sælger. Det gør den fremover i et år mod tidligere seks 
måneder. Den ny lov træder i kraft 1. januar 2022.
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Moccamaster er ikke designet til at matche trends, men til at brygge en 
rigtig god kop kaffe. Igennem fem årtier har den ikoniske Moccamaster 
brygget velsmagende, varm, sort kaffe til kaffeentusiaster verden over.

 Året rundt. Dag efter dag.

Master The Day



STABILE GRUNDE TIL KØB

Er det så udelukkende lysten, der driver værket, når der købes nye hvidevarer? Ikke 
helt. Hvis man skal tro Epinions analyse, er årsagerne til køb af nyt ret stabile:
•  Ca. halvdelen (52 %) af alle køb er udskiftning af et produkt, der ikke længere
 fungerer. Dette har ligget stabilt siden APPLiA og Epinion spurgte første gang i  
 2017.
•  En fjerdedel af alle køb er udskiftning af eksisterende produkter, der fungerer –
 men hvor forbrugeren ønsker en opgradering.
•  Den sidste fjerdedel handler om nye behov og førstegangskøb.
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DE UNGE VIL 
DET BÆREDYGTIGE

Bæredygtighed er ikke længere kun 
et ord i en FN-rapport … Halvdelen 
af danske forbrugere (49 %) erklærer 
sig nu villige til at betale mere, hvis 
producent eller forhandler har en 
bæredygtig profil. Det gælder især de 
unge, hvor 57 % er villige til at betale 
mere for dette.

Samme billede ses i forhold til 
reparation: Kun 6 % af de ældre er vil-
lige til at betale 1500 kr. eller mere for 
en reparation i stedet for at købe nyt. 
Blandt de unge er andelen dobbelt så 
stor: 12 %.

I det hele taget har hvidevarerne 
måske et mindre imageproblem: 58 % 
af alle føler, at hvidevarer er en belast-
ning for miljøet. Her topper kvinderne, 
hvor 62 % har denne følelse.

Kendskabet til smarte opkoblede løs-
ninger er vokset markant siden 2017. 
De unge er mest villige til at betale 
ekstra for de nye muligheder.

EPINION 2021:

FORBRUGERNE ER 
BLEVET MERE KLARE 
I MÆLET

EPINION 2021:

FORBRUGERNE ER 
BLEVET MERE KLARE 
I MÆLET 
APPLiA Danmark har via Epinion spurgt mere end 1000 forbrugere 
om deres køb, brug og skrotning af hvidevarer. Her er de vigtigste 
konklusioner.

AF HENRIK EGEDE

En pandemi kom imellem – og derfor er det to år siden, 
Epinion sidst for APPLiA Danmark kortlagde forbrugernes 
adfærd og inderste ønsker i forhold til hvidevarer. Nu igen, 

i august-september 2021, er mere end 1000 forbrugere blevet 
spurgt om deres adfærd vedrørende køb, brug og skrotning af 
hvidevarer.

Skulle der konkluderes noget enkelt på baggrund af årets 
undersøgelse, så er det, at forbrugerne er blevet mere tydelige. 

De er i 2021 endnu mere klare i mælet end tidligere. De køber 
i dag dyrere produkter, de ønsker varemærker og salgssteder, 
de kender.

Især de unge ønsker også lang brugslevetid og signaler om 
bæredygtighed. Både fra producent og forhandler.

Her præsenterer vi de væsentligste konklusioner. Hele  
rapporten og dens forudsætninger kan ses på:  
www.applia-danmark.dk.

Den fysiske butik er stadig 
det foretrukne sted at købe 

hvidevarer, og kunderne 
lægger vægt på god råd- 

givning. (Foto: El-Salg)
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SMARTFLEX
DISHWASHERS
FROM GORENJE.

gorenje.com

Leder du efter en sundere måde at stille din lækkersult på? Vi 
har lært at tro, at alle de der pomfritter og panerede kyl-
lingenuggets er usunde og bør undgås for enhver pris. Men 
den tid er forbi. Med den nye AirFry-funktion kan du få stegt 
mad, der er sprødt og har masser af smag, uden de ekstra 
kalorier. Denne metode til ekstrem intensiv madlavning med 
varmluft kræver ingen fedt for at sikre en gylden skorpe, der 
er lækker og perfekt sprød.

Lad os tage os af madlavningen, mens du nyder livet!

NYE GORENJE  
OptiBake  
INDBYGNINGSOVNE

gorenje.dk

VI LAVER 
MADEN.  
DU LEVER 
LIVET.

SUND  
FRITERING
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SMART ER KENDT

I 2017 var det under halvdelen af forbrugerne (44 %), der 
kendte til muligheden for at sammenkoble fx ovn eller  
vaskemaskine med en smartphone.

Dette har ændret sig markant. I dag erklærer 83 %, at de 
kender til dette.

Vil forbrugerne så betale for alt det smarte? Her deler svar- 
ene sig markant efter aldersgruppe: 54 % af de unge forbrug- 
ere er klar til at betale ekstra – mod kun 11 % af de ældre.

TENDENS TIL DYRERE KØB

22 % af alle forbrugere ligger i det ”dyre” segment, når det 
gælder køb af deres seneste hvidevare. De har betalt 7500 kr. 
eller mere for produktet – og det er en stigning i forhold til 
2019, hvor 20 % var i den dyre ende. Det er især de ældste 
forbrugere (51-70 år), der spenderer dyrt: 26 % har her  
senest købt et produkt til over 7500 kr.

Noget kunne tyde på, at der i tiden med covid-19 har 
været flere penge at gøre godt med – måske de indefrosne 
feriepenge, der stimulerede forbruget i 2020. Blandt de mest 
velhavende forbrugere (husstandsindkomst over 800.000 kr.) 
havde hele 29 % betalt mere end 10.000 kr. for hvidevaren 
ved senest køb. I 2018 og 2019 havde kun 20 % købt produk-
ter i den dyre prisgruppe.

Hvad lægger forbrugerne mest vægt 
på, når hvidevaren skal vælges? Dette 
spørgsmål er nyt i 2021 – og svarene 
overrasker måske en smule:

83 % lægger mest vægt på ”god kvali- 
tet / lang holdbarhed” – et parameter, 
der slår både ”energimærke / lavt energi- 
forbrug” (77 %) og ”prisen” (72 %). 

”Design og udseende” spiller en 
hovedrolle for 42 %, ”varemærket” for 
41 %.

På samme måde er ”god service  
og rådgivning om produkterne” den 
vigtigste tillægsydelse for de fleste  
(66 %) – vigtigere end ”mulighed for 
montering”, ”gratis levering” eller 

”mulighed for fjernelse af gammelt 
produkt”.

Om det er lockdown og covid-19, der 
spiller ind, vides ikke, men færre kører 
på genbrugspladsen med det udtjente 
produkt. 40 % gør dette mod 46 % før 
pandemien. Flere får bortskaffet via 
forhandleren – 36 % nu mod 31 % før.

© Copyright Epinion

Før og efter købet

Kvalitet/holdbarhed er vigtigt for 8 ud af 10. Energimærket, brugervenligheden og 
prisen er vigtigt for 7 ud af 10. Varemærket og design er vigtigt for 4 ud af 10

Hvor vigtigt var nedenstående for dig, sidste gang du købte et hårde hvidevarer produkt? 
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10%
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9%

God kvalitet / lang holdbarhed

Energimærke med lavt energiforbrug

Bruger venligheden (enkel at betjene)

Prisen

Kapacitet (fx antal kg, ovnstørrelse)

Funktionalitet (fx antal programmer)

Rengøringsvenligheden (fx pyrolyse i ovn, NO frost i fryser etc.)

Testresultater (fra fx Tænk og Test)

Design og udseende

Varemærket

Meget vigtig Vigtig Hverken / eller Lidt vigtigt Meget lidt vigtigt

Base: Hårde hvidevarer købere, n 2021=1015.
22

LOYALE MOD VAREMÆRKE 
OG BUTIK

To tredjedele af alle køb foregår i en fysisk butik, som altså 
stadig er det foretrukne sted at købe hvidevarer.

Internetkøb har været i stabil fremgang siden 2017, dog 
kun fra 22 % til nu 25 % af alle køb.

En lille krølle er, at 6 % angiver, de har købt et brugt pro-
dukt (af en privatperson, i en butik eller på nettet). Blandt  
de unge forbrugere (25-35) år er det hele 13 %, som har  
købt brugt.

Forbrugerne ønsker i stigende grad tryghed ved købet.  
42 % angiver at have købt et varemærke, de tidligere har  
købt, hvilket er væsentligt flere end de 33 %, der svarede  
det samme i 2019.

Loyaliteten over for salgsstederne er også vokset under  
pandemien. 45 % angiver at have købt deres hvidevarer et 
sted, hvor de tidligere har købt – mod bare 38 % i 2019.

KVALITET OG RÅDGIVNING ER VIGTIGST

Hvor vigtigt var nedenstående for dig, sidste gang du købte et hårde hvidevarer produkt?

Bæredygtighed er et vigtigt kriterium – 
dog mest for yngre forbrugere. Specielt 
kvinder føler, at hvidevarer er en belast-
ning for miljøet.

God kvalitet / lang holdbarhed

Energimærke med lavt energiforbrug

Brugervenlighed (enkel at betjene)

Pris

Kapacitet (fx antal kg, ovnstørrelse)

Funktionalitet (fx antal programmer)

Rengøringsvenlighed (fx pyrolyse i ovn, 
NO Frost i fryser etc.)

Testresultat (fra fx Tænk og Test)

Design og udseende

VaremærkeBase: Hårde hvidevarer købere, 
n 2021=1015.
© Copyright Epinion

SMARTFLEX
DISHWASHERS
FROM GORENJE.

gorenje.com

Leder du efter en sundere måde at stille din lækkersult på? Vi 
har lært at tro, at alle de der pomfritter og panerede kyl-
lingenuggets er usunde og bør undgås for enhver pris. Men 
den tid er forbi. Med den nye AirFry-funktion kan du få stegt 
mad, der er sprødt og har masser af smag, uden de ekstra 
kalorier. Denne metode til ekstrem intensiv madlavning med 
varmluft kræver ingen fedt for at sikre en gylden skorpe, der 
er lækker og perfekt sprød.

Lad os tage os af madlavningen, mens du nyder livet!

NYE GORENJE  
OptiBake  
INDBYGNINGSOVNE

gorenje.dk

VI LAVER 
MADEN.  
DU LEVER 
LIVET.

SUND  
FRITERING



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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AF SØREN BANG HANSEN

B liver det "back to normal" med tætte 
folkemængder i store haller – eller 
ser vi ind i et "new normal", hvor 

langt mere foregår virtuelt via nettet?
Vi spurgte Claus Sneppen, der er asso- 

cieret partner i Instituttet for Fremtids- 
forskning og i årtier har arbejdet med 
messer og fysiske versus digitale møde-
former.

– Vi kommer ikke til at vende tilbage  
til det, der var før. Vi ser ind i et for- 
andret messe- og konferencemarked.  
Efter en kriseperiode vender man nor-
malt tilbage til gamle vaner, men denne 
krise adskiller sig, fordi vi har opdaget  
et alternativt og velfungerende spor.  
Vi red på en hest, men nu kom vi over  
at sidde på et andet køretøj. Og lige nu 
stiller vi os selv spørgsmålet: Skal vi til- 
bage på hesten – eller hvad giver bedst 
mening?

VIRTUELLE PLATFORME

Aarhus-virksomheden Cadpeople har 
specialiseret sig i at bygge virtuelle plat- 
forme, og trods genåbningen mærker 
man stor efterspørgsel.

– Mange af de kunder, vi har hjulpet, 
har gennem brugen af deres virtuelle 

– The show must go on, siger man på teateret, når noget går galt – 
som nu med corona. Spørgsmålet er, om det også gælder fysiske 
trade shows som den nyligt aflyste IFA-messe i Berlin.

platform opdaget nye 
muligheder i forbindelse 
med kontakt til kunder 
og produktfremvisning. 
Det betyder, at vi fortsat 
udvikler nye og innovative 
løsninger, fortæller Thomas 
Langvad Jensen, Business Develop-
ment Manager i Cadpeople.

En af disse løsninger kan afprøves på:  
kortlink.dk/2d9qk. Her lander du i en 
animeret messehal, hvor du med få 
klik kan besøge forskellige stande og 
få produkter beskrevet i tekst og video. 
Du kan også chatte med udstillerne og 
hente uddybende materiale.

– De virtuelle platforme er indlevende,  
fordi de foregår i 3D-skabte omgivelser. 
Vi ser dem som et værdiskabende sup-
plement til de fysiske messer. Alle dem, 
der ikke har mulighed for at deltage 
fysisk, kan bruge den digitale platform, 
så man rammer en bredere målgruppe, 
siger Thomas Langvad Jensen.

Heri bakkes han op af fremtids- 
forskeren:

– Jeg hører fra dem, jeg arbejder med,  
at de når ud til langt flere mennesker, 
når de er digitale. I forhold til målgrup-

pen er det jo typisk et mindre-
tal, der kommer på messen. Hvis 

indeks 100 er det fysiske, kan du måske 
løfte det til 500 ved digitalt at nå dem, 
der ikke mødte op, siger Claus Sneppen.

DIGITAL OVERBYGNING

Når det gælder digitalisering, har vi kun 
set toppen af isbjerget, for der investeres 
massivt i at gengive, eller sågar overgå, 
virkeligheden.

– Alene Facebook har tusinder af 
ansatte, der bygger "metaverser", hvor 
vi kan gøre langt mere end i den fysiske 
verden. Så hvornår giver det fysiske 
mening? Jeg siger ikke, det forsvinder, 
men det bliver i stigende grad et bevidst 
tilvalg, siger Claus Sneppen.

Det er selvsagt dyrere at gennemføre 
en messe, der både er analog og digital, 
og derfor vil der ifølge Claus Sneppen 
ske en konsolidering, hvor en række 
små messer forsvinder, mens de store 
prioriteres endnu mere. En messe som 
IFA kunne faktisk "få et skud steroider", 
vurderer han. Også i de fysiske rammer, 
som trods alt kan noget særligt.

– Jo mere vi digitaliserer, desto mere 
bevidste bliver vi om, hvad det analoge 
kan. Vi bruger det typisk til at etablere 
kontakter, relationer og udvikling. Her 
er to polariserede hovedstrømme: Hvad 
er digitalt muligt? Og hvad er analogt 
nødvendigt? De to hænger sammen. 
Og det, der ikke er digitalt muligt i dag, 
bliver det nok i overmorgen, siger Claus 
Sneppen.

Så hvis vi skal vove et svar på spørgs-
målet i overskriften, må det blive: Ja, i 
høj grad. Men ikke kun.

TEMA: 
Uden IFA

– Vi ser ind i et forandret 
messe- og konference-
marked, fastslår Claus 
Sneppen, Instituttet for 
Fremtidsforskning.

Et eksempel på en virtuel messeoplevelse – skabt af Cadpeople i Aarhus.

BLIVER IFA VIRTUEL?

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.



14 HVIDVARE-NYT 3  •  2021

RASMUS ROSENMEIER
NEW MEDIA EDITOR – RITZAUS BUREAU

– Jeg savner i høj grad de fysiske messer. Det  

er her, man lettest møder nye mennesker, som 

ofte bliver vigtige kilder. Messerne giver også  

en sjælden lejlighed til at koncentrere sig om  

stofområdet. I en travl hverdag på hjemme- 

redaktionen er det utænkeligt at bruge 

flere timer på de seneste teknologiske 

landvindinger inden for dybfrysere.Normalt 

laver jeg mindst en, ofte flere, historier om 

hvidevarer i forbindelse med IFA og CES.  

I år har jeg slet ikke skrevet om hvidevarer. 

Det er ikke, fordi historierne ikke er der, jeg får bare ikke priorite-

ret området, når jeg ikke er på messerne.

Online-begivenheder bliver ofte tunge og statiske og efterlader 

en række ubesvarede spørgsmål. Jeg savner muligheden for 

”hands on” – og for at snakke med de folk, der kender de  

enkelte produkter. Så jeg håber, de fysiske messer vender til- 

bage, måske i en mere smittesikker form. Jeg har svært ved at 

forestille mig, at det hele fremover skal foregå online. Det vil i 

hvert fald give et stort tab i forhold til dækningen af området.

NIELS BILLE
MANAGING DIRECTOR 

– GORENJE GROUP NORDIC

– IFA er for os en

fantastisk og savnet 

mulighed for yderlig-

ere at accelerere 

væksten ved at vise 

den kæmpe bredde,  

vi har i vores produktportefølje.  

På Hisense/Gorenje har vi en ny gene- 

ration af ovne, der bare præsenterer sig 

bedre fysisk, end på en powerpoint, og  

på Hisense TV er det helt afgørende at 

kunne se billedkvaliteten med egne øjne. 

Længe har vi måttet klare os med Power-

points, Teams og kameraer for at komme 

tættest muligt på, men det vil altid være 

bedre at få mulighed for at ”sparke dæk”.

Vi får flere virtuelle kundemøder generelt, 

men for messerne tror vi, det vil være en  

fast bestanddel igen, når den globale coro- 

na-situation kommer under kontrol. Jeg  

kan også røbe, at vi i december åbner et 

ASKO Experience Center i ”køkkencentrum”  

af København, så her ser vi også frem til at  

byde både forhandlere og forbrugere vel-

komne til at opleve ASKO såvel fysisk som 

online. Udover produkt-showroom, vil der 

være live cooking-events og køkkenskoler.

JOACHIM LAUGESEN
SALES DIRECTOR – DE’LONGHI 

NORTHERN EUROPE

– IFA har altid været  

den primære uden- 

landske messe for  

SDA og for De’Longhi,  

hvor vi og kunder/ 

potentielle nye kunder  

har mødtes for et blik på  

nyheder og status på samarbejde. Det 

seneste halvandet år har om noget lært 

os nye måder at ”mødes” på – men også 

at det fysiske møde har stor betydning. 

Derfor er det naturligvis ærgerligt, at IFA 

2021 er aflyst.

Med de seneste corona-lempelser er 

rejser og fysiske møder gjort muligt, og 

vi glæder os til igen at kunne mødes 

fysisk med kunder. Generelt er nyheder 

allerede diskuteret og præsenteret for 

alle primære kunder, så messer er ofte 

en opfølgning. Vi ser bare frem til igen at 

kunne deltage på IFA og andre messer.

Det fysiske møde er stadig vigtigt, så 

formentlig ender vi på et niveau tæt på 

”back to normal”. Men vi har alle lært 

fordelene ved teknologi, så online- 

præsentationer, uddannelser etc. vil helt 

klart være en større del af fremtiden.

MORTEN LIENGAARD
MANAGING DIRECTOR 

– BSH HVIDEVARER

– Det har været trist,  

at IFA ikke kunne finde  

sted i fysisk form som 

i årerne før corona. 

Vi har forsøgt at klare 

os igennem via diverse 

digitale/virtuelle events, men  

der er ingen tvivl om, at den personlige 

kontakt til både handelspartnere, for- 

brugere og pressen har været savnet. 

Selv om vi har kunnet formidle mange 

informationer virtuelt, hører vores pro-

dukter stadigvæk ind under kategorier, 

der trods alt bedst opleves ved at se og 

røre dem ”i virkeligheden”.

Digital- eller hybridevents er helt sikkert 

kommet for at blive, så vi går ud fra, at  

fremtiden vil byde på et mix af både 

fysiske og virtuelle events. Vi er nok alle 

blevet lidt klogere på, hvad der fremover 

giver mest mening – efter næsten to år 

med hårde restriktioner på den fysiske 

del. Mange ting ønsker vi os tilbage igen, 

sådan som de var før pandemien, mens 

andre ideer og koncepter har vist sig at 

give lige så meget – hvis ikke sågar mere 

– mening i en digital/virtuel form.

THOMAS BREINSTRUP
JOURNALIST – BERLINGSKE BUSINESS

– Det er klart lettere at få overblik over en

fysisk messe ved at følge den digitalt. Man 

sparer oceaner af tid, når man ikke skal 

kæmpe sig gennem pakkede messehaller, 

hvor man undervejs ikke kan orientere sig 

om alt det andet, der sker. Selv under nor-

male, fysiske messer før corona brugte jeg 

som udsendt også en del tid online for at orientere mig 

bredere.

Omvendt har fysiske messer den betydelige fordel, at der er 

mennesker til stede. Mennesker, man tilfældigt møder under-

vejs, og mennesker, som hurtigt kan fortælle om – og ikke 

mindst demonstrere – nye produkter.

De digitale messer har været udmærkede under coronaepide-

mien, når alternativet var en aflysning, men præsentationerne 

bliver stereotype. Man kan ikke selv afprøve produkterne 

og forholde sig til de udsagn, man får præsenteret, og man 

opdager aldrig de skæve tiltag og smarte ekstrafunktioner, 

som ikke får det store rampelys. For vante messedeltagere 

mangler også nærværet.

HVAD  SIGER BRANCHEN?

– Jeg får ikke prio-
riteret området, når 
jeg ikke er på mes-
serne, siger Rasmus 
Rosenmeier, som her 
er fanget på en CES-
messe – før corona.

TEMA: 
Uden IFA

HVAD  SIGER PRESSEN?



BakingPro System®
Erfaringen gør forskellen

BakingPro er
Lynopvarmning 180°C på 4 min

Stabil temperatur 

Præcis varmefordeling

77L ovnrum

Flere bageniveauer

Ekstra store bageplader

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

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.

WWW.OBHNORDICA.COM/BLOOMING

BLOOMING-
FUNKTION
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TEMA: 
Uden IFAHVAD VI VILLE 

HAVE VIST...
Der blev ingen IFA i år, men produktnyheder er der nok af. Så vi bad producenterne 
byde ind med de produkter, de havde glædet sig til at vise frem i Berlin.  AF SØREN BANG HANSEN

SILVERLINE: TYST TO-I-ÉN
Flow In Pro IM 7110 er en bordmodel med induktionskogeplade og emhætte i ét. 
Med emhætten integreret i kogepladen undgår man en traditionel emhætte, der 
stjæler både plads og udsyn. En særlig fordel ved denne model er, at den har et lavt 
støjniveau – og alligevel et kraftigt sug.

Under kogepladen sidder 
en skuffe, som opsamler 
kondensvand og væsker, 
der koger over. Den har en 
kapacitet på op til 2 liter, 
hvilket ifølge Silverline gør 
den til markedets største 
væskeopsamler. Emhætten 
kan monteres med aftræk til 
det fri eller kulfilter.

Nyd en perfekt espresso eller en cremet capuccino 
– uden at gå på café.

DE’LONGHI: EKSPERT I ESPRESSO
La Specialista Prestigio (EC9355M) kombinerer den nyeste viden om kaffefremstilling med 
klassisk barista-håndværk. I samarbejde med kaffeforskere har De’Longhis udviklingsteam brugt 
tusindvis af timer på at finjustere maskinen til optimal formaling, dosis og temperatur.

Kværnen får hjælp fra to sensorer, som sikrer konsistent dosering. En specialudviklet tamper 
stamper kaffen jævnt uden at svine, mens den dynamiske præinfusion fordeler vandet, så du  

får det optimale ud af bønnerne. Maskinen har aktiv temperaturkontrol med tre profiler  
og et separat varmesystem til steameren, så du uden ventetid kan kaste dig over din  

lattekunst og få en smuk og autentisk kaffeoplevelse.

SMEG: ELKEDDEL MED 
CHARME
Man ser straks, at KLF05-kedlen hører hjemme i 
Smegs 50 Style-serie. Med sit elegante look vil den 
lyse op i ethvert køkken, og den kompakte form 
finder plads overalt. Minikedlen fås i pastelfarver 
som creme, grøn, pink og blå – samt rød, sort og 
hvid. Den gode retrostil køres helt i mål med detal-
jer i krom og stål.

Med 1400 watt og en kapacitet på 0,8 liter 
minimeres vandspild og strømforbrug, og to lag 
rustfrit stål hjælper med at holde på varmen – og 
forhindre at man brænder sig på overfladen.

Jamen, er den ikke kær?

NESPRESSO:
NÆSTE NIVEAU 
AF KAPSELKAFFE
Nespresso har valgt at fremvise 
kapselkaffemaskinen Vertuo Next 
Premium. Var vi på IFA, havde vi uden 
tvivl fået en smagsprøve, men her må 
vi nøjes med at beundre designet, som 
fås i flere varianter – med eller uden 
kromdetaljer. For første gang i Nespres-
sos verden fås maskinen med 54 % gen-
anvendt plastik, og den kan opdateres 
via wi-fi eller Bluetooth.

Vertuo bruger 
større kapsler end 
de ”almindelige” 
Nespresso-model- 
ler, og maskinen  
aflæser en streg- 
kode på hver 
kapsel, så du får 
det fulde udvalg 
af kaffetyper og 
størrelser med et 
tryk på en knap.

Vertuo genkender 
kapslen og leverer 
den perfekte til- 
beredning.
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Emhætten er nærmest usynlig, 
når den sidder i kogepladen.

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

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.

WWW.OBHNORDICA.COM/BLOOMING

BLOOMING-
FUNKTION
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SUVERÆNT ENKEL  bamix® er en effektiv og alsidig stavblender, der kan 

hakke, purere, emulgere, røre, blende, skumme, kværne, pulverisere, rive og piske. 

Samtidig er bamix® ekstremt let at betjene og rengøre.

LIVSTIDSGARANTI PÅ MOTOREN  bamix® er et 100 % schweizisk produkt af 

enestående kvalitet med livstidsgaranti på den stærke AC-motor. Den er ganske 

enkelt ikke til at slide op. Gastro serien fås med 180 watt, 200 watt og 350 watt.

BAMIX® FÅR NYT LIV I SKANDINAVIEN   I en årrække har F&H forhandlet 

bamix® i både Norge og Sverige, og nu udvider F&H samarbejdet med bamix®,  

så det også omfatter salget i Danmark. 

www.fh-group.dk

Den eneste 
køkkenmaskine 
du har brug for



AEG: MAT ER DET NYE SORT
Hos AEG er man selvsagt stolte over at have vundet den prestigefyldte RedDot-
designpris, som tilfaldt producentens Matt Black Collection. Serien omfatter en 
CombiQuick-ovn, en kaffemaskine, et vinkøleskab, en varmeskuffe og en vakuum-
forsegler – alle med 9000 i modelnavnet. Apparaternes matsorte overflade er ikke 
bare smuk at skue – den afviser også fingeraftryk, så man ikke konstant skal være 
klar med pudsekluden.

Udover designet udmærker den matsorte serie sig ved høj ydelse og smart tekno-
logi. Ovnen kan fx overvåges og fjernstyres med mobilen eller Google-assistenten, 
og emhætten kan kommunikere med kogepladen, så suget automatisk tilpasses 
madlavningen.
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MIELE: 
TØRRING TIL 
SARTE TEKSTILER
Tøj, der kan vaskes ved 40 grader, men 
ifølge vaskeanvisningen er uegnet til 
tørretumbler, kan nu smides i tørre- 
tumbleren uden bekymring. Takket 
være den nye DryCare 40-funktion, 
som reducerer temperaturen, så de 
sarte tekstiler ikke lider skade. DryCare 
40 kan vælges som tilvalg til de fleste 
programmer.

Mieles nye tørretumblere har også et 
særligt lydsvagt tromledesign (Silence-
Drum), som halverer det subjektive 
lydniveau. Funktionen HygieneDry 
giver ekstra lang holdetid ved høj 
temperatur, så 99,99 % af alle bakterier 
fjernes.  Den er velegnet til tekstiler 
med to prikker på vaskeanvisningen.

Endelig skal nævnes PowerFresh, der 
fjerner lugte effektivt – helt uden vask. 
Både tørre og våde tekstiler opfriskes i 
en intensiv dampfase. Et endnu bedre 
resultat opnås ved brug af duftflakon, 
der neutraliserer lugt og efterlader en 
diskret duft. Denne kombination af damp  
og duftflakon er unik på markedet.

TEMA: 
Uden IFA

De matte overflader er smukke og lette at rengøre.

Tilvalget DryCare 40 sikrer en 
særlig skånsom tørring af tekstiler.

Vejning og piskning klares i 
samme skål.

THERMEX: REKORD-KOMPAKT
Typhoon Compact er markedets mindste bordintegrerede emhætte 
med induktionskogeplade. Den leveres som et alt-i-ét-modul med 
drop-down-montering i bordpladen (49 x 76,1 cm). Modulet har en 
højde på bare 20,5 cm, så her er masser af plads til andre installatio-
ner og selvfølgelig opbevaring nedenunder. Den kraftige, men støj-
svage, emhætte har et praktisk integreret fedtfilter og kan monteres 
med aftræk eller recirkulering.

Frem til 1. april 2022 fås modellen til en introduktionspris på 
9.995 kr. inkl. moms.

Madosen når knap nok at løfte sig 
fra kogepladen.

KENWOOD: HJEMMEBAGERENS 
HØJRE HÅND
Titanium Chef Baker vejer ingredienserne direkte i 
skålen, så du får en præcis afmåling af hver ingre- 
diens. Alle de grundlæggende trin fra afmåling  
og vejning af ingredienser til piskning klares i  
den samme skål, så du får mindre opvask. 

Der medfølger to rengøringsvenlige skåle i  
rustfrit stål (7 og 5 liter), og den lille kan op- 
bevares i den store, så du sparer skabsplads.  
Den kraftfulde 1200 W-motor blander ingre- 
dienserne med sikkert overskud hver gang.

Du kan udforske din kreativitet med op til  
25 forskellige slags tilbehør (tilkøbes), som bl.a.  
kan hakke, mose og strimle. Køkkenmaskinen  
findes i to størrelser: Chef og XL, så den matcher 
 ethvert behov.
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SUVERÆNT ENKEL  bamix® er en effektiv og alsidig stavblender, der kan 

hakke, purere, emulgere, røre, blende, skumme, kværne, pulverisere, rive og piske. 

Samtidig er bamix® ekstremt let at betjene og rengøre.

LIVSTIDSGARANTI PÅ MOTOREN  bamix® er et 100 % schweizisk produkt af 

enestående kvalitet med livstidsgaranti på den stærke AC-motor. Den er ganske 

enkelt ikke til at slide op. Gastro serien fås med 180 watt, 200 watt og 350 watt.
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Den eneste 
køkkenmaskine 
du har brug for



KØKKENMASKINEN, DER VÆKKER 
DIN KREATIVITET
KitchenAids produkter er altid designet til at få det bedste ud af madskaberen 
i dig – med funktioner, der giver dig mulighed for at realisere dine vildeste idéer.
Uanset hvad du gør – bager, pisker eller blander – har du en køkkenmaskine, der 
åbner en verden af muligheder i dit køkken, hvilket er afgørende for en madskaber.
Med tidløst design og lækre farver er der noget for enhver smag.

Oplev mere på KitchenAid.dk
T Y P I S C H  M A C H E R
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WITT: INNOVATIVE KØKKENVÆGTE 
Den digitale køkkenvægt i Witt Classic-serien vejer med et 
interval på 0,1 gram (fra 1 g til 5 kg), så du kan veje 
helt præcist og derved sikre et perfekt resultat – 
uanset om du laver forret, hovedret eller dessert. 
Og enhver kaffeentusiast ved, at den perfekte 
kop kræver nøje afmålte bønner.

Witt lancerer også to nye køkkenvægte i Premium- 
serien, som trods digital teknik fungerer uden batteri. Energiniveauet  

”pumpes” let og hurtigt op, så du undgår miljøskade-
lige engangsbatterier, der kan løbe tør midt under 

madlavningen. De batterifri vægte findes i to 
udgaver: Den klassiske køkkenvægt, hvor 

knappen drejes for at gøre vægten 
klar, og en lille foldbar vægt, som 
blot skal åbnes og lukkes et par 
gange for at blive klar til brug.
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OBH NORDICA:
KEND DEN PÅ KNÆKKET
Den ledningsfri støvsuger X-Force 8.60 har Flex-teknologi, så du let  
kommer ind under borde og sofaer. Du slipper for at bøje dig, fordi  
støvsugerskaftet gør det for dig!

En anden smart detalje er, at den nederste del af støvsugeren med  
skaft og mundstykke står stabilt oprejst alene. Det er praktisk, når du  
hurtigt vil frigøre håndstøvsugeren for at støvsuge andre overflader end  
gulvet. Der medfølger både møbel- og fugemundstykke, og den indbyggede  
LED-belysning afslører støvet i de mørkeste kroge.

Støvsugeren har en effektiv batteritid på op til 35 minutter, når du bruger  
håndstøvsugeren, og 24 minutter med det motoriserede mundstykke.  
Den er let at opbevare, da den ikke fylder mere end en kost  
med fejeblad. 

Hvorfor bøje sig, når støvsugeren  
kan gøre det for dig?

SIEMENS:
EN VERDEN AF 
KAFFE
Det er en imponerende kaffemenu,  
der møder dig på EQ.700-serien af 
fuldautomatiske espressomaskiner. 
Ikke alene er menuen omfattende – 
med mere end 21 internationale  
kaffespecialiteter fra 10 lande. Den 
tager sig også fantastisk ud på den  
5 tommer store farveskærm. Her kan 
du ”swipe” mellem de mange fristel-
ser, som præsenteres på en baggrund 
af kendte motiver fra ophavslandet. 
Meget passende hedder funktionen 
”Siemens coffeeWorld”.

Betjeningen er lige så ubesværet, 
som vi kender det fra mobilen. Der  
er (afhængig af model) tre forskellige 
aromaprofiler at vælge imellem, og 
man kan gemme op til fem individuelle 
kaffekreationer som favoritter. De nye 
modeller understøtter naturligvis også 
Home Connect.

TEMA: 
Uden IFABOSCH:

SEND OPVASKEREN EN SMILEY
I november lancerer Bosch verdens første opvaskemaskine 
(SMV8YCX03E), som tager imod feedback fra brugerne.  
Du angiver din tilfredshed i Home Connect-appen ved at ud-
dele smileyer i tre kategorier: rengøring, tørring og varighed. 
Baseret på denne feedback anbefaler appen et optimeret pro- 
gram, der matcher dine behov.

Uanset om du klager over indgroede madrester, halvvåde 
glas eller lang vasketid, tager systemet hensyn til energifor- 
bruget. Appen foreslår et alternativ, der er hurtigere, men 
mindre effektivt – samt et, der er meget effektivt, men lang-
sommere end det anbefalede. Desuden oplyses det anbefalede 
programs maksimale temperatur, vand- og energiforbrug.

Den lærenemme opvasker har ekstra følsomme sensorer, 

der vurderer den rette mængde vand og energi som funktion 
af belastningen, mens Extra Clean Zone sikrer en ekstra grun-
dig rengøring af madrester på service i den øverste kurv.

Hvis du er glad for – eller sur på – din opvaskemaskine, skal 
den da vide det.

Skærmen åbenbarer en omfattende 
kaffemenu.

Den foldbare 
Premium-vægt 
kræver ikke 
batterier.

Vægten i Classic-serien har meget høj præcision.

KØKKENMASKINEN, DER VÆKKER 
DIN KREATIVITET
KitchenAids produkter er altid designet til at få det bedste ud af madskaberen 
i dig – med funktioner, der giver dig mulighed for at realisere dine vildeste idéer.
Uanset hvad du gør – bager, pisker eller blander – har du en køkkenmaskine, der 
åbner en verden af muligheder i dit køkken, hvilket er afgørende for en madskaber.
Med tidløst design og lækre farver er der noget for enhver smag.

Oplev mere på KitchenAid.dk
T Y P I S C H  M A C H E R
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info@witt.dk | www.witt.dk

Maksimal frihed  
TIL DIN MADLAVNING

Oplev større frihed i madlavningen med Witts  
splinternye Full Area Cooking induktionskogeplade.

Hele pladen fungerer som én stor kogezone.  
Intuitiv betjening og minimalistisk sort-i-sort design.  
Flottere bliver det ikke! 

Nem og intuitiv betjening via  
højopløselig 7” TFT-skærm

WIP 95 FACD



AF HENRIK EGEDE

Inden for et par år vil danskerne få 
markant bedre muligheder for gen-
brug af hvidevarer og elektronik.
Det sker, fordi den kollektive ordning 

Elretur nu investerer i to sorterings-
anlæg – et i Øst- og et i Vestdanmark. 
Sorteringscentrene skal øge volumen 
af de hvidevarer og den elektronik, der 
kan genbruges og dermed få længere 
levetid. Investeringen er en del af 
Elreturs strategi for FtG – Forberedelse 
til Genbrug.

De to sorteringscentre skal stå fær- 
dige i 2022. Investeringen foretager 
Elretur sammen med Stena Recycling 
og H. J. Hansen Recycling. Anlæggene 
vil være de første i Danmark med det 
formål systematisk at sende brugt elek-
tronik tilbage til et nyt liv hos forbru-
gerne efter en lettere reparation.

ENKEL GENOPLIVNING

Ikke alle produkter er egnede til gen-
brug. Et gammelt køleskab kan være  
for uhygiejnisk, og en gammel vaske-
maskine bruger måske for meget vand 
eller energi.

Men en del af de nyere vaskemaskin- 
er – eller for den sags skyld tv-skærme –  

fra genbrugspladsen kræver blot en 
let reparation eller et eftersyn, før ap-
paratet kan få nyt liv. Det kunne være 
i sommerhuset, hos den unge, der flyt-

BRUGSLEVETIDEN ER STABIL
Et køleskab står i gennemsnit 15 år hos forbrugeren, før det bliver udskiftet.  

En kummefryser 18 år.

Dette fremgår af nye tal fra Energistyrelsen og styrelsens statistikværktøj ElModel 

Bolig. Statistikken bygger på oplysninger fra ca. 2000 danske husstande – repræ- 

sentativt fordelt. Dette er koblet med data fra bl.a. APPLiA og GfK.

2020-tallene viser, at den gennemsnitlige brugslevetid for hvidevarer er stabil på  

over 10 år. Dog med undtagelse af vaskemaskiner, der er faldet til en brugslevetid 

på gennemsnitligt ni år.

Det fremgår også, at 10 % af vaskemaskiner udskiftes, selv om de fortsat virker.
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NYE 
SORTERINGSCENTRE 
SKAL SYVDOBLE 
GENBRUG
Elretur investerer i to nye sorteringscentre, der skal  
sikre forlænget liv til langt flere hvidevarer og mere 
elektronik.

Det er synd at kassere 
gamle hvidevarer, når 
de ofte – med en enkel 
indsats – kan genbruges. 
(Fotos: Elretur)

Ikke alle produkter er egnede til genbrug. 
Noget så simpelt som et klippet kabel kan 
være en hindring. 

NYE 
SORTERINGSCENTRE 
SKAL SYVDOBLE 
GENBRUG

➔

info@witt.dk | www.witt.dk

Maksimal frihed  
TIL DIN MADLAVNING

Oplev større frihed i madlavningen med Witts  
splinternye Full Area Cooking induktionskogeplade.

Hele pladen fungerer som én stor kogezone.  
Intuitiv betjening og minimalistisk sort-i-sort design.  
Flottere bliver det ikke! 

Nem og intuitiv betjening via  
højopløselig 7” TFT-skærm

WIP 95 FACD



24 HVIDVARE-NYT 3  •  2021

VOKSEN-SKÆLDUD SKAL ØGE 
INDSAMLING
Korrekt genanvendelse af batterier er vigtig. I Danmark 

indleverer borgerne hvert år 0,44 kilo batterier pr. indbygger 

til genanvendelse. Selv om det kan lyde af meget, er det kun halvdelen 

af den samlede markedsførte mængde. En ny undersøgelse foretaget af Elretur viser, 

at 810 tons batterier hvert år havner forkerte steder – fx i skraldespanden eller i 

”småt brændbart” på genbrugspladsen.

For at øge indsamlingen er Elretur gået i luften med en kampagne, som skal få os på 

rette spor. Her leverer skuespilleren Bodil Jørgensen kærlige ”svinere” og voksen-

skældud til alle, der ikke gør det rigtigt.

Kun halvdelen af vores 
batterier indleveres til 
genanvendelse. Så Bodil 
Jørgensen har god grund 
til at skælde ud – her i 
kampagnen fra Elretur.

Genanvendelse betyder, at produktet nedbrydes til nye råmaterialer – modsat genbrug, 
hvor produktet bruges igen. Ofte kræver dette kun en simpel ”Forberedelse til Genbrug” 
(FtG).

ter hjemmefra, eller i foreningen.
Alt andet lige er der en betydelig 

klimagevinst i at fikse det, der ellers 
var kasseret.

PRODUCENTERNES ANSVAR

Håndteringen af brugt elektronik er  
ifølge den europæiske lovgivning pro- 
ducenternes ansvar. Derfor er det  
positivt, at producenterne nu tager  
initiativ til øget genbrug i en velorga-
niseret ramme, der samtidig er tryg  
for forbrugerne.

Ingen kender helt omfanget af det 
kommende marked. Ifølge Dansk  
Producentansvar indsamles i Danmark 
årligt 24.500 tons hårde hvidevarer til 
skrot. Heraf bliver beskedne 430 tons 
genbrugt med få reparationer. Elretur 
forventer, at dette inden for en kort 
årrække måske kan syvdobles til 3500 
tons, når produkterne nu kan samles 
ét sted – på de nye sorteringsanlæg.

Sorteringsanlæggene er en milepæl 
i det danske producentansvar, som 
siden 2005 har haft fokus på effek-
tiv indvinding og genanvendelse af 
komponenter og råmaterialer ved 
skrotning.

BANAL BARRIERE: 
KLIPPEDE KABLER
En alvorlig barriere for øget gen-

brug er helt banal: 12 % af hvide-

varer og elektronik-produkter på 

genbrugspladsen har nemlig fået 

klippet kablerne af.

Det fremgår af en undersøgelse, 

Econet har foretaget for Elretur. 

Undersøgelsen viser, at afklip-

pede strømkabler – sammen med 

maskinernes alder – er de to største 

hindringer for, at et produkt kan 

indgå i genbrug. Det tager ca. 40 

minutter at sætte et nyt kabel på, 

og dermed kan det ikke betale sig at 

forberede et produkt med afklippet 

kabel til genbrug.

–  Alder kan vi ikke gøre noget ved, 

men adfærd kan ændres. Vi kan øge 

genbrugspotentia-

let, hvis vi kan 

stoppe afklip-

ningen, siger 

direktør Mor-

ten Harboe-

Jepsen fra 

Elretur.



ASKO serverings- og opbevaringsskab 
indeholder alle de avancerede pleje- og 
opbevaringsfunktioner, som en værdifuld 
samling fortjener. Tre temperaturzoner, ren og 
kulfiltreret luft, fugtighedsovervågning, stort set 
vibrationsfrie kompressorer og et sofistikeret 
hyldesystem samt design.

Det er smukt at se på – og det har en integreret 
app, der har forbindelse til Vivino-databasen, 
så du kan logge på og lære din vinsamling at 
kende, så du virkelig kan få mest muligt ud af 
den.

Virtuel sommelier
Log din vinsamling i appen til ASKO serverings- 
og opbevaringsskab og få ekspertrådgivning om, 
hvordan du opbevarer vinen, hvor længe du skal lade 
den ligge – og hvornår det er tid til at drikke den.

Kamera til at skanne flasken

Powered by: 



 *Få et Carafe kaffekandesæt samt to Vertuo Carafe Pour-Over Style kafferør i gave (værdi 428 kr.) når du køber en Nespresso Vertuo Next-
kaffemaskine i perioden 20.9. – 31.10.2021. Tilbuddet indløses ved registrering af maskinen hos Nespresso senest 14.11.2021. Registrér 

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. Tilgængelighed af produkterne kan variere. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HELT UDEN FILTER
REN KAFFENYDELSE I KANDE ELLER KOP

FÅ EN  KAFFEKANDE  
OG  TO KAFFERØR  I GAVE 

 (VÆRDI 428 KR.)

  VED KØB OG  REGISTRERING

AF EN  VERTUO NEXT-MASKINE*



AF HENRIK EGEDE / GØDSTRUP

Som importør har Witt A/S en sær-
lig DNA, der er udviklet kraftigt og 
”vildt” i de næsten 30 år, der er gå- 

et, siden Allan Witt startede med agen- 
turer for import af hvidevarer i 1993.

I dag er Witt særdeles aktiv inden 
for både hvidevarer og små elektriske 
husholdningsapparater (SDA) – endda 
med flere produkter end nogensinde i 
eget navn: Witt.

Anno 2021 er Witt også avanceret 
sundhedsudstyr, elektriske løbehjul  
(bl. a. Segway), elcykler (Coboc og 
BESV) – samt te i det ny brand Temini- 
steriet. Der sælges ikke længere kun 
i Danmark, men til hele det nordiske 
marked og nogle produkter til Bene- 
lux og Storbritannien.

WITT CLINIC 

Det vil føre for vidt (undskyld …) at 
opremse alle de produkter, Witt i dag 
hjemtager og markedsfører uden for 
hvidevarebranchen. Men især de tekno-
logiske produkter inden for sundhed er 
værd at bemærke. Witt har i dag egen 
klinik med fysioterapeuter og udstyr til 
kropsbehandling, som bestemt ikke er 
standard.

”Witt Clinic” er etableret vest for jern- 
banelinjen – med symbolsk udsigt til 
det nye supersygehus, der rejser sig 

DET VILDE WITT
Herning-virksomheden havde i august inviteret pressen og 
andre interesserede til ”produktdage”. Hvidvare-nyt var selvsagt 
med, og det blev en sjældent alsidig oplevelse.

på markerne ved Gødstrup. Mens der 
endnu ikke er sikker dato på åbningen 
af sygehuset, er Witt Clinic for længst 
i funktion – og et interessant bud på, 
hvad fremtidig kropspleje teknologisk 
kan byde på. Den, der besøger Witts be-
tydelige showroom-areal ved Gødstrup 
sø, bør unde sig selv en tur i Witt Clinic.

FRANSK LUKSUS

Witts nyheder på MDA og SDA havde 
bl.a. fokus på nye indbygningskoge- 
plader, ovne, robotstøvsugere samt en 
helt ny SDA-produktserie med navnet 
Witt.

Ikke at forglemme det franske top- 
brand De Dietrich, som med start i 1684  
(i Strasbourg, dog ikke hvidevarer) står 
som verdens ældste stadig fungerende 
producent. De Dietrich opfandt induk-
tionskogepladen og har i årevis været 
et globalt førende mærke inden for 
kogeplader og ovne. Til årets marked er 
De Dietrich klar med induktionskoge- 
pladen HoriZone, der via et trådløst 
termometer overflødiggør sous vide-

staven. Temperaturen styres ned til en 
enkelt grad, så bearnaise og smeltet 
chokolade kan heller ikke gå galt.

I EGET NAVN

I Witts eget navn markedsføres en ”Full 
Area Cooking” induktionskogeplade 
med én stor, fleksibel kogezone og en 
højopløselig skærm, der gør betjeningen 
mere intuitiv end hidtil set. Kogepladen  
bygger automatisk bro mellem de  
enkelte zoner, så der er plads til det 
store grillfad.

Robotstøvsugerne har solgt som varmt 
brød i det nordiske marked, der er mere 
end fordoblet. Seneste model er iRobot 
Roomba j7 og j7+., der har automatisk 
tømning og forbedret intelligens, som 
husker de rum, der skal støvsuges. Arti-
ficiel Intelligence på gulvniveau!

Witt har i dag et uhyre bredt sorti-
ment, og læseren må til: www.witt.dk  
for at se hele porteføljen af ovne, køle-
skabe, vinkøleskabe, emhætter og de 
mange små husholdningsapparater, der 
nu møder markedet under navnet Witt.

AGENTURER
Inden for hvidevarer og husholdningsapparater har Witt A/S i dag agentur for: 

De Dietrich, Brandt, Liebherr, Fisher & Paykel samt Insinkerator (affaldskværne og 

armaturer).

Witt har en bred produktfportefølje 
i eget navn – her en slow juicer.

Bernaisen bør ikke overstige 57 grader. Med termometer og 
De Dietrich kogepladen kontrolleres temperaturen nøjagtigt. 
(Foto: Henrik Egede)

Witt er i dag et stort hus – bl.a. 
med en ”e-commute division”. 
Her BESV-cykler fra udstillingen. 
(Foto: Henrik Egede)

27HVIDVARE-NYT 3  •  2021

 *Få et Carafe kaffekandesæt samt to Vertuo Carafe Pour-Over Style kafferør i gave (værdi 428 kr.) når du køber en Nespresso Vertuo Next-
kaffemaskine i perioden 20.9. – 31.10.2021. Tilbuddet indløses ved registrering af maskinen hos Nespresso senest 14.11.2021. Registrér 

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. Tilgængelighed af produkterne kan variere. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HELT UDEN FILTER
REN KAFFENYDELSE I KANDE ELLER KOP

FÅ EN  KAFFEKANDE  
OG  TO KAFFERØR  I GAVE 

 (VÆRDI 428 KR.)

  VED KØB OG  REGISTRERING

AF EN  VERTUO NEXT-MASKINE*



40 ÅR
AF SØREN BANG HANSEN

Meget er sket, siden Erik og 
Inge-Lis Lund stiftede EICO i 
1981 efter en inspirationstur 

til Italien. I dag er virksomheden en 
af Danmarks førende distributører af 
hvidevarer, ikke mindst emhætter, og 
det har været vigtigt for EICO at fejre 
jubilæet – og den enorme udvikling, 
virksomheden har gennemgået.

– Det er bekræftende at tænke på, 
at vi er gået fra at være en mindre 
iværksættervirksomhed til at blive en 

40 ÅR 
– OG LIGE BEGYNDT

EICO kan i år fejre 40-års jubilæum – og se tilbage på en raketagtig udviklingsrejse, 
som ser ud til at fortsætte.
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professionel B2B-virksomhed med 
en trecifret millionomsætning på de 
nordiske markeder i løbet af disse år. 
At virksomheden er dér, den er i dag, 
er ikke en tilfældig udvikling, men 
resultatet af en målrettet strategisk 
indsats. Alt sammen hjulpet godt 
på vej af EICOs medarbejdere, den 
stærke virksomhedskultur og de gode 
værdier, siger Michael Jacobsen, der 
har været CEO i virksomheden siden 
2015.

2011 VAR SKELSÆTTENDE

For Michael Jacobsen står 2011 som et 
afgørende år i EICOs historie og udvik-
ling. Det år blev virksomheden nemlig 
solgt som led i et generationsskifte, og 
man tog et afgørende skridt hen mod  
at blive en markedsledende aktør.

– Året markerer et skel i vores udvik-
ling, og de seneste ti år har vi haft en 
omsætningsvækst på intet mindre end 
400 procent. Antallet af medarbejdere 
er mere end fordoblet. Vi er blevet en 

Michael Jacobsen 
har været CEO i 
EICO siden 2015.
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større, mere professionaliseret organi-
sation, der kontinuerligt har udviklet 
vores produktsortiment og samtidig 
fået raketfart på vores nordiske ambi-
tioner med aktiviteter i samtlige disse 
lande, siger Michael Jacobsen.

At EICO har opbygget en større  
muskel, i både administrativ og salgs- 
mæssig henseende, har også haft posi-
tive afledte konsekvenser.

– Hos mange af vores samarbejdspart-
nere, både på indkøbs- og kundesiden, 
kan der drages fordel af en større volu-
men. Og optimerer vi vores forretning, 
får det værdi for vores kunder. EICO 
ønsker at være totalleverandør af hele 
”hvidevarepakken” med både emhætter, 
vinkøleskabe og samtlige hvidevarepro-
dukter. Det gør os mere attraktive for de 
store aktører, som dermed kan forholde 
sig til én leverandør, der har det hele  
og er til stede på samtlige nordiske mar-
keder, forklarer EICO-chefen.

VÆKST OG AMBITIONER

Tidligere i jubilæumsåret præsenterede  
EICO sit bedste regnskabsresultat  
nogensinde, og den positive udvikling 
ser ud til at fortsætte.

– Kigger jeg dybere i krystalkuglen, 
forudser jeg, at vi over den kommende 

tiårsperiode mindst kommer til at for-
doble vores omsætning og opleve en  
markant øgning i antal ansatte. Vi har 
blot set toppen af isbjerget, når det  
gælder både vinkøleskabene fra Vest-
frost, de særlige Aspiration hobs og  
den komplette hvidevarepakke, vi lige 
har lanceret fra Vestfrost. Netop hvide- 
varepakken er et nyt forretningsom-
råde, hvor vi kommer til at positionere 
os endnu stærkere fremadrettet – ikke 
mindst som partner til aftaler på pro-
jektmarkedet, fortæller EICO-chefen.

Omdrejningspunktet for EICO har 
altid været at tilbyde en portefølje 
af kvalitetsprodukter, som har lang 
holdbarhed, høj effektivitet og lave 
driftsomkostninger – i et tidssvarende 
og elegant design.

– Vi er ambitiøse i forhold til at være 
på forkant med udviklingen og mener 
selv, at fx de wirehængte emhætter, 
de kogepladeintegrerede emhætter og 
vores relativt nye produktportefølje 
af Vestfrost-vinkøleskabe er gode ek-
sempler herpå. De kommende år vil vi 
arbejde målrettet for kontinuerligt  
at udvikle og udvide vores produkt-
grupper, så vi bliver en endnu mere  
attraktiv partner i business-to-business-
markedet, siger Michael Jacobsen.

CORONA UDSATTE FESTEN

Som for så mange andre virksomheder 
og privatpersoner har covid-19 sat en 
stopper for de store festligheder i EICO 
– indtil dette efterår.

– Vi havde håbet at kunne invitere 
kunder, samarbejdspartnere, venner af 
huset og medarbejdere i alle nordiske 
lande til en storslået reception i som-
mers. Den plan måtte vi dog opgive 
og blot holde et mindre arrangement 
internt. Her i september kunne vi så 
trykke på den store festknap og invitere 
samtlige ansatte på weekendtur til 
København. Det glæder mig usigeligt, 
at vi fik lov til at fejre den fantastiske 
rejse, vi har haft sammen. Og som jo 
kun lige er begyndt.

EICO har netop lanceret en komplet hvidevarepakke fra Vestfrost.

1981
Virksomheden blev
stiftet af ægteparret

Erik og Inge-Lis Lund.

1987
Virksomheden er nu
også etableret på det

norske marked.

2003

EICOs første hjemmeside
ser dagens lys.

2012
EICO etableret 

lokalt på det svenske 
marked.

2019
EICO har pr. 1/5 2019

distributionen af
Vestfrost vinkøleskabe.

Første faktura udgik
den 17/6-81.

EICO flytter ind på 
den nuværende adresse 

Østergade 118 i 
Brønderslev.

1993

Efter 30 år på private hænder
sælges EICO til en ejerkreds 

med blandt andet Vækst 
Invest Nordjylland i spidsen.

2011

EICO etableret lokalt
på det finske marked.

2019

EICO har pr. 1/3-2020
distributionen af Vestfrost 

og Sharp hvidevarer.

2020

2021



Støvsuger op til 

180 m2 33 %
højere effekt

99,9 %
støvoptagelse

Clean with Power
#LikeABosch

Den nye Unlimited 8 er lige så stærk som en almindelig 
støvsuger og giver dig alle de kræfter, du behøver med 
uovertruffen driftstid. Desuden har den LED-lys i 
mundstykket, så du kan se, hvad du støvsuger – også 
under sofaen og sengen. Den nye stærke motor har  
66 % mere effekt og 10 års motorgaranti, og batteriet 
kan bruges til alle dine andre Power Tools fra Bosch.  
Læs mere på bosch-home.dk
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AF SØREN BANG HANSEN

En iskold pilsner fra køleskabet. 
Den dampende juleand fra ovnen. 
Eller duften af en nyvasket skjor-

te, som bliver knitrende sprød efter en 
tur under strygejernet. Man kan finde 
sanselig nydelse i de fleste hvidevarer 
og husholdningsapparater. Men der er 
nu noget særligt sanseligt over kaffe – 
og dermed kaffemaskiner.

Det er måske forklaringen på, at netop  
disse produkter ofte markedsføres på 
en mere ”livsstils-agtig” måde, som vi 
kender det fra fx parfume og mode- 
verdenen. Her optræder ofte berømt-
heder, ikke mindst fra Hollywood.

Nespresso har siden 2006 gjort brug 
af George Clooney, og nu har De’Longhi 
hyret selveste Brad Pitt som firmaets 
”kaffeambassadør”. Den 57-årige skue-
spiller er kendt fra film som Fight Club 
og Ocean’s Eleven, hvor han i øvrigt 
spiller sammen med ”kaffe-konkurren-
ten” Clooney.

BRAD PITT SÆLGER 
KAFFEMASKINER
Den amerikanske filmstjerne optræder som ”kaffeambassadør” for 
De’Longhi i en global kampagne, der havde premiere dette efterår.

STORE HOLLYWOOD-NAVNE

Hos De’Longhi fik Brad Pitt sin premi-
ere i en højt profileret reklamefilm,  
som blev afsløret under et (virtuelt) 
presse-event den 2. september. I filmen 
følger vi stjernen, der kører rundt på 
sin motorcykel i Los Angeles. Vi er med, 
når han køber kaffebønner, tanker ben- 
zin – og til sidst kommer hjem til sin 
elegante De’Longhi-maskine, som fyl-
des med de friske bønner, hvorpå Brad 
laver sig en hurtig ”Cappucino Mix”.

Foruden Brad Pitt og den Oscar-
vindende instruktør Damien Chazelle 
er der yderligere to talentfulde pris-
vindere på holdet bag reklamefilmen: 
Filmfotograf Linus Sandgren og kom-
ponist Justin Hurwitz er begge en del af 
”dream-teamet” bag filmen La La Land.

AMBITIØS KAMPAGNE

De’Longhis kampagne bærer overskrif-
ten ”Perfetto” (italiensk for perfekt) og 

omfatter tv- og online-videoannonce- 
ring samt digital marketing, sociale 
medier, PR og in-store-aktiviteter. Den 
første del af kampagnen strækker sig 
frem til slutningen af   december 2021. 
Herefter agter De’Longhi ”fortsat at 
investere”, men det italienske selskab er 
stadig ved at færdiggøre sin plan.

Med en markedsandel på over 30 % 
er De’Longhi den førende producent af 
fuldautomatiske kaffemaskiner i Nor-
den. Denne produktkategori fortsætter 
med at vækste, og De’Longhi ser et stort 
potentiale, fordi de fuldautomatiske 
kaffemaskiner kun repræsenterer 7 % 
af den samlede mængde for producen-
ter af varme drikke i Norden.  
(Kilde: GFK -paneldata til maj 2021).

Som De’Longhis nye ”kaffeambassadør” 
er Brad Pitt oppe mod Nespressos 
George Clooney.
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støvsuger og giver dig alle de kræfter, du behøver med 
uovertruffen driftstid. Desuden har den LED-lys i 
mundstykket, så du kan se, hvad du støvsuger – også 
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66 % mere effekt og 10 års motorgaranti, og batteriet 
kan bruges til alle dine andre Power Tools fra Bosch.  
Læs mere på bosch-home.dk



AF HENRIK EGEDE / MELSTED/GUDHJEM

– Sprødme… Når de kan være 
innovative med deres føde-
varer, så kan jeg vel nok være 

innovativ med ord!
Sådan lød det fra en af de lokale pub-

likummer, da ”Sol over Gudhjem 2021” 
blev afviklet under høj, behagelig sol 
på græsplænen ved Madkulturhuset 
Melstedgaard ved Gudhjem.

Sprødmen angik en innovativ banan-
kage, hvor kasserede bananer dannede 
grundlag for en lækkert knasende og 
innovativ snack, der senere vandt en af 
produktpriserne i konkurrencen.

FESTIVAL FOR FOODIES

”Sol over Gudhjem” er ikke bare en kon-
kurrence – men en festival for fødevarer 
og gastronomi. Siden starten i 2009 
er festivalen vokset til et gastronomisk 
univers, der tiltrækker tusindvis af en-
tusiaster med kærlighed til og smag for 
gode fødevarer. APPLiA-medlemmerne 
Wilfa og Electrolux (Professional) var 
blandt årets sponsorer.

2021 var en undtagelse, da solen i år 
af corona-årsager ikke som sædvanlig 
stod over Gudhjem Havn, men halv-
anden kilometer sydpå: over Melsted-
gaard, hvor Landbrugsmuseets have 
og Madkulturhuset dannede rammen 
om den største kokkekonkurrence i 
Danmark.

Hvor flere tusinde besøgende de øv- 
rige år har flokkedes på havnen i Gud- 
hjem, var dette års event begrænset 

til 400 inviterede, der brugte en lang 
og festlig sommerlørdag på at nyde og 
betragte gastronomi og fødevarer.

ER RØDSPÆTTEN EN FUGL?

Miljø- og fødevareminister Lea Werme-
lin rammede begivenheden fint ind i  
sin velkomsttale:

– Et bæredygtigt samfund starter 
med kendskab. Hvis vi ikke ved, hvor-
når der er friske asparges eller jord-
bær, så bliver det svært at spise efter 
sæsonen …

Ministeren havde især bidt mærke i  
en undersøgelse, som viser, at hver 
femte dansker i aldersgruppen 15-39 år 
tror, at rødspætten er en fugl …

Eftermiddagens konkurrencer viste 
med al tydelighed, at innovation og 
start-ups ikke kun foregår bag en com- 
puter, men i høj grad også inden for 
fødevarer og under åben himmel.

Rabarber-drinks fra Samsø konkur-
rerede med Mumbai Munchis, cashew 
bites, flødeboller med honning fra de 
brune bier på Læsø, kaffesyp – og de 
føromtalte banankager med den helt 
rette sprødme.

Produkter kan smage ”voksent”, og 
mad kan ”spises med øjnene”.

DE LOKALE HELTE

I hovedkonkurrencen skulle fire kokke 
duellere på hovedretter og desserter 
– og her blev der ved Melsted-bordet, 
hvor Deres udsendte sad, heppet bety-

deligt på den lokale kandidat Mathias 
Sejer Sørensen fra Siemsens Gaard i 
Svaneke.

Mathias lagde sig da også i spidsen 
efter hovedretten, men det blev allige- 
vel en af ”dem ovrefra”, der løb med 
eftermiddagens hovedpris som årets 
kok 2021. Andreas Tancula Møller fra 
Restaurant Møntergade i København 
satsede modigt på soufflé til desserten 
– og slog den lokale helt med nogle få 
point til sidst.

Ingen tvivl om, at der foregår en gen- 
opdagelse af gode fødevarer i disse år 
– og at der udvikles forretning på nye 
måder.

ALT KAN BLENDES

Innovationen involverer opfindsom 
anvendelse af hvidevarer og elektriske 
husholdningsapparater. Kun fantasien 
sætter grænser for, hvad der menings-
fuldt kan blendes og grilles.

TV2 Øst transmitterede hele mole- 
vitten, og det var imponerende at være 
en del af det lokale foodie-miljø, som 
forsagede en strandtur eller 11 dansk- 
ere i Tour de France for at dyrke de 
gode smage. Her blev heppet højlydt på 
de lokale helte, jublet da bornholmske 
Kaffe-Syp vandt en kategori – og sukket 
dybt, da den lokale helt fra Siemsens 
ikke satsede modigt nok i desserten.

Sådan skal det være – på en af de 
smukkeste sommerlørdage, dette land 
kan præstere.
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SPRØDME 
OVER MELSTED

Vi er i fuld gang med at genopdage de gode fødevarer – og på alle måder 
 det danske køkken. Hvidvare-nyt tog med en flok ambitiøse ”foodies” til årets 

kokkekonkurrence på Bornholm …
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Sol over Gudhjem er i klassisk dansk madkultur betegnelsen for 

”et stykke smørrebrød med røget sild, rå æggeblomme, løg eller 

purløg og eventuelt radiser”.

Andreas Tancula 
Møller fra Restaurant 
Møntergade i København 
løb med sejren, da 
Danmarks største kokke-
konkurrence blev afviklet 
i Gudhjem/Melsted. Efter 
hovedretten lå den lokale 
Mathias Sejer Sørensen 
forrest, men Tancula 
Møller leverede et 
mesterværk af en dessert 
og vandt.

Publikum i årets udgave af Sol over Gudhjem var 400 inviterede 
fødevareentusiaster og lokale gæster. Udover kokkekonkurrencen blev 
der konkurreret i produktinnovation.

En havmåge interesserede sig det meste af eftermiddagen 
for konkurrencen – som et tydeligt bevis på, at den blå 
Østersø lå lige ude bag festivalpladsen ved Melstedgård.

– Hvis vi ikke ved, 
hvornår der er 
friske asparges, er 
det svært at spise 
efter sæsonen …. 
Miljøminister 
Lea Wermelin 
åbnede kokke-
konkurrencen.
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TIL KAMP MOD 
DYREHÅR

Den opgraderede Unlimited serie 8 
er ifølge Bosch lige så effektiv som 
støvsugere med ledning. Den  
trådløse støvsuger er ideel til  
dyreejere, og det medfølgende  
turbomundstykke har en  
ekstra børsterulle, som er mål- 
rettet dyrehår. Støvsugeren  
opsamler let fibre på stof,  
også på steder, der ellers er  
svære at nå. Og så har den  
forlygter, så du kan se,  
hvad du fjerner under 
møblerne. Driftstiden 
kan forlænges pga. 
den udskiftelige bat-
teripakke, og Bosch 
lover 10 års motor-
garanti.

DAMP OG LYN-PYROLYSE

Brandt har lanceret en ny, minimalistisk ovnserie med dampfunktion, hvor maden 
tilberedes mere skånsomt end i en almindelig ovn. Det holder på saft og kraft, lige-
som farver og tekstur bevares. Bagværk hæver mere og får lettere en gylden og sprød 
skorpe. Stegen bliver både 
mør og sprød. Grøntsager og 
fisk bevarer flere vitaminer og 
mineraler. Derfor er damp-pro-
grammet tilføjet næsten alle 
ovnene i den nye Brandt-serie.

Hertil kommer effektiv 
pyrolyse, hvor ovnen opvarmes 
til 400-500 grader, så snavset 
brændes til aske, der efterføl-
gende nemt tørres op med en 
klud. Pyrolyserengøring tager 
normalt halvanden time, men 
her klares det på bare  
39 minutter.

Knallerter i et hvidevaremagasin? 
Forklaringen er, at nyheden kommer 
fra Witt, som er et af APPLiAs mest 
alsidige medlemmer. Porteføljen 
omfatter Segway, som er klar med 
nye elektriske scootere og knallerter. 
De kører lydløst med op til 25 eller 
45 km/t og har en rækkevidde mellem 
75 og 140 kilometer. Batteriet kan afmonteres 
og sluttes til stikkontakten derhjemme eller 
på arbejdet. Witt lover hurtig acceleration, 
LED-farveskærm på styret og kontrol via 
din smartphone.

Segway eKnallerten fås i en 25 km/t samt 
en 45 km/t model i fem farver (15.999 kr.). 
Segway eScooterne fås i tre modeller (hver med 
25 eller 45 km/t) i forskellige farver (fra 21.999 kr.).

SÆT STRØM TIL DIN  KNALLERT

ROBOT MED BEDRE BØRSTER

Dette efterår lancerer Miele en ny robotstøv-
suger (RX3), som er opdateret med nye 

effektive sidebørster. Motoren er også 
forbedret, og sammen med de nye børster 
betyder det, at Miele lover 25 % bedre 

rengøring end med forgængeren.
Med en højde på bare 8,5 cm kan RX3 

komme ind under sofaen og andre lave møbler. 
Den har en køretid på op til 120 minutter og kan 

styres via app eller fjernbetjening.



Den indbyggede vandstråleteknologi danner 
en hvirvel i hovedkammeret, der sammen med 
de tilpassede vandstråler sikrer en overlegen 
opløsning af vaskemidlet.

Den sammensatte kombination af skuff edesign, 
dedikeret PODS-dispenser og vortex-vandstrå-
leteknologi øger vaskeydelsen på PODS-kaps-
lerne i hurtige vaskeprogrammer, endda med 
lave temperaturer (testet skuff e vs. tromle).

Det innovative design og den unikke teknologi 
gør vaskemaskinen selvrensende, tilbyder et 
lavere vandstøjsniveau under påfyldning og 
fungerer perfekt selv under lavt vandtryk.

Electrolux

UniversalDose

Den unikke UniversalDose sæbeskuff e 
tilpasser vandstrålerne til at blødgøre, 
trænge ind i og fuldstændig opløse 
PODS® kapslerne, hvilket aktiverer dem 
60% hurtigere i forhold til at placere 
kapslerne direkte i tromlen.
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THERMEX SCANDINAVIA A/S
Emfang enkelt & elegant

INTROPRIS9.995,-Vejl. pris inkl. momsNORMALPRIS12.495,-Vejl. pris inkl. moms

TYPHOON COMPACT
Elegant emfang med induktionskogeplader

TESTET

75 %
EMOPFANG

§
Godkendt til nybyg

jvf. bygnings-
reglementet

.

Kontakt din THERMEX specialist
for yderligere information,
tlf. 98 92 62 33

MARTIN
ANDERSEN

ALLAN
HANSEN

HENRIK
NØRGAARD

 Udsugning til det fri 

 Recirkulering 

52 cm

80,5 cm

20,5 cm}
Drop down montering

Scan for brochure Scan for demo


