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hiteAway Erhverv er en del af  
WhiteAway Group, som er landets  

førende leverandør af hvidevarer til både 
private og erhvervskunder. WhiteAway 
Erhverv er 100% danskejet og beliggende i 
Risskov, Århus.  Om du skal have installeret 
hvidevarer i et byggeri på 20 eller 700 lejlig-
heder, så kan WhiteAway Erhverv håndtere 
opgaven lige fra levering til montering.  
WhiteAway Erhverv sørger for, at du ikke 
skal bekymre dig om noget, så du i stedet 
kan fokusere på andre opgaver i byggeriet. 

”Køb af hvidevarer skal være nemt, og 
vi gør det nemt for vores kunder. Hos os 
er kunden altid vores førsteprioritet,” siger 
Morten Hammelsvang, Director B2B ved 
WhiteAway Erhverv. 

WhiteAway Group ejer udover white- 
away.com også hvidevarekæden Skou-

Når du handler hos WhiteAway Erhverv,  får du adgang t i l et  hold af dedikerede 
hvidevarespecial ister t i l projektmarkedet.  Med Danmarks største hvidevarelager 
er du samtidig sikker på hurt ig og fleksibel levering t i l dit  næste byggeri .

KUNDEN KOMMER ALTID  
I FØRSTE RÆKKE

W

sen. WhiteAway Group sælger hvidevarer 
igennem både butikker og onlinebutikker 
som www.whiteaway.com og www.skousen.
dk  derudover har WhiteAway Group også 
butikskæder i såvel Norge som Sverige. 
WhiteAway Group beskæftiger 260 medar-
bejdere, hvoraf et hold af 12 medarbejdere 
er specialiserede indenfor salg af hvideva-
rer til projekt og B2B markedet direkte fra 
hovedkontoret i Århus.

KONTAKT OS I  DAG,  
VI  ER KLAR TIL AT HJÆLPE

       b2b@whiteaway.com
       +45 7324 0405
       www.whiteaway.com/pb/projektsalg

”De afgørende faktorer for 
valget af whiteaway som 
vores hvidevareleverandør 
er deres høje leverings-
sikkerhed og forståelse 
for hvad der er vigtig for 
os. Dertil er de yderst 
venlige, kompetente, altid 
løsningsorienterede og 
servicemindede. Jeg kan 
varmt anbefale whiteaway 
til alle der mangler en god 
samarbejdspartner inden 
for hårde hvidevarer.”

VI SAMLER PÅ  
TILFREDSE KUNDER

– RENÉ BIRCH
BIRCH EJENDOMME

100 % vaskemaskine,
100 % tørretumbler.

AntiVibration Design 
sidepaneler.
Sidepanelerne er ikke kun 
dekorative. De er designet til 
at øge stabilitet samt reducere 
lyden, så oplevelsen i boligen er 
mere behagelig. 

EcoSilence Drive. 
Meget energieffektiv, kulfri motor 
med 10 års motorgaranti, stille 
drift og ekstra lang levetid.

AutoDry. 
Tørrer tøjet skånsomt til den 
ønskede tørhedsgrad ved hjælp af 
sensorer.

Vask og tør 6 kg tøj i én 
omgang med Wash & Dry.
Vaskemaskinen med indbygget 
tørretumbler kan vaske og tørre 
op til 6 kg tøj i én omgang, eller 
op til 30 skjorter på én og samme 
gang, hvis man har brug for det. 

WashDry60: Effektiv vask og 
tørring på kun 60 minutter. 
Nu kan du vaske og tørre 1 kg 
vasketøj på omkring kun en time.

SpeedPerfect: Spar op til 
65 % af vasketiden. 
SpeedPerfect giver fleksibilitet 
hvor tiden er knap. Funktionen 
forkorter vaskeprogrammet 
med op til 65 %, med lige så 
rene resultater. SpeedPerfect 
kan kombineres med de fleste 
programmer og alle tekstiltyper.

Med en kombineret vaskemaskine og tørretumbler 
fra Bosch får man de bedste funktioner til en 
effektiv hverdag samlet i ét produkt: 
• Vask og tør 6 kg tøj i én omgang
• Vask 9 kg tøj
• Opfrisk rensetøj og glat skjorter med Iron Assist 

dampfunktionen.

Er pladsen knap er det smart at kombinere to funktioner i ét 
pladsbesparende multitalent. Den kombinerede vaskemaskine og 
tørretumbler Bosch Wash & Dry kan nemt finde plads i bryggers, 
badeværelse eller køkken. 

 Bosch WNA114L9SN
• 9/6 kg
• 1400 omdr/min.
• Stort LED-display
• EcoSilence Drive motor med 10 års 

motorgaranti
• Specialprogrammer bl.a. Allergi+/

Hygiejne, Wash&Dry 60, Opfriskning
• SpeedPerfect
• Selvrensende kondensator
• Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
• WNA114L9SN forhandles af WhiteAway

Læs mere om Bosch hvidevarer på bosch-home.dk

ANNONCE
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ar du behov for en specialiseret 
samarbejdspartner indenfor 
hvidevarer til projektmarkedet, 

er WhiteAway Erhverv det helt rette valg 
for dig. WhiteAway Erhverv har Danmarks 
største hvidevarelager og kan levere 
samlede løsninger til både små og store 
byggeprojekter.

”På grund af vores store lager kan vi 
tilbyde vores kunder en ekstremt høj 
leveringssikkerhed. Vi har derudover en 
projektafdeling med mange medarbejdere, 
der har bred erfaring indenfor salg af hvi-
devarer til erhverv. Vi kender mange af de 
udfordringer, man kan støde på i et bygge-
ri, så vi hele tiden kan være på forkant med 
tingene,” siger Martin Overgaard Pedersen, 
salgschef for projektsalg ved WhiteAway 
Erhverv.

En tidsplan i et byggeri kan både gå 
hurtigere eller langsommere, og derfor 
kræver byggeprojekter ofte en høj grad af 
fleksibilitet, som WhiteAway Erhverv kan 
tilbyde. Skulle noget i byggeprocessen blive 
forsinket, er det muligt at holde varerne 
for kunden på det store hvidevarelager i 
Danmark.

NEMT OG BEKVEMT FOR ALLE
For at forventningsafstemme med kunder-
ne udarbejder WhiteAway Erhverv altid en 
præcis arbejdsbeskrivelse, inden et byg-
geprojekt skydes i gang. På den måde ved 
alle parter i byggeprojektet, hvad de skal 
gøre, når det gælder levering og montering 
af hvidevarer.

”Vi sælger ikke kun hvidevarerne – vi 
er også koordinatorer og kundens mand. 
Vi går meget op i at rådgive vores kunder 
bedst muligt, og derfor er vi også tilstede 
på byggepladsen. På den måde kommer 
hele processen til at glide mest gnidnings-
frit for vores kunder. Det skal være trygt 

Hos WhiteAway Erhverv kan du samle alt  fra rådgivning t i l levering 
og montering af hvidevarer i  dit  bol igbyggeri .  Alt  sammen med en 
høj  grad af f leksibil i tet  og med den samme kontaktperson hele 
vejen igennem, som sikrer en professionel projektstyring.

FÅ DEN KOMPLETTE  
LØSNING HOS OS

H

DIT 
BYGGEPROJEKT

Dialog, rådgivning 
og indhentning af 

tilbud

Færdiggørelse, 
evaluering af 

projekt og  
kvalitetssikring

Projektleder  
tildeles, leveringer 

og monterings-
plan udarbejdes

Afgivelse af ordre 
og bestilling af 

produkter. 

Evt. optimering af 
produktvalg

Byggeplads 
koordinering og 

byggemøder

Produkter går  
på lager hos 

WhiteAway Erhverv

Levering og 
montering af 

hvidevarer

ET FÆLLESVASKERI ER 
DET BÆREDYGTIGE VALG

100% danskejet

LÆS MERE PÅ WWW.NORTEC.DK

Hos Nortec® kan vi levere alt, hvad du skal bruge for at etablere 

et attraktivt og miljøvenligt fællesvaskeri, hvor brugeren er i 

centrum. Med vores store sortiment af professionelle og ener-

gieffektive vaskemaskiner og tørretumbler i dansk design, samt 

brugervenlige og fremtidssikrerede betalings- og reservations-

systemer, kan vi sammensætte en løsning, der passer præcis 

til din ejendom. Målet med Nortecs designstrategi er at tilbyde 

integrerede helhedsløsninger tilpasset det enkelte vaskeri. Løs-

ningerne er bearbejdet ned til mindste detalje og omfatter både 

produkter, brugerinterface, skiltning og indretning. Til sammen 

skaber det et enkelt og helstøbt udtryk i et moderne og elegant 

design udført i smukke, ægte materialer og kompromis kvalitet. 

VELFUNGERENDE HELHED OG SMUKKE DETALJER

Tlf. 70 256 256

W W W.NORTEC .DK

Kan købes hos

nortec_annonce_210x148+3mm_v2.indd   1nortec_annonce_210x148+3mm_v2.indd   1 24.03.2021   14.2624.03.2021   14.26



VIDSTE DU. . .
At WhiteAway Erhverv tilbyder en 
udvidet sikkerhedsstillelse, så du 
har mulighed for at forlænge din 
reklamationsret i op til 5 år.

og nemt at handle ved os,” siger Martin 
Overgaard Pedersen.

Lige fra start rådgiver WhiteAway Erhverv 
eksempelvis om alt fra optimering af pro-
duktvalg til vejledning i forhold til den rette 
placering af eltilslutninger til hvidevarerne.

TÆT PÅ KUNDEN HELE VEJEN
Martin Teinsø Østergaard er en af de Whi-
teAway Erhverv-medarbejdere, der bliver 
koblet på som projektleder. I sin rolle som 
Key Account Manager rådgiver han kunder-
ne før, under og efter et byggeprojekt:

”Vi har adgang til alle de kendte brands 
og et meget bredt udvalg, så vi kan skræd-
dersy lige præcis de løsninger, der giver 
værdi til kunden. Når byggeprojektet går i 
gang, er vi også altid til rådighed for kunden. 
Det giver en god tryghed for alle, at kunden 
har en fast kontaktperson hos os.”

Generelt adskiller WhiteAway Erhverv sig i 
projektmarkedet med den høje kvalitet i alt 
fra projektstyring, fleksibilitet, leveringssik-
kerhed, slutmontage og konkurrencedygtige 
priser. Vælger du WhiteAway Erhverv som 
samarbejdspartner til levering og montering 
af hvidevarer, får du med andre ord hele 
pakken.
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“WhiteAway Erhverv har 
helt fra starten været meget 
professionelle og er troppet 
op på byggepladsen. De har 
den styring, der skal til, for 
at det kan være effektivt.”

– DANIEL CHRISTIAN RASMUSSEN
PROJEKTLEDER, ADSBØLL ENTERPRISE

F

“WhiteAway Erhverv har den styring,  
der skal til, for at det kan være effektivt”
Adsbøll Enterprise står bag et stort  lej l ighedsbyggeri  i  Vejle,  hvor WhiteAway Erhverv 
med kort  varsel leverede hårde hvidevarer t i l 228 lejeboliger.

or Daniel Christian Rasmussen, 
projektleder hos Adsbøll Enterprise, 
og resten af Adsbøll Enterprise var 
lejlighedsbyggeriet med 228 leje- 

boliger i Vejle første gang, at de som byg- 
herre havde haft en selvstændig enterprise  
til at levere og montere hvidevarer.

“Vi står for at koordinere hele byggeriet 
mellem de forskellige faggrupper. Mange 
gange er det elektrikeren eller inventaren-
treprenøren, for eksempel køkkenforhandle-
ren, vi handler med. Det er første gang,  
vi har brugt et firma som whiteaway,”  
siger Daniel Christian Rasmussen.

Selvom det giver lidt ekstra koordinering 
og folk, der skal planlægges med, ser han 
det som en fordel for byggeprojektet:

“WhiteAway Erhverv har helt fra starten 
været meget professionelle og er troppet 
op på byggepladsen. De har den styring, der 
skal til, for at det kan være effektivt.”

Lejlighedsbyggeriet i Vejle var et stort byg-
geprojekt, men WhiteAway Erhvervs bidrag 
hjalp med processen og projektet.

“Vi mødte ikke nogle pressede projekt-
ledere, som nærmest ikke vidste, hvad det 
handlede om. Det havde de styr på,” siger 
Daniel Christian Rasmussen.

WhiteAway Erhverv kom forholdsvis sent 
ind i processen. Det fortæller Rasmus  
Møllenberg, der er key account manager i 
WhiteAway Erhvervs erhvervsafdeling:

“Det var specielt, at vi kom så sent ind i 
processen. Der var kun en lille måneds tid, 
inden vi skulle levere. Normalt bliver vi  
involveret et halvt til to år, inden vi skal 
levere hvidevarerne.”

Ifølge Rasmus Møllenberg var det muligt, 
fordi WhiteAway Erhverv har nogle unikke 
muligheder for eksempel med lageret og 
forretningsstrukturen.

“Projektet har været et godt eksempel 
på, at vi har både evnerne, baglandet og 
opsætningen til at håndtere leveringer med 
så kort varsel. Hvidevarer til 228 lejligheder 
er mange hvidevarer på kort tid, men det 
er et eksempel på, at vi kan levere til store 
projekter med kort varsel,” siger  
Rasmus Møllenberg.

Efter montering og aflevering af  
projektet var der en del reklamationer på  
de hårde hvidevarer, men det har ikke  
været et problem for projektleder Daniel 
Christian Rasmussen:

“Det har WhiteAway Erhverv også håndte-
ret rigtig godt. Der har været én kontaktper-
son siddende, som har reageret hurtigt  
på dem. Det har de taget sig af.” 

Fo
to

: A
d

sb
ø

ll

Du har flere muligheder, end du er klar over
En løsning til fællesvaskeriet. En pakke-løsning til de enkelte lejemål, bestående af f.eks. ovn,  
kogeplade og opvaskemaskine. En løsning for senere tilkøb af f.eks. vaskemaskine og tørrre-
tumbler til de lejemål, der ønsker det - til favorable priser. Eller det hele i én samlet løsning. 

Så længe kvalitet, design, bæredygtighed og økonomi er vigtig for dig  
- så har Miele helt sikkert en løsning, der passer.  

Kan købes hos

Hvornår giver det rigtig god 
mening at vælge Miele? Er du en typisk  

Miele-kunde?
En Miele-kunde er kvalitetsbevidst og 

har en holdning til bæredygtighed og 
økonomi. 

Det er en kunde, der stiller høje krav til  
produkternes tekniske kunnen og deres 
levetid, samtidig med at energieffektivitet

 og ressourcebesparelser ligger øverst 
på ønskelisten.

Dét er en Miele-kunde.

• Når du fokuserer på kvalitet, design, bæredygtighed og miljø.
• Når energieffektivitet og ressourcebesparelser er vigtige. 
• Når økonomien er vigtig – også på den lange bane. 
• Når du vil signalere noget eksklusivt - og særligt. 

Her giver det mening at vælge Miele.

Miele 
Husholdning

Miele 
Professional

WhiteAway annonce.indd   1WhiteAway annonce.indd   1 26.03.2021   12.5426.03.2021   12.54
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ag WhiteAway Erhvervs grønne og 
hvide online ansigt er Danmarks 

største, fysiske hvidevarelager. Her får du 
én leverandør med en bred skare af brands 
til alle priser og med fokus på det grønne 
byggeri.

“Størrelsen på vores hvidevarelager 
betyder, at vi ikke er afhængige af transport 
fra hvidevarelagre i udlandet. Vi får alle 
varer hjem til kunden en til to måneder før 
første leveringsetape, så det hele er klar til 
kunden,” siger Martin Teinsø Østergaard, 
key account manager i WhiteAway Erhvervs 
erhvervsafdeling.

Man får én leverandør, der har alle de 
store brands, og kan rådgive om, hvilke 
produkter, der passer perfekt ind i de indivi-
duelle byggeprojekter. Når leverandøren på 
byggeprojektet har et varelager som  
WhiteAway Erhverv, gør det arbejdet nem-
mere og mere effektivt.

“Vi kan tilbyde en leveringssikkerhed, der 
gør, at hele projektet ikke pludselig bliver 
forsinket på grund af lang bestillings- og 
transporttid på hvidevarer,” fortæller  
Martin Teinsø Østergaard.

Og det er ikke kun ved leveringer fra 
lageret, at WhiteAway Erhverv undgår 
forsinkelser og sparer tid på byggeprojekter. 
Virksomhedens erhvervsrådgivere er med 
hele vejen fra projektets start til slutning.

“Vi er fysisk til stede ude på projekterne 
i skurvognene, så vi hele tiden er i tæt  

kontakt og nemt og hurtigt kan opdage  
problemer, der så kan blive fikset, før de 
vokser sig til så store, at de skaber for- 
sinkelser,” siger Martin Teinsø Østergaard.

STOR VÆRDI FOR BYGHERREN
Når alle hvidevarer sendes fra én leverandør 
og fra ét lager undgår man som bygherre 
også at få flere leveringer, end hvad der er 
nødvendigt. Det sparer tid og arbejde.

“Jeg har talt med flere projektkunder som 
gentagende gange har oplevet, at de har 
fået fire forskellige leveringer på én dag, 
fordi varerne er kommet fra fire forskellige 
leverandører. Det undgår man ved os, fordi 
vi henter produkterne hjem til vores lager og 
så sender én samlet levering. Det er et stort 
plus. De har meget om ørerne ude på byg-
gepladsen, og hvis de kan minimere antallet 
af leveringer af hvidevarer til én, så har det 
stor værdi for dem,” siger Rasmus Møllen-
berg, key account manager hos WhiteAway 
Erhvervs erhvervsafdeling.

Også når det kommer til det bæredygtige 
og grønne byggeri er WhiteAway Erhverv  
en helt særlig partner.

“DGNB er en certificering, der gives 
til bæredygtige byggerier. Den grønne 
omstilling er enormt vigtig for byggerierne, 
hvor der er fokus på bæredygtighed og at 
bruge materialer, der ikke bruger for meget 
energi. DGNB-point bliver givet på alle dele 
af byggeriet, som for eksempel materialer 

DANMARKS STØRSTE  
HVIDEVARELAGER

B

WhiteAway Erhverv har Danmarks største hvidevarelager med 
et stort  sort iment stående fysisk på lageret,  så det er nemt og 

bekvemt for kunder med en stram t idsplan.



9

og tagkonstruktion, men også på ting som 
hårde hvidevarer. Her kan vi levere bære-
dygtige produkter til fremtidens byggeri,” 
siger Martin Teinsø Østergaard.

Når man først har valgt sit produkt, så  
kan man også være sikker på, at man kan 
finde en erstatning, hvis det skulle blive 
nødvendigt.

“Det vigtigste i min og mine kunders 
hverdag er, at vi har en unik mulighed for 
at reservere større mængder af specifikke 
varer til specifikke kunder. For eksempel 
kan vi sørge for, at vi altid har 10 styk af den 
ovn, de bruger, på lager. Hvis en lejer i et 
byggeri har en ovn, der går i stykker, så kan 
den udskiftes lynhurtigt. Og hvis vi ikke har 
den samme model, for eksempel på grund 
af Corona-situationen, så har vi altid en fuld-
god erstatning på lager fra samme mærke,” 
siger Rasmus Møllenberg.

For mange bygherrer er det vigtigt at yde 
god kundeservice til byggeriets kommende 
beboere. Det gør WhiteAway Erhverv nemt 
ved at tilbyde et boligbrev. Boligbrevet er 
garantibetinget, så lejeren ikke skal fremvise 
dokumentation for, hvorvidt produktet er 
inden for garanti.

“Det minimerer den administrative byrde 
hos bygherren, viceværten og entreprenø-
ren, da det er lejeren eller whiteaway, der 
sørger for, at produktet bliver serviceret 
inden for reklamationsperioden på enten to 
eller fem år, men på en måde så det er nemt 
for lejeren” siger Martin Teinsø Østergaard.

Der er ingen tvivl om, at det tilfører værdi 
til et byggeprojekt at have én leverandør 
til hele opgaven, fortæller Martin Teinsø 
Østergaard:

“Når man har én leverandør, som har 
en stor viden om produkterne, så matcher 
produkterne de byggerier, de skal ind i. 
Det giver værdi, at man får valgt de rigtige 
hårde hvidevarer. Hvis man vælger bedre, 
energivenlige hårde hvidevarer, så vil man 
få dagens topmodeller. De bedste modeller 
holder også ofte længere, for pris og kvalitet 
hænger godt sammen her. Det er også  
vigtigt for bygherrerne at kunne tilbyde 
noget unikt til mulige udlejere, så  
kunderne får en wow-oplevelse.” 

“Vi kan tilbyde en leverings- 
sikkerhed, der gør, at hele 
projektet ikke pludselig bliver 
forsinket på grund af lang  
bestillings- og transporttid  
på hvidevarer,”

– MARTIN TEINSØ ØSTERGAARD
KEY ACCOUNT MANAGER, WHITEAWAY ERHVERV

WHITEAWAY  
ERHVERVSAFDELING

• WhiteAway Erhverv har faste projektledere på 
hvert projekt, som koordinerer alt fra levering til 
montage direkte med byggeledelsen

• WhiteAway Erhverv kommer på byggeplads 
inspektion før levering og før hver etape

• Projektleder og key account manager er altid 
tilgængelig – også i sidste øjeblik når der skal laves 
tilrettelser eller hvis der opstår noget akut

• Udskydes projektet, så tilbyder WhiteAway Erhverv 
uden meromkostning, at produkterne opbevarers 
trygt og godt på det store lager

• Det skal være NEMT at være projektkunde  
hos whiteaway
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a Bjarne Jørgensen og hans familie 
solgte en virksomhed for et par år 

siden, skulle pengene investeres i lejligheder 
til udlejning. For Bjarne Jørgensen var det 
vigtigt at lave grundig research af markedet 
for at se, hvordan andre havde gjort det. Han 
fik anbefalet WhiteAway Erhverv af andre 
og fik kontakt med Martin Teinsø Øster-
gaard, key account manager hos WhiteAway 
Erhvervs erhvervsafdeling.

“WhiteAway Erhverv har været meget 
behagelige at arbejde sammen med. Selv 
efter ordren var afgivet, var det ikke noget 
problem, da jeg ønskede at lave nogle ting 
om ved opvaskemaskinen. Det er rart, at 
man kan skifte bane midt i det hele, hvis det 
ikke har effekt på andet end leveringstider,” 
fortæller Bjarne Jørgensen.

I hans forberedelse tog han kontakt til de 
større boligselskaber i Danmark for at lære 
mere om, hvordan deres daglige drift ser ud.

“Martin fra WhiteAway Erhverv anbefalede 
en hvidevarepakke i bedre kvalitet med pro-
dukter, som folk kender. Det stemte overens 
med, at vores kontakter havde rådgivet os til 
at bruge lidt ekstra i starten for at få bedre 
holdbarhed. Det var Martin, der fik os over-

bevist om at købe Miele-produkter,” siger 
Bjarne Jørgensen.

For Bjarne Jørgensen var det betryggende 
at høre samme rådgivning og anbefaling fra 
WhiteAway Erhverv, som han havde hørt fra 
sine nye kolleger i byggebranchen.

“Det er god rådgivning fra Whiteaways 
side, for de siger det samme som branchen. 
Jeg kender en boligforening med 7000 boli-
ger, hvor de ikke kører andet end Miele. Det 
var betryggende, også som ny i branchen, 
da Martin snakkede om holdbarhed, levetid 
og omkostninger i en lejlighed. Vi havde en 
rigtig god sparring,” siger Bjarne Jørgensen.

Bjarne Jørgensens byggeprojekt ligger i 
Herning og første etape af byggeriet består 
af 42 lejligheder i høj kvalitet. Kvaliteten 
vil han også have afspejlet i boligernes 
hvidevarer.

“whiteaway er der, man går hen, når man 
skal købe stort ind. Vi havde valget mellem 
flere forskellige mærker, og vi fik en god 
rådgivning af mærker, drift og økonomi. 
Vi har fokus på god kvalitet - også når det 
kommer til vores hvidevarer,” siger Bjarne 
Jørgensen.

VI HAR FOKUS PÅ  
GOD KVALITET  
- OGSÅ NÅR DET KOMMER TIL VORES HVIDEVARER
For Bjarne Jørgensen er rollen som bygherre helt  ny.  Derfor valgte 
han en kompetent og erfaren partner,  da det kom ti l at  f inde og levere 
hårde hvidevarer t i l hans byggeri  af 42 lej l igheder i  Herning.

D

ASKO.DK/PROFESSIONAL

Fællesvaskeri kræver robuste og brugervenlige maskiner. ASKO Professional vaskemaskiner og 
tørretumbler kan opfylde netop disse krav. Maskinerne er testet til op 30.000 driftstimer og har en 
række fordele såsom:  

• Mulighed for tilslutning af doseringsanlæg, som hjælper med at spare både penge og miljøet.
• WiFi tilkobling giver mulighed for rapportering af antal vaske og tørring. 
• Mulighed for nem redigering eller specialdesigne programmer. 
• 25 programmer, som eksempel: Desinfektion, Allergi og Uld. 
• Nem betjening via brugervenlig display, gør hverdagen lettere og minimerer fejl for brugerne.
• Mulighed for at tilslutte eksternt betalings/booking-system.
• Alle produkterne bliver levereret med 2 års garanti og hele 10 års reservedelsgaranti.

Køb den hos:

ASKO Professional
- effektive maskiner med brugervenligheden i top

ENESTÅENDE 
EGENSKABER 
Til alle, som elsker
at gå i køkkenet

Køkkenet er hjemmets hjerte, og Gorenje HomeMade ovne er køkkenets hjerte. 
Inspireret af traditionelle træfyrede ovne, er Gorenjes ovne konstrueret med buede 
former, der gør det muligt for varm luft at bevæge sig frit og således omslutte maden 
fuldstændigt. Efter madlavningen klarer pyrolyserengøring den beskidte ovn og 
efterlader ovnen ren og uden fedtpletter – det gør hverdagen lidt lettere.

Køb den hos
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DE RETTE HVIDEVARER GØR  
BOLIGSALGET NEMMERE

B

Når en bolig skal sælges,  er det vigtigt ,  at  hvidevarerne passer godt 
ind i  bol igens helhedsindtryk.  Du kan derfor lette boligsalget ved at 
udvælge de helt  r igt ige hvidevarer i  dit  bol igbyggeri .

yggeriet står færdigt, til salg- 
skiltene er placeret i vinduerne, 
og interesserede købere kom-
mer på fremvisning. Beliggen-

hed og planløsning er naturligvis væsentlige 
parametre i en købsbeslutning. Men det 
er samtidig vigtigt, at boligen har et godt 
samlet indtryk lige fra valg af hvidevarer i 
køkkenet til funktionelle vaskefaciliteter. 
Netop valget af de helt rette hvidevarer 
fremhæver ejendomsmægler Lone Bøegh 
Henriksen, CEO og ansvarlig indehaver ved 
home i Kgs. Lyngby:

”Sælger vi en bolig, hvor man har arbejdet 
dygtigt med valg af hvidevarer i god kvalitet 
og i et smukt design, er det samtidig med 
til at understøtte købernes beslutning om 
at investere i boligen. Det tillægger en stor 
positiv værdi til boligen, at hvidevarerne 
passer godt ind.”

Lone Bøegh Henriksen fremhæver ligele-
des vigtigheden i, at hvidevarerne matcher 
den prisklasse og det segment, som boligen 
henvender sig til.

”Desto mere eksklusiv boligen er, desto 
større forventninger har kunden til, at der 
også er eksklusive hvidevarer, som stemmer 
overens med de kvaliteter, boligen i øvrigt 
har.”

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED  
OG BEKVEMMELIGHED
Når WhiteAway Erhverv rådgiver om valg 
af hvidevarer, analyserer det specialiserede 
B2B-team blandt andet på boligens stør-
relse i forhold til hvidevarernes kapacitet. 
Ifølge Martin Overgaard Pedersen, salgschef 
for projektsalg ved WhiteAway Erhverv, har 
køberne også et stigende fokus på hvideva-
rers bæredygtighed, som er vigtigt at tage 
højde for i et byggeri:

”Der er heldigvis en øget bevidsthed om 
hvidevarers forbrug og holdbarhed, og 
derfor gør vi altid opmærksom på, hvis der 
er mulighed for at vælge hvidevarer med en 
bedre energiklassificering.”

Martin Overgaard Pedersen peger samti-
dig på, at købere efterspørger støjsvage hvi-
devarer, fordi mange boliger i dag indrettes 
med åbne køkken-alrum.

”Generelt forventer folk, at der er gode og 
funktionelle hvidevarer i deres bolig, så hver-
dagen forløber ukompliceret. De fleste har 
travle liv og har derfor et ønske om, at deres 
hvidevarer fungerer uden problemer og på 
den måde gør deres liv nemmere,” afslutter 
Lone Bøegh Henriksen.

“Generelt forventer folk, at 
der er gode og funktionelle 
hvidevarer i deres bolig,  
så hverdagen forløber 
ukompliceret...”

– LONE BØEGH HENRIKSEN
CEO, HOME

UNIVERSAL OG FUNKTIONELT DESIGN. 
PRODUKTER AF HØJ KVALITET. 
MED OMSORG FOR NATUREN.

Kan købes hos

«Koncenton har valgt Blombergs produkter til flere af vore projekter, og det har helt 
bestemt været en positiv oplevelse. Blomberg har en funktionalitet, pris og kvalitet 
der hænger rigtig godt sammen. Produkterne er rigtig gode og vi har fået en god 
service, høj grad af leveringsfleksibilitet og  kontinuerlig  opfølgning.  Produkterne 
passer især til lejesegmentet hvor kvalitet, design, funktion og brugervenlighed 
 tilfredsstiller de flestes behov.”
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Bo Normann Nielsen, Intern byggerådgiver, Koncenton
Koncenton er en af Danmarks største ejendomsinvestorer
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hiteAway Erhverv yder altid en høj 
kvalitet indenfor projektstyring 

og montering af hvidevarer, hvor du får en 
samlet løsning.

”Vi har de bedste hvidevaremontører, 
så monteringen altid bliver udført top-
professionelt. Vi fokuserer meget på at 
udarbejde detaljerede arbejdsbeskrivelser, 
så vi præciserer over for vores projektteam, 
hvordan hvidevarerne skal monteres,” siger 
Martin Overgaard Pedersen, salgschef for 
projektslag ved WhiteAway Erhverv.

Med arbejdsbeskrivelserne sikres det, at 
montøren følger præcis det, der er aftalt 
med kunden. Når du vælger WhiteAway 
Erhverv som samarbejdspartner, behøver 
du med andre ord ikke at bekymre dig om 
noget undervejs.

”Vores montageservice gør det utrolig 
nemt for vores kunder, fordi vi kan håndtere 
alle dele fra levering til montering,” siger 
Martin Overgaard Pedersen.

Ønsker du en totalløsning på levering og montering af hvi-
devarer t i l dit  projektbyggeri ,  t i lbyder WhiteAway Erhverv 
en samlet pakke.

PROFESSIONEL MONTERING 
AF HVIDEVARER

W WhiteAway Erhvervs montører kan ligeledes 
montere køkkenlåger på integrerbare hvide-
varer, så boligerne står helt indflytningsklare 
efter slutmonteringen af hvidevarer.

TRYGHED FØR, UNDER OG EFTER
En ting er levering og montering. En anden 
ting er hvidevarernes driftssikkerhed og 
holdbarhed, når de bliver taget i brug. 
Normalt er der 2 års reklamationsret, når 
man køber hvidevarer, men hos WhiteAway 
Erhverv har man lyttet til kundernes behov 
om udvidet reklamationsret.

”Flere af vores kunder vil gerne have mu-
lighed for at vælge en 5 års reklamationsret, 
så det tilbyder vi naturligvis også som tilvalg, 
da det giver en god tryghed for mange,” 
siger Martin Overgaard Pedersen.

Søger du en fleksibel totalløsning på 
levering og montering af hvidevarer, er 
WhiteAway Erhvervs projektafdeling derfor 
det oplagte valg for dig.

LightLine

Flow In Pro
JGN SILVERLINE  
JGNordic Silverline er en innovativ dansk virksomhed, som er en af Europas førende producenter af hårde 
hvidevarer. Til dagligt foregår alt arbejde inden for salg, markedsføring, service og lagerstyring i Ikast, og vi har 
vækstet kontinuerligt siden 2005. Vi ved, at vores samarbejdspartnere stiller høje krav til vores produkter. Vi ønsker at 
skabe gode relationer med vores samarbejdspartnere, og være den førende producent af hvidevarer på markedet.

Vi udvikler og producerer 
alle type af emhætter 
på vores egen fabrik, og 
vi har specialiseret os i 
bl.a. centralsug. Vores fokus 
er at være innovative, 
skabe emhætter med høj 
funktionalitet  og design.
Vi har vundet mange  
priser for vores produkter.

EMHÆTTESPECIALISTEN    IGENNEM 30 ÅR

Køb hos
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ELECTROLUX SIKRER EN BÆREDYGTIG 
TØJVASK HVER GANG

FÅ TØJET TIL AT HOLDE  
LÆNGERE MED AUTODOSE
For meget vaskepulver kan ødelægge fibrene 
i dit tøj. Den smarteste løsning for både dig og 
miljøet er derfor at lade vaskemaskinen træffe de 
rette valg for at undgå overdosering af vaskem-
iddel. Med Electrolux’ AutoDose-program sørger 
maskinen for den rette dosering af vaskepulver 
og skyllemiddel.

VASK MINDRE,  
BRUG MERE DAMP
Du kan ofte nøjes med at opfriske dit tøj ved at 
bruge damp. På den måde sparer du på vandet 
samtidig med, at du forlænger både tøjets og 
planetens levetid. Electrolux’ Steam Refresh-pro-
gram damper tøjet i slutningen af vasken, eller når 
du selv vælger funktionen for at friske dit tøj op.

KAN KØBES HOS


