
BYGG REIS DEG 
16.-19. oktober 2019 
Norges Varemesse  
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2004 N-Lillestrøm, Norway 

Besøg os på den danske 
fællesstand D01-02

VELKOMMEN TIL DEN DANSKE 
FÆLLESSTAND

16. - 19. oktober 2019

Danmarks Ambassade i Oslo

BYGG REIS DEG 2019

Jeg har hermed glæden af at kunne præsentere udstiller-
ne på den danske fællesstand i messehal D på Norges 
Varemesse i Lillestrøm i perioden 16. - 19. oktober 2019. 

Bygg Reis Deg 2019 er endnu en gang en fantastisk 
ramme om leverandørernes produkter. Det er en oplagt 
mødeplads for alle aktører i byggebranchen. 

Vi ser frem til at træffe mange norske kontakter og ikke 
mindst til at udveksle erfaringer og idéer mellem vores 
to lande. 

På gensyn i Lillestrøm.

Jarl Frijs-Madsen, 
Danmarks Ambassadør i Norge

Se mere på ambassadens hjemmeside norge.um.dk eller 
følg os på Facebook, LinkedIn og Instagram.
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Danmarks Ambassade
i Oslo
Olav Kyrres Gate 7 
N-0244 Oslo 

Tlf. +47 22 540 800  
www.norge.um.dk 

DANMARKS AMBASSADE I OSLO

Danmarks Ambassade i Oslo har blandt andet til 
opgave at styrke den danske eksportindsats, og at 
fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og 
Norge. 

Ambassadens medarbejdere beskæftiger sig derfor 
aktivt med facilitering og fremme af samarbejder mel-
lem danske og norske virksomheder, med vidensind-
samling om markedsmuligheder, og med rådgivning 
af danske virksomheder om norske forhold. 

Norske og danske virksomheder har historisk set tra-
dition for tætte og gode samarbejdsrelationer, hvor 
man i fællesskab løser større og mindre opgaver på 
en både rationel og udviklingsfremmende måde.

Vi ser med forventning frem til at blive kontaktet, og 
få lejlighed til at uddybe de mange muligheder og 
tjenester, de danske udstillere på fællesstanden kan 
tilbyde. 

Se mere på hjemmesiden www.norge.um.dk og book 
dit møde med fællesstandens virksomheder via mail-
adressen malsle@um.dk.   
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VELKOMMEN

På standens fællesområde kan du træffe ambassa-
dens handelsafdeling. Tag endelig kontakt til os, hvis 
du ønsker mere information eller vil mødes med én 
eller flere af de danske udstillere på fællesstanden.

Møder kan også forhåndsbookes ved at kontakte os 
via mailadressen henvis@um.dk

Vi glæder os til at se dig.

Danmarks Ambassade  
i Oslo
Olav Kyrres Gate 7
N-0244 Oslo 
www.norge.um.dk
 
Joakim Larsen
jolar@um.dk
(+47) 9056 8604
 
Henrik Visby
henvis@um.dk
(+47) 4152 9038

Kalle Bartholin 
kalnie@um.dk
(+47) 9022 9155 

Axel Klafstad 
axekla@um.dk
(+47) 9280 8510

Mia Kråkstad
miakra@um.dk
(+47) 4728 6599
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Medfinansieret af:

CFU 
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
www.cfu.as
 
Knud Hareskov
knud.hareskov@cfu.as
knud.hareskov@dk-export.dk

+45 2025 3177

CFU er en del af Danish Export Association, som 
hjælper danske B2B-virksomheder med at øge de-
res internationale salg gennem netværk og kurser 
inden for eksport i Danmark og ved at tage danske 
virksomheder med på internationale fagmesser og 
delegationsture i hele verden.

CFU’s opgave er blandt andet at give underleveran-
dørerne en styrkeposition i forhold til kunderne. Her 
kan blandt andet netværksdannelse være med til at 
sikre et afgørende forspring i konkurrencen og bidra-
ge med væsentlige nye kompetencer.

CFU fungerer som den uafhængige igangsætter, der 
samler virksomheder, som ønsker samarbejdspart-
nere til løsning af konkrete opgaver. Vi har i samar-
bejde med The Trade Council, de danske ambassa-
der og mange danske virksomheder gennemført en 
lang række eksportprojekter. 

3
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Altiflex ApS
Nordholmen 10-12
DK-2650 Hvidovre
+45 4424 2284
www.altiflex.dk
 
René Frederiksen
rf@altiflex.dk
+45 2851 1221

• Innovativt, fleksibelt og modul-
opbygget aflukningssystem

• Bæredygtig afskærmning for 
vind, vand, støj og støv

• Facadeaflukning der giver bedre 
tids- og projektstyring 

• Indvendige vægge, døre, sluser, 
rum og hejsafdækning

• Reduceret varmeforbrug og 
forbedret projektøkonomi

• Nybyggeri domiciler, 
ejendomme o.a.

• Renovering domiciler, 
ejendomme o.a.

• Udbygning
• Facadeskift
• Bæredygtighed

ALTIFLEX APS

Altiflex har udviklet et innovativt og bæredygtigt  
system til afdækning af byggerier. Det fleksible,  
modulopbyggede system har mange anvendelses-
muligheder f.eks.:

• Facadeaflukning
• Indvendige vægge (beskytter mod støv eller støj)
• Hejsaflukninger
• Stilladsinddækning
• Sluser
• Arbejds- og opbevaringsrum

Økonomi
En effektiv midlertidig aflukning fra byggeriets start 
reducerer forsinkelser og sikrer en bedre total-
økonomi på projektet. 

Bedre og sikkert arbejdsmiljø
De fleksible Altiflex moduler skærmer effektivt for 
vind, vand, støv og støj – og de er godkendt som  
sikkerhedsrækværk. Systemet optimerer arbejds-
miljøet og dermed øges sikkerheden og produktivi-
teten.  

Bæredygtighed
Den forbedrede isoleringsevne på byggepladsen  
betyder, at energiforbruget til opvarmning kan  
halveres i den periode man benytter Altiflex moduler-
ne. Alle moduler kan genbruges igen og igen – og i 
modsætning til andre former for midlertidig aflukning, 
så genererer Altiflex systemet så godt som intet affald.

Læs mere på vores hjemmeside www.altiflex.dk.

SPECIALER

REFERENCER
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Angle.design
Boestoftevej 26a
DK-4673 Rødvig Stevns
www.angle.design
 
Henrik Nielsen
henrik@angle.design

+45 2222 8855

• Vinkelførringsskinner 2.0
• Nyudviklet specialværktøj
• Tidsbesparrende 
• Pladebearbejdning
• Længdeafkortning

• Byggemarkeder
• Værktøjsgrosister
• Tømrere
• Murere
• Smede

ANGLE.DESIGN

Mange gode opfindelser har set dagens lys, fordi der 
har været et behov. Det gælder ikke mindst for den 
nye vinkelskinne, der er udviklet af tømrer Niels Frei-
tag i danmark. 

Det er blevet til en version 2.0 af den almindelige 
føringsskinne, som vi kender. Vinkelsættet gør dine 
skæreopgaver meget nemmere og minimerer må-
lefejl betydeligt, da du ikke skal afsætte mål. Indstil 
skinnen på det ønskede mål, og du er sikker på at 
skære din plade 100 % i vinkel eller i den smig, du 
har brug for.

Med skinnesystemet kan man sparre en masse op-
måling og håndtering af sine emner. Derfor er Angle.
design meget tidsbesparende. 

Angle.design har været solgt på det danske marked i 
1 år, med stor sucess. Derfor starter vi nu med denne 
nyhed på det Norske marked.

SPECIALER

REFERENCER
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Eftex ApS
Hi-Park 411, Hammerum
DK-7400 Herning
www.eftex.dk
 
Brian Kronvald Hansen
bkh@eftex.dk

+45 8666 2000
+45 8666 2396

• CE godkendte produkter
• Støbeplader til selvbærende 

etagedæk
• LEWIS® Svalehaleplader til 

vådrumsgulve
• HODY® og Afino® Stålplader til 

etagedæk
• OP-DECK® Sandwichplader til 

isoleret etageløsning

• Kistefos Museum, NO
• VID Science, DK
• Siloetten, DK
• Frederiksberg Centret, DK
• Hotel d’Angleterre, DK

EFTEX APS

Eftex ApS har været på det danske marked i 30 år, og 
har etableret sig som en seriøs samhandelspartner 
indenfor byggebranchen. 

Eftex ApS startede med import og salg af Lewis 
Svalehaleplader til det danske marked  og har efter-
følgende tilføjet mange andre spændende produkt 
løsninger til vores sortiment.

I 2005 blev Eftex ApS selvstændig handelsvirksom-
hed, som har specialiseret sig i salg af løsninger til 
støbte etageadskillelser i beton til både erhvervs- og 
boligbyggeri med både interne og eksterne eksperter.

Vi importerer vores produkter fra anerkendte produ-
center i hele Europa, og har samarbejde med specia-
liserede ingeniører indenfor stål komposit løsninger, 
lyddæmpning af etage adskillelser, samt brandhæm-
mende foranstaltninger til etageadskillelser med 
plads støbt beton.

Eftex ApS har stort set alle produkter på lager, be-
liggende i Herning, og er i stand til at levere fra dag 
til dag.

Eftex ApS henvender sig til byggebranchen i hele 
Skandinavien, og har løsninger til stort set alle for-
mer for etageadskillelser, hvor der stilles store krav 
til bl.a. bæreevne, lyd og brand.

SPECIALER

REFERENCER
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JLM Teknik ApS
Erhvervsparken 2
DK-9500 Hobro
www.jlmteknik.dk
 
Jan Bryld
jb@jlmteknik.dk

+45 9857 6060

• Kran- og hejseløsninger
• Vakuumløftere
• Letløbende traverssystemer
• Vakuumsug

• Glas og vinduer
• Vinduesfabrikker
• Montagevirksomheder
• Udlejningsvirksomheder

JLM TEKNIK APS

JLM teknik er en velkonsolideret privatejet dansk 
virksomhed. Siden 1997 har JLM teknik været le-
verandør af komplette håndteringsløsninger til alle 
områder af den danske industri. Vi har gennem 
årene opnået en stor og bred viden omkring hånd-
teringsløsninger. Denne viden har vi opnået ved, at 
JLM teknik selv har varetaget hele processen fra 
løsningsforslag til implementering hos vores kunder 
i Danmark. 

JLM teknik er desuden den skandinaviske forhandler 
af vakuumsug fra Woods PowrGrip. Vi er lagerføren-
de i Danmark med reservedele, vakuumsug samt til-
behør. Vi tilbyder service og eftersyn af vakuumsug.

Gennem alle årene har vi løbende udviklet vores alu-
miniumskransystem. Vi har selv produceret alle de 
dele på vores fabrik i Danmark, der indgår i et JLM 
teknik kransystem. Vores viden og faglige stolthed 
har gjort, at vi i dag har et markeds bedste alumini-
umskransystem. 

JLM teknik lægger stor vægt på, at vores kunder får 
en oplevelse af god service og produkter af høj kva-
litet. 

SPECIALER

REFERENCER
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Knudsen Kilen A/S
Industrivej 21
DK-3300 Frederiksværk
www.knudsenkilen.dk
 
Henrik Lund
hsl@knudsenkilen.dk

+45 4776 0101

• Støpte plastemner av høy 
kvalitet

• Gjennomtestede produkter
• Kiler og avstandsbrikker
• Systemer for gulvoppklossing
• Trinnlydsdemping

• Byggebransjen
• Nybygg og renovering
• Gulvprodusenter
• Vindusprodusenter
• Produsenter av 

betongelementer

KNUDSEN KILEN A/S

Ny i Norge – 50 års erfaring i Danmark
Nå er det også mulig for deg å bruke Knudsen Kilens 
produkter i byggeprosjektene dine.

Knudsen Kilen er den danske byggebransjens le-
dende leverandør av oppklossings- og nivellerings-
systemer – det har vi vært siden vi presenterte den 
originale gule kilen for 50 år siden.

I dag tilbyr vi et bredt utvalg av innovative produkter 
som kan løse oppklossings- og nivelleringsoppgave-
ne i byggeprosjektene dine – fra kjeller til loft. 
• De er lette og raske å arbeide med
• De har et attraktivt prisnivå
• Egenskapene deres er kjent
• Styrken og holdbarheten deres er dokumentert 

gjennom tester

Knudsen Kilen gjør mer enn å utvikle og produsere 
økonomiske, bærekraftige og sikre løsninger som 
gagner virksomheten din.

Vi tilbyr også rådgivning og veiledning i forhold til 
spesifikke oppgaver hvor produktene våre spiller en 
rolle.

Kontakt ditt byggemarked eller søk ytterligere infor-
masjon på www.knudsenkilen.dk.

Med Knudsen Kilen bygger du på mer enn 50 års 
erfaring …
Møt oss på den danske standen, D01-02C, hvor vi 
vil stå klare til å vise deg alle fordelene ved Knudsen 
Kilens produkter.

SPECIALER

REFERENCER
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Lacuna A/S
Industrivej 2
DK-5550 Langeskov
www.lacuna.dk
 
Henrik Brunsø
hb@lacuna.dk

+45 8689 8689

• Lacuna classic udadgående 
foldedøre

• Lacuna udadgående 
foldevindue 

• Lacuna urban indadgående 
foldedøre

• Lacuna fastrammepartier i 
design som foldedør

• Lacuna terrassedør

• Privatbolig
• Etageejendom/Altan
• Café/Restaurant
• Hytter

LACUNA A/S

Lacuna producerer foldedøre, foldevinduer og ter-
rassedøre. Vi vil være de bedste til det vi gør. Derfor 
producerer Lacuna ikke almindelige vinduer og vin-
duespartier. Til gengæld er vi i stand til at tilpasse 
vores produkter i farver mv. så de passer med alle 
andre typer vinduer og døre. Vi anvender udelukken-
de TMT Composite, Magoni eller eg.

I sin grundkonstruktion er Lacuna-foldedøren et nyt 
produkt. Med et helt nyt funktionelt, energirigtigt og 
patenteret design er det lykkedes os at skabe et 
produkt med helt unikke kvalitative egenskaber. I et 
snuptag lukker man lys, natur og fuglekvidder ind i 
stuen og køkkenet. Eller man gør indekøkkenet til et 
”udekøkken”. Lacuna-foldedøren fungerer også rig-
tigt godt som rumdeler.

Lacuna-foldedøren kan med op til 6 m spændvidde 
og 2,8 m i højden, anvendes i alle typer byggeri, hvor 
man ønsker at lukke lys og natur ind i rummet, eller 
opdele det. 

Certificeringer:
• Tæthedscertificering 
• Indbrudscertificering 
• Svanemærket certificering

Lacuna-foldedøren tilpasses hvert enkelt projekt 
mht. mål og udseende. Med eller uden sprosser, 
fyldninger og solafskærmning? Lakeret eller oliebe-
handlet? Fleksibiliteten er stor! Lacuna producerer 
på den højteknologiske fabrik i Danmark.

SPECIALER

REFERENCER
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Nordic Underlay & 
Floorheating A/S
A. P. Møllers Alle 9
DK-2791 Dragør
www.nordicgulvvarme.dk / 
nordic-gulvvarme.no
 
R. Jelskov
rj@nordicunderlay.com

+45 4424 0111

• Gulvvarme plader vandbåren
• Gulvvarme plader El- kabler 
• Gulvvarme slanger
• Gulvunderlag
• Robot produktion

• Gulvvarme
• Gulvunderlag
• OEM leverandør

NORDIC UNDERLAY & FLOORHEATING A/S

Med fokus på energirigtige løsninger udvikler og 
producerer Nordic Gulvvarme (Nordic Underlay & 
Floorheating A/S) gulvvarmeplader til vandbåren 
gulvarme og til El gulvvarme kabler.

Primært som OEM leverandør til betydelige interna-
tionale aktører inden for gulvvarme.Produkterne er 
kendetegnet ved hurtig reaktionstid, lav indløbstem-
peratur, varmeslanger som ligger tæt på det endelige 
gulv og deraf betydelig energibesparelser.

Produktion sker med digital teknik samt Kollaborati-
ve robotter.Al produktion og produkt udvikling udfø-
res med størst mulige respekt for UN 17 verdensmål.

SPECIALER

REFERENCER
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• Trailerpresenninger
• Festtelte og plastgulv
• Lagertelte og arbejdstelte
• Afdækningspresenninger
• Afdækning af terrasse
• Stilladspresenning

• Gaupen Henger
• Tredal
• Hallspesialisten
• Siemens Wind Power
• Vestas
• Byggemarkeder
• Håndværkere

SPECIALER

REFERENCER

Som Danmarks største producent af presenninger har vi 
konstant fokus på at bevare kvaliteten i vores arbejde og 
i kvaliteten af de produkter, vi sender ud ad døren. 

Fleksibilitet er for os en jordnær disciplin, som vi lægger 
meget vægt på i det daglige. Alle vore produkter er frem-
stillet på vor egen fabrik i Danmark. 

Vi fremstiller profesionelle partytelte til udlejningsbrug, 
partytelte til private, telthaller, arbejdstelte samt alle for-
mer for presenninger til afdækning til transportsektoren, 
industri- og landbrugssektoren samt til bygge- og an-
lægssektoren. Vi laver også tryk på presenninger samt 
udarbejde af banner med tryk og skilte.

Vi udfører reperationer af telte, stilladspresenninger 
samt presenninger til afdækning samt vask af teltduge 
og presenninger i vores egen vaskeanlæg.

Vores telte er certificeret efter gældende lovgivning.

Vi leverer hovedsaligt til kunder i Danmark, Norge og 
Sverige.

De mange forskellige typer opgaver vi bliver stillet over-
for, udføres alle med mange års erfaring.

Alle medarbejderne ved Kibæk Presenning A/S besid-
der stor håndværksmæssig kunnen, kombineret med 
fleksibilitet, ansvarsfølelse og moderne teknologi, sæt-
ter vi en ære i at lave gode og solide kvalitetsprodukter.

Virksomheden er startet i 1984 i 48 m2 store lokaler. I 
dag har vi 11.200 m2 produktionsarealer og beskæftiger 
i dag 48 medarbejdere.

Kibæk Presenning A/S
Lyager 11
DK-6933 Kibæk 
www.kibaek-presenning.dk
 
Carsten Svendsen, (+45 2370 9198)
cs@kibaek-presenning.dk

+45 9719 1311

KIBÆK PRESENNING A/S
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Ropox er blant verdens ledende produsenter av hjel-
pemidler til eldre og personer med nedsatt funksjon-
sevne, samt utstyr til opptrening. Produktene er 
anerkjent og verdsatt over hele verden for sin høye 
kvalitet, fleksibilitet og brukervennlighet.

 

Ropox Baderom er utviklet i samarbeid med brukere 
og pleie- og helsepersonell. Det er flere forskjellige 
løsninger til hjelp for rullestolbrukere, bevegelses-
hemmede og pleiere.

Baderomsproduktene er ergonomisk utformet og 
svært solide. Dette gir god sikkerhet og ekstra støtte 
på baderommet.

Ropox tilbyr også hev og senk mekanismer til kjøk-
ken. Det gir sittende og stående brukere optimale 
arbeidsforhold på kjøkkenet.

Les mer på våre hjemmeside www.puls-norge.no  
eller www.ropox.dk.• Entreprenører             

• Sykehjem
• Sykehus
• Instisttusjoner

• Innovative badromsløsninger
• Høydejusterbare 

kjøkkenløsninger

ROPOX

PULS AS
Vålerveien 159
NO-1599 Moss
www.puls-norge.no
 
kundeservice@puls-norge.no

Sentralbord +47 22 300 500

et selskap i Mediq

SPECIALER

REFERENCER



• Lydreduktion mellem etager
• Trinlydsreduktion
• Gulvunderlag
• Lyddug
• Trinlydsdug

• Byggeindustrien
• Højhuse
• Renovation
• Hotelbyggerier
• Hospitals byggerier

SPECIALER

REFERENCER

Scan Underlay bidrager til det bæredygtige samfund. 
I løbet af de sidste 5 år har Scan Underlay leveret 
lyddug til en lang række projekter i alt slags byggeri 
fra hospitaler, hoteller, skoler til boliger og kontorbyg-
ninger både i Danmark, England, Tyskland, Skandi-
navien og Australien. Se Scan Underlays projektre-
ferencer på hjemmesiden. 

Vi er især stolte af vores nye EPD/Miljøvaredekla-
ration som dokumenterer vores bæredygtighed, 
minimale Co2 fodaftryk og påvirkning på miljøet. 
Hos Scan Underlay har vi nu upcyclede mere end 
150.000 bildæk til gulvunderlag og lyddug’s produk-
ter. Lyddugen reducerede håndværkernes arbejds-
gange fra 3 til 1 sammenlignet med andre produkter 
der anvendes til samme formål på markedet. I Scan 
Underlay har vi demonstreret, hvordan en mindre 
virksomhed kan levere produkter af høj kvalitet til en 
omkostningseffektiv pris, der ikke kun opfylder kun-
dernes behov, men overstiger dem. 

Bæredygtighed: 
Vi er stolte af vores minimale miljøpåvirkning, som vi 
nu kan dokumentere i vores nye EPD. Med mere end 
90% upcyclede råmaterialer, fokus på vores energi-
forbrug og en effektiv produktion er Scan Underlay 
optaget og registreret i databasen for byggeproduk-
ter, som kan anvendes og indgå i Svanemærket byg-
gerier.

Scan Underlay Production ApS
Ursusvej 16
DK-8464 Galten
www.scanunderlay.com
 
Gitte Andersen
ga@scanunderlay.dk

+45 8177 2786

SCAN UNDERLAY PRODUCTION APS
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SJOLUND AS
Skamlingvejen 146
DK-6093 Sjølund
www.sjoelund.com
 
Gerardo Vera
Gerardo.vera@sjoelund.com

+45 7699 1777

• Aluminium & steel bending for 
transport, building, wind energy 
and more

• Machining and fabrication of 
metal parts

• Manual & robot welding, assem-
bly, surface treatment

• Onshore and offshore wind 
turbines for mayor producers

• Landmark buildings worldwide 
as OPUS Dubai

• Aluminium bending solutions 
for high speed trains for top 
producers

SJOLUND AS

SJOLUND - The Global Leader of Metal bending 
since 1936

SJOLUND is a world-leading company specialized 
in steel & aluminium bending. We have more than 80 
years of experience providing bending solutions for 
all industries. 

We have production facilities and sales offices in 
Denmark, Estonia, London, USA and Dubai. Moreo-
ver, we established a state-of-the-art facility in China 
in order to provide all our Asian and Middle-East cli-
ents the same high quality bending services but with 
a faster delivery time. 

In SJOLUND we bend everything, from small stand-
ard profiles for windows and facades, to the biggest 
and most complex profile sections for Buildings but 
also for Transport and Wind Power industries. 

We help our customers to realise their projects no 
matter how difficult they are. We want to be the most 
innovative, creative and ground-breaking metal 
bending company in the world.

We can supply also, alone or in combination with 
bending, different state-of-the-art metal solutions 
as laser cutting, press brake bending, CNC milling, 
CNC lathe and robot welding. We have the follow-
ing certifications: ISO 9001, ISO 14001, EN 1090, 
OHSAS 18001.
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Quickparts 
Fynsgade 12
DK-6400 Sønderborg
www.quickpart.no
 
Øyvind Johansen
mail@quickpart.no

+47 3190 0014

• Eget kundeprogram for 
firmakunder

• Reservedeler og tilbehør til alle 
hvitevarer

• Alt til montering av 
varmepumper

• Repair if you care

• Reservedeler til hvitevarer
• Alt i montering av varmepumpe
• Repair Cafe 

QUICKPARTS 

Quickparts er drevet av Tridan, Danmarks største 
selvstendige reservedelsgrossist, og har vært på 
markedet for reservedeler og tilbehør til hvitevarer, 
støvsugere og kjøkkenutstyr i mer enn 40 år. 

Som kunde hos Quickparts er du sikret kvalifisert 
rådgivning og høy kompetanse, både før og etter 
kjøpet. Vi har tilgang til reservedeler fra de aller fle-
ste produsenter og kan skaffe langt de fleste deler i 
løpet av kort tid.

På varmepumpeområdet har vi selv utviklet og til-
passet et sortiment som passer til det nordiske klima-
et, med UV-sikrede kopperrør, galvaniserte beslag til 
værharde områder og beskyttelseshus til utendørs-
delen i både aluminum og ubehandlet FSC-sertifisert 
tre. Trehusene kan kunden selv velge å male i ønsket 
farge.

Vi servicerer både profesjonelle aktører og private 
sluttkunder – alltid med et godt resultat for øyet. Et 
av våre absolutte kjerneområder handler om miljøet. 
Vi tar et oppgjør med «bruk og kast»-kulturen og slår 
et slag for Repair if you care. Gi dine hvitevarer nytt 
liv, og gjør noe godt for miljøet. 
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