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Menestystä uudelle lämpöpumpputekniikalla toimivalle kuivauskaapille 

”Markkina on nyt valmis 
ympäristöystävällisille 
ruotsalaisille kuivauskaapeille” 
Teollisuusyritys Nimo julkaisee vuosi vastakehitetyn Eco Dryer 2.0 HP -kuivauskaapin esittelyn 
jälkeen myyntiluvut, jotka ylittävät odotukset – yli 1 000 myytyä kuivauskaappia. Kuivauskaappi, 
joka riippumattomien mittausten mukaan on kuivausrumpua energiatehokkaampi, käyttää 
lämpöpumpputekniikkaa mm. vaatteiden kuivaamiseen, minkä ansiosta ruotsalaisvalmisteinen 
kuivauskaappi on omaa luokkaansa. 

– Meille se on menestys ja vakuuttava vahvistus sille, että olemme panostaneet oikeaan 
teknologiaan. HP-kaapille on runsaasti kysyntää etenkin kouluissa, sanoo Nimon 
markkinointijohtaja Andreas Bjelkholm. 

Nimo kehittää ja valmistaa energiatehokkaita 
kuivauskaappeja ammattikäyttöön ja muilla tuotemerkeillä 
loppukäyttäjille. Nimo on nyt saavuttanut ja ylittänyt 
budjetoidun myynnin ja myyntiennusteen myymällä 
ensimmäisen vuoden aikana yli 1 000 
lämpöpumppukäyttöistä Eco Dryer 2.0 HP -kuivauskaappia 

– Olemme myönteisesti yllättyneitä markkinoiden 
kysynnästä, kun katsotaan vastakehitetyn ja 
ympäristöystävällisen Eco Dryer 2.0 HP -kuivauskaapin 
ensimmäistä vuotta. Panostus osui sekä ajallisesti että 
tekniikaltaan täysin oikeaan, mistä todistaa myös sen 
myyntimenestys, sanoo Andreas Bjelkholm. 

Cylinda, joka markkinoi ja myy Nimon kuivauskaappia 
omalla tuotemerkillään, kertoo omien asiakkaidensa 
valitsevan HP-kuivauskaapin lähinnä alhaisen 
energiankulutuksen vuoksi ja siksi, että se on helppo 
asentaa ja sijoittaa – lämpöpumpputekniikan ansiosta 
kuivauskaappi ei tarvitse ulospuhallusta ja siksi se voidaan 
sijoittaa minne tahansa ilman liitäntöjä ulkoiseen ilmanvaihtoon. 

– Nimon HP-kuivauskaappi on energiansäästöratkaisujen eturintamassa, ja olemme erittäin 
tyytyväisiä markkinoiden reaktioon. Olemme myyneet tuplasti sen, mitä odotimme. Vain 
seitsemässä–kahdeksassa vuodessa on tullut useita ympäristöystävällisiä kuivauskaappeja, sekä 
anturiohjattuja että lämpöpumppukäyttöisiä. Uskomme suuntauksen jatkuvan. Ympäristöystävällisiä 
kuivauskaappeja myydään enemmän, ja jatkossa niiden hinnat myös laskevat, sanoo Cylindan 
tuotepäällikkö Bengt Thaysen. 

http://www.nimoverken.com/fi


 

 

 

 
Nimo tarjoaa energiatehokkaita ja hellävaraisia kuivauskaappeja, pesutasoja ja teknisiä tarvikkeita vaatehuoltotiloihin 
jälleenmyyjille, tukkukauppiaille ja kuluttajille Pohjoismaissa. Toiminta alkoi vuonna 1944. Yrityksen liikevaihto on noin 
180 miljoonaa kruunua (19 miljoonaa euroa), ja sillä on nykyään 100 sitoutunutta työntekijää. Pääkonttori ja tehdas 
sijaitsevat Hovassa Ruotsissa. Lisätietoja osoitteessa www.nimoverken.com/fi 

Lämpöpumppukäyttöinen kuivauskaappi Eco Dryer 2.0 HP on uudesta tekniikastaan 
huolimatta niin haluttu, että Nimo nostaa tulevaa ennustettaan. 

– Kysynnästä päätellen meidän on tulevana vuonna lisättävä tuotantoa tehtaalla. Markkina näyttää 
yksinkertaisesti olevan kypsä energiatehokkaille tuotteillemme, sanoo Nimon markkinointijohtaja 
Andreas Bjelkholm. 

 

 

 

Nimon uutishuone 
http://news.cision.com/se/nimo 
 

Lisätietoja 

Timo Taiminen, toimitusjohtaja Nimo, +46 506 488 05, 
timo.taiminen@nimoverken.com 
Roland Johansson, energia manager HSB, 010-442 03 32, roland.johansson@hsb.se  
Magnus Sjöbäck, tiedottaja Nimo, +46 704 45 15 99, magnus.sjoback@nimoverken.com 
 

*Energiaviraston tilaajaryhmä BeBo järjesti syksyllä 2013 teknologiakilpailun pyykkitupien kuivauslaitteille. 

http://www.nimoverken.com/okategoriserade/nimo-vinner-pris-som-el-energisnalast-och-lagst-pris-per- 

torkning/#sthash.aWHMBIlJ.dpuf  
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