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Lehdistötiedote 
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Uudistunut Ergorapido: Johdotonta 
vapautta, tyyliä, ja tehoa 
 
Electrolux lanseeraa suositun Ergorapido varsi-imurin täysin 
uudistuneena. Uudistuneissa imureissa on nyt huomattavasti 
enemmän tehoa ja käytettävyyttä helpottavia ominaisuuksia. 
Myös Ergorapidon muotoilu on päivitetty vastaamaan tämän 
päivän kuluttajien toiveita. 
 
10. juhlavuottaan viettävä Ergorapido on vuosien aikana auttanut 
miljoonia kotitalouksia pitämään kotinsa puhtaana. Nyt imuri palaa 
entistäkin parempana. 
 
”Nykyisin jokaisen aika on kortilla. Kaikki haluavat puhtaan kodin, 
mutta eivät haluaisi käyttää kaikkea vapaa-aikaansa paikkojen 
puunaamiseen. Pieni pikasiivous pelastaa paljon viikkosiivousten 
välissä ja uuden Ergorapidon ominaisuudet tekevät imuroinnista 
entistä mukavampaa”, sanoo Electroluxin tuotelinjapäällikkö Katja 
Eerola.  
 
Uudistuneiden Ergorapidoiden suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota imureiden tehoon. Valikoimasta löytyy neljä 
erilaista mallia, joista tehokkain on 18-volttinen imuri 
pitkäkestoisella litium-ioni-akulla. Uuden sukupolven 
Ergorapidossa on tehokkaampi moottori, minkä ansiosta laitteen 
imuteho paranee jopa 20 prosentilla ja käyttöaika noin 10 
prosentilla. Lisäksi imurin uusi, puolet aiempaa suurempi, 
laskostettu suodatin vähentää merkittävästi tukkeentumista ja siitä 
johtuvaa tehon alenemista. Kuten aikaisemmissakin 
Ergorapidoissa, on uudistuneissa malleissa irrotettava rikkaimuri, 
jolla on helppo siivota roskat pöydiltä ja hankalista koloista.  
 
”Uudistunut mallisto tarjoaa jokaisen tarpeisiin ja budjettiin jotakin. 
Olemme myös kehittäneet uusia lisävarusteita mm. auton 
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siivoamiseen, jolloin tuotteestamme on vieläkin enemmän hyötyä 
erilaisissa arjen tilanteissa, sanoo Katja Eerola. 
 
 
Käytännöllistä ja katseet kestävää muotoilua 
 
Kuluttajat arvostavat Ergorapidossa erityisesti laitteen kaunista 
muotoilua, jonka ansiosta imuria voi säilyttää esillä. Näin säästyy 
myös aikaa, kun imuri on aina valmiina nopeaan siivoukseen. 
 
Uusi Ergorapido on tyyliltään entistä virtaviivaisempi, moderni ja 
hienostunut. Uusissa Ergorapidoissa on yksityiskohdissa käytetty 
tyylikästä harjattua ruostumatonta terästä, minkä lisäksi myös 
imurien värivalikoima on päivitetty vastaamaan kuluttajien 
mieltymyksiin.  
 
Uudistettu Ergorapido on kehitetty niin, että se pysyy pystyssä 
ilman telinettä. Imuroinnista tulee paljon helpompaa, kun imuria ei 
tarvitse laskea välillä nojaamaan huonekaluja vasten tai nostella 
lattialta kesken siivouksen. Uusi ominaisuus on kehitetty 
kuluttajien toiveesta.     
 
Uudessa Ergorapidossa useita paranneltuja ominaisuuksia: 
 

 Uudistetun designinsa ansiosta Ergorapido pysyy pystyssä 
ilman telinettä. 

 Suuremmat pyörät tekevät siitä entistäkin ketterämmän, 
erityisesti mattojen imuroinnissa. 

 180 astetta kääntyvä lattiasuulake mahdollistaa tarkan 
imuroinnin huonekalujen ympäriltä. 

 Brush Roll Clean -toiminto, joka irrottaa suulakkeen harjaan 
tarttuneet irtohiukset ja kuidut, kun sulakkeen päällä olevaa 
poljinta painetaan. Erinomainen toiminto lemmikkiperheisiin ja 
pitkähiuksisen kotiin! 

 Saatavilla enemmän lisävarusteita. 

 Parannellut ohjauspainikkeet. 
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Suositushinta Ergorapido-imureille on 149 - 249 € riippuen 
ominaisuuksista ja varustelutasosta. 
 
Kuvia saa pyynnöstä osoitteesta: iida.valin@miltton.fi 
Lisää uutisia Electrolux Newsroomista: 
https://newsroom.electrolux.com/fi/ 
  
 

 
 
Lisätietoja: 
 
Arto Arhipoff, tuotteet ja markkinointi  
Oy Electrolux Ab  
p. 0400 438 903 tai (09) 859 530  
arto.arhipoff@electrolux.fi  
 
Iida Valin, viestintä ja PR 
Miltton Oy 
p. 040 4516559 
iida.valin@miltton.fi 
 
 
Electrolux  
 
Electrolux on maailman johtava kotitalouksiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen kodinkoneiden 
valmistaja. Electroluxin ydintoimintaa on tuottaa innovaatioita, jotka on huolellisesti muotoiltu, 
perustuvat kuluttajatutkimukseen ja vastaavat sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin. 
Electrolux valmistaa jääkaappeja, astianpesukoneita, pesukoneita, pölynimureja, liesiä ja 
ilmastointilaitteita. Yhtiön tunnetuimmat tuotemerkit ovat Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire ja 
Electrolux Grand Cuisine. Yhtiö myy vuosittain yli 50 miljoonaa tuotetta 150 maahan. Vuonna 
2013 Electroluxin myynti oli 12,6 miljardia euroa ja työntekijöitä yhtiöllä oli maailmanlaajuisesti 61 
000. Lisätietoja Electroluxista löytyy osoitteista www.electrolux.com/press ja 
www.electrolux.com/news. 
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