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Energieffektiv	  tvätt	  och	  tork	  med	  Gorenjes	  nya	  HomeMAID-‐serie	  
	  
Gorenje	  fortsätter	  sin	  satsning	  på	  intelligenta	  vitvaruprodukter	  under	  namnet	  HomeMAID.	  Nu	  
lanserar	  man	  en	  ny	  tvättmaskin	  och	  torktumlare	  med	  en	  kapacitet	  på	  nio	  kilo	  tvätt.	  Gorenje	  
HomeMAID	  tvättmaskin	  är	  försedd	  med	  flera	  IQ-‐sensorer	  som	  övervakar	  tvätten	  och	  anpassar	  
mängden	  vatten	  och	  tvätttid	  efter	  vikt	  och	  klädtyp.	  Dessutom	  har	  den	  en	  ergonomisk	  dörr	  med	  
touchöppning	  som	  har	  tilldelats	  designpriset	  »Red	  Dot	  Design	  Award«.	  	  
	  
-‐	  Med	  Gorenjes	  nya	  tvättmaskin	  och	  torktumlare	  är	  målet	  att	  tvätten	  ska	  bli	  snabbt	  avklarad.	  Att	  tvätta	  är	  
något	  som	  är	  nödvändigt,	  kräver	  tid	  och	  många	  upplever	  det	  som	  lite	  krångligt.	  Med	  våra	  HomeMAID-‐
maskiner	  sparar	  man	  tid	  och	  den	  stora	  kapaciteten	  gör	  att	  man	  slipper	  många	  tvättar,	  säger	  Frederic	  
Viking,	  Brand	  Manager	  på	  Gorenje.	  
	  
SensoCARE	  –	  en	  skräddarsydd	  tvätt	  
Gorenjes	  HomeMAID	  tvättmaskiner	  är	  utrustade	  med	  SensoCARE	  som	  skräddarsyr	  tvätten	  utifrån	  fyra	  
inställningar:	  NormalCARE,	  EcoCARE,	  TimeCARE	  eller	  AllergyCARE	  som	  ger	  tvätten	  optimal	  vård	  och	  
anpassar	  sig	  efter	  tvättens	  behov.	  Den	  har	  ett	  antal	  inbyggda	  IQ-‐sensorer	  som	  ständigt	  övervakar	  tvätten	  
och	  automatiskt	  anpassar	  vatten	  och	  tvättid	  till	  vikt	  och	  typ	  av	  kläder.	  
	  
-‐	  	  En	  perfekt	  tvättning	  kräver	  en	  lämplig	  kombination	  av	  temperatur,	  tid	  och	  tvättmedel.	  	  Vi	  har	  samlat	  på	  
oss	  många	  års	  tvättkunskap	  för	  att	  utveckla	  UltraWhite-‐program	  som	  ser	  till	  att	  vita	  kläder	  förblir	  vita	  även	  
vid	  låga	  temperaturer.	  	  
	  
Effektiv	  och	  skonsam	  torkning	  
Till	  en	  bra	  tvättprocess	  hör	  även	  effektiv	  och	  skonsam	  torkning.	  Gorenjes	  nya	  torktumlare	  i	  HomeMAID-‐
serien	  är	  en	  av	  de	  största	  på	  marknaden	  som	  rymmer	  upp	  till	  nio	  kilo	  tvätt	  -‐	  utan	  att	  det	  påverkar	  
effektiviteten	  och	  förmågan	  att	  torka.	  Har	  man	  mindre	  tvätt	  finns	  det	  särskilda	  funktioner.	  	  	  
	  
-‐	  Med	  torktekniken	  »IonTech«	  torkar	  kläderna	  effektivt	  samtidigt	  som	  fibrerna	  i	  kläderna	  jämnas	  ut	  och	  	  
och	  statisk	  elektricitet	  reduceras.	  Dessutom	  tar	  den	  bort	  obehagliga	  dofter	  så	  som	  tobaksrök	  och	  matos	  så	  
att	  plaggen	  känns	  riktigt	  fräscha,	  säger	  Frederic	  Viking.	  
	  
Gorenjes	  HomeMAID	  tvättmaskiner	  finns	  i	  tre	  produktlinjer:	  essential,	  advanced	  och	  superior,	  som	  skiljer	  sig	  åt	  
vad	  gäller	  rotationshastighet	  (1200	  v/min–1600o	  v/min),	  kapacitet	  (6	  kg–9	  kg)	  och	  energiklass	  (A-‐20	  %–	  A-‐50	  
%).	  Gorenjes	  HomeMAID	  torktumlare	  med	  IonTech	  ginns	  i	  fem	  olika	  utföranden	  både	  som	  avgas	  och	  kondens,	  
med	  energiklass	  A-‐	  40%.	  
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Priser:	  	  
Gorenjes	  HomeMAID	  tvättmaskiner	  från	  5	  495	  kronor	  
Gorenjes	  HomeMAID	  torktumlare	  från	  6	  495	  kronor.	  	  
	  
Alla	  produkter	  finns	  på	  www.gorenje.se	  och	  kan	  köpas	  från	  de	  stora	  svenska	  vitvarubutikerna.	  
	  
	  

Sedan	  det	  danska	  dotterbolaget	  slog	  upp	  portarna	  i	  Köpenhamn	  1976	  har	  Gorenje	  Group	  Nordic	  vuxit	  till	  
ett	  multinationellt	  företag	  med	  ansvar	  för	  Norden	  och	  Baltikum.	  Gorenje	  Group	  Nordic	  erbjuder	  

hushållsapparater	  av	  fem	  varumärken	  i	  dessa	  åtta	  länder:	  Gorenje,	  Gorenje,
+
Asko,	  Atag	  och	  Upo.	  Gorenje	  

Group	  Nordic	  strävar	  efter	  att	  erbjuda	  ett	  varierat	  utbud	  av	  innovativa,	  designinriktade	  produkter	  och	  
tjänster	  som	  ger	  våra	  kunder	  en	  enklare	  vardag	  i	  olika	  segment	  och	  prisnivåer.	  	  För	  mer	  information	  om	  
olika	  varumärken,	  priser	  och	  för	  att	  hitta	  din	  närmaste	  återförsäljare,	  besök	  
www.gorenjegroupnordic.com	  	  
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