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Lehdistötiedote 
Helsinki, 11.9.2013 
 

 
 
Kynsilakka imurin, vai imuri kynsilakan mukaan?  

 
Electrolux ja OPI lanseeraavat Ergorapido varsi-
imurin kauden trendiväreissä 

 
Electrolux ja OPI yhdistivät luovat voimansa ja tuloksena syntyi uusi 
tyyli ikoniselle varsi-imurille. Rajoitetun ajan myynnissä olevaan 
Ergorapido OPI -mallistoon kuuluu kolme sesongin väreissä säihkyvää 
imuria. 

 
Electrolux Ergorapido on kuuluisa tehonsa ja joustavuutensa lisäksi myös 
muotoilustaan ja värikkäistä malleistaan. Useat sisustussuunnittelijat ja stylistit 
ovat käyttäneet imuria tilojen sisustuselementtinä ja väripilkkuna.  
 
Nyt Ergorapido yhdistää luovat voimansa muodikkaista väreistä ja hauskoista 
nimistään tunnetun OPI:n kanssa. OPI on maailman kynsienhuollon 
ammattituotteiden markkinajohtaja, ja yhdessä maailman johtavan 
kodinkoneiden valmistajan kanssa on syntynyt Ergorapidon syysmallisto. 
 
Värillä on väliä 
 
Väri kertoo paljon persoonasta. Ergorapido OPI:n kolmesta mallista (”Muir 
muir on the Wall”, ”Embarca-dare ya!” ja ”Alcatraz…Rocks”) jokainen voi 
valita itselleen ja kotiinsa sopivimman värin.  
 
”OPI:n jännittävät värit ja Electroluxin huoliteltu muotoilu luovat muodikkaan 
twistin laite-ikonille. Jokainen väri on tarkkaan valittu juuri tätä erikoismallistoa 
varten, ja näin kuluttajilla on jälleen yksi lisäsyy jättää imuri rohkeasti esille” 
kertoo Electroluxin tuotelinjapäällikkö Katja Eerola.  
 
”Väri, tyyli ja luovuus ovat keskeisiä asioita yhteistyössämme. Kynsilakka on 
täydellinen asuste tuomaan glamouria kaikkiin tilanteisiin, jopa imurointiin!”, 
toteaa OPI:n taiteellinen johtaja ja varatoimitusjohtaja Suzi Weiss-Fischmann. 
 
Ergorapidon Brush Roll Clean™ -toiminnolla suulakkeen harjaan tarttuneet 
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irtohiukset ja kuidut katkeavat terällä, painettaessa sulakkeen päällä olevaa 
poljinta. Näin ne irtoavat hetkessä ja imeytyvät pölysäiliöön. Tämä on paitsi 
hygieenistä, myös tekee siivouksesta helpompaa ja nopeampaa – eivätkä 
vastalakatut kynnetkään sotkeennu. 
 
Ergorapio OPI 
 

 Ladattava varsi-imuri saatavissa kolmessa eri värissä 

 Varresta irrotettavissa erillinen rikkaimuri 

 Erinomainen imuteho ja pitkäkäyttöaika tehokkaan 18V Lithium -
teknologian ansiosta  

 180 astetta kääntyvä lattiasuutin 

 Lattiasuulakkeen harjan puhdistus hiuksista ja karvoista nopeasti ja 
helposti Brush Roll Clean -leikkurilla. 

 Suunniteltu esillä säilytettäväksi  

 Pussiton sykloniteknologia ja patentoitu pölysäiliön 
tyhjennysjärjestelmä 

 Kevyt käyttää 
 

 
Ergorapido OPI -varsi-imurin suositushinta 199 €. Ergorapido OPI -mallisto 
tulossa kauppoihin marraskuussa.  

 
 

Kuvia saa pyynnöstä osoitteesta: iida.valin@miltton.fi 
 

Lisää uutisia Electrolux Newsroomista: http://newsroom.electrolux.com/fi/ 
 
Lisätietoja 

 
Arto Arhipoff, tuotteet ja markkinointi 
Oy Electrolux Ab 
p. 0400 438 903 tai +358 30 600 51 52 
arto.arhipoff@electrolux.fi 
 
Iida Valin, viestintä ja PR 
Miltton Oy 
p. 040 4516559 
iida.valin@miltton.fi 

 
www.electrolux.fi 
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Electrolux 
 
Electrolux on maailman johtava kotitalouksiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen kodinkoneiden 
valmistaja. Yhtiö myy vuosittain yli 40 miljoonaa tuotetta 150 maahan. 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, Eureka ja Frigidaire. Vuonna 2012 Electroluxin myynti oli 13 
miljardia euroa (110 miljardia SEK) ja työntekijöitä yhtiöllä oli maailmanlaajuisesti 59 000. 
Lisätietoja Electroluxista löytyy osoitteista www.electrolux.com/press ja 
www.electrolux.com/news. 
 
OPI 
Maailman kynsienhuollon ammattituotteiden markkinajohtajana OPI on sitoutunut toimittamaan 
korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sekä hoitoloihin että heidän asiakkailleen. Ainutlaatuisesta 
koostumuksestaan, muodikkaista väreistään ja ikonisista nimistään tunnetun OPI:n 
runsaspigmenttiset lakat ovat erittäin pitkäkestoisia ja lohkeilemattomia – tarjoten kuluttajille arjen 
luksusta. OPI:n kynsilakkoja on saatavissa yli 200 eri värissä. Jokainen kynsilakka sisältää 
ainutlaatuisen ProWide™ Brush -siveltimen täydelliseen levitykseen. Tällä hetkellä OPI:n tuotteita 
on saatavissa yli 100 maasta ja tuotevalikoimaan kuuluu täydellinen mallisto kynsienhoidon 
ammattilaistuotteita.  
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