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Frithiof købt af Nilfisk-Advance A/S

Gennem tolv år har Frithiof 
været kendt og anerkendt som 
firmaet, der lagde navn til  
landets mest solgte central-
støvsugere. Og det gør man 

Hidtil største danske leverandør af centralstøvsugere fortsætter som en afdeling i Nilfisk-Advance A/S

stadig. Men nu står der også 
Nilfisk på produkterne, idet 
Nilfisk-Advance A/S har 
overtaget Frithiof og dermed 
den hidtidige produktion,  

distribution og markedsføring 
af firmaets centralstøvsugere. 
Hos Frithiof møder man dog 
fortsat de samme mennesker 
på den hidtidige adresse i 
Birkerød. Blot udgør de nu  
en afdeling i Nilfisk og  
med den tidligere indehaver  
Iben Kristoffersen som inter-
national produktchef. 

I en række lande uden for 
Danmark er Nilfisk i dag en af 
de største udbydere af støv-
sugere herunder også central-
støvsugere. Nu glæder man  
sig derfor over de muligheder, 
der med overtagelsen af  
Frithiof byder sig for en langt 
større afsætning af central-
støvsugere i Danmark. 

”Frithiof har gjort en impo-
nerende indsats og sat et solidt 
aftryk i markedet. Men vi 
befinder os stadig foran et 
kæmpe potentiale, hvor der 
bliver brug for alle de  
ressourcer, vi råder over”, siger 
salgschef Claus R. Henriksen. 
”I første række bliver det  
sælgerstaben fra Nilfisk, der 
nu også har centralstøvsugere 
med i sortimentet, når de 

besøger forhandlerne. Men 
også forbrugerne vil opleve 
nye fordele.  Blandt andet har 
vi har forlænget garantien til 
fem år”.

Kan indbygges i enhver 
bolig
Stadig flere oplever de fordele, 
centralstøvsugeren giver. Først 
og fremmest gennem bedre 
indeklima uden nogen form 
for ubehagelig lugt, idet 
udblæsningsluften filtreres og 
blæses ud i det fri. Samtidig 
bliver rengøringen både let-
tere og mere effektiv.  

Centralstøvsugeren findes i 
flere udgaver og kan indbyg-
ges i enhver bolig. Såvel i  
parcelhus som i sommerhus. 
Foruden en række nemme og 
overskuelige pakkeløsninger 
hjælper Frithiof gerne med 
forslag til placering af suge-
kontakter og sugeenhed samt 
et prisoverslag. Gratis og uden 
forpligtelse. Nilfisk-Frithiof 
centralstøvsugere fås i flere 
modeller og som komplette 
pakkeløsninger fra cirka 6.000 
kroner. 
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Centralstøvsugeren findes i  
flere udgaver og kan indbygges 
i enhver bolig. 


