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Candy eru gæðavélar sem reynst hafa 
Íslendingum stórkostlega í meira en 
fjörutíu ár,“ útskýrir Þráinn Bj. Farest-

veit, verslunarstjóri fyrirtækisins, en hann 
hefur orðið vitni að mikilli þróun og breyt-
ingum hjá framleiðendum þvottavéla á 
undanförnum árum.

„Í dag kappkosta framleiðendur að hafa 
þvottavélar eins umhverfisvænar og hægt 
er. Mikið er lagt upp úr nýtingu þvottaefnis, 
vinduhæfni og sparneytni með því að láta vél-
arnar nota sem minnst af vatni, sápu og raf-
magni,“ upplýsir Þráinn og vísar í gæðavott-
orð þvottavéla fyrir hvert hæfnisþrep, þar sem 
hægt er að velja vélar með A-hæfni, A+, A++ 
eða síðri eiginleika sem merktir eru B eða C.

„Candy býr yfir breiðasta úrvali þvotta-
véla sem völ er á. Vélarnar fást í hefðbund-
inni stærð, 1.200, 1.400 eða 1.600 snúninga, en 
einnig sambyggðar með þvottavél og þurrk-
ara í einni og sömu vélinni. Aðrir framleið-
endur hafa einnig reynt að fara þá leið, en 
Candy er fremst meðal jafningja og hefur 
náð fullkomnum tökum á þessari útfærslu,“ 
segir Þráinn. 

Þvottageta þvottavéla hefur einnig tekið 
miklum framförum á liðnum árum, að sögn 
Þráins.

„Áður þótti gott að fá vélar sem tóku 5 kíló 
af þvotti en nú taka þær 10 kíló og allt þar á 
milli. Sambyggðar vélar eru þarna engir eftir-
bátar og komið meira jafnvægi á milli þvotta-
vélar og þurrkara, þar sem hægt er að þvo 8 
kíló af þvotti og þurrka 6 kíló, sem er mikil 
framför frá því sem áður var,“ segir Þráinn.

Einar Farestveit selur einnig Candy-smá-
þvottavélar sem henta vel þar sem hefð-
bundin þvottavélastærð rúmast ekki. „Aukin 
eftirspurn er meðal eldra fólks eftir smávélum 
enda stendur það ekki í stórþvottum lengur 
og hefur minnkað við sig húsnæði. Þá vilja æ 
fleiri sumarhúsaeigendur geta sett í þvotta-
vél í sveitinni,“ segir Þráinn um smávélar 
Candy sem fást bæði fram- og topphlaðnar. 
Sú minnsta er 1.000 snúninga, 51 sentimetra 
breið, 69,5 sentimetrar á hæð, 44 sentimetrar 
á dýpt og tekur 3,5 kíló af óhreinu taui.

„Candy hefur sterka stöðu meðal ís-
lenskra neytenda og algengt er að fólk komi 
til að kaupa sína aðra eða þriðju Candy-vél 
af því sú gamla var svo góð,“ segir Þráinn.

Blomberg-þvottavélarnar hafa einnig 
notið verðskuldaðra vinsælda hjá Einari 
Farestveit & Co í 35 ár. Þær fást í 1200, 1400 
eða 1600 snúningum, með góða þvotta-

hæfni og rafmagnsnýtingu í algjöru lág-
marki. 

Nýjasta vörumerki Einars Farestveit & Co 
á sviði þvottavéla er Panasonic, en þær vélar 
komu fyrst á Evrópumarkað fyrir fjórum árum.

„Panasonic-þvottavélarnar hafa reynst ein-
staklega vel og Íslendingar treysta merkinu vel 
eftir góða reynslu af annars konar raftækjum 

frá Panasonic hingað til. Þær eru flestar með 
kolalausan mótor, eru einstaklega lágværar, 
með tvöfalda stáltromlu, stórt hurðarop og nýta 
vatn betur en allar aðrar hefðbundnar þvotta-
vélar, ásamt því að vera áberandi sterklegar og 
flottar útlits.“

Einar Farestveit & Co er í Borgartúni 28 í 
Reykjavík. Heimasíða er www.ef.is

Traust vinnukona í þvottahúsinu
Einar Farestveit & Co á sér langa sögu á íslenskum raftækjamarkaði. Frá fyrstu tíð hefur verslunin selt þvottavélar sem reynst hafa vel á íslenskum 
heimilum, en duglegustu vinnuþjarkar fyrirtækisins á því sviði eru Candy, Blomberg og Panasonic, sem allar fara vel með þvottinn og skila honum 
skínandi hreinum.

Þráinn Bj. Farestveit er verslunarstjóri Einar Farestveit & Co, sem selt hefur Íslendingum hágæða þvottavélar í áratugi. MYND/GVA
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Meðal viðskiptavina Fastus 
eru f lestöll þvottahús 
landsins en fyrirtækið 

þjónar stórnotendum á sviði þvotta-
véla, svo sem fyrirtækjum og heil-
brigðisstofnunum. Á það bæði við 
um þvottavélar, þurrkara, strau- og 
brotvélar.

„Þau vörumerki sem Fastus býður 
upp á eru heimsþekkt og hafa verið 
notuð hérlendis áratugum saman við 
góðan orðstír,“ segir Jóhannes Blön-
dal, sölumaður hjá Fastus. Merkin 
sem um ræðir eru Electrolux Wasca-
tor frá Svíþjóð og Primus frá Belgíu 
en sjálfur hefur Jóhannes selt þvotta-
vélar frá þessum fyrirtækjum lengi 
og veitir viðskiptavinum ráðgjöf, 
með mismunandi þarfir þeirra til 
hliðsjónar.

„Wascator-þvottavélar og -þurrk-
arar hafa mikið verið keyptar af hús-
félögum og hafa enst einstaklega 
vel. Wascator hefur verið leiðandi í 
þróun þvottavéla og er mjög oft fyrst 
með nýjungar sem auka orkusparn-
að og stuðla að betri nýtingu á vatni 
og þvottaefnum.“

Jóhannes bendir sérstaklega á nýtt 
kerfi frá Wascator sem notað er til að 
þvo moppur. Þær eru þá þvegnar 
eins og annar þvottur en á lokastig-
um tekur vélin inn á sig vaxefni. Það 
gerir moppurnar tilbúnar til notkun-
ar á gólfdúka með vaxi og þar með er 
hægt að þvo og bóna dúkinn á sama 
tíma.

„Primus-vélarnar okkar eru mjög 

sterkar og endingargóðar og hafa 
reynst mjög vel í þvottahúsum og 
öðrum iðnaðarfyrirtækjum. Hótel 
og ferðaþjónustan eru meðal margra 
notenda þeirra véla en stærstu 
þvottavélarnar taka alveg upp í 120 
kg og þurrkarar upp í 77 kg,“ segir 
Jóhannes og bendir á að hægt sé 
að fá þvottavélar og þurrkara með 
greiðslukerfi, sem geti komið sér vel 
í húsfélögum og á öðrum stöðum þar 
sem greiða þarf fyrir einstakan þvott.       

En hvað þurfa stórnotendur 
þvottavéla, eins og húsfélög og ferða-
þjónusta, að huga að þegar þvottavél 
er valin? „Áríðandi er að hafa í huga 

að iðnaðarvélar eru gerðar fyrir 
15.000-25.000 þvotta en heimilisvél-
ar fyrir allt að 5.000 þvotta. Iðnaðar-
þvottavélarnar eru oftast tengd-
ar beint við heitt vatn og eru þar af 
leiðandi einnig mun fljótari að þvo. 
Þarna liggur þá oft verð- og gæða-
munur. Vélarnar er hægt að stilla á 
mismunandi þvottakerfi eftir óskum 
hvers notanda.  Minni vélarnar, sem 
eru af sömu stærð og heimilisvélar, 
eru sérstaklega styrktar til þess að 
mæta mikilli notkun,“ segir Jóhann-
es og bætir því við að lokum að mikil 
áhersla sé lögð á góða viðgerðar- og 
varahlutaþjónustu hjá Fastus.

Alvöru iðnaðarvélar
Fastus selur heimsþekkt merki í þvottavélum, þurrkurum, strau- og brotvélum til 
stórnotenda; fyrirtækja, heilbrigðisstofnana, aðila í ferðaþjónustunni og húsfélaga.

„Það er áríðandi að hafa í huga að iðnaðarvélar eru gerðar fyrir 15.000-25.000 þvotta en 
heimilisvélar eru gerðar fyrir allt að 5.000 þvotta,“ segir Jóhannes Blöndal, sölumaður hjá 
Fastus.

1. Þvottamerkingar segja til um 
hvernig meðhöndla á flíkina. Þær 
skal lesa vel áður en flíkin er sett í 
vélina eða þurrkarann til að eyði-
leggja ekki sparibuxur eða fínan kjól. 
Sumar merkingar eru illskiljanlegar 
en til að glöggva sig á hvað hvert 
tákn þýðir má kíkja inn á heimasíðu 
neytendasamtakanna, www.ns.is og 
slá inn orðinu þvottur í leitarglugga.

2. Viðkvæmar flíkur má ekki þvo í 
vél. Þær eru þá merktar með hendi í 
þvottabala og skal taka fullt mark á 
þeirri merkingu. Sumar þvottavélar 
eru með „handþvottakerfi“ en lítið 
mál er að þvo í höndunum. Fyllið 
vaskafat eða handlaugina af vatni 
og passið hitastigið vel, ekki hafa 
það heitara en 30 gráður. Notið lítið 
af þvottaefni og kreistið flíkina milli 
handa í vatninu. Sniðugt er svo að 
vinda flíkina innan í stóru handklæði 
með því að snúa upp á báða enda 
handklæðisins eins og á karamellu-
bréfi, og leggja svo flata til þerris.

3. Flokka þarf þvott eftir lit ,þar sem 
litaðar flíkur geta látið lit í þvotti, 
sérstaklega við háan hita. Stundum 

nægir að einn rauður sokkur slæðist 
með til að full þvottakarfa af hvítum 
þvotti komi bleik út úr vélinni.

4. Frágangur á þvotti getur verið 
þreytandi og sumum finnst sokka-
flokkun leiðinlegast heimilisverka. 
Reyna má að kaupa alla sokka í 
einum lit og sömu gerðar svo ekkert 
þurfi að flokka, en þeir sem vilja 
eiga munstraða sokka í mismunandi 
lit geta auðveldað sér fráganginn 
ofan í skúffurnar með því að flokka 
sokkana um leið og þeir eru teknir úr 
þvottavélinni og hengja þá í pörum 
á snúruna.

5. Straujárn þarf að nota á réttan 
hátt svo ekki fari illa. Hitann þarf að 
stilla eftir leiðbeiningum á flíkinni 
og oft er betra að strauja flíkur á 
röngunni svo ekki myndist för í 
efnið. Hafðu úðabrúsa með vatni 
við höndina eða rakt stykki ef ekki 
er gufustilling á straujárninu. Ekki 
láta járnið liggja lengi á sama stað, 
renndu því með jöfnum hraða yfir 
flötinn. Mundu að taka það úr sam-
bandi þegar allt er orðið slétt og 
komið inn í skáp.

Stóri þvotta-
dagurinn
Þvottur er eitt af eilífðarverkefnum heimilisins og við það 
má ekki kasta til höndum. Fylgja skal merkingum á 
flíkinni og fara varlega með heitt straujárn.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Hjá Smith & Norland má fá ódýrar 
þvottavélar sem eru einfaldar í 
notkun og taka 5,5 kg og alveg upp 

í þvottavélar sem taka 8 kg með ýmsum 
fleiri eiginleikum, til að mynda fyrir stærri 
fjölskyldur. Íslenskt stjórnborð er á öllum 
þessum þvottavélum og þurrkurum. Allir 
ættu því að finna góða vél við sitt hæfi. 

Helstu kröfur Íslendinga, þegar þvotta-

vélar eiga í hlut, eru að þær endist vel, hafi 
lága bilanatíðni, þvoi mjög vel og séu fljót-
ar að því. Því verður Siemens oft fyrir val-
inu og vörumerkið hefur löngum verið Ís-
lendingum tákn um glæsileika, gæði og 
góða endingu. 

Flestar Siemens-þvottavélar hafa nú 
öflugt 15 mínútna hraðkerfi sem skilar 
góðum þvotti. Er það þægilegt fyrir 

nútímafjölskyldur sem oft eru á hrað-
ferð. Með nýrri aðgerð, sem nefnist „var-
ioPerfect“, geta Siemens-þvottavélarn-
ar verið enn sneggri að þvo og sparað enn 
meiri orku. Með því að nota „speedPer-
fect“ ná þær að vera allt að 60% fljótari 
með þvottinn en með „ecoPerfect“ minnk-
ar orkunotkun svo að hún fer allt að 30% 
undir viðmiðunarmörk hjá orkuflokki A. 

Að sjálfsögðu verður þvotturinn jafngóð-
ur og áður. Þess má geta, að í októberhefti 
þýska blaðsins Test fengu Siemens-þvotta-
vélar bestu einkunnirnar. Smith & Nor-
land hefur í 55 ár ávallt lagt metnað sinn 
í að selja vandaðar vörur og veita trausta 
ráðgjöf. Smith & Norland sinnir varahluta- 
og viðhaldsþjónustu af faglegum metnaði 
á eigin verkstæði. 

Siemens ávallt skrefi á undan
Heimilistækjasvið Siemens er í fremstu röð varðandi tækninýjungar og nýsköpun. Smith & Norland hefur á boðstólum breitt úrval af þvottavélum og 
þurrkurum frá Siemens.  Tækin uppfylla helstu kröfur Íslendinga, þau endast vel og hafa lága bilanatíðni.

Helstu kröfur Íslendinga, þegar þvottavélar eiga í hlut, eru að þær endist vel, hafi lága bilanatíðni, þvoi mjög vel og séu fljótar að því. Siemens-vélarnar standast vel allar þessar kröfur. 

Með kolalausum mótor má draga verulega úr orkunotkun. 

Ariel þvottefni og Lenor 
mýkingarefni fylgja með 
öllum Siemens þvotta-
vélum.

UMHVERFISVÆN STEFNA SIEMENS
Siemens er vel þekkt fyrir umhverfisvæna stefnu sína og er 
í fremstu röð hvað varðar tækninýjungar til orkusparnaðar á 
heimilum. 
Siemens hefur kynnt til sögunnar nýjan sjálfhreinsandi þurrkara, 
WT 46W572DN, sem notar 50% minna rafmagn en sambærileg 
tæki í orkuflokki A. Auk þess heldur þurrkarinn sömu orkuflokk-
un allan endingartímann og sker sig þannig úr miðað við aðra 
þurrkara í sama orkuflokki. Þurrkarinn er búinn nýrri tækni sem 
kallast „autoClean“ og gerir hann sjálfhreinsandi. Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar að minni orkunotkun 
(orkuflokkur A) og tryggir um leið styttri þurrkunartíma. 
Þurrkarinn fæst hjá Smith & Norland. 

ÞVOTTAVÉL FRÁ SIEMENS, 
SEM LÆTUR BLETTINA HVERFA
Þetta er vél sem hefur algera sérstöðu. Sextán blettakerfi fyrir 
ólíka bletti, t.d. vínbletti, blóðbletti og grasgrænu. 
Tromlan er óvenjustór, tekur 65 lítra og má þvo í henni allt að 
8 kg. Innra byrði tromlunnar er með dropalaga mynstri sem fer 
sérlega vel með þvottinn. Vélin er mjög snör í snúningum: 15 
mínútna hraðkerfi og 60 mínútna kraftþvottakerfi fyrir meðal-
óhreinan þvott. Á henni eru snertihnappar og stór og öflugur 
skjár. Vélin hefur mjög góða hljóðeinangrun.

SIEMENS „MASTERCLASS“ ÞVOTTAVÉL 
MEÐ KOLALAUSUM MÓTOR
Nýi iQdrive kolalausi mótorinn er sá hljóðlátasti, hagkvæmasti 
og endingarbesti sem Siemens hefur nokkurn tímann framleitt. 
Með tímanum slitna venjulegir mótorar vegna kolanna, en nýi 
kolalausi mótorinn heldur áfram að ganga eins og á fyrsta degi. 
Þessi nýja tækni gerir það að verkum að vélin notar mun minna 
rafmagn en áður en nær samt sama árangri. Með kolalausum 
mótor er komið í veg fyrir að vélin hitni nokkuð að ráði, öfugt 
við venjulega mótora. Þess vegna notar vélin allt að 30% minni 
orku en sambærileg vél í orkuflokki A.
Ný hönnun á hliðum vélarinnar og hljóðlátur mótor gera það að 
verkum að titringur minnkar til muna. Jafnvel á mesta snúnings-
hraða, 1600 sn./mín., er vélin þýðgeng og hljóðlát. Líttu inn hjá 
Smith & Norland og hlustaðu á hana vinna – þú þarft að hlusta vel.

Ariel þvottefni og Lenor

Siemens er í fremstu röð hvað varðar tækninýjungar til orkusparnaðar á 
heimilum.
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Nýju Whirlpool þvottavélarnar eru 
um hverfis vænni en áður hefur þekkst, 
þær nota minna vatn, minna rafmagn 
og síðast en ekki síst  hjálpa þær þér að 
nota minna þvottaefni sem skilar sér í 
miklum sparnaði. Þvottavélin mælir hve 
mikið þvottaefni þarf í hvern þvott og 
tryggir þannig að ekki er sett of mikið 
þvottaefni í vélina. 

Sparnaður alla leið

COLORS


