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TapioSievilàinen
Electrolux:
Kaupan kannattaa
satsata integroitaviin
kodinkoneisiln
Teknistenja Experttien
perinteisetidea- ja ostopáivát sujuivatpositiivisissa merkeissá.Kauppiaat
olivat hyvin mukanaja ta-

varaa*rgïTyytiin hyvin.

HwiiÀ KAHvIA30 vuorrA
Moccamasteristaon
muodostunutkásite
kahvinkeitinp uoIelIa.
Ensimmáiset
Moccamasterit
valmistettiin 1969.
Suomessakeittimiáon
mffiy 30 vuotta. Tehtaan
yhteistyókumppanina on
koko ajan ollut Hedengren.

yli 70-uuotiaana aahuasti
Moccamasterinkehittàjà Gerard ClementSntit on edelleen
B,V.n, kehittàà uusia rna/lejaja suunnitteleeÍehtaan
naukana.Hàn ontisïaa-Techniuonn
uusille markkinoil/e.
laajentanista toisellepuolelletien,jofia keitilmià riittaisi myo-s
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- Olemme alustaasti tehneetyhteistvótà Hedensrenin kanssa.Kun áloitin'oli
markkinoilla vain yksi tunnettu kahvinkeitin, \Wigo. Designerina toimiessani olin yhteydessàkahviyhtióón ja
siellà oltiin kiinnostuneita keittimistà.
\7igo oli kuitenkin erilainen. Sekàytti
noráraalii auhettua kahvia. Markkinbiila oli jo suodatinjauhettuakahvia, mutta ei sille sopiviakeittimiá. Samallapaperifi ltteriiyleistyivát ja niitàmark'kinoitiin voimakkaasti.Huomasin támàn
j a sel ván tarpeen kei ttim elle. Aloin
I 969 suunni i el l aomaa kahvinkeir inpystyi káytkoneessa
tà. Ensimmàisessá
tdmàànsekáoerinteistà ettà uutta hienoksiiauhettuakahvia,muisteleeTechinivorm yhtión perustajaja omistajaGerard CIément Smit alkuaikoia.- Erilaisetiauhatuksettarvitsivateri vedenIàmpótilan j a vedensuodatusnopeude_n.
OnÁistuin valmistamaan koneen joka
oli vastausongelmaan.
- Liikkeelle láhto oli noDea.Vuoden
1969 lopussatuli yksi 2i.000 kappaleen tilaus. Siiná ei ollut edes aikaa rakentaa tahdasta.Piti vuokrata trlat ia
Ióytààsopivatalihankkijar.Suosioculi
rarpeesra.K ahvi a j uori in, m ut t a sen
valmistamiseenei ollut koneita. iotka
tekisivàt sen automaattisesti.Saimme
heti iulkisuutta iavahvan nlmen.

Moccamasterin
3}-uuotista taiualta todistanaassa
RistoKarimaa (uas.),Gerard C/ementSmit, lna renDonkerlaar ia Harri Pàiuàniemi. Kaikki aannzuat hyuàn kabuin nimeen,jota ualmistamaan taruitaan laadukas ja kestàuàkeitin

- Olemme koko ajan tyóskennelleet po yhtyà. Kun tulin 25 vuotta sitten
yhteistyóssàkahvipaahtimoiden ja alan taloon ostin Moccamasterin,iolla keimuiden ammattilaisten kanssa. Me
tin viimeksi tàmá aamunakahvia,keremme tee vain keittimià. Haluamme
too Risto Karimaa.
neuvoja ammattilaisilta,mi cenpystym- - Kyllà Hedoyn ihmiset ja kauppiaat
me tekemàán mahdollisimman hyvàà tietávát ettemme voi olla halvin. Kaikki
kahvia. Valmiin kahvin maku ia làatu komponentickeitrimissàmmeovat erion váhintàin yhtá tàrkeàà kun teke- laisiá kuin massamvvtevissà
tuotteissa.
miemme keittimien kestàvyys ja toiJos emme tarjoapirasta se ei ole kyllin
mivuus.
hyvàà. Ja jos ajatellaan ihmisiá táállà
Suomessa.kávttàvàt he keitintà monra
Saumatonta yhteistyótá
kertaa páivàsÁá,muistuttaa Smit.
- Yhteistyómme Hedengrenin kanssa
- Markkina-alueen laaienraminentoi
on toiminut hyvin koska molemmat
meidát myós Suomeen.Siitá alkoi kes- yritykset panostavat vahvasti laatuun.
tàvà ja saumaton yhteistyó Hedoyn
He ovat ymmàrtáneet mitá me teemkanssa.He toimivat kuin me. Kun he
me ia mità me haluamme tehdá.Olemsaivat koneita meiltá, menivàt he Pau- me edelleenolemassakoska meillà tuligille. Pauligilla oli silloin jo Melita,
lee aina laatu ensin eí mdàrd.
mutta siellákin huomattiin Moccamaster tuotteeksi ioka tuo kahvin kaikki
Kàsin tehty
aromit esiin. Siitá alkoi yhteistyó myós
Pauligin kanssa,muistelee Smit.
- Edelleenkinvoin oikeastaansanoaettá
- Markkinoita on rakennettu askel as- Moccamaster on kàsin tehty. Kaikki
keleelta. Emme ole koskaanpainosta- koneet tehdáánedelleenHollannissa ia
neet yhteistyókumppaneitamme teketuotantoon kuuluu monia kásin tehtàmáán enemmán ja enemmán. Tyóhón viá tarkastuksia,miettii Smit.
on annettava aikaa. Kun ouhutaan hin- SuomessaMoccamasterlevisi vritvsnoisra on Moccamastefpitkànpàálle ten kautta koteihin. Aluksi lahdetriin
halvin. Kestáwvs on omaa luokkaansa tietoisesti vritvksiin. Siellà haluttiin
ja sen lisàksi séiekee hyváà kahvia.
panostaaláatuun ja turvallisuuteen.
- Tàhàn kestàryyskeskusteluunon helpKeittimet voi unohtaa huoletta páàlle

ia ne olivat varmatoimisia. Henkilókunta maistoi kahvin maun ia nàki laadun. S i i tà kei tti met al koi vat l e vit á
myós koteihin ja edelleen suusta suuhun menetelmállá eteenpàin,kertoo
Karimaa.
- Koulutamme myós yhteistyókuppaneitamme. Meillá on meneilláàn kahvi koul uproj ekti j ossa koul utam m e
myyjlà kertomaan asiakkaille miten
hyvàà kahvia saadaan alkaan. Vuoden
Ioppuun mennessàon koulutettu jo 300
al.anammattilaista, kertoo osastopààlIikkci Harri Páivàniemi.
Nyt Moccamasterillaon 15 eri mallia
kotitalouksiin ia 20 mallia suurkeittióihin. Suomessaon kautta aikojen myyty noin puoli miljoonaa Moccamasterkahvinkeitintá. Moccamaster-kahvinkeittimien osuus myydyistá kahvinke.ittimistáon yli 40 prosenrriaarvossa
mlraten.
- Uskomme asemammeedelleen vahvistuvan. Ihmiset haluavat hyváá kahvia sekároimivia ettà pirkáikàisiákod inkoneita.Kun ensimmáisenà
vuotena Moccamartereitamyytiin 257 kappal etta páásti i n vi i me vuonna yli
50.000 kappaleen myyntiin, korostaa
Karimaa.
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