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Nyt om tvangsblandere:

Baron forlænger levetiden og forkorter rengøringen
Baron har med en helt ny patentanmeldt produktudvikling gjort brugen af
tvangsblandere både lettere og enklere og samtidig sikret en ualmindelig nem
rengøring, der gør tvangsblanderen ren og klar på ganske få minutter.
Indsats for tvangsblandere
Baron kan nu med en slidstærk plastforing til tvangsblanderne sikre, at stort set intet af det,
der blandes, sætter sig på selve tvangsblanderen. Foringen består af to dele. Én, der dækker
bunden og en, der dækker siden hele vejen rundt. Begge dele er lette både at fastgøre og
fjerne igen.
Godt for både ergonomi og miljø
Når blandingen er færdig fjernes foringerne i bunden og på siden. De lægges på en plan flade
og skylles hurtigt af med en vandslange og evt. en kost takket være den særlige slip-let
plastoverflade. Det betyder, at arbejdet kan foregå i en stilling, der er yderst skånsom for
kroppen. Dertil kommer at det er minimalt, hvor meget vand der bruges til rengøringen.
Længere levetid og større effekt
Med foringerne får Baron tvangsblanderne forlænget levetiden betragteligt. Den nemme og
effektive rengøring fjerner alt resterende – og ofte ætsende materiale - fra blandingskarret.
Det betyder, at tvangsblanderen altid er ren og dermed helt effektiv. Det betyder også mindre
strømforbrug og nemmere transport, da man ikke skal løfte og flytte på tungt fastsiddende
materiale.
En dansk industrieventyr
Baron tvangsblandere er en del af et dansk industrieventyr. De to virksomheder Baron og AK
Produkter blev lagt sammen til ét i 2006 og i forbindelse med et generationsskifte i 2016, hvor
Vækst-Invest Nordjylland A/S og Carsten Filsø købte sig ind i virksomheden, har man lagt
grunden til en fortsat positiv udvikling med fokus på produktudvikling i et godt og tæt
samarbejde med brugerne. I dag sælges Baron produkter i mere end 20 lande.
Et godt skridt ind i fremtiden
Medejer og direktør Carsten Filsø er stolt af den nye produktudvikling. ”Den viser, at når man
lytter til brugerne og sætter fokus på at udvikle og forbedre produkterne, så står man lige
pludseligt med noget unikt. Vi har talt med mange på de markeder, vi opererer på og alle ser
frem til at tage foringerne i brug. Vi er overbeviste om, at både eksporten og vores samlede
markedsandel vil vokse. Men vi har i øvrigt ikke tænkt os at stoppe her”, slutter Carsten Filsø
med et smil.

- AK Produkter hedder nu Baron

