Vi opfylder din køkkendrøm hos

Svane Køkkenet Randers
”Livet er ikke så firkantet”
Køkkenet er familiens omdrejningspunkt for det gode familieliv, god mad og relationer. Og for de fleste et udgangspunkt
for timevis af godt samvær omkring madlavning og hygge
med familie og venner. Det fungerer som samlingspunkt,
når familien krydser hinanden i løbet af dagen. Derfor er det
en investering i fremtiden, når der skal købes et nyt køkken.
Det skal være 100% i orden, og som du gerne vil have det!
Køkkenkabalen går ganske enkelt bedre op, når du vælger et
Svane køkken. Livet er ikke så firkantet, som vi siger!
Hos Svane Køkkenet ved vi, at en køkkendrøm består af
mere end bare et lækkert design. Det skal udnytte de kvadratmeter, som du har til sidste millimeter. Køkkenet skal
være funktionelt, og passe præcist til din families behov, og
så skal det kunne tåle at blive brugt, dag efter dag efter dag.
Gennem tiden har vi leveret i omegnen af 125.000 køkkener.
Vi har prøvet meget – og set det meste. Og du kan være sikker på, at intet kommer bag på os, hvis vi får lov til føre dine
tanker og ideer om et nyt køkken ud i livet.

Hvad er det så, vi kan?
1. Håndværk og kvalitet. Hos Svane Køkkenet kan vi lide godt håndværk, og vi har en
konsekvent tilgang til kvalitet. Det gælder i valget af materialer, måden vi producerer på, og
de medarbejdere, som vi har ansat. Alle producerer dit køkken med stolthed – og derfor kan
vi uden at blinke give dig udvidet garanti, når du vælger et Svane køkken.
2. Tryghed og danske arbejdspladser. Vores indretningskonsulenter guider dig gennem hele processen fra de første tanker og ideer til køkkenet står klar til brug hjemme hos
dig. Dit køkken bliver produceret i én samlet ordre med både elementer og bordplader på
vores fabrik her i Danmark. Det sikrer, at vi har styr på alle detaljerne omkring produktion
og levering.
3. Udvalg. Hos Svane Køkkenet har vi markedets største udvalg af forskellige bredder på
skabe og skuffer. Dette sikrer, at lækre køkkenløsninger, hvor vi udnytter pladsen optimalt,
bliver til at betale. Du slipper nemlig for at skulle betale for specialløsninger til merpris. Desuden finder du et attraktivt udvalg af bad og skydedøre – kort sagt: Komplet inventar til hele
din bolig.
4. Detaljen. Svane Køkkenets kreative indretningskonsulenter er altid på jagt efter de
lækre individuelt tilpassede detaljer, der gør forskellen i lige præcis dit køkken. Vi kræser for
detaljerne, fordi det er de små ting, der gør den store forskel og får en køkkenløsning til at
hæve sig fra pænt til super flot.
5. 100% dansk design. Vi har egne designere, der udvikler nye koncepter og designs, som
du kun finder hos Svane Køkkenet. Altid med funktionelt design med attraktive priser for øje.
Hvert år lancerer vi en helt ny køkkenserie, så du altid kan finde de sidste nye køkkentrends
og lækreste nyheder hos os.
6. Miljø, Dansk Indeklima Mærkning og Global Compact. Alle bordplader i massivtræ fra Svane Køkkenet er FSC® certificerede, som er en garanti for ansvarligt produceret
træ. Svane Køkkenet har ligeledes fået tildelt Dansk Indeklima Mærkning, så du kan vælge
et køkken, der sikrer dig et bedre indeklima. Desuden er fabrikken bag Svane Køkkenet en
del af Global Compact, der sikrer socialt ansvar.

Livet er ikke så firkantet

