Pressemeddelelse
Spar penge på miljøvenligt køkken og bad.

Udsigten til økonomiske besparelser skal lokke forbrugerne indenfor hos alle landets Hanstholm
Køkken forhandlere, der ligesom resten af køkkenbranchen er ramt af faldende salgstal. Samtidig
vil den eksklusive køkkenproducent bruge klima- og miljødagsordenen til at slå et slag for deres
miljøvenlige køkkener.
Hanstholm Køkken trodser krisetegnene og lancerer en helt ny lågetype, som skal indgå i deres i forvejen
imponerende lågesortiment. Lågetypen er beklædt med linoleum, og dermed imødekommer Hanstholm
Køkken forbrugernes ønske om lågetyper med glatte overflader, der i dagligdagen er meget nemme at
rengøre og vedligeholde. Linoleum er valgt, fordi det som materiale er meget slidstærkt og kun skal vedligeholdes med sæbe. Desuden er det meget miljøvenligt, da det er lavet af linolie, der er fuldt nedbrydeligt.
Men det er ikke kun det brede sortiment eller det unikke design, som den nordjyske køkkenproducent vil
fremhæve ved forårets - Åbent Hus - arrangement, som løber af stablen hos alle, Hanstholm forhandlerne i
weekenden den 4-5. april. Her vil forhandlerne bl.a. præsentere den nye linoleumslåge i forbindelse med et
flot og enkelt badmiljø, som kan ses i alle butikkerne.
Vores køkkener og badmiljøer hører jo af gode grunde til i den bedre ende af skalaen, men vi er ikke mere
følsomme over for den økonomiske påpasselighed, som forbrugerne udviser i øjeblikket, end kollegaerne i
branchen, lyder det fra Claus Kristensen.
Miljø og møbelkontrol
- Vi har ofte markedsført os på det stolte snedkerhåndværk, som kendetegner vores unikke produkter frem
for masseproducerede køkken og bad. Men vi har ikke været gode nok til at fortælle, hvilken værdi denne
høje kvalitet faktisk har i kroner og ører for forbrugerne. I fremtiden vil vi fokusere mere på vores medlemskab af Dansk Møbelkontrol, bl.a. i forbindelse med den landsdækkende markedsføring, fortæller Claus
Kristensen.
Kun produkter, der opfylder høje kvalitetskrav til materialer, sikkerhed og produktionsmetoder, kan blive
registreret hos Dansk Møbelkontrol. At Hanstholm Køkken er registreret hos Dansk Møbelkontrol er ifølge
Claus Kristensen forbrugernes garanti for, at der er tale om køkken og bad med en meget lang levetid. Det
sparer forbrugerne for at købe et nyt køkken eller bad, igen om 10 år, og penge sparet er som bekendt
penge tjent. En økonomisk bæredygtighed, som Claus Kristensen kobler over på forbrugerens interesse for
miljømæssig bæredygtighed.
Det er klart, at vores køkken og bad er mindre miljøbelastende, i og med at en dobbelt levetid er lig med en
halv miljøbelastning. Når man køber køkken- og badskabe fra Hanstholm Køkken, gør man altså indirekte
samtidig noget for miljøet. Det skal vi også være bedre til at slå på, lyder det optimistisk fra markedschefen.
Og en passende anledning er netop den nye køkken- og bad låge af linoleum, der foruden at være meget
slidstærk, er 100 % nedbrydelige, da den er fremstillet af linolie, harpiks og træmel.
Kontakt for yderligere information:
Markedschef Claus Kristensen,
Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36,
7700 Thisted
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