Pressemeddelelse
Unikt håndværk til hele hjemmet
Hanstholm Køkken, der har baseret sin virksomhed på produktion af unikt snedkerhåndværk til køkken og bad, udvider nu produktporteføljen med nyt skabsinventar til
soveværelset. På den måde får virksomhedens kendte slogan Hjem med unikt håndværk
en helt ny betydning, og ifølge virksomhedens markedschef Claus Kristensen vil produktudvidelsen gøre det meget nemmere for kunderne, der ønsker en genkendelig designlinje i hele huset.
Hanstholm Køkkens nyeste produkt er hverken til køkkenet eller til badeværelset. Den nordjyske
virksomhed med de stolte håndværkertraditioner sætter i stedet fokus på soveværelset med skydedørsgarderober, der er produceret efter samme høje kvalitetskrav som virksomhedens øvrige
produkter.
-Vi er kendt for at værne om den håndværksmæssige kvalitet, og for de nye skydedørsgarderober
betyder det blandt andet, at der er brugt stålkuglelejere i alle udtrækssystemerne, hvilket giver et
stabilt og lydløst udtræk selv med tung last, fortæller Claus Kristensen.
Udover den håndværksmæssige kvalitet matcher skydedørene også det design som i øvrigt kendetegner Hanstholm Køkken. Det viser sig i det brede sortiment af træsorter, fyldninger og overfladebehandlinger, som skydelågerne fås i. Et sortiment, der designmæssigt er helt identisk med de
mange forskellige låger, som kunden i forvejen kan købe til køkkenet.
- Det er meget vigtigt, at tingene følges ad. At der er en sammenhæng mellem materialevalget i de
forskellige rum i boligen. Det efterspørger forbrugerne, og samtidig vil de gerne kunne købe al
skabsinventaret hos den samme leverandør for at gøre købet så enkelt som muligt. Det er også et
behov, vi forsøger at imødekomme ved at tilbyde løsninger til soveværelset, lyder det fra Claus
Kristensen.
Med de nye skydedøre får kunderne hos Hanstholm Køkken altså køkkendesignet med ind i
soveværelset, men Claus Kristensen forsikrer, at ensretningen på ingen måde går ud over ønsket
om et unikt hjem.
-Det unikke i et Hanstholm Køkken ligger i den håndværksmæssige udførelse, og I at Hanstholm
Køkken kun producerer efter ordrer. Med sortimentudvidelsen betyder det blot, at vores kunder nu
kan få unikke og individuelle indretningsløsninger til hele hjemmet. Og i sidste ende er det jo op til
kunderne selv, om de vil have matchende låger eller mere diversitet i hjemmets design.
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