Pressemeddelelse
Hanstholm Køkken introducerer nyt køkkendesign,
- fronter beklædt med glas.
Udsigten til økonomiske besparelser skal lokke forbrugerne indenfor hos alle landets Hanstholm Med den
nye lågeserie viser Hanstholm Køkken dynamisk udvikling og manifesteret sig igen, som den køkkenproducent, med det suverænt bredeste lågeprogram.
Det drejer sig om det funktionelle og minimalistiske design, til den klassisk-romantiske stil. Hanstholm
Køkken med fronter beklædt med glas, er den funktionelle og minimalistiske stil.
Glaslåger er et teknisk mesterstykke.
Grundpladen består af træbaseret materiale forsynet med 3 mm akrylkanter.
Herpå limes 2 mm glas som er malet på bagsiden.
Sluttelig slibes akrylkanten og glasset samtidig. Det giver en elegant finish uden skarpe kanter.
Kombinationen af glas og akryl giver en særdeles slidstærk og rengøringsvenlig overflade.
Ordet højglans får en ny betydning når man ser disse glasoverflader der er malet på bagsiden.
Det er som at se billeder i 3D format.
Grebet er altid monteret i toppen og derved får man et design som de grebsfri modeller..
Hjem med unikt håndværk.
Vores slogan ”Hjem med unikt håndværk”, refererer ikke kun til den håndværksmæssige udførelse. Det har
også med det faktum at gøre, at vi kun producerer efter ordrer, hvilket vil sige, at det i høj grad er op til den
enkelte kunde at designe det Hanstholm Køkken, som passer til kundens stil og behov. Dermed er der
mange muligheder for at få det køkken, som man drømmer om.
At det er hænder og ikke kun maskiner, der står bag kvaliteten af et Hanstholm Køkken, viser sig tydeligt.
Det betyder bl.a. at man kan få alle elementer i specialmål, dermed undgår man tilpasninger, som forstyrrer
designindtrykket i mange køkkener.
Og med det imponerende designprogram kan vi levere køkkenet, der klæder ethvert hjem,
lyder det fra Poul Kongsgaard, Hanstholm Køkken A/S.
Dansk Møbelkontrol
Et Hanstholm Køkken er produceret af en virksomhed, der er underkastet Dansk Møbelkontrol.
Det betyder at elementerne er testet for sikkerhed og holdbarhed, samt at der produceres efter Dansk
Møbelkontrols tekniske bestemmelser.
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