Pressemeddelelse
HOS HANSTHOLM GØR DE FORSKEL PÅ FOLK
Det har de altid gjort i den vestjyske køkkenvirksomhed.
”Der findes ikke standardmennesker. Derfor laver vi ikke standardkøkkener,” hedder det i et nyt fremstød
fra Hanstholm. Ikke for at være reklamesmart – mere for at fortælle, at man ikke behøver at lade sig
spise af med standardløsninger, når man skal indrette husets vigtigste rum. Den vestjyske køkkenvirksomhed har gennem mere end 40 år haft sin helt egen holdning til det at producere køkkener. En holdning, der i den grad harmonerer med tidens trends.
Folk vil have individuelle løsninger – selv bestemme, hvordan køkkenet skal se ud – og det er Hanstholm
gearet til. Her er der ingen præfabrikerede køkkener – her producerer man kun efter mål. Sådan er det
ikke ret mange steder. For selv om mange i branchen bryster sig af at levere individuelle løsninger, så
bliver der som hovedregel hakket en hæl og klippet en tå – for at de skal passe til produktionsapparatet.
Den går ikke hos Hanstholm. Her synes man, folk fortjener, at man gør forskel på dem. Alle mennesker
er unikke og har behov for at udtrykke sig selvstændigt og originalt. Derfor skal de have noget unikt.
Selvfølgelig er der ligheder mellem Hanstholm og andre kvalitetskøkkener – og fælles træk med hensyn
til stilarter/universer. Men kombinationen, udformningen og sammensætningen af elementer er tilpasset
det enkelte menneske og dets specielle rum. Det industrielt fremstillede har aldrig været et ideal i den
vestjyske virksomhed. Her er de håndværkere helt ind i sjælen og kompromisløse i alt, hvad de gør. Det
synes de også, at folk fortjener.
Og med det imponerende designprogram kan vi levere køkkenet, der klæder ethvert hjem,
lyder det fra Steen Moss Christensen, 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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