Pressemeddelelse
Hanstholm Køkken introducerer nyt køkkendesign,
Hanstholm Line.
Med den nye lågeserie viser Hanstholm Køkken dynamisk udvikling og manifesteret sig,
som den køkkenproducent, med det suverænt bredeste lågeprogram.
Det drejer sig om det funktionelle og minimalistiske design, til den klassisk-romantiske
stil. Hanstholm Line er den funktionelle og minimalistiske stil.
Fronterne er fremkommet ved en kombination af den nuværende horisontalt stavopbyggede
version og Classic seriens facetkant.
Hanstholm Line leveres i alle materialetyper, massiv træ, laminat, linoleum og malet.
Ikke mindst kombinationen mellem materialerne giver et stilfuldt individuelt design.
Køkkenet kan designes både med greb og grebsfri.
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.
Vi anvender kraftig melaminplader med slagfast kant til elementerne. Skuffeskinnerne er med
rigtige stålkuglelejer og ”Soft Lock”. Elementerne er lukket med en hel plade i toppen, og bagbeklædningen er monteret i en not på alle 4 sider. Det giver stabilitet som et møbel.
Det er mange års brug og slitage, vi dermed tager hensyn til, men man har glæde af kvaliteten,
fordi man rent faktisk kan se den. 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.
Kontakt for yderligere information:
Direktør Poul Kongsgaard,
Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36,
7700 Thisted
Tlf: 97 93 15 00, Mobil 20 29 16 37
pk@hanstholm.com www.hanstholm.com
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