Pressemeddelelse:

Nettoline åbner ny butik i Nykøbing Falster
Køkkenkæden Nettoline styrker sin position på de sydlige øer med ny
butik, der præsenterer nyt koncept for prisbillige, personlige køkkener
Efter tre butiksåbninger på stribe i Østjylland og Nordsjælland inden for det sidste år er
køkkenkæden Nettoline klar til at udfordre køkkenmarkedet i det sydlige øhav. Fredag
den 5. april slås dørene op til en ny butik i Nykøbing Falster.
Nettoline A/S blev for et par år siden overtaget af TCM Group A/S og indgår nu som en
selvstændig virksomhed i køkkenkoncernen, som bl.a. også omfatter køkkenmærkerne
Svane Køkkenet og Tvis Køkkener:
”Vi er glade for at kunne styrke Nettolines position med åbningen af den fjerde Nettoline
butik inden for det seneste år. Køkkenbrandet har et spændende potentiale i markedet
for prisbillige kvalitetskøkkener og supplerer dermed vores øvrige mærker rigtig godt,”
siger administrerende direktør Ole Lund Andersen, TCM Group A/S.
Personligt køkken
Nettoline fremstilles på egen fabrik i Aulum, hvor en stab af ca. 80 medarbejdere sikrer
kvaliteten af køkkenerne, der sælges som tre servicepakker: Gør-det-selv, samlede
elementer leveret fra fabrikken og samlet levering af elementer til montering hos kunden.
Siden TCM Groups overtagelse af Nettoline og ansættelsen af den erfarne køkkenmand,
Erik Theill Christensen, som administrerende direktør har køkkenvirksomheden arbejdet
med at effektivisere produktion og logistik med hurtig levering samt udvikle produkter og
koncepter for personlige køkkener i høj kvalitet til en pris, som alle har råd til.
På butikssiden er kæden inden for det seneste år udvidet med tre Nettoline butikker i
henholdsvis Silkeborg, Aarhus og Hillerød og en ny ejer i København.
”Nu glæder vi os til at udvide på Lolland-Falster med et stærkt team af erfarne
køkkenfolk,” siger Nettolines administrerende direktør Erik Theill Christensen, der
påpeger:
”Vi rammer meget præcist behovet for prisbillige køkkener i god kvalitet hos forbrugere,
som drømmer om et personligt køkken til en overkommelig pris, og som de selv kan være
med til at montere.”
Erfarent team bag ny butik
Et stærkt trekløver af erfarne køkkenfolk står bag den 220 kvm. store butik centralt
beliggende i Nykøbing Falster. Synergien og kendskabet til Nettoline sikres af ejeren af
Nettoline i Nakskov, Ronni Hansen, der er medindehaver. Montering og service står den
anden ejer, tømrer Leif Nielsen, for, mens den tredje ejer, Daniel Nielsen, med en
baggrund fra andre køkkenbutikker vil varetage den daglige ledelse.

Om Nettoline A/S
Nettoline A/S, der er et datterselskab i TCM Group A/S, fremstiller køkken, bad og
garderobeinventar på egen fabrik i Aulum, hvor der er ansat ca. 80 medarbejdere. Produkterne
sælges som fladpakkede eller samlede skabe til primært DIY-forbrugere og mindre håndværkere
via et selvstændigt net af forhandlere i Danmark, Norge og Sverige samt webshops. Yderligere
oplysninger på www.nettoline.dk.

Billede: Nettoline A/S åbner ny butik i Nykøbing Falster, hvor kunderne bl.a. kan opleve et
køkkendesign med fronter i massivt egetræ, Stecca.
Yderligere information:
TCM Group A/S: Administrerende direktør Ole Lund Andersen., Tlf.: (+45) 97 43 52 00
Nettoline: Administrerende direktør Erik Theill Christensen, Tlf: (+45) 40 32 78 64

