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Tvis, den 11. december 2017

Tvis Køkkener åbner to nye butikker
Tvis Køkkener, der er en del af TCM Group, styrker i starten af 2018 sin position i Syd- og Sønderjylland
med åbning af to nye køkkenbutikker i henholdsvis Aabenraa og Esbjerg. Dermed kommer Tvis Køkkener
op på 22 butikker i Danmark.
”Som en del af TCM Groups overordnede vækststrategi ønsker vi at styrke Tvis Køkkener som kæde ved at
engagere dygtige forhandlere i de geografiske områder, hvor kæden hidtil har været svagt repræsenteret.
Derfor er vi glade for at kunne byde velkommen til to nye butiksejere i det syd- og sønderjyske område,”
siger adm. direktør Ole Lund Andersen, TCM Group, der også står bag Svane Køkkenet, Nettoline og kitchn.
Tvis Køkkener, der også har seks butikker i Norge og en på Færøerne, har fortsat plads til at vokse i
Danmark, blandt andet i Aalborg-området det såkaldte trekantsområde i Jylland samt på Sjælland.
”Vi har stærkt fokus på at udvikle Tvis Køkkener til en landsdækkende kæde inden for en kortere årrække,
og derfor søger vi intensivt efter dygtige, selvstændige køkkenforhandlere,” siger Ole Lund Andersen.
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TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler.
Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt
håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de
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