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Tvis, den 14. december 2017 

 
 
Svane Køkkenet lancerer 2018 køkkenserie 
  
Svane Køkkenets 2018-køkkenserie - RAW- appellerer til det eksklusive og præsenterer en række 
specialudviklede elementer og tilbehør som blandt andet stenbordplader og vinskab. 
 
Svane Køkkenet, der er en del af TCM Group, præsenterer med RAW en ny køkkenserie, der går på tværs af 
de foregående syv års køkkendesigns, baseret på et eksklusivt finérmateriale udført i mørkt egetræ.  
 
”Tilbage i 2010 lagde vi en innovations- og designstrategi, som vi har fulgt lige siden med lanceringen af et 
nyt køkkendesign hvert år. Det har i høj grad medvirket til Svane Køkkenets markante fremgang og unikke 
position som køkkenbranchens toneangivende og innovative brand,” siger administrerende direktør Ole Lund 
Andersen, TCM Group. 
 
I RAW-serien kombinerer Svane Køkkenet træ med metaller og nye materialer og mørke farver, og samtidig 
præsenteres en række specialudviklede elementer og tilbehør som stenbordplader, armaturer og vaske i 
porcelæn. 
 
”Butiksejerne er begejstrede for RAW og 2018 nyhederne, som giver dem nye muligheder for at kombinere 
køkkendesigns, materialer og farver til unikke køkkenindretninger til kunder, som tør lidt mere. Forbrugerne 
efterspørger mere eksklusive produkter, og udover at selve designet og udtrykket er mørkt og elegant, 
lancerer vi også et unikt vinskab,” siger Ole Lund Andersen. 
 
RAW præsenteres den 4. januar i Svane-kædens 27 butikker i Danmark, men kan allerede fra den 18. 
december opleves i tv-reklamer på TV2 samt i trykte medier.  
 
TCM Group står også bag Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. 
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Om TCM Group 
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 
øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de 
sælges gennem 125 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private 
label-køkkenmærker gennem flere end 150 gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige 
køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk. 


