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Svane Køkkenet åbner ny butik i Køge
Svane Køkkenet, der er en del af TCM Group, styrker sin position på Sjælland med etableringen af en ny
butik i Køge.
”Som en del af TCM Groups overordnede vækststrategi ønsker vi at styrke vores kæder ved at finde dygtige
forhandlere og franchisetager. Køge by og opland er et vækst- og udviklingsområde, hvor der nu og i de
kommende år bygges mange nye boliger, så det er helt oplagt at Svane Køkkenet skal være til stede her. Og
vi er rigtig tilfredse med, at det er lykkedes at få nogle erfarne køkkenfolk med om bord i Svane-kæden til at
drive og styrke køkkensalget i Køge-området,” siger administrerende direktør Ole Lund Andersen, TCM
Group.
Svane Køkkenet, der også har seks butikker i Norge, har med den nye butik i Køge i alt 28 butikker i
Danmark.
”Vi er vokset markant i de senere år, men er fortsat på udkig efter franchisetagere til nye Svane-butikker på
de rigtige placeringer rundt om i landet. Det kunne for eksempel være på Bornholm,” siger Ole Lund
Andersen.
Svane Køkkenet lancerer hvert år en ny og innovativ køkkenserie og har netop lanceret 2018-serien RAW.
RAW-serien, der er udført i mørkt egetræ, kombinerer træ med metaller og nye materialer som
stenbordplader, armaturer og vaske i porcelæn.
TCM Group står også bag Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn.
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