
 

 

Svane Køkkenet i Kolding genåbner  

Jan Christensen fra Svane-butikken i Vejle og butikschef Christian 
Grønne forener kræfterne om at skabe et stærkt køkkencenter i Tre-
kantsområdet. Svane Køkkenet i Kolding åbner som rendyrket koncept-
store. 

Svane Køkkenet i Kolding genåbner i foråret som helt ny konceptstore ind-
rettet af kædens egen arkitekt, Rolf Birk, hvor det nyeste køkkendesign bl.a. 
Nature by Svane præsenteres i udstillingen. 
Bag den nye butik står et partnerskab mellem butikschef Christian Grønne 
og indehaveren af Svane Køkkenet i Vejle, Jan Christensen. I fællesskab vil 
de udvikle forretningen i Kolding og styrke Svane Køkkenets position i hele 
Trekantsområdet: 
”Christian Grønne er en erfaren køkkenmand, som har mod på at starte 
selvstændigt. Sammen står vi med et stærkt brand, et godt team og et nyt 
butikskoncept, som kan skabe vækst i et ekspansivt område,” siger indeha-
ver Jan Christensen, Svane Køkkenet i Vejle. 
 
Teamet i Vejle bidrager med ekspertise inden for erhvervsmarkedet, som 
dækker husfirmaer, boligforeninger og private developer-projekter. Christian 
Grønne bringer 15 års erfaring fra køkkenbranchen med sig og vil sammen 
med foreløbigt  to konsulenter fokusere på at finde de gode løsninger til pri-
vate køkkenkunder: 
”Svane Køkkenet står for dansk design og dansk produktion og er nok det 
køkkenbrand, der har det bredeste sortiment. Vi kan tilbyde både små og 
prisfornuftige løsninger til mindre boliger og det eksklusive design til patri-
ciavillaer,” siger butikschef og medindehaver Christian Grønne med tilføjel-
sen: 
”Netop det brede sortiment giver os mange tangenter at spille på, men også 
mulighed for at udfordre de kunder, der kommer ind i butikken." 

  
Designkøkkener rulles ud 

Butikken ved Kolding Storcenter bliver i øjeblikket gennemgribende renove-
ret og åbner i det tidlige forår med de nyeste køkkendesigns: 
”Butikken åbner som en rendyrket konceptstore indrettet af arkitekt, MAA 
Rolf Birk, der også er arkitekten bag vores køkkendesign,” siger Christian 
Grønne. 
 
Det ny partnerskab hilses velkommen af kædechef Torben Nielsen, der er 
glad for at kunne sætte Kolding på landkortet igen: 
”Det er et stærkt og fagligt dygtigt makkerpar, som helt sikkert  

kan drive væksten i Trekantsområdet, hvor der er fart på udviklingen på bå-
de privatbolig- og erhvervsmarkedet,” siger Torben Nielsen. 



 
 

 

 
Svane Køkkenet oplever en stærkt stigende interesse for at investere i nye 
køkkener og bad, og det innovative design har sammen med en god kvalitet 
skabt en tocifret fremgang i omsætningen i 2015. Med lanceringen af en 
eksklusiv køkkenkollektion med bl.a. MS12 designet i massivt asketræ, har 
Svane Køkkenet lagt an til yderligere vækst i 2016. 
 
Ombygningen af Kolding-butikken til et konceptstore er et led i kædens stra-
tegi om at opgradere på butikssiden med dygtige ledere, nye butikskoncepter 
og åbning af nye butikker samt øget fokus på erhvervsmarkedet. 

  
 


