
 

Premiere i Lyngby 
 
Efter ombygning folder Svane Køkkenet i Lyngby sig ud som rendyrket 
koncept-store. 7. januar genåbnes med 4 Days of Design 
 
Et nytænkende koncept for fremtidens showroom for køkkener får premiere, 
når Svane Køkkenet i Lyngby den 7. januar genåbner efter en større renove-
ring.  
 

”Butikken bliver en rendyrket koncept-butik indrettet som et showroom med 
fokus på godt design. Kunderne får oplevelser, hvor køkkenet er iscenesat i 
et rumligt og designinspireret boligmiljø,” siger butikschef Lars Olsen, Svane 
Køkkenet i Lyngby. 
 
Ombygningen har skabt rum til at vise hele den nye køkkenkollektion fra 
Svane Køkkenet, MS12, under de kommende 4 Days of Design fra den 7.-10. 
januar.  
 
”Danskerne har genfundet lysten til at investere i nye køkkener, og de er vil-
de med godt, dansk køkkendesign. Vi satser derfor på at vise det nye show-
room-koncept her i Lyngby, hvor vi oplever markant interesse fra boligejerne 
i området nord for København.” 

  

Køkkendesign 2016 i massivt træ 

Samtidig med åbningen præsenterer Lyngby-butikken Svane Køkkenets bud 
på dansk køkkendesign 2016. Det er en hel køkkenkollektion, MS12, i et 
eksklusivt design og massivt asketræ. Trækøkkenet, der har været dømt ude 
i nogle år, er tilbage i en moderne version, hvor træet mikset med lakerede 
overflader og andre materialer. 

MS12 er udstyret med den nyeste teknologi, som udnyttes i flere features 
som f.eks. en Move Section, som kan bevæge en hel køkkenø 20 cm. op og 
ned. En anden feature er en Hide-Away Wall, hvor lågerne let kan skydes for 
og gemme en hel væg med køkkenmaskiner, kogesektion og krukker. 

”Danskerne er igen parate til at betale for eksklusive produkter i et fedt, 
dansk design og udstyret med alle de smarte features, som teknologien mu-
liggør,” siger kædechef Torben Nielsen. 

”I de seneste år har vi fokuseret på at vise danskerne, at vi kan skabe godt 
design til en overkommelig pris, og det vil vi stadig gøre. Nu forsøger vi sam-
tidig at hæve barren med en eksklusiv køkkenkollektion, hvor den kvalitets- 
og designbevidste kunde kan skrue op for blusset med massivt træ og smar-
te features.”  
 

 


