
Tvis Køkkener sætter Grenaa på landkortet 

 
Lokalt køkkenfirma skyder året i gang med åbningen af 
Tvis Køkkeners nye butik i Grenaa. 
 
Niels Melin Nielsen er manden i spidsen for den nye Tvis Køkkener butik i Grenaa, 
suppleret af indretningskonsulent Christine Bjerregaard. På Trekanten 44 A– en velkendt 
køkkenadresse i byen – skydes det nye år i gang med åbningen af en fuldstændig 
nyindrettet køkkenbutik, der rummer alt i løsninger til køkken, bad og garderobe. 
 

Lige nu arbejdes der på højtryk for at blive klar til åbningen af butikken, som åbner 
officielt onsdag d. 1. februar 2017. Den 4.-5. februar 2017 bydes der velkommen til 
åbent hus, hvor den spritnye butik kan opleves.  
 
Erfaren køkkenfirma med fod på lokalmarkedet 
Lokale Niels Melin Nielsen vil komme til at stå i spidsen for forretningen suppleret af 
Christine Bjerregaard. De er begge erfarne inden for køkkenbranchen, og de har begge 
mange år på bagen som indretningskonsulenter - fra d. 1. januar 2017 står der Tvis 
Køkkener på deres visitkort. Køkkenforhandleren, som de senere år har haft et andet 
køkkenbrand på butiksfacaden, skifter nu til Tvis Køkkener som leverandør og 
samarbejdspartner, og starter således et nyt kapitel i butikken: 
 
”Efter en rigtig god snak med Tvis Køkkener blev vi enige om at starte et samarbejde. 
Brandets kvalitet og sortiment passer godt til vores køkkenbutik og den kundegruppe vi 
har,” fortæller Niels Melin Nielsen. 
 
Begge har et godt lokalt kendskab og netværk, hvor de  servicerer både privat- og 
projektkunder – noget som de agter at fortsætte med som forhandler af Tvis Køkkener.  
 
Tvis Køkkener glade for nyt samarbejde 
Hos kædechef for Tvis Køkkener, Per Sander, er der også stor glæde og tilfredshed med 
det nye samarbejde og med, at Tvis Køkkener nu sætter Grenaa og byens opland på 
landkortet. 
 
”Med åbningen af Tvis Køkkener i Grenaa får vi dækket Østjylland helt af på landkortet, 

og vi er glade for, at vi nu kan servicere vores kunder på Djursland lokalt,” fortæller Per 
Sander og tilføjer: 
 
”Vi ser virksomheden som en god og stærk samarbejdspartner, der passer godt sammen 
med de vestjyske dyder, som vi er stolte af hos Tvis køkkener – vores håndværk, gode 
kvalitet og stabile medarbejdere, der ser værdien i måden vi servicerer vores kunder på.” 
 

  
 
 
 
 


