
 	

 

eurodan-huse vælger Svane Køkkenet som ny 
leverandør 
 

eurodan-huse skifter til Svane Køkkenet som leverandør af køkken, bad og skydedøre. Med den 
nye aftale bliver Svane eneleverandør til de cirka 500 nye huse, som eurodan-huse årligt opfører. 

eurodan-huses kunder får med aftalen dansk producerede køkken, bad og skydedøre af høj 
kvalitet med flere muligheder for at vælge design, materialer, funktionalitet og farver. En af 
fordelene for huskøberne er, at skabe, bordplader og skydedøre produceres efter ordre på Svane 
Køkkenets fabrikker i Tvis og Aulum. Derfor kan familien, der bygger nyt hus, få køkken og bad, 
præcis som de ønsker. Og uden lang leveringstid. 

-Svanes design og kvalitet er et stort plus for vores huskøbere, siger Thomas Dahl, adm. direktør 
eurodan-huse og tilføjer: 

-Familien ønsker at sætte sit individuelle og personlige aftryk på deres nye drømmehus. Det 
gælder også i indretningen. Svane er med til at opfylde dette ønske. Du kan komme med en farve, 
og vi leverer den. Vil du have specielle mål, træsorter osv., kan det leveres. 

-Det er en stor fleksibilitet, som kun Svane kan levere og tilmed til en konkurrencedygtig pris. 
Derfor har vi indgået det nye samarbejde. 

-eurodan-huse står netop for, at vi bygger individuelle drømmeboliger til familien. Ikke et typehus. 

Svane Køkkenet er en del af TCM Group, der er den tredje største producent af køkken, bad og 
garderobeløsninger i Skandinavien. Aftalen med eurodan-huse er med til at fortsætte væksten i 
Svane Køkkenet. 

Ole Lund Andersen, adm. direktør, Svane Køkkenet udtaler: 

- eurodan-huses og Svane Køkkenets fokus på design og kvalitet er helt på linje. I Svane Køkkenet 
kræser vi for detaljen og de små ting, der gør den store forskel. Sammen med eurodan-huse 
tilbyder vi huskøbere en fleksibilitet og muligheder for valg, som ikke fås andre steder, og det er et 
godt udgangspunkt for at vokse sammen i de kommende år i et meget konkurrencepræget 
marked. 

Gennem Svane Køkkenets 27 butikker i hele landet vil eurodan-huses kunder kunne få inspiration 
og rådgivning til at designe deres køkken, bad og garderobe.  

 

 



 	

Om eurodan-huse 

eurodan-huse er dansk og familieejet, og det ene af Danmarks tre store familiehus byggefirmaer. 

I seneste regnskabsår 2016/17 var nettoomsætningen 759 millioner kroner, en vækst på 37 
procent og resultatet før skat landende på 48,3 millioner kroner. 

Kundedialog og tryghed er kerneværdier for eurodan-huse og for familien, der skal bygge nyt. 
Derfor tilbyder eurodan-huse eurodan-total, hvor familien først betaler den dag, de får nøglerne til 
de færdige hus, uden rente og gebyrer. Desuden befrier eurodan-total familien for alt 
myndighedsarbejdet og finansierer hele byggeprojektet. Noget også familiens advokat og bank kan 
lide. 

Familiejet betyder, at virksomheden ikke bare en arbejdsplads, men en del af dna. Medarbejderne 
og ledelsen er engageret i at udvikle og investere i virksomheden og i tilfredse kunder, der vil 
anbefale eurodan-huse til deres venner. 

 

Om TCM Group 

TCM Group er en af Danmarks førende og mest innovative producenter af køkken, bad 
garderobeløsninger. TCM Group står bag Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og Kitchn, 
der sikrer et bredt produktsortiment på tværs af kundegrupper og prisklasser. TCM Group 
producerer også gør-det-selv løsninger, der blandt andet sælges i byggemarkeder under 
forhandlernes egne brands (private label). Alle produkter er dansk design og produceret i Danmark 
med udgangspunkt i en stolt tradition for god kvalitet og godt håndværk. TCM Group, der i 2016 
omsatte for 600 mio. kr., beskæftiger ca. 330 medarbejdere. 


