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Svane Køkkenet åbner ny butik i Norge 
  

Svane Køkkenet, der er en del af TCM Group, styrker sin position i Norge med en butik i Trondheim som et 

led i strategien om at vokse i Skandinavien. 

 

TCM Group, der også står bag Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn, er tilstede med flere brands i Norge, men 

med åbningen af en Svane-butik i Trondheim placerer TCM Group sig i en ny strategisk vigtig by.  

  

”Vores strategi er at åbne 8-12 nye butikker i Norge på kort til mellemlang sigt. Svane Køkkenet er allerede 

kendt i Norge, og vores mål er, at Svane Køkkenet bliver fuldt udbygget som en kæde med 15-20 butikker. 

Vi er meget tilfredse med at kunne tiltrække nogle meget erfarne norske køkkenfolk til at åbne Svane-

butikken i Trondheim,” siger administrerende direktør Ole Lund Andersen, TCM Group. 

 

Svane Køkkenet forventer at kunne slå dørene op til butikken i Trondheim i slutningen af 2018 eller starten 

af 2019, hvorefter der vil være i alt 7 Svane-butikker i Norge. Med åbningen af Svane Køkkenet i Køge 

omkring årsskiftet vil der desuden være 28 Svane-butikker i Danmark. 

 

Svane Køkkenet lancerer hvert år en ny og innovativ køkkenserie. 2018-serien RAW, der er udført i mørkt 

egetræ, kombinerer træ med metaller og nye materialer som stenbordplader, armaturer og vaske i porcelæn, 

har fået en rigtig god modtagelse og har bidraget til, at TCM Group har fået en god start på året. 

 

”Vi har i første kvartal fortsat vores vækstrejse med en underliggende vækst på ca. 10%, når vi blandt andet 

justerer for antallet af produktionsdage. Særligt RAW-serien fra Svane Køkkenet er blevet modtaget rigtig 

godt, og det understreger vigtigheden af vores fokus på innovation. Vi er tilfredse med, at vi kan tiltrække 

nye forhandlere i både Danmark og Norge og dermed udbygge antallet af butikker”, siger Ole Lund 

Andersen. 
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Om TCM Group 

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. 

Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt 

håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de 

øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de 

sælges gennem ca. 125 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group 

private label-køkkenmærker gennem gør-det-selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger 

i Norge. For yderligere oplysninger se www.tcmgroup.dk. 

http://www.tcmgroup.dk/

