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ANTIQUE LIFESTYLE  

– Et snedkerkøkken af eksklusivt håndværk i den ægte romantisk landstil 
 

Blandt vores køkkenkollektioner finder du dette smukke design i særklasse. Det har masser af udstråling til den romantiske indretningsstil, som helt 

sikkert vil fascinere enhver, der kommer i dit hjem.  

 

Antique Lifestyle er snedkerhåndværk med æstetiske detaljer. Køkkenet har et udtryk af både charmerende hverdagshygge og elegance, som giver din 

køkkenindretning sit helt eget særkende og identitet.  Det harmonerer ind i den skandinaviske indretningsstil med lys og enkelthed samtidig med, at 

designet giver behagelig hygge uden at være overpyntet. Bag det smukke ydre gemmer der sig komfort og moderne funktionalitet. Alle beslag, 

skuffeskinner og indretning er top aktuelle, så funktionaliteten vil forkæle og berige oplevelsen, når du arbejder i køkkenet.  

 

FRA IDÉ TIL STJERNESTATUS 
 

Designet er blevet en køkkenklassiker, som med årene har opnået en vis stjernestatus. For at finde årsagen hertil, skal vi to årtier tilbage, hvor en kunde 

kontaktede os med en klar forestilling om, hvordan hendes drømmekøkken skulle være. Opgaven var spændende og samtidig udfordrende, for vi ville 

skabe det helt rigtige udtryk og mestre detaljernes kunst - uden at overdrive. Det skulle være i den romantiske engelske landstil og udstråle nostalgi, 

men samtidig passe ind til den danske hygge.  

Den originale farve på køkkenet spillede også en væsentlig rolle. Den skulle passe ind i det nordiske køkkendesign og for at opnå den ønskede effekt, 

måtte vi igennem mange farveprøve, inden den helt rigtige nuance blev skabt. Det var afgørende for os, at det poetiske spil mellem lys og skygge i de 

antik hvide fyldningslåger udstrålede varme og charme til rummet uanset årstid. Derfor er køkkenet så velegnet i mange boligformer, da designet 

ligesom integrerer sig og falder harmonisk ind i de forskellige boligtyper i land og by  

 

- Ganske enkelt, så er designet blevet en klassiker, fordi vores kunder forelsker sig i det.  

 

DET ÆGTE DESIGN 

 

Stilen er siden blevet efterlignet i køkkenbranchen gennem årene, men vores originale design har sin helt egen finish, hvor der kæles for hver detalje 

efter fine håndværkertraditioner og med de bedste materialer. Vi fremstiller stadig efter de originale tegninger på vores køkkenfabrik og hver eneste 

løsning tilpasses efter individuelle mål. Det sikrer, at alle håndlavede detaljer passer med millimeter nøjagtighed, når løsningen monteres af vores 

fagkyndige snedker.  

 

Mens det ydre er forblevet uforandret i sit oprindelige design, så opgraderes køkkenets funktionalitet løbende med de nyeste indretninger, beslag og 

lukkefunktioner. F.eks. har skufferne naturligvis fuldudtræk, Blumotion, så de kan udnyttes maksimalt mens de lukker let og lydløs med Softlock. 

Ligeledes kan designet få tilført funktioner fra ELEVATION med f.eks. hæve/sænke systemet, så hele køkkenøen kan højdejusteres og ønsker man 

designet i en anden farve, er dette selvfølgelig også muligt. 

 

Kunden, der fik sin drøm opfyldt for år tilbage, kan fortsat opleve, at hendes køkken ikke på noget tidspunkt har mistet sin authensitet men fortsat er i 

tidens trend. Designet har ingen alder men er tidløs moderne og det gør, at køkkenet tilfører boligen værdi, der holder ind i fremtiden. 
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