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WOODLIVING LIFESTYLE                                   

- mere end kun noget genbrugstræ                           
 
Når man som os holder af gennemtænkt køkkendesign og godt håndværk, så er det også nærliggende at 
beskæftige os med genbrugstanken. Solidt gammelt træmateriale sendes stadig ofte til forbrænding, hvilket 
belaster miljøet. Men ofte er materialet ikke udrangeret, selvom det må vige pladsen for nyt. Hvorfor lade det 
gå til spilde? Hvorfor ikke bevare, genoplive og nyttiggøre disse ressourcer? 

  
Om det var et forsyn eller tilfældigt. På en messestand i København fik vi øje på WOODLIVING, som 
præsenterede deres møbelprodukter af genbrugstræ. Vi havde set virksomheden på DR1, hvor de har deltaget 
i TV- programserien, "Fra YT til NYT" og vi kom straks i dialog med indehaverne Peter og Jeppe Rose.  

  
Fælles værdier og holdninger - "Jeg var en smule forbeholden i starten. Hvordan kunne vi anvende genbrugstræ 
i vores køkkendesign og produktion? Men inden længe gik snakken med spændende idéer og vi kunne se 
muligheder for at skabe noget nyt og anderledes i en tidsånd, hvor genbrug har fået større værdi og 
påskønnelse." Direktør Johnny Petersen fortsætter, "Jeg har altid været betaget af træmaterialet og derfor er 
det også en fornøjelse at opleve, hvordan gammelt træ kan vækkes til live igen og hvordan dygtige 
håndværkere, som Peter og Jeppe Rose formår at genanvende træet i ny sammenhæng - og hvis nogen har 
sans for at sammensætte og håndbearbejde genbrugstræ, så er Woodliving det perfekte match til Sønderborg 
Køkkenet."  

  
Den lille portion nysgerrighed på messen gjorde, at der opstod fælles idéer og derfra var der ikke langt til 
handling. Et samarbejde mellem Woodliving og os blev iværksat og sammen har vi nu udviklet et helt nyt 
køkkenkoncept, hvor Woodliving står for bearbejdning og fremstilling af træmaterialet, mens Sønderborg 
Køkkenet står for design, produktion og levering. Køkkenprojektet kan i øvrigt følges på TV i programserie "Fra 
YT til NYT" -  sæson 2, idet DR1 har fulgt Woodliving under processen og været på optagelse hos os i Sønderborg.  

  
Hvert køkken bliver et unika – Man kan vælge forskellige sammensætninger som f.eks. med eller uden 
farvestriber, om brede eller smalle stave osv. Træet kan f.eks. være fra et flot gammelt kirkegulv, loftbjælker 
fra en herregård, et bondehus eller et slot og ønsker man at se og høre mere om genbrugstræet, så er man 
altid velkommen til at kontakte Woodliving herom.  
 
Vi kan nu sammen med Woodliving tilbyde familier at få et drømmekøkken med en enestående stemning ved 
genanvendelse af smukt genbrugstræ, som håndbearbejdes nænsomt. Træets patina bevares og det samles 
til et unika med masser af oplevelse og udstråling. Woodliving Lifestyle er et køkkendesign med datid, nutid 
og fremtid.    
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