
Plan realiseres trods energikrise
Sønderborg Køkkenet åbner nyt Design Center på Klaregade 35 i 
Odense. Hermed ekspanderer vi vores forretning og muligheden 
for at servicere vores kunder på Fyn, helt tæt på.

Sønderborg Køkkenet er en sønderjysk forankret virksomhed med egen 
fremstillingsfabrik og snedkerværksted. Vi er bosat i Sønderborg, hvorfra vi i mere 
end 40 år har skabt unikke og individuelle designløsninger til køkken, bad, bryggers 
og garderobe. Vores koncept bygger på skræddersyet kvalitet. Vi værner om tidløst 
design og godt håndværk med stilarter, der spænder fra klassisk romantik til 
nordisk minimalisme. Takket være et stærkt lokalmarked er vi klar til at udvide 
vores aktiviteter til Odense, der er udvalgt som lokation på vores nye Design Center, 
som åbner den 3. oktober 2022.

Om selve beslutningen bag udtaler Chris Christensen, direktør hos Sønderborg 
Køkkenet: “Siden jeg overtog virksomheden i oktober sidste år, har jeg haft øje 
på Odense som stedet, hvor vores nye Design Center skulle ligge. Vi vil gerne 
være mere synlige i det danske gadebillede og håber, at det bliver starten på et 
fremtidigt ekspansionseventyr. Vi er klar over, at Danmark står midt i en energikrise 
som giver visse udfordringer for alle. Når det er sagt, så tror jeg på, at vi kan 
opbygge et godt fundament for udvikling af bolig- og indretningsbranchen og stiller 
os til rådighed som en ny mulighed for fynboerne. Vi glæder os i hvert fald til at 
byde velkommen og komme i gang.”

Det nye Design Center varetages af Svitlana Kokoshyna, som er indretningsarkitekt 
og projektrådgiver hos Sønderborg Køkkenet. Svitlana er et stort talent indenfor 
indretning af køkken, bad, bryggers og garderobe og er særdeles god til at rådgive, 
når der skal findes løsninger på en hvilken som helst udfordring.

Åbningen markeres med et uformelt åbent hus arrangement den 3. oktober 2022 
kl. 10.00 - 16.00. Vi ser frem til at åbne døren til fynske indretningsdrømme. For 
yderligere information står vi til rådighed på tlf. 74 42 92 20.

Med venlig hilsen

Irene Benthin
SØNDERBORG KØKKENET
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