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velkommen til 
svane lookbook
inspiration
Du får hermed et bredt og inspirerende udsnit af vores 

mange køkkendesigns. Du kan møde både de kendte 

som nye klas sikere samt blive inspireret af en række 

spændende køkkencases fra det virkelige liv. 

Den første køkkenoplevelse, som vi vil give dig er vores 

2016 nyhed - MS12. Vi fusionerer to af vores mest po-

pulære designs lige nu, S12 og MASSIV. Oplev de for-

skellige varianter af udtryk. Primært i ask, som er den 

mest toneangivende tendens lige nu. MS12 findes i 5 

forskellige træsorter. Rammen er altid hvidmalet.

Hos Svane Køkkenet finder du køkkener i alle 

prisklasser – alle i den kendte og gode Svane kvalitet.

Når du har samlet inspiration – og fået appetit på mere 

på svane.com, glæder vi os til byde dig velkommen hos 

Svane Køkkenet for en indledende snak om dit projekt. 

Vi lover dig en oplevelse af ubegrænset køkkenglæde.

100% dansk design
100% dansk produceret

Skræddersyet

Fabrikken bag Svane Køkkenet er den eneste danske 

køkkenfabrik, hvor alle materialer er lavet i Danmark. 

Det er gennemført dansk produkt med stort fokus på 

danske arbejdspladser. Designet er innovativt, fås i alle 

prisklasser og er i en høj kvalitet.

Vi tager udgangspunkt i dine individuelle behov, din fam-

ilie – og din personlige smag. Du skal have den rigtige 

løsning til den rigtige pris. Det er nemlig DIT køkken det 

hele handler om.

Livet er ikke så firkantet – hos Svane Køkkenet.

Svane Køkkenets indretningskonsulenter besøger dig- og 

opmåler dit køkken. På den måde er vi nemlig sikre på, 

at du får den helt rigtige løsning til dit hjem.

professionel Rådgivning

Der tages forbehold for produktudvikling og ændringer i produktet samt 
trykfejl. Se mere på svane.com. De anførte priser er vejledende udsalgspriser. 
Vi tager forbehold for prisreguleringer. Version 5. Foråret 2016.

Papiret, som Svane Lookbook er trykt på, er FSC® mærket, 
hvilket betyder at i en FSC® skov bliver der ikke fældet mere 
træ, end skoven selv kan nå at reproducere.

Dyre- og plantelivet bliver beskyttet i skoven bl.a. ved at dele 
af skoven fredes. Samtidig er de mennesker, der arbejder i 
skoven, sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig 
betaling for deres arbejde.
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Af mennesker – til mennesker 

Vores grundlæggende filosofi er, at du skal have præcist det 

køkken, du ønsker dig. Det skal leve op til dine forventninger 

om godt design, høj kvalitet og brugbarhed.

Hvad er det så lige, vi kan, der er så specielt? 

I bund og grund handler det om tre simple ting; design, kvalitet 

og fleksibilitet. Kvaliteten af et Svane køkken er i orden. Det 

med fleksibiliteten handler om en kompromisløs tilgang til 

hele tiden, at udvikle og tilpasse vores sortiment efter vores 

kunders behov – og ikke omvendt. 

Vi inspireres af hverdagen og livet i køkkenet – såvel som store 

globale trends og tendenser. Vi arbejder ud fra en bevidst de-

signstrategi der, helt enkelt, handler om, at vi vil være markeds- 

ledende. Da det er en forudsætning for at udvikle nye innova-

tive- og funktionelle løsninger til den kritiske forbruger. 

Vores tilgang til og fokus på design, er en af grundstenene i 

vores DNA. Derfor designbeskytter vi flere af vores kerne-

produkter.

Rolf Birk, Arkitekt MAA, 

Svane Køkkenet

100% svane
dansk design
strategi

Arkitekttegnet
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Svane Køkkenets model, MS12, 
er fusionen af to af vores mest 
populære designs lige nu – S12 
og MASSIV.

MS12 er kombinationen af 
massivtræ og lakeret mø bel-
plade. Kontrasten mellem den 
skarpe hvide møbel ramme, 
og det bløde smukt forarbej-
det massivtræ gi ver MS12 sit 
enestående møbeludtryk og 
visuelle sær præg. Naturen, 
kombinationer og kontraster er 
tre af tidens stærkeste  bolig- og 
møbeltrends. Vi smelter de tre 
tendenser sammen i ét design 
– MS12.

Kr. 97.280

Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer, 
vask, armatur og montering.

Neff hvidevarer og emfang Bordplade i 30 
mm ask med stålvask fra Blanco og 20 
mm Corian. Plankespisebord i 40 mm ask 
med bordbukke i sort eg.

ms12®

en naturlig
fusion

MS12 - Ask
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Svane Køkkenets egen arkitekt 
Rolf Birk, Arkitekt MAA, har 
udtænkt et smart og praktisk ben 
system til spiseborde, så du kan få 
dit helt eget unikke spisebord. 
Bordbenene laves i ask og eg, 
som er de massiv træsorter, som 
findes i Svane Køkkenets sorti-
ment. Det er ligeledes muligt at 
få bordpladen i laminat eller lino-

leum med massivtræs ben under. 
Plankebordene laves af hele 
træstammer, og har naturlige 
smukke fejl i form af knaster 
og revner, samt de farver der er 
i træet. Under stellene til spise-
bordene laves i en 2-bens, 3-bens 
og 4-bens udgave. Benene er 
kraftige massivtræs understel, 
som olieres som en bord plade. 

MS12 - Ask

Historien bag ask
I nordisk mytologi er livets 
træ ”Yggdrasil” i nogle 
tilfælde omtalt som et 
vældigt asketræ. Plant-
edirektoratet anbefaler 
navnet “almindelig ask”, 
men i daglig tale kaldes 
arten for ask – et ord der 
er mere end 2000 år 
gammelt. Ask tilhører ol-
ivenfamilien (Oleaceae). 
Slægtsnavnet Fráxinus er 
et gammelt nordisk ord for 
vikingeskib. Vikingerne 
blev kaldt for ask-mænd. 
Den nordiske mytologi 
fortalte, at hele verden var 
et kæmpestort asketræ – 
Ask Yggdrasil.
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Kr. 73.870

Prisen er inkl. bordplade, vask, 
hvidevarer og armatur.

Ekskl. spisebord og montering.

Neff hvidevarer. Svane emhættekasse 
med Gerson indsats. Bordplader i 20 

mm og 40 mm laminat med ask 
forkant. Vask og armatur fra Blanco.

Køkken
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Oplev de nye smarte funktioner, 
Move Section og Hide Away Wall.
Move Section er en fritstående 
hæve/sænke ø, der betjenes 
med et rundt betjeningspanel, 
som fræ ses ind i bordpladen. 
Pa ne l   et er med børnesikring, så-
le des det skal låses op inden det 
kan betjenes. Move Section an-
vendes til ø-løsninger med koge-

top eller vask og kan laves i den 
køkkentype, som du ønsker med 
kogeplade og/eller vask. 
Hide Away Wall er en smart måde 
at gemme køkkenets maskinpark 
af vejen. Produceres i hvilken som 
helst standard farve i Svane Køk-
kenets colour malede overflader. 
Låger kan være hvidmalet, colour 
eller fineret i ask eller eg.

MS12 - Move Section

Neff hvidevarer.
Svane emhættekasse med Gutmann indsats.
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Nytænkende teknologi i køk-
kenet. Vores helt nye hæve/
sænke funktion gør det nu 
muligt, at tilpasse bordplade-
højden efter brugeren.
Med Move Section får du flek-
sibel og ergonomisk korrekt 
arbejdshøjde - uanset om du er 
voksen eller barn, høj eller lav.

Move Section teknologien er in-
tegreret i soklen, og kan højde-
justeres 20 cm. 

MS12 er et møbeldesign, der 
kan bruges i køkken, bad og til 
andre opbevaringsløsninger i 
resten af boligen.

Ms12®

NYHED MED 
FUNKTIONALITET

MS12 - Hide Away Wall
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I udkanten af et skovbryn i Holste-

bro faldt en familie på 4 for deres 

drømmehus. Alt blev ryddet, 

endevendt og bygget op i huset 

fra 1970. Naturlige materialer – 

træ og beton – blev valgt som 

gennemgående elementer i ind-

retningen. Sammen med hvide 

vægge og højt til loft er resultatet 

blevet helt fantastisk, gennemført 

og en daglig nydelse for familien.

 

MS12 køkkenet i sort eg har hoved- 

rollen i det store leverum, hvor 

rene linjer, symmetri og funk-

tionalitet er fuldkommen afstemt 

ned i mindste detalje, og som 

hænger sammen med resten af 

huset. Køkkenøen indeholder 

kogeø og vaskesektion. Bagerst 

ses det praktiske Hide Away skab 

med hvide skuffer og baldakiner i 

ask, som kan indeholde de store 

køkkenmaskiner, der er behov for 

i madlavningen.

MS12® 
NATUREN ER 
BUdT INDENFOR

MS12 - Naturen er budt indenfor
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Køkkener fra det virkelige liv
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Naturen kigger ind og går igen 
i fine detaljer i MS12 køkkenet. 
Ud over askehylder i højskabs-
væggen og Hide Away, er ask 
også valgt, som træsorten til 
barløsningen i køkkenøen og til 
hylderne i den lille smarte kaf-
febar med Siemens espresso-
maskine.  

Kontrasten mellem den hvide 
møbelramme og det smukt forar-
bejdet massivtræ i sort eg folder 
sig helt unik ud i dette køkken. 
Bemærk detaljen med endegav-
len, der er flot indrammet.

Se flere køkkencases fra det vir-
kelige liv på svane.com.

MS12 - Naturen er budt indenfor
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MS12 kan integreres fuldt ud med 
vores S12 serie, og kombineres frit 
med mange af Svane Køkkenets 
andre modeller.
MS12 findes i fem massive træ-
sorter: Tonet ask, natur eg, hvid-

tonet eg, sort eg og valnød. Ram-
men er altid hvidmalet.

Bemærk detaljen med Legra Box 
skuffer i rustfri stål. Flot kontrast 
til det bløde massivtræ look i ask.

MS12 - Ask

Kr. 91.080

Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer, 
vask, armatur og montering.

Neff hvidevarer og emfang. Bordplader i 20 
mm Corian og 20 mm granit. 

Messingvask og blandingsbatteri fra Blanco.
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MS12 - Sort Eg

Kr. 85.120

Prisen er ekskl. bordplade, vask, 
hvidevarer, armatur og mon tering.

Siemens hvidevarer. 
Blanco vask og armatur.
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Vi har udviklet et køkkendesign til 

dig. K står for kvalitet, K for kær-

lighed til håndværk og materialer, 

K for kreativitet og K for kool. K15 

er skarpt designet – helt ned i køk-

kenskuffen. 

Hos Svane Køkkenet er vores man-

tra at skabe køkkener i højeste 

kvalitet. Vi kæler for alle detaljer og 

gør vores yderste for at levere den 

bedste kvalitet hver gang.

Kr. 125.790

Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer, 
vask, armatur og montering.

Siemens hvidevarer. Svane emhættekasse 
med Gutmann indsats. Bordplader er i 20 
mm granit. Vask og armatur fra Blanco.

k15 - k for
kærlighed til
materialer

K15 Grå & SMART Hvid
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Øverste billede: K15 underskabe i 

niche og køkkenø i farverne Mørk-

grå og Gra phite. Reoler i Nordic ask. 

Hylder og skulpturel emhættekasse 

i mat chende farve. Højskabe og 

Hide Away Wall løs ning i hvidmalet 

med hvidmalet RETRO knop-greb. 

Spisebord fra Svane Køkkenet i sort 

laminat med forkant i tonet ask. 

Bordbensløsning i sort eg. 

Siemens hvidevarer.

K15 Grå & SMART Hvid
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Kr. 68.928

Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer, 
vask, armatur og montering.

Siemens hvidevarer og emfang.

Køkken
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Legra Box er det nyeste indenfor 

skuffedesign, og findes eksklusivt 

hos Svane Køkkenet. Legra Box 

skuffen kan vælges i hvid og rustfri, 

og gør den indvendige del af dit køk-

ken til en oplevelse i sig selv. Som 

den eneste skuffe på markedet, kan 

Legra Box skuffen kombinere vores 

grebsløse push-åbning med den 

behagelige soft-luk funktion.

Oplev det flotte design live i en af 

vores butikker.

K15 - Hvid
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Kr. 56.680

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur 

og mon tering.

K15 - Hvid

AEG hvidevarer og emfang.
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fleksibilitet
design
kvalitet

individuelle
tilpassede
løsninger

kvalitet
dansk
håndværk
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100% dansk

Hos Svane Køkkenet tror vi ikke på halve løsninger, når 

det gælder inventar til køkken, bad eller garderobe. Vi pro-

ducerer selv alle låger, elementer, bord plader og tilbehør på 

vores fabrik i Vestjylland. Vi er ’hands on’ fra idé til færdigt 

produkt, og ikke begrænsede af manglende muligheder 

hos underleverandører. Det giver en unik sammenhæng i 

hele vores sortiment, og total frihed, når vi udvikler nyt. 

Hele løsninger er din garanti for at få et produkt, der er 

gennemtænkt ned til mindste detalje.

I bund og grund handler det om tre simple ting; design, 

kvalitet og fleksibilitet. Kvaliteten af et Svane køkken er i or-

den. Det med fleksibiliteten handler om en kompromisløs 

tilgang til, hele tiden, at udvikle og tilpasse vores sortiment 

efter vores kunders behov – og ikke omvendt.

Vi har derfor det absolut største udvalg af skabs- og 

skuffebredder – og det vi ikke har, kan håndlaves i produk-

tionen. 

Designafdelingen brænder for innovation, nytænkning 

og dansk design, når det er bedst. Svane Køkkenet er 

branchekendt for klassiske og tidsløse designs, som har 

inspireret masser af kunder. Det er vi stolte af.

dansk design
dansk produceret
Dansk kvalitet

individuelle
tilpassede
løsninger
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Small Living er en global trend, 

som udfordrer vores måde at bo 

og indrette os på. Line og An-

ders har på 41 kvm. skabt en 

fantastisk og superfunktionel 

bolig. Alt i boligen er optimeret 

og gennemtænkt. Det gælder 

også Svane køkkenet, som er 

omdrejningspunktet for en travl 

hverdag.

Hele ideen bag det nye køkken 

har været at udnytte hver en 

kvadratcentimeter og optimere 

funktionaliteten. Køkkenet er ud-

styret med alle de gængse funk-

tioner, og i valget af elementer er 

der tænkt i opbevaring.

smart®

small living
småt & råt

Køkkener fra det virkelige liv
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Meget modigt har parret ladet loft og 

vægge fremstå i den oprindelige rå 

beton. Det rå og rustikke understreg-

es af krydsfiner-pladen på væggen 

bag køkkenbordet. En flot baggrund 

for det enkle, hvide køkkendesign i 

Svane Køkkenets SMART Køkken.

Som kontrast til de hvide køkken-

fronter står den sorte linoleums 

bordplade, sorte greb og en sortma-

let dør. Også det lille spisebord og de 

forskellige stole omkring det er sort-

malede.

Se flere køkkencases fra det virkelige 

liv på svane.com.
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SMART køkkenet er ikke bare et 

køkken. Men en idé om fleksibelt 

indretningsinventar til hele boli-

gen. Et koncept, der kan tilpas ses 

alle opbevaringsbehov, i alle bo li-

ger – i din individuelle stil.

SMART er muligheder, og findes 

i fire finértyper, 21 standard lak-

farver og mulighed for special-

farver. Skuffer i hvid, sort, grå 

eller massivtræ. Samt en næsten 

uendelig række af elementer og 

detaljer, der kan customizes din 

smag, dine behov og din bolig ind -

retning.

Lækre detaljer udvendigt, prak-

tiske features indvendigt. Det er et 

gen nemført SMART design. 

Kr. 86.917

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armaturer og montering.

Siemens hvidevarer. Thermex emfang i 
loft. Blanco vask og armatur.

SMART – Sort & Hvid

smart®

et design
mange
muligheder
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Sæt strøm til dit køkken

Når du indretter dit nye køkken, 

skal du sikre dig nem adgang til 

strøm de rigtige steder.

Et pop-down stik kan placeres i et 

overskab, og trækkes frem når du 

har brug for at sætte strøm til dine 

køkkenmaskiner.

Har du en køkkenø, kan vores pop-

up stik integreres direkte i bord pla-

den. En funktionel detalje med høj 

brugs værdi. 

Dedikér en skuffe i dit nye køkken 

til opladning af hele familiens mo-

biltelefoner og smarte gadgets.

SMART – Hvid og Natur Eg
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Køkken

Kr. 72.481

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og mon tering.

Siemens hvidevarer. Gerson emfang. Blanco 

vask. Quooker kogende vandhane.
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Kr. 68.230

Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer, 
vask, armatur og montering.

Siemens hvidevarer. Bordplade i 20 mm 
mat sort laminat med ask forkant. Vask 
fra Blanco. Armatur fra Cassøe. Belysning 
fra Lumiere.

smart®

small living
super
funktionelt

Det er ikke os alle, der bor i 

store villaer og har 40 m2 til et 

køkken /alrum. Derfor viser vi 

her et par bud på lækre køkken-

løsninger i mindre udgaver. Alle 

i den kendte Svane kvalitet.

Står du foran køb eller renove-

ring af lejlighed, rækkehus el-

ler et mindre parcelhus, hvor 

der i høj grad skal tages stilling 

til funktionel indretning og pri-

oriterer du høj og gennemført 

kvalitet, har vi masser af idéer 

og gode råd til dit nye køkken.
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Ovenfor ses SMART i natur eg med 

sorte gribeliste, som giver et stærkt 

og kontrastfyldt udtryk til dit køkken.

Hos Svane Køkkenet brænder vi 

for godt køkkendesign og gen-

nem tænkte indretningsløsnin ger.

Vores brede og fleksible produkt-

program kan tilpasses alle rum og 

boligtyper. Fra stort til småt. Fra lige 

vægge til skæve behov.

SMART - Sort & Natur Eg

Miele hvidevarer.

AEG hvidevarer.

Miele ovn og vinkøleskab.
Blanco vask
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Køkken

Kr. 85.120

Prisen er ekskl. bordplade, vask, 
hvidevarer, armatur og mon tering.

Siemens hvidevarer. 20 mm bordplade i 
mat sort laminat med ask forkant. Svane 

emhættekasse. Belysning fra Lumiere.
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ægte
håndsorteret
finér

fleksible
specialskabe
på millimeter

bordplade
kvalitet
og detaljer

modstands
dygtig
larkering
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Høj kvalitet

Fabrikken bag Svane Køkkenet tog sin spæde 

form i starten af 1950’erne i et lille håndsnedk-

eri i Vestjylland. Og bare fordi vi er blevet ældre 

og større med årene, er vi ikke blevet mindre de-

taljeorienterede. Snarere tværtimod. 

I dag bruger vi vores håndværksmæssige arv og 

erfaringer, og kombinerer dem med moderne 

pro duktion. Det gør kvaliteten unik – helt ned 

i detaljer og principper, som de fleste af gode 

grunde ikke er opmærksomme på, når de vælg-

er køkken. 

Nogle siger, det er lidt nørdet – men det er vi 

ekstremt stolte over.

godt solidt
håndværk
og kærlighed

høj faglighed
og ekstrem
stolthed
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smart®

håndværk
i natur
og hvid lak

Brug massivtræsskuffer i ask som 

kontrast til det hvide køkken.

Naturmaterialet giver varme, og 

de smukke fingertappede mas-

sivtræsskuffer stråler af godt 

hånd værk og kælen for detaljen.

Hide Away skabet er både en ek-

stra arbejdsplads, og et perfekt 

sted til opbevaring af store maski-

ner og køkkenudstyr.

Når du ikke bruger det – er det 

helt gemt væk. En praktisk de-

talje i en hektisk hverdag. 

Smart ikk’?

Kr. 83.855

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Siemens hvidevarer. Gerson emfang. 

Blanco vask og armatur.
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Snedkerkøkken
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Gennemtænkt fra yderst til 

inderst

Hos Svane Køkkenet kan du vælge 

mellem 6 forskellige skuffetyper, 

så du kan sætte dit personlige af-

tryk på din indretning – fra yderst 

til inderst.

Du kan vælge det gennemførte 

hvide køkken med hvide skuffer, 

dyrke de indvendige kontraster 

med grå og sort, eller bruge mas-

sivtræskuffer i ask, hvor håndværk 

og træ byder på nye overraskelser og 

oplevelser i dit nye køkken.

Detaljerne gør forskellen. Valget er 

dit. Smart ikk’?

SMART - Hvid og Natur Eg
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svane.com

Snedkerkøkken
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Oplevelsen af det gode hånd-

værk understreges af de grebs-

løse lamelfronter med skrå 

massivtræslister og de indfræ-

sede gribelister i bunden af hver 

lamel.

Prisen bliver du sikkert over-

rasket over så kom ind til din 

nærmeste Svane butik og få 

et bud på dit drømmekøkken. 

MASSIV findes i ask, natur eg, 

sort eg, hvidtonet eg og val nød.

Kr. 88.220

Prisen er inkl. laminat bord plade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Eksklusive Gaggenau hvidevarer og 
emfang. Integreret køl- og fryseskab.
Fås i udvalgte Svane butikker. 
Se hvilke på svane.com.

MASSIV - Ask

Massiv
et klassisk
design
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Køkken
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Mix og match forskellige materia-

levalg og giv dit køkken et lækkert 

individuelt og flot udtryk. Her er 

forskellige bud på MASSIV i ask, 

natur eg og sort eg. 

MASSIV er oplagt at kombinere 

med hvide stringente højskabs-

vægge eller overskabe som giver 

en flot enkel kontrast.

MASSIV - Eg Laminat, Natur Eg, Valnød & Sort Eg 

Kr. 75.701

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur, 

hylder og montering.

20 mm hvid laminat med lige 
overlimet forkant i Hvidtonet Eg.

Vask: Blanco Naya Sortgrå.
AEG hvidevarer.
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svane.com

Køkken

Kr. 77.428

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur, 

hylder og montering.

AEG hvidevarer. Gerson emfang.
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Køkkener fra det virkelige liv

Andrea og Guido Capol har købt 

en toetages lejlighed i en tidligere 

fabrik fra 1840. Det har været en 

fantastisk mulighed for at skabe 

et unikt hjem designet af dem.

Køkkenet var det vigtigste ele-

ment for dem. Det har derfor ta-

get lang tid at finde det perfekte 

køkken. Siden de elsker dansk 

design, køber Andrea fra tid til 

anden danske designmagasiner 

som inspiration. 

Valget faldt på S12, fordi de ville 

have et ”stuekøkken” i det rum-

melige loft. Det var vigtigt for 

dem at have en masse plads til at 

kreere sund og lækker mad, da 

de begge holder meget af denne 

beskæftigelse. Køkkenet skulle 

altså bestå af en stor ø med en 

længde på 420 cm.

s12 - ET UNIKT 
STUEKØKKEN

I SCHWEIZ
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Deres originale træloft er fire meter 

højt. Væggene er malet i en lys um-

bra med naturligt pigment. Det lader 

den hvide S12 køkkenø skinne. I det 

åbne hjem ser det ikke ud som et 

normalt køkken men som et møbel.

Som de høje vægskabe udgør Hide 

Away skabene fra serien SMART et 

godt valg. Det er perfekt til at skjule 

elektriske apparater, og de to skuffer 

har plads til alt. De giver et godt 

overblik og komplimenterer derfor 

S12 køkkenets praktiske design.

Andrea og Guido er glade for deres 

unikke og specielle køkken. S12 er 

perfekt i praksis og stil for en god pris.

Se flere køkkencases fra det virkelige 

liv på svane.com.

S12 - Et unikt stuekøkken i Schweiz
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Køkkener fra det virkelige liv

Miele hvidevarer.
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Det fuldmalede hvide 24 mm 

MDF korpus giver en uhørt høj 

soliditet, og er samlet og forarbej-

det efter de bedste håndværks 

traditioner. 

Der er kælet for alle de lækre de-

taljer hele vejen gennem produk-

tionsprocessen.

Det er netop detaljerne, der gør 

den store forskel fra lækkert til 

super flot. Og detaljerne der giver 

S12 sit markante og forfriskende 

udtryk. S12 er gedigent hånd-

værk, dansk designet og dansk 

produceret.

Kr. 113.214

Prisen er inkl. bordplade og vask.  

Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Køkken

Miele hvidevarer. Gerson emfang.

s12 
møbler til

madlavning
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Allerede nu er en klassiker født med 

mange solgte S12 køkkener. 

Mange er faldet for det klassiske 

udtryk og den håndværksmæssige 

høje kvalitet, der burde koste det 

dobbelte.

S12 er vist her i valnød og findes 

ligeledes i natur eg og mange andre 

farvevariationer.

Neff ovnen med Slide & Hide. Ovnlå-

gen forsvinder helt ind under ovnen, 

og giver mere plads i dit køkken.
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Køkken

Kr. 154.429

Prisen er inkl. bordplade og vask. 

Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Neff hvidevarer. Blanco vask og arma-

tur. Thermex integreret emfang i loft.

Neff hvidevarer. Thermex emfang.
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Du kan kombinere S12 med låger 
i én eller flere af vores 12 standard 
lakfarver, 2400 specialfarver, eller 
som her til højre med den varme og 
elegante sort eg finér. 
Øverst: S12 køkkenet smelter sam-
men med spisestuen i den min-

dre bolig. Her er ikke behov for 
den store løsning, når det gælder 
opbevarings plads. I stedet indrettes 
køkkenet elegant væg-til-væg, så 
det bliver en integreret del af rum-
met og den samlede oplevelse.

S12 – Kombinationer

Kr. 64.407

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Miele hvidevarer.

Siemens hvidevarer.
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svane.com

Kr. 95.071

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Køkken

Miele hvidevarer. KWC armatur.
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Svanes S12 køkken er skræddersyet 

til køkken-allrummet og udsigten 

over Vejle Fjord i moderne funkis-

villa. Både ejeren og arkitekten er 

begejstrede for det stilrene design, 

som blender ind i boligens stil, men 

er indrettet med standardelementer 

til en standardpris.

Køkkenet er indrettet med en stor 

vaskeø midt i rummet og langs 

væggen er installeret en kogesek-

tion og højskabe fra gulv til loft.

s12
dansk
køkkendesign
ved fjorden

S12 - Dansk køkkendesign med fjordudsigt
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Køkkener fra det virkelige liv
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Hele højden på 2,80 meter er ud-

nyttet og elementerne er specielt 

tilpasset til alle mål og behov: 

”Svane Køkkenet er skrædder-

syet med standard-elementer i et 

rum, hvor man ellers ville overveje 

et speciallavet køkken, som ville 

have kostet væsentligt mere,” siger 

arkitekt Anders Hellum, der un-

dervejs i processen er blevet meget 

begejstret for S12: ”Vigtigst er dog, 

at S12 med sit møbelagtige udtryk 

og elegante finish i den grad under-

streger stilen i huset og indretnin-

gen, og derfor blender fuldstændig 

ind i helheden.”

Se flere cases fra det virkelige liv på 

svane.com.

S12 - Dansk køkkendesign med fjordudsigt
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Livet er ikke så firkantet
SVANE.COM

Køkkener fra det virkelige liv
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s12 møbler
en køkkenklassiker
breder sig
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S12 er udviklet af Svane Køk-

kenets egne designere, hvilket 

betyder, at det ikke bare er et nyt 

køkken, men også et nyt kon-

cept der inspirerer til nye bolig-

tanker, indretningsidéer og nøje 

afstemt dine funktionelle og in-

dividuelle behov.

Brug det unikke design til nye  

kreative løsninger. Kombinér 

forskellige højder, bredder og 

dybder og skab dine egne mø-

belløsninger i boligen.

Se flere muligheder på 

svane.com.
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Vi stiller krav

Miljø
”Normalt er vi ikke firkantede. Tværtimod.
Men når det kommer til naturen, er vores 
holdning skarp: Miljøet skal behandles 
ordentligt!”

Hos Svane Køkkenet stiller vi store krav til os selv og vores under-

leverandører, også når det gælder arbejdet med at sikre så lille en 

påvirkning af miljøet som muligt. Hos Svane Køkkenet bruger vi 

de bedste fremstillingsteknikker, hvor vi sikrer, at du får det bedste 

produkt og samtidig drager vi omsorg for miljøet.

Minimalt spild og CO2 -udledning

Dansk Indeklima Mærket

Fabrikken bag Svane Køkkenet køber spånplader fra 

bæredygtig dansk produktion. 

Spild fra egen produktion samt savsmuld genbruges til nye 

plader. Der anvender ikke spildtræ til opvarmning af fab-

rikken. Der bruger vi i stedet naturgas, for det mindsker 

nemlig vores CO
2
 udledning.

Godkendte materialer sikrer kvalitet Svane Køkke nets ele-

menter er fremstillet af afprøvede og godkendte kvalitets-

materialer.

Vores spånplader er E1 godkendte og indeholder derfor 

mindre formaldehyd. Vi bruger primært danske leverandø-

rer af spånplader.

Svane Køkkenets produkter har fået tildelt Dansk Indekli-

ma Mærkning, så du kan vælge et køkken, der sikrer dig et 

bedre indeklima.

Svane Køkkenets indeklima mærkede 

produkter har gennemgået omfattende 

tests, så der er dokumentation for afgiv-

else af kemiske stoffer og dufte til luften.Fabrikken bag Svane Køkkenet sikrer socialt 

ansvar og støtter de 10 principper i FNs Glo-

bal Gompact indenfor men ne ske  rettigheder, 

arbejdstagerrettig he der, mil jø og antikorruption.

Global Compact

fsc®

Bæredygtig produktion af bordplader i massivtræ 

med FSC® certificering FSC (Forest Stewardship 

Council®) er en glo bal non-profit mærkning-

sordning for an svarligt produceret træ. Når en 

bordplade i massivtræ fra Svane Køkkenet er 

FSC certificeret, er det en garanti for produktion 

med omtanke; der fældes ikke mere træ, end 

naturen kan nå at reproducere, skovarbej derne 

har godkendte arbejds forhold og får en ordentlig løn, dyr og plan teliv 

beskyttes, og så får de lokale ikke mindst del i ind tægterne fra skoven 

til opbygning af skoler, klinikker og lign.

Alle FSC bordplader fra Svane Køkkenet leveres uden merpris.

Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug
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Svane Køkkenets Y20 er det 

stærkeste køkken på marke-

det. Køkke net har bordpladens 

styrke og kvalitet på alle synlige 

overflader. 

Y20 er pga. sit unikke udtryk og 

nye features designbeskyttet. 

Det er din garanti for et originalt 

gen nemtænkt køkkenmøbel fra 

Svane Køkkenet.

Kr. 79.761

Prisen er inkl. bordplade og vask.  
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Miele hvidevarer. Quooker armatur. 

Y20 – Hvid

y20
det moderne
madværksted
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Køkken
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Inspirationen til Y20 er forbruger-

nes stigende opmærksomhed på 

praktiske, smarte og prisvenlige 

køkkenløsninger. Ambitionen er at 

lave markedets stærkeste køkken-

design, i et tidstypisk design tilpas-

set det skandinaviske marked – til 

en attraktiv pris. Et designprodukt, 

der sætter en helt ny standard i køk-

kenbranchen.

Øverst: Bemærk grebsløse push-ud 

skuffer i kombination med SMART 

grebet på opvaskemaskinen.

Y20 – Hvid
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Køkken
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I de smukkeste omgivelser i boligom-

rådet Paradis i Bergen ligger denne 

fantastiske arkitekttegnede bolig i 2 

plan, som er fuldkommen gennem-

ført i flotte og naturlige materialer 

med træbeklædning på facaden.

Husets beboere faldt for området og 

købte grunden i marts 2015. Sam-

men med Bergen arkitekten Svein 

Erik Lund er denne fantastiske perle 

skabt og midt i det hele troner Svane 

Køkkenets klassiker WBL, som 

hovedpersonen på 1. salen.

WBL
PARADIS I BERGEN 
NORGE
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svane.com

Køkkener fra det virkelige liv
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Ønsket gik på et funktionelt køkken, 

da familien opholder sig meget her i 

hverdagen. Ingen tvivl om at dette 

er samlingsstedet for mor, far og 2 

børn. WBL køkkenet er smukt og 

enkelt, men det vigtigste er funk-

tionaliteten, hvor Karen fremhæver 

3 ”must haves”: Den praktiske af-

faldsskuffe i en god arbejdshøjde, 

udtræksskabet til opbevaring af 

mad og den praktiske dybe vask.

Med kig til fjället fra disse smukke 

omgivelser er drømmen om en 

funktionel og lækker bolig gået i 

opfyldelse for familien i Bergen, 

Norge.

Se flere cases fra det virkelige liv på 

svane.com.

WBL - Paradis i Bergen, Norge



71  / 116

svane.com

Livet er ikke så firkantet
SVANE.COM

Køkkener fra det virkelige liv
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Køkken

Kr. 134.360

Prisen er ekskl. bordplade, vask, 
hvidevarer, armatur og montering.

Eksklusive Gaggenau hvidevarer og 
emfang. Integreret køl- og fryseskab.

Fås i udvalgte Svane butikker. 
Se hvilke på svane.com.

 

WBL er et rigtig godt eksempel 

på et opdateret bud på næste 

gene ration af det grebsløse look. 

Vi har skabt et køkken, der står 

knivskarpt på alle ledder og 

kanter – det gælder designet, 

mate rialerne, detaljer og ikke 

mindst prisen. 

wbl
nyfortolkning

af det
grebløse køkken
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Øverste billede: WBL køkkenløs-

ning i Nordic ask og Stengrå. De 

vandrette og lodrette gribeprofiler 

på under-og højskabe findes i alle 

Svane Køkkenets lakfarver.

Med Siemens iQ700 dampovne 

kan du puste nyt liv i mange for-

skellige smage og råvarer.

Skulpturel emhættekasse i Stengrå 

der matcher din køkkenløsning.

Emhættekasserne findes i to vari-

anter og kan farvematches i alle 

Svane Køkkenets lakfarver.

Kom ind i din Svane butik og lad os 

give dig et bud på din køkkenløs-

ning i forhold til dit budget og dine 

ønsker.

WBL

Kr. 73.410

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Siemens hvidevarer.

Siemens hvidevarer.
Thermex bordemfang
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svane.com

Kr. 121.267

Prisen er inkl. bordplade og vask.  
Ekskl. hvidevarer, armatur og mon tering.

Køkken

Miele hvidevarer. Thermex emfang i loft.
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Ejendomsmæglere og TV2-

værten Sara Lygum fulgte sin 

mavefornemmelse og valgte en 

klassisk rødstensvilla på grund 

af beliggenheden.

Beliggenheden havde højeste 

prioritet for TV-værten og ejen-

domsmægleren Sara Lygum, 

da hun for lidt over et år siden 

skrev under på slutsedlen til sit 

og børnenes nye hjem i Odense-

forstaden Dalum. Ingen tvivl 

om det. Men hun havde også 

en drøm om at få et fedt Svane 

Køkken med rigtig laaangt køk-

kenbord og en stort spisebord 

med plads til mange.

WBL - TV-værtens egen bolig

wbL
TV-VÆRTENS 
EGEN BOLIg



77  / 116

svane.com

Køkkener fra det virkelige liv
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Sara Lygum har altid ønsket sig et 

langt køkkenbord og det fik hun. 

Langs væggen, under vinduerne, 

er indrettet et 6 meter langt køkken-

bord med Svane Køkkenets hvide 

elementer fra design-serien WBL

”Udtrykket er meget møbelagtigt, 

og det var lige præcis det, jeg gerne 

ville opnå. Det enkle og rene design 

i de hvide skuffeelementer under-

streges af den tynde Coretop bord-

plade. Sammen med hvidevarer og 

væggene, som også er holdt i hvidt, 

skabes den neutrale baggrund for 

Sara Lygums meget personlige stil 

og sprælske farver.

Se flere cases fra det virkelige liv på 

svane.com.

WBL - TV-værtens egen bolig
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Køkkener fra det virkelige liv

Livet er ikke så firkantet
SVANE.COM
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Når man bevæger sig fra den pul-

serende stenbro ind i den stem-

ningsfyldte landsby og åbner dø ren 

til Kasper og Mettes hus, træder 

man ind i en hvid, minimalistisk 

verden. Køkkenet er det første rum, 

man oplever. 

Det er et åbent og lyst køkkenal-

rum med både spiseplads og stue. 

Indretningen er tænkt meget mini-

malistisk med skuffeelementer og 

et enkelt fritstående skab. Det enk le 

køkken er ikke blot en fryd for øjet, 

men fungerer også i praksis.

Se flere cases fra det virkelige liv på 

svane.com.

WBL - Køkken i kartoffelrækkerne
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Køkkener fra det virkelige liv

WBL – helt en kelt. Hvidt i hvidt. 

Spar tansk og minimalistisk. I 

denne bolig er ethvert møbel, 

enhver lampe, vase eller maleri 

et bevidst tilvalg, som får lov at 

træde i karakter. Køkkenet er in-

gen undtagelse. 

wbl
køkken i

kartoffelrækkerne
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Gennemtænkt dansk køkken-

design er vores vare mærke. Vi 

har køkkener i alle prisklasser 

– alle i den kendte og unikke 

Svane kvalitet. Tjek dette køk-

ken, i hvidmalet DECO uden greb 

med push-skuffer, kombineret 

med lod rette gribelister på alle 

høj skabe. Knivskarpt køkken. 

Mi  nimalistisk pris.

Køkken

Kr. 40.365

Prisen er inkl. bordplade og  vask.  

Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Siemens hvidevarer. Gerson emfang.

deco
prisvenligt

design
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OPBEVARING
HELE HUSET
RUNDT
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Livet er ikke så firkantet
SVANE.COM

Til venstre: DECO er her vist som 

en oplagt opbevaringsmulighed 

i dit soveværelse, hvor du kan 

udnytte pladsen fra gulv til loft 

på en meget enkel og indby-

dende måde.

Øverst: Her er S12 opbevarings-

skabe over sengen vist i kombi-

nation til en funktionel Svane 

skydedørsløsning. Her slapper vi 

af og lader op til næste dag. Med 

Svane skydedøre er der lagt op 

til ro og orden. Svane skydedøre 

og indretning produceres på 

egen fabrik efter mål, så det pas-

ser perfekt til rummet.
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RENE LINJER 
I STILRENE HJEM 
MED nye
GARDEROBER
Garderobeløsninger fra Svane 

Køkkenet er skabt til dig, der ger-

ne vil have flot design og prak-

tiske egenskaber i perfekt symbi-

ose. Her kan du vælge klassiske 

garderobeskabe eller skydedøre 

og kombinere farver og materi-

aler i et personligt udtryk. Fælles 

for alle vores løsninger er den 

optimale pladsudnyttelse. Vi 

designer garderobeskabe, der 

har plads til tøj, sko, habitter og 

kjoler. Afhængigt af dine behov 

finder vores indretningskonsu-

lenter den perfekte garderobeløs-

ning til dig.

Kr. 29.566

Prisen er inkl. elementer, greb, sokler, 
gavle, Legrabox skuffer med push/close 
funktion.

Garderobe - S12 Møbler
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Livet er ikke så firkantet
SVANE.COM

S12 opbevaring er her vist i 
farverne Frostblå, Støvblå og 
Stormgrå samt Nordic ask finér.
Vores møbelprogram er flek-
sibelt, og designet til små- og 
store opbe va ringsløsninger i 

hele boligen. Fra stuen og sove-
værelset – til entreen og garde-
roben.

Se mere om opbevaring på 
svane.com.

Opbevaring
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Køkkenet er et permanent bolig-
møbel. Det skal komplementere 
din stil i materialevalg, opfylde 
dine funktionelle behov samt ind-
gå i boligens æstetiske helhed. En 
kompleks opgave, der skal løses 
med sikker hånd. 

Uanset størrelsen på dit køkken-
projekt, giver vi dig faglig sparring 
på højeste niveau. Vores kreative 
og dedikerede indretningskon-
s u  len ter har prø  vet det mange 
gange før.

DECO

Kr. 41.143

Prisen er inkl. bordplade og vask.  
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Miele hvidevarer.
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Køkken

Kr. 41.663

Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Miele hvidevarer. Intra Juvel Omnia vask. 
Belysning fra Lumiere CALU.

 

deco grebsløs
små rum

stor omtanke
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Med UNIK hvid skærer vi ind 

til benet i forhold til det, et godt 

køkken skal kunne: Det skal 

holde til livet, se godt ud og op-

fylde de ønsker du og din familie 

har, når I laver mad, skriver stil, 

læser avis og alt det andet, I bru-

ger køkkenet til.

Kom ind i din Svane butik og lad 

os give dig et bud på din køkken-

løsning i forhold til dit budget og 

dine ønsker.

AEG hvidevarer.

UNIK Hvid

unik hvid
en grebsløs
klassiker
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Køkken
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I øverste billede vises en 80 mm 

massiv coretop bordplade fra egen

bordpladefabrik på ramme i 40 mm 

sortlakeret stål. En let og cool løs-

ning, som er værd at overveje i dit 

køkken!

Køkkenet skal ikke kun være smart 

udenpå men også indeni. Ind-

ret skufferne, som de passer dig i 

højden f.eks. som her til affaldssor-

te ring. Det er smart, ikk!

Har du begrænset plads er der mu-

lighed for at udnytte pladsen med 

smarte sokkelskuffer. Her kan vi-

nen gemmes eller fade/service, som 

du ikke har fat i hver dag.

UNIK Hvid

Kr. 98.199

Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer, 
vask, armatur og montering.

Miele hvidevarer. Thermex emfang.
Quooker armatur.
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Køkken

AEG hvidevarer.
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En helt klassisk rødstensvilla i Rung-

sted udgør de ydre rammer for fami-

lien Wangs hverdag. Men indvendig 

stikker stilen ud fra det klassiske. 

Det enkle Svane køkken i UNIK hvid 

højglans står som en flot baggrund 

for legen med materialer som bord-

pladen af lavasten, keramiske kakler 

og læderfliser! 

Med stilsikker sans for farver og ma-

terialer har husets ejer Ulrik Wang, 

der ejer indretnings- og møbelfir-

maet 1000Chairs og Alphenberg 

leather tiles Scandinavia Aps, reno-

ve ret og indrettet familiens bolig. 

Se flere cases fra det virkelige liv på 

svane.com.

UNIK - Køkken klædt i lak og læder

Emfang er fra Thermex.
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Køkkener fra det virkelige liv

lak & læder
Giver et 

sublimt udtryk
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Svane i alle rum
Parret har indrettet hele huset 
med hvide opbevaringsløsnin ger 
fra Svane Køkkenet. Bryggers ska-
be, børneskabe, tøjskabe, ba de-
væ relsesskabe og køkkenskabe 
er alle fra samme Svane serie 
– UNIK – og netop de mange ind-
byggede Svane elementer skaber 

en gennemgående stil i hele huset, 
der er enkel, rummelig og neutral. 
De hvide flader skaber desuden et 
enormt flot spil til familiens indret-
ning, og de brede rå egetræsplan-
ker, der tilfører varme til rummet.
  
Se flere cases fra det virkelige liv på 
svane.com 

UNIK – Margretelunden

Gerson emfang.
Quooker armatur.
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Køkkener fra det virkelige liv

unik
Ganske enkelt

storslået

Huset er placeret i smukke na-

turomgivelser og med udsigt 

over mark og eng. Det største 

plus ved den nye bolig er for-

uden beliggenheden, at parret 

har fået opfyldt drømmen om et 

køkken, der formår at samle og 

rumme hele familien. Køkkenet 

er især skabt med øje for, at par-

rets to krudtugler, Axel på fem 

og Hector på tre år, har plads at 

boltre sig på, hvad end den står 

på racerløb rundt om kogeøen el-

ler eftermiddagsboller med le ge-

kammeraterne.
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Grunddesignet er enkelt, til 

gengæld har træets struktur 

fået lov at spille hovedrollen og 

komme helt frem i ramtelyset. 

Strukturen i træet giver køk-

kenet klasse og skaber stem-

ning. Lågerne i finér har skråt-

skårne kanter og egetræet er 

ludbehandlet, så overfladen 

bli ver behagelig, blød og indby-

dende.

Kr. 74.444

Prisen er inkl. bordplade og vask.  
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

AEG hvidevarer. AEG emfang. Intra-Juvel 

vask og Blanco armatur.

DESIGN EG

design eg
laminat
NATUR MØDER 
TEKNIK
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Det nostalgiske køkkenudtryk.

Ethvert køkken er en tilføjelse til 

et eksisterende rum, en under-

stregning af hjemmets stemning 

– og afspejling af din personlige 

smag.

Miele hvidevarer. Thermex emfang.
Blanco  vask.

Kr. 68.467

Prisen er inkl. laminat bordplade og 
vask. Den viste stenplade er Silestone 
fra Billeschou i Marmorlook. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

STIL – Sort & Hvid

stil
romantisk
til mindste
detalje
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Køkken

Svane Køkkenets STIL design kan 

varieres fra feminin romantik – til 

trendy retro. Indretning, materiale-

valg og alle de små detaljer gør den 

store forskel.

Kombinationen af sort/hvid klæ-

der STIL køkkenet smukt, og mix-

er elegant det feminine med det 

maskuline.



102  / 116 RETRO – Hvid & Grå

Det klassiske rammeudtryk i 

RETRO køkkenet, forener på én 

gang det meget klassiske - med 

den skandinaviske enkelhed. 

Det overflødige er filtreret fra, og 

tilbage står det skarpe, enkle 

rammeudtryk. Vi har tilføjet det 

nostalgiske køkken et moderne 

og enkelt udtryk.

Siemens hvidevarer. 
Thermex emfang.Blanco  vask.
Quooker armatur.

Kr. 90.444

Prisen er inkl. hvidmalet. 30 mm 
massivtræsbordplade i hvidtonet ask. 
Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Retro
moderne
nostalgi
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Køkken

Vi har udviklet en række nye de-

signelementer for, at skabe et 

gennemtænkt udtryk - og tilbyde 

nye indretningsmuligheder. Detaljer 

som tofarvede vitrineskabe, gavle 

med rammeprofil, emhættekasser 

og et specialdesignet RETRO greb 

gør stilen gennemtænkt, så du 

kan indrette RETRO køkkenet helt 

gennemført. 
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MS12 er et møbeldesign der 
kan bruges i køkken, bad og til 
opbevaringsløsninger i resten 
af boligen.
MS12 kan integreres fuldt ud 
med vores S12 serie, og kombi-
neres frit med mange af Svane 
Køkkenets andre modeller.
MS12 findes i fem massive 
træ sorter: Tonet ask, natur eg, 
hvid tonet eg, sort eg og valnød. 
Rammen er altid hvidmalet. 
MS12 er vist her som bad i 
tonet ask. 

MS12®

naturlig dansk
møbeldesign

Kr. 22.342

Prisen er inkl. 10 mm Corian Glacier White 
med vakuum formet vask.

Armatur fra Cassøe. 
Belysning fra Lumiere.

MS12
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Bad
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Badløsning med plads – til alt 

og alle. De store ting der kræver 

plads, og de små ting der gerne 

må vises frem.

Bemærk den hvide Solid Surface 

bordplade, med vask og bord-

plade i ét, helt uden samlinger. 

Super praktisk – designet af 

Svane Køkkenet.

Svane Køkkenet har moderne 

opbevaringsløsninger til alle bo li-

gens rum. Vores gennemtænkte 

indretninger kan tilpasses alle 

behov for smart opbevaring, hele 

huset rundt.

Bemærk skuffer og skabe med 

push-ud.

Bad

Kr. 28.541

Prisen er inkl. bordplade og vask. 

Ekskl. armatur og montering.

Svane Solid Surface badvask. 

Newform Ergo fra Cassøe.

smart® 
inspiration

til bad
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Y20 er i gennemfarvet hvid 

laminat. De helt unikke udtryk 

med samme materiale på bord-

plade, skuffe og greb giver en 

særlig møbelkvalitet til hele dit 

baderum. De praktiske og hold-

bare overflader gør det ikke bare 

smukt – men også meget nemt 

at rengøre og vedligeholde.

Y20 & S12

Kr. 24.760

Prisen er inkl. elementer og bordplade.

y20
gennemført
bad oplevelse
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Kr. 20.120

Prisen er inkl. elementer og bordplade.

s12
stilren bad 

oplevelse

Bordplade fra Marmorline.

Arkitekttegnede kva li tets møb ler i 

dit bad, til en attraktiv pris. Kombi-

nationen af badløsning og Svane 

Køkkenets S12 er perfekt. 

Det fuldmalede korpus ind rammer 

alle elementerne og giver et stilfuldt 

udtryk.
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Gennemført enkelt design 

og rene linjer præger bille-

det i WBL badet. Det hele er 

gennemtænkt i forhold til form, 

farve og praktik. 

WBL & MASSIV

Kr. 22.622

Prisen er inkl. elementer og bord plade.

wbl
ren velvære
sort
på hvidt

Bordplade fra Marmorline.
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Hvis dit bad skal ose af na turlig 

og klassisk stem ning er MAS-

SIV det oplagte valg. Den vand-

rette træstruktur tilfører bad 

elementet en na turlig stem-

nings fyldt glød, og virker rigtig 

godt i samspil med de mere 

kontante materialer, der altid er 

at finde i et badeværelse. 

Bad

Kr. 19.178

Prisen er inkl. elementer og bord plade.

massiv
valnød

klassisk
velvære
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Vaskebordplade PFP 12mm Corian Glacier White, Firenze 

vask (Corian).  Spejl: J.N. Bech. Armatur: Cassøe/Newform 

E-Go-N bl. Batteri – krom 3811,21.

GLAT COLOUR SORT HØJGLANS

GLAT COLOUR

GLAT HVID OG SORT COLOUR HØJGLANS

Baderumsmøbel i mørk sand, åbne reoler i mørk sand,  lys sand, ler-

grå og mørk grå. Vaskebordpladen er  Rector Dusty White  m. Square 

70 vask fra Kuma.

Bordplade 20 mm Nero  assolutto matslebet granit. Porcelænsvask oval 

W&B. Spejl: J.N. Bech. Toilet: Cassøe/Hidra Hi-Line væghængt toilet hvid/

sort – Hiw10 & Hiz.

BAD inspiration

Kuma: 15mm Grassolit  farve Metallic med Excellent 72 vask Kuma badekar. 

Spejl: J.N. Bech. Gulvstående kararmatur Newform XT – 4224 fra Cassøe.

Vaskebordplade m/ rund vask fra Kuma. Spejl: Scanglas. 

Vægspot ”Tube” hvid og armatur Newform fra Cassøe.

GLAT COLOUR SORT HØJGLANS GLAT HVID
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Bad

Grebsløst design i massivt egetræ  Fronter i massiv eg, 10 mm. Bord-

plade og vask i det smarte og rengøringsvenlige Solid Surface materi-

ale. Tilbehør fra Cassøe. Fås også i massiv sort eg, natur eg og valnød. 

DECO HVID HØJGLANS

Vaskebordplade Kuma: 22 mm mat granulon farve Basic Grey med LAVA7 

vask. Spejl: J.N. Bech. Armatur: Cassøe/Newform X-Sense  hvid perlemor – 

62510 Tilbehør: Cassøe/Blomst håndklæde krog – 49001.

MASSIV HVIDTONET EG

UNIK HVID UNIK SORT EG

Bad

Cigno vask fra Billeschou, forhandles eksklusivt hos Svane Køkkenet.

Vaskebordplade fra Kuma. Spejl: Scanglas. Armatur: Cassøe/Newform 62010,21. 

Brusesæt: Cassøe/Fromac 15450. Bruseafskærmning: Aqualux fra Cassøe.

Marmorline bordplade Solid Surface.
Bl bat Cassøe, New form. Spejl fra Svane Køkkenet.

STIL HVID DECO HVID HØJGLANS
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find mere
inspiration på
svane.com

Indtil vi ses, kan du læse mere om Svane Køkkenet på vores 

website svane.com. Her finder du nyheder og aktuelle kampag-

ner samt galleri med køkken, bad, opbevaring og tilbehør. 

Du kan også finde en detaljeret oversigt over Svane butik-

kerne i Danmark og i udlandet.



book et møde
og få inspiration
på svane.com
Book et møde med en professionel indretningskonsulent. 

Vi tager udgangspunkt i dine individuelle behov, din familie 

– og din personlige smag. 

Du skal have den rigtige løsning til den rigtige pris. Vi 

tilbyder gratis professionel konsulentrådgivning på et 

højt fagligt niveau. 

Alle indretningskonsulenter hos Svane Køkkenet 

kender mulighederne i vores store og dybe sortiment 

og er eksperter i både design, funktionalitet og detaljer.



aeg Electrolux 
www.aeg-electrolux.dk

Miele 
www.miele.dk

siemens bsh
www.siemens-hvidevarer.dk

gaggenau
www.gaggenau.com/dk

NEFF
www.neff-home.dk

Thermex
www.thermex.dk

Gerson
www.gerson.dk  

GUTMANN
www.gutmann.dk

Cassøe
www.cassoe.dk

Quooker 
www.quooker.dk

blanco 
www.blanco.dk

Jn bech
www.bech-glas.dk

Scanglas
www.scanglas.dk

svane Køkkenet
www.svane.com

Billeschou
www.bsmarmor.dk 

kuma
www.kuma.dk 

Marmorline
www.marmorline.dk

Lystrup Rustfri Stål
www.lystrup-rustfri.dk

hj Rustfri Stål
www.hjrustfristaal.dk

lumiere
www.lumiere.dk

Samarbejdspartnere
Svane Køkkenet ligger stor vægt på at vælge de helt 

rigtige samarbejdspartnere og leverandører, så den totale 

oplevelse bliver af højeste kvalitet. 

Derfor er både hvidevarer, bordplader, vaske og arma-

turer fra førende leverandører en del af løsningen. 

Vi har altid et stort udvalg i konkurrencedygtige kam-

pagnepriser fra anerkendte hvidevarebrands.

Vi er i tæt dialog og udvikler hele tiden kreative køkken- 

og badløsninger sammen med:

hvidevarer              vandhane & vvs                           Bordplader 

belysning

spejle & glas

emfang



svane.com



Livet er ikke så firkantet


