
KØKKENBOGEN
ET UNIVERS AF HJEMMELAVEDE KØKKENER





VI LAVER SELV ALT TIL DIT 
KØKKEN, FOR SÅ VED VI, 
HVAD DET INDEHOLDER 
– OG AT DET HOLDER

Der er noget ekstra lækkert over mad, som 
er hjemmelavet – fra bunden og af de bedste 
råvarer. På samme måde er det med køkkener. 
Et hjemmelavet køkken fra Tvis Køkkener er din 
garanti for kvalitet.

Hjemmelavet fra bunden
Når du laver maden selv, er det dig, der bestem-
mer, hvad der skal i, og hvordan den skal laves. 

Det er lige så meningsfyldt for os at lave et køkken 
til dig, som det er for dig at lave lækker mad til 
familien. Vi udvælger materialerne med samme 
omhu, som du udvælger dine råvarer. 

Vi elsker duften af træspåner, som du elsker duf-
ten af hjemmebagt brød.
Når du vælger et køkken fra Tvis Køkkener, ved du, 
at det er lavet med samme omhu og kærlighed til 
håndværket, som du selv ville have lagt i det. Du 
ved, at det er lavet til dig. Og at det holder.

Gå på opdagelse her i køkkenbogen, og se de 
seneste køkkener, vi har lavet på køkkenfabrikken 
i Tvis. Som du sikkert hurtigt vil opleve, går din 
kærlighed til madlavning hånd i hånd med vores 
kærlighed til køkkener.

Velbekomme!



Tvis Køkkener er hjemmelavet fra bunden. Låger,
skuffer, sokler, bordplader – alt er lavet på vores
køkkenfabrik i Tvis. Ét køkken ad gangen.
Præcis, som vi har gjort det de sidste 60 år. På den
måde ved vi, at vi leverer et køkken efter din smag.
– Og at det holder.

HJEMME
LAVET



Besøg i danske 
og norske hjem 
Frame køkken/patriciervilla i Klampenborg 
En charmerende gammel patriciervilla er blevet iklædt et skønt, 
grønt og meget personligt køkken.

Unika bad/nybygget hus i Hillerød 
Et bad, som stilmæssigt harmonerer med de enkle og rene linjer, 
som findes i boligens øvrige rum. 

Unika køkken/skihytte i Hemsedal
Exceptionel arkitekttegnet skihytte midt på skiløjpen i Hemsedal.

Future køkken/lejlighed i det indre København
Ønskede sig brændende et køkkenværksted med sjæl og hjerterum.

Unika hvid/funkisvilla i Glostrup
Super moderne villa i Glostrup som 100% understøtter  
et travlt liv.

Frame køkken/Tyrrestrup Gods
Plads til familiehygge, gæster og jagtselskaber. 

Unika/lejlighed i silo på Amager
Lys og lækker lejlighed på Amager med styr på tingene.

Rundt om TVIS 
Køkkener
Ti facts
Om hvorfor Tvis Køkkener er ekstraordinært. 

Hjemmelavet
Et hjemmelavet køkken fra Tvis Køkkener er din garanti for kvalitet.

Fin, finere, finér
Udvælgelse og pålægning af finér er et helt håndværk i sig selv.

Dit køkken er lavet af …
Dygtige snedkere, industrilakerere, montører og andre dygtige 
 fagfolk skaber dit køkken.

Produktoversigt
Sortiment
Et hurtigt view over dele af Tvis Køkkeners sortiment.
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TI FACTS, SOM GØR TVIS 
KØKKENER TIL ET 
EKSTRAORDINÆRT KØKKEN. 

ET KØKKEN, DER HOLDER.  



TI FACTS, SOM GØR TVIS 
KØKKENER TIL ET 
EKSTRAORDINÆRT KØKKEN. 

ET KØKKEN, DER HOLDER.  

DANMARKS MEST ERFAREN 
KØKKENPRODUCENT
Tvis Køkkener har produceret køk-
kener i mere end 60 år og er dermed 
Danmarks ældste og mest erfaren 
køkkenproducent.

100% DANSK
Tvis Køkkener er den eneste 100% 
danske køkkenproducent. Vi har 
 danske ejere, danske designere og 
dansk produktion.

VI LAVER DET HELE SELV
Samtlige af de 138 processer, der skal 
til for at skabe et Tvis køkken, foregår 
på vores køkkenfabrik i den vestjyske 
by Tvis. Når vi selv gør det hele, ved vi, 
at vores køkkener holder.

DIT TVIS KØKKEN ER 
LAVET AF EKSPERTER 
På vores køkkenfabrik i Tvis er det 
erfarne snedkere, industrilakerere, 
montører og andre dygtige fagfolk, 
som fremstiller dit køkken.

VI PRODUCERER ÉT 
KØKKEN AD GANGEN
Tvis er ikke masseproduktion. Vi har 
ikke køkkener på lager og produce-
rer ét køkken ad gangen. Med andre 
ord – vi gør os umage og laver hvert 
køkken, så det opfylder præcis dine 
ønsker og drømme.

DE BEDSTE MATERIALER
Uanset om det er bordplader, skuffer, 
låger eller alt det, du ikke umiddel-
bart kan se, så anvender vi kun nøje 
udvalgte kvalitetsmaterialer til vores 
køkkener.

EFFEKTIV LEVERING 
OG MONTERING
Vi leverer dine skuffer og skabe sam-
lede. Du modtager både elementer, 
bordplader og evt. hårde hvidevarer 
på én gang på din adresse, så du ikke 
skal være hjemme af flere omgange.

MILJØ, INDEKLIMA 
OG BÆREDYGTIGHED
I et Tvis køkken er der både tænkt på 
miljø i produktionsfasen og inde-
klimaet, når køkkenet er monteret 
i dit hjem. Læs mere om indeklima, 
certificeringer og miljømærkninger på 
tvis.com

LIVSTIDSGARANTI OG 
UDVIDET REKLAMATIONSRET 
Vi giver livstidsgaranti på alle bevæ-
gelige metaldele i dit køkken.* Sam-
tidig udvider vi din reklamationsret 
til fem år, når dit køkken monteres af 
vores certificerede montører. 

ERFARNE KONSULENTER
Hos Tvis Køkkener møder du konsulen-
ter, der ved, hvad de taler om. Det mind-
sker risikoen for fejlleveringer, forkerte 
beslutninger og sikrer dig en løsning, 
du bliver glad for i mange år fremover. 

*Undtaget gaspumper og Servo-drive.



Serie: 
Frame

Materiale/farve: 
Specialfarve grøn

Bordplade: 
Sort komposit

Greb:  
Rustik bøjlegreb

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Quooker Twin Tabs  

 i

FRAME KØKKEN, PATRICIERVILLA I KLAMPENBORG4
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SKØNT & 
GRØNT 
En charmerende gammel patriciervilla i Klam-
penborg er blevet iklædt et skønt, grønt og 
meget personligt køkken fra Tvis Køkkener. 

Husets ejere Jesper og Bettina og deres tre børn 
har med Frame-serien fra Tvis Køkkener fået et stil-
rent, klassisk køkken med et forfriskende grønt og 
anderledes twist. Husets meget markante køkken 
vidner om stort mod og stor stilsikkerhed.

I indretningen af køkkenet har familien været kre-
ative i valget af en række fine, personlige detaljer. 
En elegant, iøjnefaldende detalje i køkkenet er 
klinkerne med både mønstre, grafikker og billeder. 

Klinkerne har familien selv valgt og sat sammen i 
spændende mønstre, som gør et besøg i køkkenet 
til en regulær opdagelsesrejse. 

I familiens køkkenløsning er der også tænkt funk-
tionalitet og helt lavpraktisk. Køkkenet breder sig 
derfor naturligt ind i spisestuen, hvor flere højskabe 
giver mulighed for opbevaring af service – og tavlen 
på højskabet fungerer som effektivt overblik og 
huskeseddel i en hektisk hverdag. Det romantiske 
vitrineskabet giver mulighed for både opbevaring 
og udstilling af glas og tallerkener – og så passer 
det smukke skab perfekt ind i den højloftede og 
herskabelige spisestue.  

Familien har hos Tvis 
Køkkener fået produce-
ret små grønne hylder, 
som matcher køkke-
net perfekt – og giver 
 ekstra opbevarings-
plads.

FRAME KØKKEN, PATRICIERVILLA I KLAMPENBORG66
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Serie: 
Plain

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Oliebehandlet 
bambus

Greb:  
Culture greb

Vask:  
Blanco

Armatur:  
KWC

 i

PLAIN HVID KØKKEN, LEJLIGHED PÅ VESTERBRO

Kr. 60.200,-
Vejl. udsalgspris er eksklusiv hårde 
hvidevarer og tilbehør.
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I en lejlighed med bindingsværk, bjælker og 
kringelkroge i det indre København har en 
ung fyr indrettet sig med hygge og charme. 
Hans nye Tvis køkken er selvfølgelig tilpasset 
forholdene i den gamle ejendom.

Da Thomas skulle have et nyt køkken, var hyggen 
det vigtigste for ham. Han var begejstret for det 
hvide Plain køkken fra Tvis Køkkener men var 
bange for, at det hele skulle blive for køligt og ste-
rilt. Så lykken var gjort, da han fandt den olierede 
bambusplade; en bordplade, som står fantastisk 
til de hvide elementer.
Og hyggen rykkede endnu et skridt nærmere, da 
der blev lukket op til det gamle bindingsværk, 
som lå inde i væggene. Det nye køkken blev her-
efter bygget op omkring de flotte, gamle bjælker: 
Bordpladen er skåret ud, så den passer perfekt 
til alle kringelkroge, skabene er bygget rundt om 
de rå planker, ovn og kogeplade er blevet bygget 
ind i en separat, lille niche – så der i resten af 
køkkenet er masser af plads til madlavning og 
opbevaring.

RÅ HYGGE

9



UNIKA EG KØKKEN, EJENDOM VED GREVE

Serie: 
Unika 

Materiale/farve: 
Eg Natur finér

Bordplade: 
Sort Laminat

Greb: 
Push-ud

Vask: 
Blanco

Armatur: 
Blanco

 i

I PAGT 
MED NATUREN

10



I udkanten af Greve har parret Kim og Michael 
indrettet sig i ét med naturen – i et hyggeligt lille 
hus med et Unika-køkken fra Tvis Køkkener i det 
superhotte materiale, natur eg.

Man skal se godt efter, men der – midt ude i skoven – 
ligger et hjem, som er konstrueret, så det falder per-
fekt i med landskabet. I huset bor et par, som dagligt 
bruger naturen til jagt, gå- og mountainbiketure. 
De var derfor heller ikke i tvivl, da køkkenet skulle 
indrettes – de skulle have et køkken i natur eg. 

Parret ønskede overordnet, at deres nye køk-
ken skulle udstråle ”naturlig varme”. De grebsfri 
egetræslåger har et enkelt og stramt udtryk og er 
smukt indrammet med sorte lister og en sort sokkel. 

Bordpladen er fremstillet af sort laminat med en 
soft overflade, som gør, at fedtede fingre ikke ses. 
Alle elementer er nøje udvalgt for at understøtte 
arbejdsglæden i dette køkken, hvor madlavning er 
en passion, og hvor der næsten altid står en stege-
gryde og simrer.
 

11



HJEMME

Hjemmelavet Pesto

1 stor håndfuld basilikum
3 fed hvidløg
4 spsk olivenolie
1 humpel parmasan 
1 dl ristede pinjekerner
salt



LAVETHJEMME



Serie: 
Culture

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Keramik

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Quooker

Hvidevarer:  
Miele

Emfang:  
Gerson

 i

CULTURE KØKKEN, VILLA I GREVE

DET RENE 
OVERSKUD

14



DET RENE 
OVERSKUD

15



CULTURE KØKKEN, VILLA I GREVE16



I en travl hverdag med meget, der skal gå op 
i en højere enhed, er det vigtigt at indrette et 
helle, hvor man finder ro og lader op. Det hvide 
 Culture-køkken fra Tvis Køkkener indeholder 
alt, hvad denne børnefamilie skal bruge for at 
genskabe overskuddet.

Møder. Aftaler. Arrangementer i børnehaven. Alt 
kører på fuldt blus i løbet af dagen. For familien 
 Jørgensen falder der først ro på omkring kl. 17, hvor 
de træder ind i deres hjem og sætter gang i mad-
lavningen i deres nye køkken. 

Køkkenet er hvidt i hvidt, hvilket giver en helt 
exceptionel ro – både visuelt og mentalt. Og med 
de mange fine og tekniske detaljer, såsom skuffe
systemer med indvendige bakker; og greb, som er 
placeret lodret langs kanten af skuffer og låge-
fronter, har familien fået et køkken, som er nemt 
at  arbejde med – og i. Den tynde sorte bordplade 
skaber en god balance og tilfører et let og elegant 
udtryk – også til den store ø midt i køkkenet. Herfra 
er der fuldt overblik både over madlavning og famili-
ens yngre medlemmer. 

17



BAD
I indretningen af badeværelset i det 
nye hus har familien valgt at videre-
føre Culture serien. Der er skabt en 
let, svævende badeværelsesløsning 
med et væghængt armatur. Det ska-
ber et rent og enkelt udtryk i bade-
værelset, som hænger godt sammen 
med stilen i resten af huset. 

Serie: 
Culture

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Kuma

Armatur:  
Quardro

Spejl: 
Scanglas

 i

CULTURE BAD, VILLA I GREVE18



TVIS HOLDER 
LÆNGERE 
MED GARANTI

Tvis Køkkener har en historie, som går længere 
tilbage end nogen anden dansk køkkenproducent. 
Derfor har vi håndfaste beviser for, at et Tvis køk-
ken rent faktisk holder. 

Det er alle de Tvis køkkener, som har stået rundt 
omkring i danske hjem i adskillige årtier – og som 
stadig holder. Derfor er vi heller ikke bange for at 
give garantier på vores køkkener. Du får livstids-
garanti på alle bevægelige metaldele i dit køkken, 
undtaget gaspumper og Servo-drive. Og er det vo-
res certificerede montører, der monterer dit køkken, 
udvider vi din reklamationsret til 5 år. 
Se mere på tvis.com

Når du bestiller et køkken hos Tvis Køkkener, 
producerer vi det i én ombæring fra bordplader til 
skuffeindsatser og kører hele køkkenet – inklusiv 
evt. hårde hvidevarer – til din adresse.

Alt er selvfølgelig samlet ved leveringen. Det sparer 
dig tid og ulejlighed og sikrer, at du kun skal være 
hjemme denne ene gang – og selvfølgelig at du hur-
tigt kan glæde dig over dit nye Tvis køkken.

TVIS HOLDER 
KUN ÉN GANG 
VED DIN DØR

Hos Tvis Køkkener mener vi ikke, det behøver 
koste en formue at få høj kvalitet og håndlavede 
detaljer. Vi ved nemlig, at det er muligt at fremstil-
le et ekstraordinært køkken til en gennemsnitlig 
pris. Og en del af forklaringen skal findes i vores 
vestjyske dna. 

Vi fortæller historien i denne bog, om et køkken, der 
hæver sig over gennemsnittet. Vi tager dig med til 
vores moderne køkkenfabrik i den lille vestjyske by 
Tvis. Det er her, vi selv designer og producerer alle 
dele til et Tvis køkken. 

TVIS HOLDER
PRISEN  
GENNEMSNITLIG

19



Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Mørkgrå højglans

Greb:  
Prime

Vask:  
Corian®

   i

BADET I LYS

UNIKA BAD, NYBYGGET HUS I HILLERØD20



Fra det øjeblik solen står op, er familien Jensens 
badeværelse badet i lys. Det nye bad fra Tvis 
Køkkener er fuld af glans, og lyset fra døren gør 
underværker i rummet.

Jean og Claus Jensens badeværelse ligger i direkte 
forlængelse af soveværelset, så parret var på udkig 
efter noget lyst og lækkert at stå op til. Et bad, som 
stilmæssigt ville harmonere med de enkle og rene 
linjer, som findes i boligens øvrige rum. 

Valget faldt på en flot og funktionel badløsning fra 
Tvis Køkkener med Unika-låger i mørkgrå højglans 
og en hvid bordplade i Corian®. Lyset i det store 
aflange spejl, som ”svæver” på væggen, giver en 
hyggelig og intim stemning og et godt lys at lægge 
make-up i. Og når dagslyset fra døren rammer låger-
nes glansfulde overflader, skabes et aldeles unikt 
og eksklusivt look.

21



KOKKENS  
FUNKTIONELLE 
KØKKEN

Køkkenets gribeliste 
kan fåes i forskellige 
farver og kan dermed 
danne en spænden-
de kontrastfarve i 
køkkenet.

Coretop bordpladen har en 
stor styrke og er gennem-
farvet, så skulle den blive 
ridset, kan den poleres op 
uden synlige spor. 

DUO STYLE KØKKEN, VILLA I HØJBJERG22



Serie: 
Duo Style

Materiale/farve: 
Sort eg finér

Bordplade: 
Coretop

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Blanco 

Armatur:  
Quooker Twin Taps

Hvidevarer:  
Miele

Emfang: 
Miele

 i

I køkken-alrummet har Tvis specialfremstillet en 
skabsvæg i samme fronter som køkkenet – her er god 

plads til opbevaring af service og finishen på skabet 
gør det til et naturligt integreret møbel i alrummet. 

23



KØKKEN TIL 
HELE FAMILIEN 

I Højbjerg tæt på Aarhus har den kendte danske 
kok Jesper Koch og hans kone Birgitte netop 
fået monteret deres nye Tvis køkken. 

I rådgivningsprocessen med Tvis forhandleren frem-
hævede parret blandt andet deres ønske om, at 
køkkenet skulle være et fleksibelt madværksted og 
multirum. Et køkken, som både fungerer for familien 
i hverdagen, og når huset en gang i mellem er fyldt 
med gæster.   

Familien Kochs nye køkken er designet i åben 
forbindelse med et alrum, hvor familien kan spise. 
Nærhed mellem spiseplads og køkken forbedrer 
både logistikken og samværet omkring måltiderne. 
Samtidig er køkkenet designet med en stor køkkenø, 

som har adskillige siddepladser. Herved imødekom-
mes Jesper og Birgittes ønske om, at børnene nemt 
kan tage del i madlavningen eller bare være en del 
af ”hyggen” tæt på mor og far. 

Køkkenet er et Duo Style køkken i Sort Eg med 
sorte gribelister og hvide Coretop bordplader. I 
materialevalget havde familien Koch primært haft 
fokus på styrke, holdbarhed og funktionalitet. De 
valgte derfor den sorte vandrette finerede overfla-
de, som er meget let at holde og fedtede fingre ses 
ikke på køkkenets sorte fronter. Samtidig er Coretop 
bordpladen både et varmt og behageligt materiale 
at arbejde ved, og så tåler bordpladen masser af 
daglige udfordringer. Materialet er både slidstærkt, 
holdbart, hygiejnisk og rengøringsvenligt.  

DUO STYLE KØKKEN, VILLA I HØJBJERG2424
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Serie: 
Plain

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Laminat

Greb:  
Push-ud/ 
Culture 

Vask: 
Blanco

Armatur: 
Blanco

Hvidevarer: 
Siemens

Emfang: 
Siemens

 i

PLAIN HVID KØKKEN, LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG

Kr. 52.900,-
Vejl. udsalgspris er eksklusiv hårde 
hvidevarer og tilbehør.
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DET HELE 
PÅ DET HALVE
Christian og Isabel bor i en fed lejlighed midt på 
Frederiksberg. Da de for nylig flyttede ind, stod de 
med lidt af en udfordring: Drømmene var store, men 
pladsen var trang.

Da det unge par havde fundet den lækre lejlighed, som 
de sammen ville flytte ind i, var de helt enige om, at 
de nu ville have det køkken, de havde drømt om. Også 
selvom der umiddelbart ikke var plads. Deres klassiske 
københavnerkøkken var smalt og ikke særligt stort. 
Men en væltet væg og et Tvis køkken senere, har de 
nu fået det hele på den halve plads.

Elementerne til det nye køkken er i Plain hvid med 
push-greb. De almindelige greb ville fylde for meget. 
Og for at skabe ekstra plads, ro og orden i køkkentin-
gene, valgte de primært lukkede skabe – med et par 
åbne reoler til smukke bøger og personlige pyntegen-
stande. Udover en række lækre hvidevarer indeholder 
køkkenet et vinkøleskab, så champagnen altid er kold. 
Klar, når der er noget at fejre.

27



28 UNIKA / M-LINE KØKKEN, RÆKKEHUS I VIRUM



OPTIMAL 
UDNYTTELSE 
AF HVER M2

Serie: 
Unika / M-Line

Materiale/farve: 
Hvidmalet og sort eg

Bordplade: 
Lystrup Stål

Greb:  
Grebsfri / Push ud

Vask:  
Lystrup Stål

Armatur:  
Quooker og Vola

Hvidevarer:  
Miele

Emfang: 
Thermex

 i
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I Virum har en ung familie med et nyfødt barn 
indrettet de centrale rum i deres hyggelige ræk-
kehus med produkter fra Tvis Køkkener. 

I disse rum hjælper løsningerne fra Tvis, som er 
speciallavet efter familiens ønsker, til at få det 
maksimale ud af pladsen i rækkehuset. I køkkenet 
har parret skabt en klassisk moderne køkkenløs-
ning med spændende materiale- og farvemæssige 
kontraster. MLine underskabene med sortmale-

de lamelfronter i massiv eg er smagfuldt bundet 
sammen med hvidmalede overskabe og højskabe. 
I køkkenets spisekrog har Tvis Køkkener også haft 
en finger med i spillet. 

Den praktiske køkkenbænk giver både siddeplad-
ser og opbevaringsmulighed. Bænken er designet 
med samme sokkel og udtryk som køkkenet, og det 
skaber en designmæssig rød tråd i køkkenet. 

OPTIMAL UDNYTTELSE 
AF HVER M2

30 UNIKA / M-LINE KØKKEN, RÆKKEHUS I VIRUM



Køkkenets overskabe og hylder 
har indbygget led-lys, som giver en 
optimal belysning.

Køkkenbænken fra Tvis Køkkener 
er speciallavet, så den matcher 
køkkenets farve – og så er der 
samtidig god mulighed for opbeva-
ring under bænkens sæde.

31



I husets soveværelse har Tvis Køkkener designet 
og produceret både skabslåger og indretningen af 
families garderobeskabe. Skabsvæggen er lavet, så 
den passer naturligt ind i familiens soveværelse. 

OPTIMAL 
UDNYTTELSE 
AF HVER M2

32 CULTURE GARDEROBE, RÆKKEHUS I VIRUM



Serie: 
Culture

Materiale/farve:  
Hvidmalet

Greb: 
Grebsfri

 i
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”Det er som at lægge et 
vanskeligt og raffineret 

puslespil.”

- Tonny Mikkelsen



Der skal et mere end almindeligt skarpt øje til at 
udvælge finéren til et Tvis køkken. Udvælgelse og 
pålægning af finér er nemlig et håndværk i sig selv 
– og et helt centralt element i at skabe et smukt og 
holdbart Tvis køkken. 

Vi håndterer finéren i en særlig hal, som meget pas-
sende bærer navnet ”den sorte diamant”. Et team af 
højt specialiserede medarbejdere håndsorterer og 
udvælger kritisk finéren til hvert enkelt køkken. 

Herefter klippes finéren, der enten er eg, valnød 
eller ask, hvorefter den samles. Farver, struktur 
og åretegninger skal passe nøje sammen, så der 
skabes perfekt sammenhæng, og det kræver både 
erfaring og håndelag. 

Undervejs i processen passerer finéren gennem 
hele 138 par hænder, der lokker de smukkeste sider 
frem i materialet. Resultatet er et specialkøkken 
med håndværkspræg og træets naturlige skønhed.

FIN, 
FINERE, 
FINÉR
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TRÆ-I-ÉN NATURLIGT 
MATERIALEVALG PÅ 
DET NORSKE FJELD

36 UNIKA KØKKEN, SKIHYTTE I HEMSEDAL 



Midt i det kendte norske skiområde Hemsedal, 
blot 150 meter fra skiliften, ligger en exceptionel 
skihytte. 

Træhytten er arkitekttegnet og ganske gennem-
ført i både udtryk, indretning og materialevalg. Træ 
er det altoverskyggende materiale – i både hytte, 
møbler og køkken. Centralt i hytten er det åbne 

køkken i sort eg finér. Det grebsfri køkken og den 
enkle indbyggede højskabsvæg giver køkkenet et 
både stramt og varmt udtryk, som matcher resten 
af hytten perfekt. Køkkenet er i åben forbindelse 
med stuen, der er indrettet med rustikke træmøbler, 
en stor pejs og en hyggekrog. Træhyttens varme, 
hygge og funktionalitet synes perfekt afstemt med 
livet og aktiviteterne på fjeldet. 

Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Sort eg finér

Bordplade: 
Stål

Greb:  
Prime / Push ud

Vask:  
Blanco

Armatur:  
KWC

Hvidevarer:  
Siemens

 i
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UNIKA KØKKEN & BAD, BUNGALOWVILLA I BEKKESTUA

KOMPROMISLØS DESIGNER 
INDRETTER SIG MED SORT
Annik Sofie Holter er mere end almindeligt pas-
sioneret omkring design og interiør. Faktisk er 
design hendes levebrød. 

Hun lever af at indrette boliger, kontorer og butikker 
– og så designer hun selv møbler. Hendes gen-
nemførte bolig vidner også om hendes passion og 
drivkraft. Annik har gennem adskillige år totalreno-
veret og indrettet sit barndomshjem, hvor hun i dag 
bor med sine to sønner. Bungalow-villaen i to plan, 
fra 60’erne, ligger skudt ind i en klippe og er i alle 
detaljer gennemtænkt og designet. Huset må være 

noget nær den bedste markedsføring af hendes 
kompetencer.  
Husets hjerte, køkkenet, har samme kompromis-
løse udtryk som resten af huset. Det sortlakerede 
Unika køkken er spækket med designdetaljer og 
hvidevarelækkerier. Stemningen i de rustikke og 
mørke køkkenelementer passer perfekt til den rå, 
grå Silestone bordplade. På hver side af komfuret 
er der indrettet indbyggede skabe med jalousilåger 
i aluminium. Det gør det nemt at lukke af til service 
og andet køkkengrej – og dermed give køkkenet et 
roligt, rent udtryk, når det ikke er i brug. 

38



Køkkenet har masser af plads med 
både underskabe, jalousiskabe, 
højskabe og en selvstændig køkkenø, 
hvor familien ofte spiser. 

Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Sort eg finér

Bordplade: 
Grå Silestone

Greb:  
Prime

Vask:  
Blanco 

Armatur:  
KWC

Hvidevarer:  
Gaggenau

Emfang: 
Gagganau

 i
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Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Coretop

Greb:  
Prime

Vask:  
Porcelæn

Armatur:  
KWC

 i

40 UNIKA KØKKEN & BAD, BUNGALOWVILLA I BEKKESTUA



Annik har også valgt elementer fra Tvis Køkkener 
til hendes stil rene, luksuriøse badeværelse – også 
her er der valgt Unika elementer med prime greb. I 
badeværelset er elementer og greb dog hvide. Bord-
pladen er Coretop. 

Materialet er både varmt og behageligt, og dets 
styrke og holdbarhed gør det velegnet til bade-
værelset. Vasken er monteret oven på bordpladen 
og danner sammen med de væghængte armaturer 
en gennemført, stilbevidst løsning. 

LUKSURIØS STIL 
PÅ BADEVÆRELSET
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Serie: 
Future

Materiale/farve: 
Mørk sand/sort eg finér

Bordplade: 
Kompakt laminat

Greb:  
Push ud

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Quooker

 i

FUTURE KØKKEN, LEJLIGHED I DET INDRE KØBENHAVN

DET VARME
KØKKEN

Kr. 97.700,-
Vejl. udsalgspris er eksklusiv hårde 
hvidevarer og tilbehør.

Hvidevarer:  
Siemens

Emfang: 
Siemens
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DET VARME
KØKKEN
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FUTURE KØKKEN, LEJLIGHED I DET INDRE KØBENHAVN

DET VARME
KØKKEN
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Gråt i gråt. Upersonligt. Uinspirerende. Sådan 
havde familien Søgaard i Hellerup det med deres 
tidligere køkken. De ønskede sig brændende et 
køkkenværksted med sjæl og hjerterum.

Hvad gør man, når man dag efter dag står og laver 
mad i et køkken, som man slet ikke føler, inspirerer 
eller afspejler det liv, man ellers lever? Man lader 
tankerne svæve frit. Og pludselig står man med en 
plan over drømmekøkkenet. Sådan gik det for fami-
lien Søgaard, som valgte at rive det gamle køkken 
ned og ”lukke varmen ind” med Future-køkkenet fra 
Tvis Køkkener.

Den største forskel var farverne. Lysegrå og beige 
er nu skiftet ud med moduler i en lækker mørk 
sandfarve mikset med fronter af sort egefinér.  
Tilsammen giver de et moderne udtryk og skaber en 
varm ramme om familiens ”intime køkkenværksted”. 
For at skabe kontrast og sikre at rummet ikke bliver 
dunkelt, har familien valgt en bordplade i hvid Core-
top. Med de grove, håndlavede marokkanske fliser 
på bagvæggen som et ekstra krydderi er hyggen, 
stemningen og inspirationen i hus.

DET VARME
KØKKEN
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Når landets dygtigste kokke skal dyste i konkur-
rencer mod andre kokke, øver de den samme 
ret igen og igen. Erfaring tæller! Sådan er det 
også, når man laver køkkener. Hos Tvis Køkkener 

har vi øvet os i mere end 60 år – og med vores 
håndværksmæssige snilde og vores topmoderne 
udstyr er vi i stand til at lave køkkener, som kan 
stå distancen i enhver konkurrence.

HJEMMELAVET MED ERFAREN HÅND
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Serie: 
Duo Style/Unika

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Composit

Greb:  
Grebsløs

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Quooker

Hvidevarer:  
Siemens

 i

DUO STYLE KØKKEN, 70’ER VILLA I TAASTRUP48
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DUO STYLE KØKKEN, 70’ER VILLA I TAASTRUP

RUM TIL ALLE
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70’er-huset i Taastrup trængte til en gevaldig 
overhaling. Der var simpelthen for lidt plads, og 
køkkenet var ikke optimalt udnyttet. I familien 
Espersens nye køkken fra Tvis Køkkener er der 
albuerum og højt til loftet.

Efter en del år på samme adresse i Tåstrup og nu 
med børn, som for længst er vokset ud af de høje 
stole, var tiden inde til, at familien Espersens køk-
ken og bryggers skulle indrettes på ny. Det gamle 
blev revet ned, en dør blev blændet af, og en anden 
blev flyttet. Snart var hjemmet klar til at tage imod 

det nyeste medlem: Det grebsløse Duo Style køkken 
fra Tvis Køkkener – med hvid composit bordplade. 

Familien har nu fået meget mere plads til at samles. 
De er især glade for den ”vinge”, som er tilføjet i 
køkkenet. Udover at den fungerer som et slags 
møbel med små huller til smarte pyntegenstande, 
binder den naturligt køkkenet sammen med stilen i 
resten af hjemmet. Ovenlysvinduet lukker masser af 
dagslys ind, så den glansfulde bordplade og pladen 
på bagvæggen kommer til deres fulde ret.

RUM TIL ALLE
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UNIKA KØKKEN, LEJLIGHED I OSLO

Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Massiv eg / Silestone

Greb:  
Prime

 i

Den dansk-norsk familie med Jørn, Ellen 
og deres fire børn har indrettet sig med 
elementer fra Tvis Køkkener i både køkken 
og bad i deres hyggelige lejlighed i det 
centrale Oslo. 

Jørn, som selv er håndværker, har renoveret 
hele lejligheden – som ligger i en enestående 
smuk klassisk Oslovilla fra 1918. Lejlighedens 
indretning bærer tydeligt præg af familien 

store passion for design og indretning. 
I indretningen af køkkenet er der masser af 
spændende og kreative detaljer, som gør 
køkkenet både hyggeligt og funktionelt. De 
hvide Unika køkkenelementer er fx. anvendt i 
hyggekrogen ved vinduet. Den binder ikke ale-
ne køkkenet naturligt sammen. Bænken giver 
også ekstra opbevaringsplads, og så kan man 
nyde udsigten til haven eller aktiviteterne i 
køkkenet. 

DETALJERIGT KØKKEN

I køkkenet har man valgt to forskel-
lige typer bordplader. I de dele af 
køkkenet, som er mest udsat for 
vand, snavs og slid har man valgt den 
stærke Coretop bordplade. Ved den 
del af køkkenet, hvor man kan spise, 
er der anvendt en hvidbejdset eg. De 
to forskellige bordplader skaber en 
spændende designmæssigt effekt, 
som er fint afstemt med lejlighedens 
øvrige indretning.

Vask:  
Blanco 

Armatur: 
Blanco

Hvidevarer:  
Siemens
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Serie: 
M-Line

Materiale/farve:  
Hvidtonet massiv eg  
med laminat

Bordplade: 
Hvid laminat

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Porcelæn

Armatur:  
KWC

 i

GENNEMFØRT STIL 
I BADET

M-LINE BAD, LEJLIGHED I OSLO54



Den dansk-norske familie har indrettet deres 
badeværelse med M-line elementer i eg og hvid 
laminat. 

Farvespillet mellem marmorfliserne og badelemen-
ter matcher perfekt. Samtidig giver brugen af træ i 

et badeværelse en god modvægt til den ofte kølige 
og kliniske stemning på et badeværelse. Placerin-
gen af porcelænsvasken oven på bordpladen er 
endnu en elegant detalje, som igen viser, at familien 
søger de personlige og anderledes løsninger.
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PRAKTISK OG 
GENNEMFØRT

Serie: 
Duo Style

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Sort granit

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Blanco 

Armatur:  
Blanco

Hvidevarer:  
Siemens

 i

56 DUO STYLE KØKKEN & BAD, HUS I BØVLINGBJERG



I et hyggeligt hus i Bøvlingbjerg i det nordvest-
lige Jylland har Pia og Vagn indrettet et stort 
rummeligt køkken med masser af skabsplads. 

Linjerne i det grebsløse Duo Style køkken strækker 
sig smukt igennem rummet – fra underskabe til 
højskabe. Samtidig har familien valgt en praktisk 
løsning med et spisebord designet i naturlig forlæn-
gelse af deres køkkenø. Dermed bindes køkkenet 

naturligt sammen med spisestuen og er en velfun-
gerende løsning – både praktisk og visuelt. 

Familiens badeværelse er også indrettet med Duo 
Style elementer fra Tvis Køkkener. Udtrykket er en-
kelt og rent – også i badeværelset har man sørget 
for god skabsplads med det ekstra skabsmodul på 
væggen. 

Serie: 
Duo Style

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Kuma

Spejl:  
JN Bech

Armatur:  
Blanco

 i
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“Man bliver lidt 
nørdet på sit 
eget arbejdsom-
råde. Men det er 
jeg faktisk kun 
stolt af.”
  - Bjarne Tanderup



ET TVIS KØKKEN ER 
LAVET AF BJARNE, GITTE, 
HENRIK, RICHARD, OLE  
– OG ANDRE DYGTIGE 
KØKKENFAGFOLK 
På vores køkkenfabrik i Tvis er det snedkere, indu-
strilakerere, montører og andre dygtige fagfolk, 
som skaber dit køkken. Her arbejder de side om side 
med de højteknologiske maskiner, som klarer nogle 
processer bedre og mere effektivt end menneske-
hænder. 

Vi ved, at erfaring og faglighed gør en stor forskel 
for både detaljer og kvalitet i dit køkken. For eksem-
pel kræver perfekt finish og grundig kvalitetskon-

trol en øvet hånd og et trænet øje. Til gengæld ved 
vi også, at du får det bedste produkt og mest værdi 
for pengene, når vi udnytter mulighederne i den 
moderne teknologi.

Ud fra det princip vælger vi hver gang den mest er-
farne og kompetente medarbejder – eller den bedst 
egnede og mest effektive maskine til jobbet. Det 
gør, at vi kan lave et ekstraordinært godt køkken til 
en gennemsnitlig pris.



Serie: 
Future / Unika

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Coretop

Greb:  
Prime / Push ud

Vask:  
Blanco  
 
Armatur:  
Quooker 

Hvidevarer:  
Siemens

Emfang:  
Thermex

 i

FUTURE / UNIKA KØKKEN, PATRICIERVILLA I HOLSTEBRO60
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I centrum af Holstebro har en charmerende 
gammel patriciervilla gennemgået en dramatisk 
forvandling efter Maren Magnussen og Casper 
Sloth overtog huset. 

Casper, som er tømrer, har selv stået for den gen-
nemgribende renovering. Ambitionen for det unge 
par var at skabe et spændende hus, hvor kontra-
sterne mellem det nye og det gamle var tydelige. 

På trods af den gennemførte modernisering af hu-
set har parret arbejdet meget bevidst med at træk-
ke husets historie og stil frem ved at lade fritlagte 
loftsbjælker og husets rå, røde murstensvægge 

blive en markant og synlig del af indretningen. 
Det grebsløse hvide Future køkken fra Tvis Køkke-
ner giver en ren, hvid og moderne kontrast til den rå, 
røde murstensvæg og det smukke træplankegulv. 

Det er primært Casper, som tilbereder mad i køkke-
net – og der har været fokus på at skabe et køkken, 
der fungerer som et godt madværksted. Værktøjet 
skal være til at overskue – derfor har parret valgt 
2lags skuffer i køkkenet, da det skaber overblik og 
ekstra opbevaringsplads. Samtidig er materialerne 
i køkkenet valgt efter, at de er stærke og nemme at 
rengøre. Den hvide Coretop bordplade og de malede 
skabsfronter lever til fulde op til disse krav. 

KØKKEN MED 
KONTRASTER

FUTURE / UNIKA KØKKEN, PATRICIERVILLA I HOLSTEBRO62



Der er god plads i køkkenet – også til teamwork.
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KLASSISK 
CHARMERENDE 
LANDIDYL

64 M-LINE / CASA EG KØKKEN, HUS PÅ LANDET VED FREDERICIA



Et godt stykke ude på landet – med Fredericia som 
den nærmeste større by – ligger en hyggelig gård. 

På gården bor Alice og Lars Ole og deres trillinger 
på 15 år sammen med både heste, får, høns, katte 
og en hund. Familien holder af roen i de landlige om-
givelser. Alice og Lars Ole har indrettet det hyggeli-
ge stuehus med et Mline køkken fra Tvis Køkkener. 

Det grebsløse og helt klassiske køkken har hvide 
laminatfronter på massivt egetræ. 

Både materiale- og designmæssigt rammer køk-
kenet præcist den autentiske og rustikke charme 
på gården. Og så skaber de stramme linier i Mline 
køkkenet netop den ro og stemning, som familien 
holder af.

Serie: 
M-Line / Casa eg

Materiale/farve: 
Hvid laminat / Massiv eg

Bordplade: 
Sort granit / Massiv eg

Greb:  
Grebsfri / Push ud

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Blanco

Hvidevarer:  
Siemens

Emhætte:  
Thermex

 i



DEN HVIDE TRÅD

UNIKA HVID KØKKEN, FUNKISVILLA I GLOSTRUP 66



Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Coretop

Greb:  
Prime / Push ud

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Quooker Twin Tabs

Hvidevarer:  
Siemens

 i
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UNIKA HVID BAD, FUNKISVILLA I GLOSTRUP 68



Familien Nørgaard har netop færdiggjort deres 
nye super moderne villa i Glostrup. Det er anden 
gang, de bygger selv. De vidste derfor allerede 
fra starten, hvad de ville. Og hvordan de ville 
have det.

Når man besøger familien Nørgaard, er man ikke i 
tvivl – her er styr på tingene. Samtlige elementer 
hænger sammen fra kælder til kvist med fokus på 
god logistik, funktionalitet og opbevaring. Familien 
tog Tvis Køkkener med på råd tidligt i processen, 
hvilket gav mulighed for at udfordre de erfarne 
bygherrers indretningsplaner.

Alt det ”praktiske” er gemt af vejen bag strømlinede 
låger i Unika hvid fra Tvis Køkkener med næsten 
usynlige Prime greb og lækre hvide Coretop bord-
plader. De mange integrerede opbevaringsløsninger 
betyder, at familien ikke har behov for yderligere 
fritstående reoler og skænke. Dette skaber gulv-
plads til hverdagens mange aktiviteter – og rum og 
luft til de øvrige møbler.

I dag står de med et hjem, som 100% understøtter 
deres travle liv, og som er flot bundet sammen i en 
hvid, stram og enkel stil. Præcis, som de ville have 
det.
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UNIKA HVID BRYGGERS, FUNKISVILLA I GLOSTRUP70
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Hjemmelavet Pasta 

500 g durummel
5 store æg
2 spsk. olie
2 tsk. salt

HJEMME
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LAVETHJEMME

73



VILD MED 
VALNØD

74 M-LINE / UNIKA KØKKEN, HUS I DRØBAK, OSLO



Serie: 
M-Line / Unika

Materiale/farve: 
Massiv valnød / Hvidmalet

Bordplade: 
Silestone

Greb:  
Prime / Push ud

Vask:  
Blanco

Armatur:  
Quooker Twin Tabs

Hvidevarer:  
Siemens

Emhætte:  
Siemens

 i
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76 M-LINE / UNIKA KØKKEN, HUS I DRØBAK, OSLO



VILD MED 
VALNØD

I Drøbak i udkanten af Oslo har Emma Lalinder 
og hendes mand indrettet sig med et køkken fra 
Tvis Køkkener. Familien har fire små børn, og i 
en hektisk hverdag har familien haft fokus på at 
skabe et rent, enkelt og overskueligt køkken. 

I valget af materialer tog familien udgangspunkt i de 
mørke, varme træsorter, som de holder af, og som i 
forvejen er anvendt i husets gulve og døre. Familien 
faldt for det smukke, klassiske Mline køkken i mas-
siv valnød. Som et moderne udfordrende modspil til 
de klassiske, varme trætoner i køkkenelementerne 
har familien valgt en hvid Silestone stenbordplade 
og hvide højglans overskabe og højskabe. 

Det åbne køkken er indrettet med siddepladser, så 
der kan spises eller arbejdes i køkkenet – denne 
løsning passer perfekt til en travl børnefamilie. 
Desuden rummer køkkenet lækre og kompromisløse 
produkter og løsninger, blandt andet vinkøleskab, 
dobbelt ovn og to vaske.

Køkkenet har to vaske og invite-
rer til, at flere kokke kan husere 
i køkkenet på én gang. Den ene 
vask er udstyret med en Quooker 
vandhane, så man kan hente 
kogende vand direkte fra hanen.
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Serie: 
Country

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Massiv valnød

Greb:  
Rustik stålknop

 i

78 COUNTRY KØKKEN, LANDSTED I BERGEN



NORSK
LANDKØKKEN 
MED VARME, 
SJÆL OG 
ROMANTIK 

Som et naturligt modtræk til tidens fremher-
skende stramme, minimalistiske stil ser man nu 
en køkkentrend, som i højere grad orienterer sig 
mod mere romantiske landkøkkener. 

Der er hverken sparet på romantikken eller køk-
kenelementer i dette store norske landkøkken fra 
Tvis Køkkener. Der er mange fine detaljer i Country 
køkkenet. 

Fine vitrinelåger med sprosser og udsyn til familiens 
fine porcelæn og arvestykker, men også brænde-
ovnen, som er placeret centralt i køkkenet, skaber 
bogstaveligt talt både varme og hygge. Køkkenet 
oser af personlighed og sjæl. 
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EFTER ALLE 
KUNSTENS 
REGLER

s. 80

Familien Harder på Tyrrestrup Gods ved Horsens 
vidste, at de stod overfor en svær opgave, da de 
ville udvide deres oprindelige køkkenrum. Fred-
nings myndighederne fulgte med fra sidelinjen og 
stillede høje krav til materialer og udtryk.

Når en bygning er fredet, betyder det, at ejeren 
skal have forudgående tilladelse, hvis bygningen 
skal ændres. En lang og til tider opslidende proces. 
Men køkkenet på Tyrrestrup Gods matchede ikke 
familiens livsstil og behov. Rummet var for lille og lå 
forkert, så der var ingen vej udenom. Familien søgte  
– og fik – tilladelse til at lukke op til rummet ved 
siden af, så de kunne få mere plads til familiehygge, 
gæster og jagtselskaber. Så langt så godt.
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FRAME KØKKEN, TYRRESTRUP GODS

Serie: 
Frame

Materiale/farve: 
Lys sand

Bordplade: 
Massiv Eg

Greb:  
Porcelænsknop

 i
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Den komplekse opgave med at udforme et køkken, 
der levede op til de strenge regler og krav til materia-
ler og udførelse, landede hos Tvis Køkkener. Resulta-
tet blev et skræddersyet køkken med fyldningslåger 
i en Lys sand, bordplade i eg og reoler og hylder, som 
er 100% tilpasset det specielle rum. Faktisk klæder 

det godsets øvrige stil så godt, at man fristes til at 
tro, at der er tale om det originale køkken. Familien 
nyder, at der nu er god plads til deres mange smukke, 
gamle ting, til gæster – og ikke mindst til deres to 
jagthunde, Spot og Tops.
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VORES LÅGER 
HOLDER TIL 
ÅRTIERS 
HÅRDT SLID 
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På Tvis Køkkeners fabrik gennemgår enhver låge 
en hel række nøje tilrettelagte processer for 
skabe en stærk, smuk og holdbar overflade på 
lågen. 

Inden en låge lakeres, kontrolleres den manuelt og 
pudses, så overfladen er fuldstændig glat. Det gø-
res bedst i hænderne på en erfaren Tvis-medarbej-
der. Lågerne lakeres både med håndkraft og i store, 
højteknologiske lakanlæg, og når den færdige låge 

forlader fabrikken, har den fået op til seks gange 
lak. Det giver selvsagt en ekstremt stærk overflade. 
Så selvom køkkener sjældent ligefrem går i arv, kan 
du forvente, at lakken på dit Tvis køkken holder.

Erfarne medarbejdere kvalitetskontrollerer afslut-
ningsvis de færdige låger for fejl eller uregelmæs-
sigheder. Så kan vi med god samvittighed sende 
dem videre til dig med løftet om, at de holder. 
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FEMININT & 
FUNKTIONELT

Serie: 
Culture

Materiale/farve: 
Støv blå

Bordplade: 
Laminat

Greb:  
Grebsfri

Vask:  
Blanco 

Armatur:  
Blanco

Hvidevarer:  
Siemens

Emhætte:  
Siemens

 i Kr. 70.500,-
Vejl. udsalgspris er eksklusiv hårde 
hvidevarer og tilbehør.

CULTURE KØKKEN, CENTRAL LEJLIGHED I KØBENHAVN86
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FEMININT & 
FUNKTIONELT

s. 88

I en hyggelig lejlighed centralt i København har 
en ung mor og hendes datter indrettet et smukt, 
feminint køkken i sarte pastelfarver. 

Både køkkenets udtryk og funktionalitet matcher 
families behov og smag perfekt. Overskabe er valgt 
fra og erstattet med åbne assymetriske kasser 
i matchende pastelfarver. Denne løsning giver 
køkkenet et åbent, organisk udtryk. Køkkenet er na-
turligt bundet sammen med en hyggekrog lavet af 
moduler fra Culture serien – akkurat som resten af 
køkkenet. Hyggekrogen giver både ekstra opbeva-
ringsplads – og udgør samtidig de perfekte rammer 
for måltider, lektier og spil.

De åbne kasser er 
produceret af Tvis 
Køkkener efter 
 kundens ønske til 
farve og størrelse.

88 CULTURE KØKKEN, CENTRAL LEJLIGHED I KØBENHAVN88
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SKABS- OG GARDEROBELØSNINGER90



EN NY 
BEGYNDELSE
Da familien Pontoppidan rykkede ind i deres nye 
lejlighed på Amager, stod én ting klart: Der skul-
le være styr på tingene. Tvis Køkkener leverede 
løsningerne, der gør den nye hverdag i lejlighe-
den nem og overskuelig.

Gummistøvler, kufferter, vintertøj, værktøjskasse, 
printere, arbejdsstationer og så videre. Med fire 
aktive familiemedlemmer i én lejlighed midt i storby-
en kan der hurtigt opstå rod og pladsudfordringer. 
Inden indflytning tog familien Tvis Køkkener med 
på råd.
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Serie: 
Unika

Materiale/farve: 
Hvidmalet

Bordplade: 
Laminat

Greb:  
Push ud

 i
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”Optimal udnyttelse af pladsen” er én af Tvis Køkke-
ners spidskompetencer – og netop dét, som familien 
efterspurgte. Opgaven blev løst med en række 
specialløsninger; skabe med indbygget arbejdssta-
tion, reoler med låger, rummelige skuffer og andre 

finesser, som matcher lejlighedens lyse, moderne og 
hyggelige stil. Elementerne skjuler alt det, som ikke 
skal ses, og er med til at skabe et ensartet udtryk, 
så familiens yndlingsmøbler også får plads og luft – 
og lov til at fylde.
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Serie: 
Plain 

Farve:  
Hvid

Greb: 
Stål/ 
Push-ud

 i
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Serie: 
TVIS System 2000

Materiale/farve:  
Sort / sand

Profil: 
Alu

 i

SKABE TIL 
ALT OG ALLE
Tvis Køkkener skræddersyer skabs- og garde-
robe løsninger til alle boligens rum – både entre, 
garderobe, bad, bryggers, stue, soveværelse og 
walk-in. 

Uanset om det er små eller store rum – og om de har 
skrå vægge eller skæve mål, så skaber vi altid en 
løsning, som bliver naturligt integreret i rummet. 

Samtidig er det muligt at finde frem til præcis det 
design og udtryk på skabs- og skydelåger, som mat-
cher stilen i dit hjem. Der er en uendelig række af 
valgmuligheder – både materiale og farvemæssigt. 
Din lokale Tvis forhandler vil introducere dig for de 
mange valgmuligheder.

Indretningen af skabene er naturligvis også afgø-
rende – for at du kan få både orden og overblik. Som 
Danmarks ældste køkkenproducent har vi mere 
end 60 års erfaring med at indrette køkkener, og vi 
mener derfor at vide en del om optimal indretning af 
skabe. Den erfaring og knowhow kan du drage nytte 
af, når du skal have indrettet dine skabe. 

Vi har et arsenal af valgmuligheder i hylder, skuffer, 
trådkurve, bøjlesystemer, skoholdere, make-up 
indsatser og meget, meget mere. 

Her kan du se et par eksempler på vores skabs- og 
garderobeløsninger. 
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NYHED
LEGRA BOX

Tvis Køkkener er blandt de første på markedet til at 
introducere Legraboxen, en fleksibel løsning med 
mange indretningsmuligheder.
Sammen med Legrabox introduceret Ambria line – ge-
nialle inddelinger af skuffer.
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SORTIMENT
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LÅGEOVERSIGT

Unika Hvid Ask
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 Finer	lodret
Tilbehør: Lodret
Lakering: Hvidtonet lak
Kant: 2 mm massiv ask

Plain Eg Melamin
Tykkelse: 16 mm spånplade
Overflade:	 	Melamin	eg,	
 vandret struktur
Kant:	 	0,8	mm	ABS	med
 eg struktur

Plain Hvid m/Sort ABS
Tykkelse: 16 mm spånplade
Overflade:	 	Hvid	melamin	
Kant:	 	3	mm	ABS	m.	struktur

Plain Hvid
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 	Hvidmalet	
Kant:	 	0,9	mm	kantbånd	malet
Lakering: UV maling

Findes også som hvid højglans

Plain aluplexi
Tykkelse: 16 mm spånplade
Overflade:	 Hvid	melamin
Kant: 3 mm aluplexikant

Findes	også	som	Unika	Colour	
og	i	højglans.

Unika Hvid
Tykkelse:	 19	mm	MDF
Overflade:	 Hvidmalet
Lakering: Syrehærdende maling
Kant: Radius 2 malet

Unika Sort Eg
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 Finer	vandret
Tilbehør: Lodret
Lakering: Sort lak
Kant:  2 mm trækant

Unika Lud Eg
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 Vandret	finer
Tilbehør: Lodret 
Lakering: Hvidtonet lak
Kant:  2 mm trækant

Unika Natur Eg
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 Finer	vandret
Tilbehør: Lodret 
Lakering: Lak
Kant:  2 mm trækant 

Unika Valnød
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 Finer	vandret
Tilbehør: Lodret 
Lakering: Lak
Kant:  2 mm trækant 

Studio Lud Eg Laminat Hvid
Tykkelse:	 18	mm	spånplade
Overflade:	 Hvid	laminat
Lakering:  Hvidtonet lak
Kant: 7 mm trækant

Fås også som colour laminat
Findes	også	i	de	forskellige	
colour laminater

Vision Eg laminat
Tykkelse: 20 mm spånplade
Overflade:	 Hvid	højtrykslaminat
Kant:	 2,5	mm	trækant

Fås også som colour laminat

Studio Valnød Laminat Hvid
Tykkelse:	 18	mm	spånplade
Overflade:	 Hvid	Laminat
Lakering: Tonet lak
 Kant:  7 mm træliste

Square Hvid
Tykkelse:	 19/16	mm	MDF
Overflade:	 Folie
Kant:  Radius 3 mm ind på 

fladen

Straight 16 Colour Hvid
Tykkelse: 16 mm
Overflade:	 	Malet
Lakering:	 UV-Maling	
Kerne:	 MDF
Kant:	 Malet

Vision Hvid Laminat
Tykkelse: 20 mm
Overflade:	 	Højtrykslaminat
Kerne:	 14,4	mm	spånplade
Kant:	 0,8	mm	ABS	Kant

Fås også som colour laminat
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Duo Style Hvid
Tykkelse:	 19	mm	MDF
Overflade:	 Hvidmalet
Lakering: Syrehærdende maling
Gribeliste:	 	Alu,	fås	med	hvid	gribe-

liste til hvid låge og sort 
gribeliste til sort låge

Duo Style Sort Eg m/sort alu
Tykkelse:   19 mm
Overflade:			Finer	vandret
Lakering:    Sort lak
Kerne:		 18	mm	Spånplade
Kant:										 2,0	&	8,0	mm	træliste
Gribeliste:  	Alu,	fås	med	hvid	

gribe liste til hvid låge 
og sort gribeliste til 
sort låge

Findes	også	som	Duo	Style	Colour	
og	højglans.	Dækliste	finde	i	alu,	hvid	
og	sort.

Findes	også	som	Culture	Colour

Plain Hvid Grebsfri
Tykkelse:	 19	mm	spånplade/MDF
Overflade:	 	Hvidmalet	
Kant:	 	0,9	mm	kantbånd	malet
Lakering: UV malet

Findes også som hvid højglans.

Culture Hvid
Tykkelse:	 19	mm	MDF
Overflade:	 Hvidmalet
Lakering:	 Syrehærd.	maling
Kant:	 Radius	2	og	45	grader	
 malet

Casa Eg
Tykkelse: 19 mm spånplade
Overflade:	 Hvid	laminat
Kant:  3 mm trækant i eg

Findes	også	som	Colour	
laminat

Frame Hvid

Tykkelse:		19	mm	MDF
Overflade: Hvidmalet
Kant: Affaset	og	hvidmalet
Lakering: Syrehærdende maling

Findes også som Frame Colour

M-line Lud Eg
Massiv	træ

M-line Valnød
Massiv	træ

M-line Sort Eg
Massiv	træ

M-line Lud Eg Hvid
Massiv	træ

Valnød hvid laminat
Massiv	træ

M-line Natur Eg
Massiv	træ

Country Hvid kryds/glas
Tykkelse:	19	mm	MDF
Overflade:	Malet
Lakering:  Syrehærdende 
maling

Fås også som Country 
Colour.

Country Hvid Nostalgi
Tykkelse:	19	mm	MDF
Overflade:	Malet
Lakering:  Syrehærdende 
maling

Fås også som Country 
Colour.

Country Hvid kryds/fyldning
Tykkelse:	19	mm	MDF
Overflade:	Malet
Lakering:  Syrehærdende 
maling

Fås også som Country Colour.

Country Hvid
Tykkelse:		19	mm	MDF
Overflade:		Malet
Lakering:    Syrehærdende maling

Fås også som Country Colour.

Se mere på tvis.com
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GREBSOVERSIGT

2

 1

3

1. Prime greb
2. Swing - lodret
3. Swing greb

 i
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TG1054
Slim bøjlegreb, Krom mat. 128 mm.

TG1051
Slim bøjlegreb, Krom mat. 96 mm.

TG1029
Rustik bøjlegreb, Stil 128 mm.

TG1117
Greb Bridge bøjle, mat., 128 mm.

TG1116
Greb Bridge bøjle, mat., 224 mm.

TG1067
Buet bøjlegreb, Stil, 160 mm.

G1089
Greb bøjle, metal, 128 mm.
Kr. 67

G1063
Greb bøjle, stål, 160 mm.

TG1073
Sokkelgreb i stål til sokkelskuffer 128 mm.

TG1074
Bøjlegreb, alumetal, 128 mm.

TTG1075
Bøjlegreb, alumetal, 224 mm.

TG1184
Greb Linie, firkantet fod, krom, 192 mm.

TG1008
Greb bøjle stål, Trend 224 mm.

TG1007
Greb bøjle stål, Trend, 128 mm.

TG1170
Greb bøjle stål, Trend, 320 mm.

TG1009
Greb bøjle stål, Trend, 416 mm.

TG1169
Greb bøjle stål, Trend, 480 mm.

TG1126
Greb Rehling, 128 mm.

TG1127
Greb Rehling, 224 mm.

TG1128
Greb Rehling, 416 mm.

TG1033
Greb bøjle, metal, 224 mm.

TG1032
Greb bøjle, metal, 128 mm.

TG1076
Greb stang, stål, 128 mm.

TG1278
Greb Ship, stål, 128 mm.

TG1279
Greb Ship, antik, 128 mm.

TG1276
Greb Sonata, krom, 96 mm.

TG1277
Greb Sonata, stål, 96 mm.

TG1273
Greb Degree, stål, 225 mm.

TG1274
Greb Degree, stål, 383 mm.

TG1275
Greb Degree, stål, 511 mm.

TG1161
Greb stang, stål,  224 mm.

TG1077
Greb stang, stål,  352 mm.

TG1078 
Greb stang, stål,  451 mm.

TG 1102
Skålegreb, rustfri stål look

TG1093
Porcelænsknop, hvid, Ø37

TG1058
Stålknop, design, Ø25

TG1101
Stålknop, Ø34

G1217
Greb Old School, stål, 160 mm.

G1212
Greb Old School, krom, 160 mm.

TG1211
Greb Attika, symetrisk titan finish, 
224 mm. 

TG1212
Greb Attika, symetrisk titan finish, 
416 mm. 

TG1213
Greb Attika, symetrisk titan finish,
416 mm. 

TG1214
Greb Attika, symetrisk titan finish,
480 mm. 

TG1215
Greb Attika, symetrisk titan finish,
800 mm. 
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BORDPLADER
 ET LILLE UDPLUK 
AF ET STORT SORTIMENT

CORETOP

LAMINAT
Se mere på tvis.com
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MASSIVTRÆ

CORIAN®

GRANIT

STÅL
Se mere på tvis.com
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VI VED ET TVIS 
KØKKEN HOLDER, 
FOR VI HAR 
SELV LAVET DET

I dag outsourcer mange køkkenproducenter dele af 
deres produktion – f.eks. låger, skuffefronter og bord-
plader – til forskellige underleverandører. 

Hos Tvis har vi valgt at gå den modsatte vej. Vi har valgt 
at gøre det hele selv. Når du bestiller et køkken hos os, 
fremstiller vi alt på vores fabrik i den lille vestjyske by Tvis, 
hvor virksomheden har ligget, siden den blev grundlagt i 
1952. 

Her kombinerer vi seks årtiers erfaring med en moderne, 
markedstilpasset produktion. Ligesom vi kombinerer hånd-
værk og højteknologi. Man kan kalde det jysk snusfornuft. 
Vi ved bare, at det er måden at skabe et ganske ekstraordi-
nært køkken til en gennemsnitlig pris. 

FINÉRHALLEN – “DEN SORTE DIAMANT”
Et hold af medarbejdere er dedikeret til at 
udvælge, oplægge, skære og samle fineren 
til hvert enkelt køkken. Det er en opgave, som 
kræver mere end et almindeligt skarpt øje. 

FORSENDELSE
I forsendelsen pakkes køkkenelementer med 
hvidevarer, bordplader og eventuelle løsdele, 
der er bestilt med køkkenet. Det hele pakkes 
på en lastbil og køres samlet ud til dig.  

KVALITETSKONTROL 
Når køkkener er samlet gennemgår de en 
nøje kvalitetskontrol, som sikrer at køkkenet 
100% både matcher dine ønsker og Tvis 
kompromisløse kvalitetskrav. 

SAMLING
Når alle elementerne til et Tvis køkken er 
færdige, samles de. Tvis’ montører samler 
skabskorpus, skuffer, låger og skuffeindret-
ning til hele køkkener.

SNEDKERAFDELING
I snedkerafdelingen kan der laves de spe-
cialløsninger, som du måtte ønske i dit Tvis 
køkken. Med faguddannede snedkere kan 
næsten alt lade sig gøre.

HÅNDPUDSNING 
– MANUEL SPRØJTELAKERING
Både før og imellem de mange lakeringer 
gennemgår hver låge en manuel pudsning og 
eftersyn, så lågen fremstår helt glat og uden 
fejl. Nogle typer låger sprøjtelakeres manuelt 
for at opnå en helt optimal finish og styrke.

LAKANLÆG
Tvis har investeret i branchens mest mo-
derne og højteknologiske lakanlæg. Her 
anvendes forskellige metoder og typer af lak 
til at skabe ekstremt slidstærke og lysægte 
låger. Hver låge får op til seks gange lak. 

MASKINGADE
Centralt i fabrikken ligger flere moderne 
maskingader – de sikrer et optimalt produk-
tionsflow i den store fabrik. Her skæres og 
samles alle elementer til skabskorpus, skuf-
fer og låger til hvert enkelt køkken.

ADMINISTRATION 
& ORDREAFDELING
Når du har bestilt dit køkken hos en Tvis for-
handler modtager ordreafdelingen hos Tvis 
Køkkener ordren. Når ordren er behandlet 
sættes køkkenet i produktion.

BORDPLADEFABRIK
Tvis har sin egen bordpladefabrik, hvilket gi-
ver mulighed for at sikre den højeste kvalitet 
på hele køkkenet, der levereres. På bordplade-
fabrikken produceres og skæres bordplader 
i laminat, linoleum, coretop og træ. 

MONTERING AF VASKE
En vask, der er optimalt integreret i bordpla-
den giver en stærk og holdbar løsning. Hos 
Tvis integrerer vi den på fabrikken og ikke i 
dit hjem.

GARDEROBEPRODUKTION
Tvis har en dedikeret produktion af garde-
robeløsninger. Der produceres blandt andet 
skydedøre i en række forskellige materialer 
og med forskelligt design. 
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SIEMENS
www.siemens-home.dk

MIELE
www.miele.dk

AEG
www.aeg-electrolux.dk

THERMEX
www.thermex.dk

GERSON
www.gerson.dk

JN	BECH
www.bech-glas.dk

SCANGLAS
www.scanglas.dk

KUMA
www.kuma.dk

MARMORLINE
www.marmorline.dk

CASSØE
www.cassoe.dk

BILLESCHOU
www.bsmarmor.dk

BLANCO
www.blanco.dk

Hos Tvis har vi en erklæret ambition om at levere ekstraordinære løsninger 
til vores kunder. 

Derfor udvælger vi altid samarbejdspartnere og leverandører, som har det 
samme høje kvalitets- og ambitionsniveau i deres produkter og løsninger. 
Det er din sikkerhed for, at du får en gennemført kvalitetsoplevelse, når du 
køber bad eller køkken hos Tvis.  

Vi laver ekstraordinære køkken- og badløsninger sammen med:

SAMARBEJDS
PARTNERE

En stribe certificeringer og miljømærkninger vidner 
om, at vi tænker på miljøet. Det gælder både naturen, 
arbejdsmiljøet – og endelig indeklimaet i dit hjem. 

Vi tænker bæredygtigt i vores brug af ressourcer 
og i vores produktion og anvender udelukkende 
FSC®certificeret træ til vores massivbordplader. 

I samme ånd arbejder vi konstant på at øge 
genanvendelse af overskudstræ. Som den første 
danske køkkenfabrik har vi tilsluttet os FNs Global 
Compact, der støtter menneskerettigheder, miljø og 
antikorruption. 

Vi har heller ikke glemt indeklimaet. Vores produk-
ter er mærket efter den frivillige ordning Dansk 
Indeklima Mærkning, der sikrer, at de ikke afgiver 
skadelige kemiske stoffer og dufte til luften hjemme 
hos dig.  

TVIS HOLDER 
EN HÅND OVER MILJØET
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DIN GARANTI FOR KVALITET 
Der er noget ekstra lækkert over mad, som er hjemmelavet – fra bunden og af 
de bedste råvarer. På samme måde er det med køkkener. Derfor laver vi også det 
hele selv. Vi vælger materialerne med omhu og laver ét køkken ad gangen. For så 
ved vi, at det rammer din smag, dine behov – og at det holder.

HJEMMELAVET
tvis.com


