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VÄ L KOMMEN T I L L K VÄ NU M

Ända sedan Gustav Johansson grundade företaget 1923 har vi levererat inredningar som präglas av upplevelse och känsla för medvetna kunder. Det har idag
gjort oss till Skandinaviens ledande tillverkare av kvalitetsinredningar. Vi finns
representerade i allt från mysiga stugor, anrika slott till storskaliga byggprojekt.

Hantverk, tradition & innovation

Om du närgånget granskar en inredning från Kvänum kommer du att upptäcka skillnaden. Mönsterpassad träådring i luckorna, handmålade detaljer,
gerade hörn, trälådor och krysspröjs är bara några saker som garanterar den
typiska Kvänum-känslan. Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om äkthet.
Äktheten gör att våra inredningar håller längre och att de blir vackrare med
åren. Äkta hantverk av högsta kvalitet blir heller aldrig omodernt.

Hållbarhet

Vi är ständigt på tårna för att minimera vårt ekologiska fotavtryck. I varje fas
av produktionen har vi hållbarhet i fokus, från lokal och miljövänlig framställning av förstklassig råvara till säker och trygg leverans av högklassig produkt.
Men inget är så hållbart som en inredning som håller – och Kvänum håller
längre.

Kunglig hovleverantör

Kvänum är Kunglig Hovleverantör, ett förtroende vi varsamt och vördsamt
vårdar oss om. Vi ser det som ett slutgiltigt bevis för vår kvalitet. Som kund
hos Kvänum är du lycklig innehavare av en exklusiv produkt. Du tillhör alltid,
kunglig eller ej, en utvald skara.
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VÅRA KO N C EP T

Kvänum presenterar tre olika stilar, tre epoker eller tre sätt att se på
saker och ting. Detta gör att vi kan erbjuda en unik bredd av inredning
för kök, badrum och förvaring (garderober, bibliotek, tvättrum mm).
Våra inredningar kan erhållas i en mängd olika kulörer och träslag,
ytbehandlingar som vitbonad ask och rökt ek – noggrant utvalda och utvecklade så att de ska passa många stilar och för att tillmötesgå dina krav.

r e al c l assic
Med atmosfär från förr

mode r n c l assic
Moderna kök i klassisk miljö
RETRO

c ont e m p orary
Att uppfinna köket på nytt

I N T R O · LI L J EN C R A N TZ · N AT U R E · AT ELI ER
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REAL CLASSIC
En stil som är inspirerad av förra sekelskiftets stora våningar i staden och hus på landet med material som
trä, sten, porslin, glas, mässing, marmor, luft och ljus.
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MODERN CLASSIC
Ett modernt kök av traditionellt snitt med målade snickerier. Öppna hyllor hellre än överskåp. Modern
Classic är stramt elegant och passar i gamla hus som nya. Retro är vår version av svenskt 50-tal, en nostalgitripp med vinklade skåp, skjutdörrar, släta luckor och snäpphandtag.

STENEBY MISTRAL

TROLLE SKOG
10

VIKBY KALK

BANÉR PÄRLGRÖN

BADMODUL I MANDEL
11

CONTEMPORARY
Inredningar inspirerade av samtid och framtid. Intro är en berså av transparens och ädellöv. Liljencrantz är
täthet, tyngd och trä med tropisk lyster. Nature är kubism i mörka och mjuka toner. Atelier är en lek med
ljus och luft.

LINDÖ ART REN VIT

LILJENCRANTZ
12

INTRO RAMEL/BRAHE

LINDÖ REN VIT

RAMEL AMBER
13

LILJENCRANTZ
14

BRAHE ART STORM

NATURE - BRAHE ART RÖKT EK

LILJENCRANTZ

ATELIER - RAMEL AX
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KVA LI T ET & KONST RU K T IO N
Luckkonstruktion

Vår luckkonstruktion är unik i köksbranschen men samtidigt vedertagen sedan flera
sekel som den bästa lösningen för exklusiva möbler. Tack vare luckornas formstabila
konstruktion med massivträ, faner och kraftig möbelskiva påverkas de inte av naturliga fuktvariationer under året. Risken för skevhet och sprickbildning är minimal.
Framställningen av en Kvänum-lucka kräver en omfattande arbetsprocess. Till
exempel krävs det hela 34 olika arbetsmoment för att tillverka en lucka i modellen
Sundby. En bearbetning i massivt trä eller MDF (träfiberskiva) hade varit mycket
snabbare och enklare men möter inte Kvänums kvalitetskrav.
Flertalet av våra luckor består av en kombination av:
• Möbelskiva: Luckans kärna för maximal formstabilitet
• Massivträ: Kantlister och profiler för slagtålighet
• Faner: Överfanerade luckor för en enhetlig träyta med den vackraste ådringen

Stommar
•
•
•
•
•
•
•
•

19 mm svanenmärkt högdensitets möbelskiva.
Framkanter kan fås kantlistade i samma utförande som luckorna.
Synliga stomsidor direktfanerade som tillval.
Invändig beläggning i 120 g extra tåligt melamin (finns i både vitt och grått).
Äkta träfaner som tillval.
Indragen rygg för installationsutrymme.
Dolt upphängningssystem på skenor för stabil, flexibel fastsättning av väggskåp.
Gångjärn av europeisk toppkvalitet, vissa med dämpning.

Lådor och vagnar
•
•
•
•
•

12 mm massiv ek, med virke från Visingsö.
Fram- och bakstycke intappade i långsidorna.
Brett urval besticks-/kryddinsatser i massiv ek.
Filtmatta, gummimatta eller nubuck-skinn.
Skenbeslag av europeisk toppkvalitet med kombinerad dämpning och indrag.

Hyllor
•
•
•
•
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19 mm svanenmärkt högdensitets möbelskiva.
Beläggning i 120 g extra tåligt melamin (finns i vitt, grått eller fanerat).
Flyttbara och vilande på dolda metallhyllbärare.
Som tillval kan hyllor fås fanerade, målade eller i glas.
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PRODUK TSERIER

Kvänum erbjuder tre separata och kompletterande produktserier
för samtliga produktområden – kök, förvaring och badrum.
Varje produktserie omfattar ett flertal luckmodeller.

i-se r i e n

Innanförliggande luckmodeller

Vi kan även leverera inredning för hemmets alla rum såsom
tvättrum, inklädda tvättpelare, grovkök, sänginredning,
arbetsplatser och bibliotek.

f-se r i e n
Falsade luckmodeller

h-se r i e n

Heltäckande luckmodeller
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I N N A N F Ö RL I G G A N D E M O D E L L E R

Innanförliggande luckor är inspirerade av 1800talets platsbyggda inredningar i herrgårdar och
slott. Utförandet har enligt originalen hantverksmässigt äkta gerade hörn och spröjs, tidsenliga
gångjärn och beslag, samt utanpåliggande sockel.
Konstruktionen är samtidigt förbättrad utifrån dagens teknik och kompletterad med modern funktionalitet, användarvänlighet och ergonomi. Luckor och lådförstycken är infällda i stommen vilket
ger en platsbyggd karaktär.
Luckorna produceras i målat utförande på askfaner i Kvänums egna standardfärger. All inredning
handmålas för den rätta platsbyggda känslan –
luckor och lådfronter i fabrik, samt stommar och
lister efter montering på plats hos kund.
De innanförliggande modellerna finns i en extra
hög höjd för över- och högskåp där det är högt i tak.
Ramluckorna Dalby/Ekeby och de släta luckorna

Vikby/Mellby skiljer sig inte åt utseendemässigt.
Däremot finns det vissa skillnader i konstruktionen som gör att Ekeby och Mellby har ett lägre pris.
Vid tillverkningen av Ekeby och Mellby faneras helformatsskivor som sedan kapas i rätt mått.
Skivorna/luckdelarna efterkantlistas sedan med en
tunn fanerlist, monteras ihop och handmålas därefter.
Dalby och Vikbys luckdelar kapas först till i rätt
mått och kantlistas därefter runt om med en massiv träkantlist. Därefter faneras luckdelarna och efterbearbetas sedan runt om i varje detalj innan de
monteras ihop till en lucka som handmålas.
Ekeby ramlucka finns endast som standard med
slät fyllning. Önskas vitrin eller spröjs väljs Dalby.

Ekeby

Karleby

20

Steneby

Vikby
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VIKBY

STENEBY

Slät lucka, 22 mm

Ramlucka med rak innerprofil
mot slät fyllning, 22 mm

DALBY

EKEBY

Ramlucka med rak innerprofil
mot slät fyllning, 22 mm

Ramlucka med rak innerprofil
mot slät fyllning, 22 mm

BROBY

MELLBY

Ramlucka med skålad innerprofil
mot slät fyllning, 22 mm

Slät lucka, 22 mm

SUNDBY

Ramlucka med skålad innerprofil
mot profilerad fyllning, 22 mm

KARLEBY

Ramlucka med dubbelpärla på
innerprofil, slät fyllning, 22 mm
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Tekniska fakta:
Stommar

Tillverkas av 19 mm svanenmärkta skivor. Stommarnas framkanter är kantlistade med trälister som
är grundmålade. Själva stommen är försedd med
en övre och en nedre list som ramar in luckorna
och ger karaktär till inredningen. Botten i skåpen
är uppdragen 10 mm som anslagslist för dörrarna.
Synliga sidor enligt specifikationen, levereras som
lösa täcksidor 19 mm eller som lucktäcksidor 22
mm. Invändigt är skåpen belagda med vit melamin
som kan ersättas med faner i olika ytbehandlingar.
Skåpen tillverkas med indragen rygg som bildar ett
18 mm djupt installationsutrymme anpassat för eloch vattenledningsrör.
Överskåp hänger i ett dolt skensystem som möjliggör en stabil fastsättning i samtliga väggkonstruktioner. Skåpen kan justeras 12 mm i höjdled och 10
mm i djupled inifrån skåpet.

Socklar

Underskåp och högskåp står på sockelben. Sockelhöjden är som standard 100 mm. Socklarna levereras i fallande längder och i samma utförande som
stomframkanterna. Socklarna är antingen 120 mm
höga utanpåliggande försedda med frästa profiler
eller vanligt indragna 100 mm höga. Efter montage
spacklas och målas dessa socklar på samma sätt som
resten av snickerierna.

Luckor och lådförstycken
Steneby

Luckor och lådförstycken ligger i liv med stommarnas framkant, så kallade innanförliggande
luckor. Konstruktionen gör att hela framkanten på
stommarna är synlig.
Luckor kan förses med vitringlas, kors- eller
krysspröjs. Alla luckor och lådförstycken levereras
oborrade för handtag.
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Gångjärn

Vi har synliga gångjärn i nickelfärg som standard.
Som tillval kan man få gångjärn i mässings- eller mörkt bronsutförande. Det finns även dolda
gångjärn med inbyggd dämpning som tillval. De
dolda gångjärnen har en öppningsvinkel på 110 gr.

Ytbehandling

Samtliga inredningar i i-serien levereras med grundmålade stommar, listverk och passbitar. Dessa färdigstryks (målas ihop) efter montering för att få ett
platsbyggt utseende. Luckor, täckluckor och invändigt fanerade skåp kan beställas färdigmålade från
fabrik. Luckor levereras handmålade från fabrik.

Hyllor

Hyllorna är tillverkade av 19 mm tjock möbelskiva
som belagts med vit eller grå melamin. Hyllframkanten är av slagtålig ABS-list. Hyllorna är flyttbara och vilar på dolda hyllbärare av metall. I invändigt fanerade skåp är hyllorna fanerade. Som tillval
finns härdade glashyllor.

Lådor

Lådor och vagnar är tillverkade av 12 mm massiv
ek. De fyrsidiga lådorna har fram och bakstycke
intappade i långsidorna. En konstruktion som borgar för styrka och lång livslängd. Botten är tillverkad av 8 mm tjock möbelskiva som belagts med
melamin. Passande insatser finns i ek i ett flertal
varianter. Gummimattor och filtmattor finns också
som tillbehör. Lådorna kan med ett enkelt handgrepp frigöras från de dubbelt kullagrade glidskenorna. Lådorna är också försedda med en kombinerad dämpning och indrag som stoppar lådan en
bit utanför stommen och sedan automatiskt drar in
lådan i sitt rätta läge.

Belysning

Överskåp förses med infräst dimbar belysning (spottar eller linjära belysningar) botten på skåp samt i
tak på skåp som tillval. Tillval finns även på infrästa
LED-belysning på insida lucka till vitrinskåp.
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FA L S A D E M O D E L L E R

Falsade luckor är inspirerade från 1920-1970-tal
och spänner över en stilbredd som erbjuder stor
valfrihet vad gäller stilar och stämningar; Jugend,
20-talsklassisicm, Nationalromantik, Funktionalism, New England mm.

Luckor och lådförstycken är överfalsade, dvs till
hälften innanförliggande, till hälften utanpåliggande vilket ger en synlig stomme mellan luckor och
lådor. Resultatet är en nätt stil med mycket möbelkänsla.

Utförandet har enligt originalen hantverksmässigt
äkta gerade hörn och spröjs, tidsenliga gångjärn
och beslag. Konstruktionen är samtidigt förbättrad utifrån dagens teknik och kompletterad med
modern funktionalitet, användarvänlighet och ergonomi.

De falsade köken produceras i både målat, äkta träfaner och laminat. Träfaner finns i oljad eller lackad
yta. Det finns flertal målade standardfärger på askfaner för rätt träkänsla, samt laminatfärger (endast
Banér).

Trolle

Trolle
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Tegnér

Banér
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BANÉR

Slät lucka med rak ytterkant,
22 mm

TEGNÉR

Slät lucka med rundad ytterprofil,
22 mm

Tekniska fakta:
Stommar

Stommarna tillverkas av 19 mm svanenmärkta skivor. Framkanter är kantlistade med trälister. F-seriens stommar är försedda med en anslagslist mellan luckor och lådförstycken.
Synliga sidor enligt specifikationen direktfaneras på
skåpsstommarna. Invändigt är skåpen belagda med
vit eller grå melamin som kan ersättas med faner i
olika ytbehandlingar. Skåpen tillverkas med indragen rygg som bildar ett 18 mm djupt installationsutrymme anpassat för el- och vattenledningsrör.
Överskåp hänger i ett dolt skensystem som möjliggör en stabil fastsättning i samtliga väggkonstruktioner. Skåpen kan justeras 12 mm i höjdled och 10
mm i djupled inifrån skåpet.

TROLLE

Ramlucka med rak ytterkant, rak
innerkant och slät fyllning,
22 mm

LINNÉ

Ramlucka med rak ytterprofil,
rundad innerprofil och slät fyllning, 22 mm

Ytbehandling

Modellerna i f-serien finns i olika ytbehandlingar
eller belagda med laminat. Samtliga delar till inredningarna är normalt färdigbehandlade vid leverans.

Hyllor

Hyllorna är tillverkade av 19 mm tjock möbelskiva
som belagts med vit eller grå melamin. Hyllframkanten är av slagtålig vit ABS list. Hyllorna är
flyttbara och vilar på dolda hyllbärare av metall. I
invändigt fanerade skåp är hyllorna fanerade. Som
tillval finns härdade glashyllor.

Lådor

Underskåp och högskåp står på sockelben. Samtliga skåp levereras med socklar som fästs under skåpen med fjädrande metallbeslag. Socklarna levereras i längder om 2450 mm och tillverkas i samma
utförande som stomframkanterna. Socklarna till
f-serien är 100 mm höga. Synliga hörn förses med
sockelhörn.

Lådor och vagnar är tillverkade av 12 mm massiv
ek. De fyrsidiga lådorna har fram och bakstycke intappade i långsidorna. En konstruktion som borgar
för styrka och lång livslängd. Botten är tillverkad av
8 mm tjock möbelskiva. Passande insatser finns i ek
i ett flertal varianter. Gummimattor och filtmattor
finns också som tillbehör. Lådorna kan med ett enkelt handgrepp frigöras från de dubbelt kullagrade
glidskenorna. Lådorna är också försedda med en
kombinerad dämpning och indrag som stoppar lådan en bit utanför stommen och sedan automatiskt
drar in lådan i sitt rätta läge.

Luckor och lådförstycken

Belysning

Socklar

Luckor och lådförstycken är i f-serien försedda med
en fals som gör att delar av stommarnas framkanter är synliga. F-seriens ramluckor kan förses med
vitringlas, kors- och krysspröjs. Alla luckor och
lådförstycken levereras oborrade för handtag.

Överskåp förses med infrästa dimbara LED-belysning i botten på skåp samt i tak på skåp som tillval.
Tillval finns även på infrästa LED-belysning på
insida lucka till ex vitrinskåp.

Gångjärn
SPARRE

Ramlucka med rundad ytter- och
innerprofil och slät fyllning,
22 mm
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Gångjärnen är tillverkade i metall och har mattborstad yta. Gångjärnstapparna är synliga och har
en öppningsvinkel på 165 grader. Som tillval kan
man få gångjärn i mässings- eller mörkt bronsutförande.
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H E LTÄ C K A N D E M O D E L L E R

Kvänums heltäckande modeller representerar en
modern stil med luckor som helt döljer stomme
och gångjärn och ger ett mer stramt resultat.
Modellerna kan fås med eller utan handtag och
inkluderar all modern funktionalitet för användarvänlighet och bra ergonomi. Gemensamt för dem
alla är Kvänums typiska närvaro av trä i inredningar, stommar och lådor.
Brahe och Hamilton är kantlistade med massiv träkantlist och överfanerade. Ramel och Liljencrantz har en ram
av massivträ och en fanerad fyllning. I målat utförande
är luckorna sprutmålade på överfanerad lucka.

Björkö, Lindö och Torsö är efterkantlistade med
en 2 mm tjock ABS- eller fanerkantlist och är i
målat utförande sprutmålade på melamin. Torsö är
en enklare ramlucka i askfaner som sprutmålas.
Modellerna Brahe, Lindö och Ramel går att få med
en handtagslös lösning, Art.
Luckorna går att få i ett flertal utföranden:
• Träfaner: Rökt ek, vitbonad ask, valnöt och
alm för att nämna några. Möjlighet till såväl
vertikal som horisontell mönsterpassning.
• Målat: Flertal standardfärger
• Laminat: Matt laminat, flertal färger

Lindö Art

30

Brahe

Ramel Art

Torsö

Ramel
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BRAHE

Slät lucka, 22 mm

Ramlucka med rak innerprofil
och integrerat grepp i ramen mot
slät fyllning, 40 mm.

TORSÖ

Tekniska fakta:

Ramlucka med rak innerprofil
mot slät fyllning, 19 mm

LINDÖ

Slät lucka, 19 mm

BJÖRKÖ

Ramlucka med rak innerprofil
mot slät fyllning, 19 mm

HAMILTON

Ramlucka med rak innerprofil
mot slät fyllning av faner, 22 mm

RAMEL

Ramlucka med smal ram mot slät
fyllning av faner, 22 mm
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LILJENCRANTZ

Stommar

Stommarna tillverkas av 19 mm svanenmärkta skivor i stommarna. Framkanter är kantlistade med
trälister alternativt ABS list. Synliga sidor direktfaneras på skåpsstommarna alternativt täcks med
lösa täcksidor. Invändigt är skåpen belagda med vit
eller grå melamin som kan ersättas med faner i olika ytbehandlingar. Skåpen tillverkas med indragen
rygg som bildar ett 18 mm djupt installationsutrymme anpassat för el- och vattenledningsrör.
Överskåp hänger i ett dolt skensystem som möjliggör en stabil fastsättning i samtliga väggkonstruktioner. Skåpen kan justeras 12 mm i höjdled och 10
mm i djupled inifrån skåpet.

Socklar

Underskåp och högskåp står på sockelben. Samtliga skåp levereras med socklar som fästs under skåpen med fjädrande metallbeslag. Socklarna levereras i längder om 2450 mm och tillverkas i samma
utförande som stomframkanterna. Socklarna till
H-serien är 100 mm höga. Synliga hörn förses med
sockelhörn.

Luckor och lådförstycken

H-serien har luckor och lådförstycken som täcker
stommarnas framkant, så kallade heltäckande luckor. H-seriens ramdörrar kan förses med vitringlas.
Alla luckor och lådförstycken levereras oborrade
för handtag.

Gångjärn

Gångjärnen är dolda och har en öppningsvinkel på
110 grader, de är löstagbara med en snäppfunktion.
Gångjärnen har inbyggd dämpning.

Ytbehandling

Modellerna i h-serien finns i olika ytbehandlingar
eller belagda med laminat. Samtliga delar till inredningarna är normalt färdigbehandlade vid leverans.

Hyllor

Hyllorna är tillverkade av 19 mm tjock möbelskiva
som belagts med vit eller grå melamin. Hyllframkanten är av slagtålig ABS list. Hyllorna är flyttbara och vilar på dolda hyllbärare av metall. I invändigt fanerade skåp är hyllorna fanerade. Som tillval
finns härdade glashyllor.

Lådor

Lådor och vagnar är tillverkade av 12 mm massiv
ek. De fyrsidiga lådorna har fram och bakstycke intappade i långsidorna. En konstruktion som borgar
för styrka och lång livslängd. Botten är tillverkad av
8 mm tjock möbelskiva som belagts med melamin i
ljusgrå nyans. Passande insatser finns i ek i ett flertal
varianter. Gummi- och filtmattor finns också som
tillbehör. Lådorna kan med ett enkelt handgrepp
frigöras från de dubbelt kullagrade glidskenorna.
Lådorna är också försedda med en kombinerad
dämpning och indrag som stoppar lådan en bit utanför stommen och sedan automatiskt drar in lådan i sitt rätta läge.

Belysning

Överskåp förses med infräst dimbar LED-belysning i botten på skåp samt i tak på skåp som tillval.
Tillval finns även på infrästa LED-belysning på insida lucka till vitrinskåp.
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T ILLG Ä N GLIGA U T F ÖRA N DEN

CL ASSIC

C O N T E M P O R A RY

Standardkulörer på ask, faner & laminat. Specialkulör går att få mot tillägg.

Våra Classic-modeller är indelade i två kategorier: innanförliggande luckor (handmålade) och falsade luckor (sprutmålade).

Modeller inom Contemporary har heltäckande luckor.

innanförliggande modeller

h e l tä c k a n d e m o d e l l e r

Kontakta oss för mer information.
Dunvit

Ren vit

Sand

Vikby/Mellby
Dalby
Broby
Sundby

Kalk

Karleby
Steneby
Ekeby

Lindö
Brahe
Ramel
Liljencrantz

Hamilton
Björkö
Torsö

fal s ade mode l l e r
Linné
Sparre

kulörer

t rä & l aminat
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laminat

laminate
laminat

målat på ask i kulörer ovan
painted on ash in standard colours above

pure white painted
ren vit målad

ask svart ash black

alm

elm

laminate

ash white-polished

Följande Contemporary-modeller finns i
trä- och laminatutföranden nedan.

målat på ask i standardkulörer ovan
painted on ash in standard colors above

alm

dove blue

Laminat Grigio Londra Laminat Castoro Ottawa

duvblå

Laminat Grigio Efeso

pearl green

Laminat Male

pärlgrön

Valnöt

walnut

Ek rökt Nougat

valnöt

Ek rökt Kaffe

oak amber

Ek Amber

ek amber

Ek vitbonad

oak white-polished

Ek

ek vitbonad

Ask Svart

oak

Ask vitbonad

ek

Alm

elm

Pärlgrön

Mossa
Mylla
Ax
Åska

t rä & l aminat

Följande Classic-modeller finns i
trä- och laminatutföranden nedan.

Duvblå

Klippa
Mandel
Storm
Rökgrå
Sotgrå
Mistral

smoked oak nougat

Mistral

Ren vit
Dunvit
Sand
Kalk
Skog
Hav

rökt ek nougat

Mylla

Mossa
Mylla
Ax
Åska

smoked oak coffee

Mossa

Klippa
Mandel
Storm
Rökgrå
Sotgrå
Mistral

rökt ek kaffe

Ax

Ren vit
Dunvit
Sand
Kalk
Skog
Hav

walnut

Åska

valnöt

Mandel

ek amber oak amber

Klippa

Samtliga Contemporary-modeller, med undantag för
Liljencrantz och Björkö, finns i följande kulörer:

oak white-polished

Skog

kulörer

Samtliga innanförliggande luckmodeller finns
handmålade på ask i följande kulörer:

ek vitbonad

Banér
Tegnér
Trolle

Hav

oak

Rökgrå

ek

Sotgrå

ask vitbonad

Storm

lindö
brahe

banér

ramel

tegnér

liljencrantz

trolle

hamilton

linné

björkö

sparre

torsö
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KVÄ N U M BYGGPROJEK T

Kvänum tillhandahåller service till arkitekter, byggentreprenörer och fastighetsutvecklare
från en central byggprojektsavdelning, men också från våra utställningar, däribland Oslo och
Köpenhamn som har lokala byggprojektsavdelningar.

Hantverk, tradition och innovation

Hantverk, tradition och innovation är grundläggande i vårt åtagande, med stilsäkra och funktionella miljöer som utformas i nära samarbete mellan er som kund, våra inredare och vår
fabrik.

Fabriken i Kvänum

Fabriken, som ligger mitt ute i böljande jordbruksmarker på västgötaslätten, är ett snickeri i
storformat, där hantverket står i centrum, väl inbäddat i effektiva processer och flöden. Vår
storlek och flexibilitet gör att vi kan leverera till alltifrån större flerbostadsprojekt till inspirerande kontorsfastigheter, genuina vindsvåningar och spännande husprojekt – många gånger
med prisbelönt arkitektur och i unika lägen.

Kvänums process:

S LU T KU ND ER

ARKITEKTER
FASTIGHETSUTVECKLARE
BYGGENTREPRENÖRER

Nöjda slutkunder

Vår övertygelse är att er resa med Kvänum – först och främst – ska resultera i nöjda slutkunder,
men också i en vinnande totalkalkyl där design, funktion och hållbarhet hålls högt, tillsammans med flexibilitet och kvalitet i genomförandet. Ett starkt varumärke gynnar dessutom
både kalkyl och konkurrenskraft.
Med Kvänum som partner får du:
• Projektledning och service från en central byggprojektsavdelning (prisbild, produktionoch logistiksamordning mm)
• Ett varumärke som står för äkta känsla och långsiktigt hållbar kvalitet
• Ett av marknadens bredaste och mest flexibla sortiment
• Möjlighet att anpassa och designa inredning som harmoniserar med byggnadens stil
• Geografiskt spridda showroms för inspiration, kund- och tillvalshantering
• Bilder och marknadsmaterial för säljprospekt
• Montageintroduktion
• Organisation för eftermarknad

Leverans & montage

Hög leveranskvalitet – planering, märkning och emballering – utgör grunden för säkra och
effektiva transporter och montage. Genom vår montageintroduktion, där våra experter är med
och instruerar vid första montaget, skapas förutsättningar för effektivitet och kvalitet i genomförandet. Montagen förenklas av upphängning på skenkonstruktion och färdigt installationsutrymme bakom skåpen. Hög densitet på möbelskivor, eller om man så önskar massivt
lamellträ, ger god infästningsförmåga – även det ett uppskattat inslag bland hantverkare som
monterar Kvänum.

BYGGPROJEKT
SÄLJAVDELNING
Inredningsstöd
Uppritning
Offert
Rådgivning vitvaror/bänkskivor mm
Projektplanering
Hantering av kundval/tillval

BYGGPROJEKT
CENTRALT
Produktutveckling
AutoCad-support
Projektplanering
Tillverkning
Marknadsföringssupport
Logistiksamordning
Montagesupport

Referensprojekt

Vänligen besök kvanum.com/se/byggprojekt.
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KO N TA K T
HUVUDKONTOR
KVÄNUM KÖK AB
Box 8, 535 21 Kvänum
+46 (0)512 79 77 00
projekt@kvanum.com
(offertföfrågningar)

BYGGPROJEKT
TOBIAS CARLSSON
Försäljningschef

MADELEINE FRISK
Säljsupport/Inredare

ANNA-LENA GILBERTSSON
Projektledare

+46 (0)512-79 77 30
tobias.carlsson@kvanum.com

+46 (0)512 30 10 92
madeleine.frisk@kvanum.com

+46(0)512 79 77 83
anna-lena.gilbertsson@kvanum.com

KATARINA EVERS
Säljare region Göteborg

KRISTIN OTTOSSON
Säljsupport/Inredare

+46 (0)31 701 33 95
katarina.evers@kvanum.com

+46(0)512 298 95
kristin.ottosson@kvanum.com

SHOWROOMS
Egna showrooms:

Kökets Hus, Kvänum
Stockholm City
Stockholm Äppelviken
Göteborg
Malmö

Återförsäljare:
Sverige		
Norge		
Danmark
Finland		

10 st
3 st
4 st
1 st

Vänligen besök kvanum.com för kontaktuppgifter.
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