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GØR ET KUP!     
Vores udstillingskøkken hos Design Werck på Holmen er til salg.  
Køkkenet er udført i massivt elmetræ og udført i HANSEN Living serie 100 design. 
 
Det særlige ved et HANSEN Living køkken er: 
• at det er et fritstående køkken, som står på egne ben og er et rigtigt møbel, og dermed ikke et 
indbygningskøkken.  
• at det er tegnet af den danske arkitekt Knud Kapper Hansen, deraf navnet, og bygget af danske 
møbelsnedkere. 
• at det er udført udelukkende i massivt træ, i dette tilfælde i massivt elmetræ, hele vejen igennem. 
• at alle skuffebunde er udført i perforeret rustfrit stål, således at der er ventilation i skufferne, smuds 
falder til gulvet og kan støvsuges væk, og skuffeinddelere med magneter kan sættes hvor man ønsker det. 
 
Showkøkkenet indeholder følgende: 
Køkkenbord i niche måler 2515mm i længden, er 600mm dybt og 910mm højt: 

• Plads til opvaskemaskine, to store skuffer i midten, køleskab under bord med træfront. 
• Bordpladen (2519x604x30mm) i rustfri stål er med isvejst vask (400x500mm) + standard hanehul. 

 
Køkkenøen måler 2515mm i længden, er 1200mm dyb og 910mm høj: 

• På den ene side siden plads til indbygget ovn samt to store skuffer under kogepladerne. 
• På den anden side 2 sektioner med 3 skuffer i hver. 
• For enden af øen er der siddeplads til 4 personer 
• Bordpladen (2519x1204x30mm) er helt enestående, udført i flintrullet Carrera-marmor, med 

udskæring til nedfældning af kogeplader. Denne type bordplade blev brugt af Poul Kjærholm, f.eks. 
på hans spisebord PK 54. 

• Kogepladerne med indbygget emfang til recirkulation i midten er fra BORA 
 
Køkkenets stand ved levering: 
Køkkenet er ca. 1 år gammelt. Det er blevet brugt lejlighedsvis til diverse arrangementer med vinsmagning, 
lettere tilberedning af f.eks. tapas, samt til servering af kaffe, te og lignende. Køkkenet har derfor lettere 
brugsspor, hvor de fleste kan fjernes netop fordi køkkenet er udført i massivt træ. Før det leveres, vil det 
blive slebet og olieret, så det fremstår så tæt på nyt som det er muligt. 
 
Nypris for selve køkkenet inkl. bordplader:   kr. 285.110,- inkl. moms 
Sælges nu for:     kr. 205.000,- inkl. moms 
Prisen er eksklusiv hvidevarer, armatur, kogeplader og fragt. 
 
Nypris for kogeplader med bordemfang fra BORA, model BIU:  kr.   21.000,- inkl. moms 
Sælges nu for:     kr.   13.000,- inkl. moms 
 
Det er muligt at bygge køkkenet let om, således at der f.eks. kommer skuffer, der hvor der nu er plads til 
opvaskemaskine og køleskab. I køkkenøen kan der gøres plads til f.eks. opvaskemaskine eller skuffer, hvor 
der nu er siddepladser. Dette kan indgå i prisforhandlingen. 
 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere og eventuelt se køkkenet, bedes du kontakte undertegnede. 
 
Med venlig hilsen  
direktør og ejer Charlotte Mannstaedt 
mobil: 2097 3007 
email: charlotte@hansenliving.dk 

Se større billeder af køkkenet her: 
http://hansenliving.dk/showkoekken.html 
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Køkkenbords mål uden bordplade. Stålbordpladen er 30mm tyk og dermed bliver den samlede højde 910mm. 
I den færdige løsning blev der ikke anvendt de greb som er angivet på tegningen her. Se fotografier på den 
foregående side, for at se de endelige løsninger der. 
 
 
 

 
Køkkenøens to sider. På den nederste tegning er sektionen til højre en skabsplads til en indbygningsovn. 


