
Lige efter dit hoved, lige efter dit hjerte. 



Trend Køkken/Snedkeri har sine rødder ved Limfjorden 

og skoven Trend, hvor virksomheden startede i 1970. 

Virksomheden er vokset siden dengang og ligger i 

dag i Gedsted, ikke langt fra Trend.

“Et kongeligt køkken” blev køkkenet dengang kaldt, 

fordi den kongelige jagthytte i Trend ofte blev besøgt 

især om sommeren af kronprinsen, den senere Kong 

Frederik 9. Men det er en helt anden historie.



At benytte sig af møbelsnedkerens håndværk var en 

gang den foretrukne vej, hvis man ønskede sig et nyt 

køkken. Som så meget andet masseproduceres køkken-

er i dag - for størstedelens vedkommende. Og 

brugen af møbelsnedkerens håndværk er ikke længere 

særligt udbredt. Det er en skam.

Et køkken til en hel familie fortjener at blive unikt og 

grundigt fremstillet. Det er familiens energikilde og det 

rum, som oplever det største slid. Et køkken skal være 

solidt, funktionelt og smukt designet. Og det er præcis, 

hvad du kan forvente af et Trend køkken, der er frem-

stillet af grundige møbelsnedkere.

Trend Snedkerikøkken

En unik idé

K Ø K K E N / S N E D K E R I





Trend  Snedke r i køkken



Lige efter dit hoved, lige efter dit hjerte 

Det er naturligt, at professionelle kokke og dygtige arkitekter er at 

finde blandt vores køkkendesignere. De ved, hvor vigtigt det er, 

at et køkken er rart at arbejde i og er velgennemtænkt i design og 

detaljer. Fra dem kommer gode ideer til lys, materialer, farver og 

funktionalitet, og de respekterer dine ønsker og den eksisterende 

indretning. Sådan udnytter vores køkkendesignere møbelsnedkernes 

håndværksmæssige formåen til det yderste.



Trend  Snedke r i køkken

Trend Snedkerikøkken 

Moderne nostalgi: Model Sanne / grålakeret eg



3-lags massiv oliebehandlet mahogni, gennemgående åretegning
Model: Linette mahogni



Trend  Snedke r i køkken



Effektive møbelsnedkere

Hos Trend er køkkendesignerne og møbel-

snedkerne helt afgørende for designet og det 

grundige håndværk. Det betyder nu ikke, at 

vi bruger gammeldags værktøj, og at hver 

eneste fingersamling er lavet med stemme-

jern. Naturligvis bruger vi moderne maskiner 

og produktionsprocesser, der sikrer Trend 

køkkenernes høje og ensartede kvalitet. 



Trend køkkenarkitekt udarbejder idé forslag

Grebsfri mahogni



Siden det første Trend køkken blev designet og 

leveret fra fabrikken, er netop den håndværksmæs-

sige finesse blevet vores særkende. Vi producerer 

ikke metervarer. Individualisme og personlighed 

er helt afgørende for vores kunder, når de vælger 

Trend Køkken/Snedkeri. Det gælder i dag, mere 

end nogensinde før.

Helmassiv eg med tapper og grebsudfræsning



Trend  Snedke r i køkken

Special indsats til Rosendahl opbevaringsglas i de fingertappede skuffer.



Grebsfri massiv eg med gennemgående plank



Trend  Snedke r i køkken

Indbygget powerport i vaskeø



Valnød med lodret finér Snedkerikøkken



Stålbordplade og materede glasskydedøre i valnød skabe



Møbelsnedkerne producerer og samler hvert køkken 

hurtigt, effektivt og grundigt. Deres sans for detaljer 

og viden om træsortens muligheder kan du tydeligt 

se i det færdige Trend Snedkerikøkken. Vi går ikke 

på kompromis med finesse og elegant snedkerhånd-

værk. Vi vil ikke lave masseproduktion og køkkener i 

metermål. Til gengæld holder Trend køkkenet til l idt 

af hvert og i mange år. 



Trend  L i ne s

Trend udvælger og anvender de bedste træsorter til 

køkkenproduktion. Vores møbelsnedkere gennemgår  

hvert parti træ og kontrollerer, at træet overholder 

Trends kvalitetskrav. Et dårligt stykke træ kasseres 

øjeblikkeligt.



Træjalousi for enden af køkkenbordplade

Sortlakeret med grebsudfræsning



Trend Snedkerikøkken giver dig mulighed for at 

skabe en tidløs og eksklusiv stil, der er helt din 

egen. Dine og familiens ønsker bliver visualiseret 

af køkkendesignerens blyant og farver i færdige 

skitser. Et køkken, som du ikke kan få andre 

steder - elegante farver, materialer, armaturer og 

detaljer at vælge mellem, med kreativ hjælp fra 

køkkendesigneren og produceret af grundige og 

og dygtige møbelsnedkere.

Sortlakeret Snedkerikøkken med udfræsede greb Skydelåger i materet glas



Vandhane med 
kogende vand



Skuffelinie - køkken med hvid laminat og soft hvidtonet bøg



Overskabe med skydelåger



Sortbejset Snedkerikøkken i eg med grebsudfræsning og bordplader i lyst træ



Hvidlakeret med flotte kontraster og jalousi for enden af bordplade



Trend  Snedke r i køkkenGrebsfri sortbejset eg



Hvidt og grålakeret grebsfrit Snedkerikøkken

Sidemonteret jalousi som giver stor arbejdsplads



Trend  Fo rmkøkken

Luft og rum. Plads til at bevæge sig 

og udfolde sig. Det ønsker de fleste 

i deres køkken. Funktionalitet og 

orden hører med, der må ikke se 

rodet ud. For dit køkken er ikke kun 

et arbejdsrum. Unikt, eksklusivt og 

med individualitet og personlighed 

– det er mindst lige så vigtigt.

Elegant og individuelt





Birk og valnød lige efter kundens ønske



Sortbejset eg med grebsudfræsning, integreret køl & frys i skabsvæg

Skydedøre i skabsvæg giver ekstra plads i køkkenet



Hvilket Snedkerikøkken vil passe i dit hjem? De 

mange valgmuligheder gør det nemt for dig sam-

men med Trend køkkendesigneren at udvælge præ-

cis den kombination af overflader, farver, materialer 

og armaturer, som passer til dig. Og du kan være 

sikker på, at både stil, funktionalitet og materialer 

holder i mange år - uden at gå af mode.

Enkelt og lyst. 
Sort og stål.



Hvidlakeret med special alugreb / corian bordplader





Skuffernes fingertaps samles og kontrolleres af grundige møbelsnedkere.

Hvid lak, grebsfri på sort MDF korpus.
Tilpasset til porcelænsvask.



Elegant og individuelt

Trend  Fo rmkøkkenHvidlakeret badeværelse med indbyggede armaturer og toilet



Badeværelse i sortbejset eg med træbordplade



Møbelsnedkerne hos Trend Lines er kendt for deres 

sans for detaljer og deres grundighed. Selv om 

køkkener med personlighed er vores særkende, 

så designer og producerer vi på møbelsnedkeriet 

desuden bademiljøer og garderober i samme stil 

som det Trend køkken, du og din familie ønsker.

SNEDKER I -
KøKKEN

GARDEROBE

BADE -
VæRELSE

REOLER 
HyLDER
BORDE
STOLE

SP I SESTUEBRyGGERS



CNC-styrede maskiner gør bearbejdningen af træet effektiv, præcis og ensartet. Skuffernes fingertaps samles og kontrolleres af grundige møbelsnedkere.

Eksklusive køkkenbordplader og skabe er udført med lige så stor omhu som resten af køkkenet.



Trend køkkendesignerens idéskitser laves i hånden og præsenteres for dig og din familie.Halvautomatiske produktionslinier 

Overfladebehandling og lakering der holder



Få en mødeaftale med Trend. Ring til os eller skriv til os - 

du vælger selv tidspunktet. Så kommer vi gerne på besøg 

hjemme hos dig og lytter til dine ideer og ønsker. Sam-

men designer vi dit Trend køkken: lige efter dit hoved, 

lige efter dit hjerte.

Trend Lines gør en forskel på
              især følgende 8 punkter:

1   Du får et unikt snedkerfremstillet Trend køkken

2   Du får snedkeridetaljer, som ingen andre kan levere

3   Du får gratis besøg af vores designer

4   Du får kompetent, faglig og kreativ rådgivning

5   Du får idéforslag - præsenteret derhjemme

6   Du handler DIREKTE med fabrikken

7   Du får din ordre leveret samlet - klar til opsætning

8   Du kan få køkkenet monteret af Trend’s egne montører



Ox-cha i r
Trend  L i ne s



Trend Lines A/S

Skovvej

DK-9631 Gedsted

Telefon +45 9864 5115

Telefax +45 9864 5210

www.trendlines.dk
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