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Landkøkken
Et ægte landkøkken med alle moderne faciliteter og udstyr som gør livet bekvemt og lettere. Det romantiske og 
praktiske landkøkken med individuelle tilpasningsmuligheder. Låger som fruen ønsker, lyse træbordplader som 
herren altid har drømt om og skuffer der selv lukker i - det er drømmen som blev til virkelighed i samarbejde 
med de dygtige håndværkere fra Højvang Snedkeri.



Landkøkken
I samarbejde med de dygtige håndværkere fra Højvang Snedkeri  tager vi udgangspunkt i 
dine ønsker og sikrer dig et kvalitetskøkken, som fungerer i hverdagen. 



Landkøkken
Højvang Snedkeri skræddersyer dit nye snedkerkøkken eller bad. 
Vi tilbyder nye paneler, vitrineskabe m.m. - specielt tilpasset det nye køkken.



Landkøkken Et romantisk køkken fra Højvang Snedkeri med alle moderne faciliteter 
og udstyr som gør livet bekvemt og lettere. De mange muligheder 
for individuel tilpasning af skabe, skuffer og paneler gør køkkenet 
fuldendt.



Grebsløs Farvevalg
Køkkenet produceres helt fra grunden på vores værksted og du kan selvfølgelig vælge din ynglingsfarve. Vores malerafdeling 
udfører også højglans lakering. Køkkengreb bruges af alle mennesker, og de giver det sidste finish til dit køkken. 

Højvang Snedkeri’s nyeste grebsløse designkøkken, er et anderledes eksklusivt køkken i høj kvalitet. Det er et moderne køkken med 
mange muligheder for individuel tilpasning. Bl.a. frit farvevalg. Et køkken der kan holde til at blive brugt og se godt ud. 
En stor del af køkkenet er håndlavet med høj faglig standard - som får det hele til at gå op i en højere enhed.



Næsborg køkken
Store og små landkøkkener efter dine ønsker og ideer. Et muret landkøkken der kan indrettes under både større og mindre 
pladsforhold. Et praktisk hjørne med ælte- og røreplads. Godt med hylder til at stille fra på og skuffer til redskaber. De 
praktiske og rummelige opbevaringskasser har letløbende hjul. Detailbillede af skuffesektion med udtageligt spækbræt. 
Skufferne er tappet og har påsatte forstykker.



Bad Højvang Snedkeri producerer specialbyggede skabe 
til badeværelser der skal være praktisk indrettet og 
opfylde de behov familien har.
Et funktionelt rum, der indrettes efter antal brugere og 
deres behov - kort sagt, et både smukt og behageligt 
rum at opholde sig i.



Moekjærvej 2
7620 Lemvig

Se mere på vores hjemmeside - www.hojvang-snedkeri.dk

Tlf.: 97 89 16 99
Fax: 96 64 51 26
Ivan K. mobil: 20 40 13 44
Mail: nik@hojvang-snedkeri.dk
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