
LIGE EFTER DIT HOVED, LIGE EFTER DIT HJERTE



Smukt beliggende ved Limfjorden ligger vores snedkeri med 

navnet Trend. Trend er en li l le by, som ligger midt i ingen-

ting - med udsigt ti l ren og uspoleret natur. Det er i denne 

ro og i disse smukke omgivelser, at vi tegner og snedkererer 

vores køkkener, bad og garderober. Og det har vi gjort siden 

1970. Stifteren Hardy Mortensen havde en drøm. En drøm om 

at skabe æstetisk hverdagsarkitektur, hvor selv den mindste 

detalje skulle kunne tilpasses vores kunders ønsker og deres 

boligindretning.

Trend Snedkerikøkken skabes til den individuelle familie og 

lige efter jeres hoveder og hjerter. Vi taler aldrig om en be-

stemt stilart. Vi taler derimod om arkitektur, stemning, rumlig-

hed og om de personer, som lever i de rum, hvortil vi skaber 

inventar. 





Hvidlakerede fronter med grebsudfræsning og Corian bordplade 



Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



Helmassiv elm med fingertappede samlinger på skuffer og linoleum på låger



Et snedkerikøkken  består af 

meget mere end blot en samling af skabe og skuffer. Det er 

unikt! For mange er køkkenet hjemmets vigtigste rum. Der-

for skal det være personligt og 100 % individuelt. Det giver 

det ultimative snedkerikøkken mulighed for. Køkkenet med 

et ubegrænset valg af løsninger, materialer og ti lbehør. Vi 

kalder det for - designfrihed.            

Massiv fingertappede skuffer i elm, fineret elmelåger kombineret med linoleumslåger med massiv trækant

Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i

Det grundige håndværk Hos Trend 

er køkken designerne og møbelsnedkerne helt afgørende for de-

signet og det grundige håndværk. Det betyder nu ikke, at vi bruger 

gammeldags værktøj, og at hver eneste fingersamling er lavet med 

stemmejern. Naturligvis bruger vi moderne maskiner og produk-

tionsprocesser, der sikrer Trend køkkenernes høje og ensartede 

kvalitet. 



Snedkerikøkken i valnødfiner med stålbordplade



Individualisme og 
personlighed
Siden det første Trend køkken blev desig-

net og leveret fra fabrikken, er netop den 

håndværksmæssige finesse blevet vores 

særkende. Vi producerer ikke metervarer. 

Individualisme og personlighed er helt 

afgørende for vores kunder, når de væl-

ger Trend Køkken/Snedkeri. Det gælder i 

dag, mere end nogensinde før.





Helmassiv eg med fingertappede samlinger på skuffer og grebsudfræsning



Tr e n d  K ø k k k e n / S n e d k e r i

Vores snedkerværdier  Dyvler, finger-

tapning samt not og fer er stadig en del af hverdagen på vores snedkeri, 

og sådan har det været lige fra den spæde start. Det er ikke fordi, at vi 

ikke ønsker at anvende nyere metoder, men de gamle holder bare bedre. 

Derfor holder vi fast – både i fremgangsmåden og i det ædle håndværk. 

Vi kombinerer med andre ord traditionelt møbelsnedkeri med solidt værk-

tøj og nutidige maskiner, hvilket gør, at vi også prismæssigt når frem til 

et fornuftigt resultat.



Sortbejdsede fronter i egefiner med Corian bordplade



Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



Sortbejdset Snedkerikøkken i eg med bordplade i lyst træ



Trend Køkken/Snedkeri  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 dygtige møbelsnedkere.

Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



Snedkerikøkken med lakerede fronter og øen i wengéfiner med kompositbordplade



Møbelsnedkerne  producerer og samler hvert køkken hur-

tigt, effektivt og grundigt. Deres sans for detaljer og viden om træsortens mulighed-

er kan du tydeligt se i det færdige Trend Snedkerikøkken. Vi går ikke på kompromis 

med finesse og elegant snedkerhåndværk.

Vi producerer køkkener i alle prisklasser – og vi går ikke på kompromis med 

kvaliteten. Vi giver dig ”value for money”– ekstra god kvalitet ti l prisen – uanset 

hvilket køkken du vælger. 

                        

Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



3-lags massiv oliebehandlet eg med gennemgående åretning - bordplade i Corian



Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



Sortbejdset egefiner med grebsudfræsning, integreret køl og frys i skabsvæg. Bordplade i massiv stål



Sort og stål Hvilket Snedkerikøkken 

vil passe i dit hjem? De mange valgmuligheder gør det 

nemt for dig sammen med Trend køkkendesigneren at 

udvælge præcis den kombination af overflader, farver, 

materialer og armaturer, som passer ti l dig. Og du kan 

være sikker på, at både stil, funktionalitet og materialer 

holder i mange år - uden at gå af mode.

Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i





Individuel elegance 

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 indi-

vidualitet og personlighed – det er mindst lige så vigtigt.

Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i

Snedkerikøkken med hvidlakerede fronter og sammensvejst Corian bordplade 



Effektive møbelsnedkere 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 fi-

nesse og elegant snedkerhåndværk. Vi vil ikke lave masseproduktion og 

køkkener i metermål. Til gengæld holder Trend køkkenet ti l l idt af hvert 

og i mange år. 



Grebsfri sortbejdset eg med Corian bordplade





Linoleum er smukt, slidstærkt, 

og miljøvenligt naturprodukt.  Vi arbejder i mange for-

skellige materialer, men fælles for dem alle er, at de er 

nøje selekteret og har udsøgt kvalitet. Vi har mange års 

erfaring i at håndplukke det fineste træ og udvælge de 

mest velegnede materialer. Den erfaring benytter vi os 

af, når vi udfører vores snedkeri.

Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i

Snedkerikøkken med sorte linoleumslåger, lyse trækanter med specialnedfræsede grebSnedkerikøkken med sorte linoleumsfronter, trækanter og specialnedfræsede greb



Sortbejdset egefiner med grebsudfræsningronter med kompositbordpladeBadeværelse i sortbejdset eg med træbordplade



Design og detaljer Det er naturligt, at 

professionelle dygtige arkitekter er at finde blandt vores køkkendesig-

nere. 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 ti l 

lys, materialer, farver og funktionalitet, og de respekterer dine ønsker 

og den eksisterende indretning. Sådan udnytter vores køkkendesig-

nere møbelsnedkernes håndværksmæssige formåen til det yderste.



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 mø-

belsnedkeriet desuden bademiljøer og garderober i samme stil som det 

Trend køkken, du og din familie ønsker sig.

ET TREND KØKKEN SKAL IKKE BLOT SES. 
DET SKAL SANSES OG OPLEVES.



Hvidlakeret fronter med grebsudfræsning og Corian bordplade 



Hvidlakeret grebsfri badeværelse med Corian bordplade og isvejst vask



Tr e n d  K ø k k e n / S n e d k e r i



Vi gør forskellen  Få en mødeaftale med 

Trend. Ring til os eller skriv ti l os - du vælger selv tidspunktet. Så 

kommer vi gerne på besøg hjemme hos dig og lytter ti l dine ideer og 

ønsker. Sammen designer vi dit Trend køkken: lige efter dit hoved, 

lige efter dit hjerte.

Du får et unikt snedkerfremstil let Trend køkken

Du får snedkeridetaljer, som ingen andre kan levere

Du får gratis besøg af vores designer

Du får kompetent, faglig og kreativ rådgivning

Du får idéforslag - præsenteret derhjemme

Du får din ordre leveret samlet - klar ti l opsætning

Du kan få køkkenet monteret af Trend’s egne montører





Trend Lines A/S - Skovvej - DK-9631 Gedsted - Telefon +45 9864 5115 - www.trendlines.dk


