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Boforms nye serie Infinity bliver vist
i butikken i Hellerup. Fronterne
er i sildebensmønster, fineret og
gråbejdset i hånden og kan laves i
adskillige træsorter. Bordpladen er
i 35 cm gehringsamlet ”acid washed”
spansk marmor, Nero Marquina.
I højskab er der indslag af sten på
bagvæg samt på bordplade og på
skuffefronter. Skuffefronterne er
smigskåret mod bordpladen. Bemærk det sammenhængende forløb
i åretegning på stenfronterne.

Ny butik viser
det bedste
af dansk
køkkenkunst

Boform leverer også inventar til
projektmarkedet – her VM Bjerget
tegnet af BIG Arkitekter, hvor Boform har leveret køkkener, bad og
garderober til alle lejlighederne.

tekst af:

Jens Høy

DANSKE BOFORM SATSER PÅ INDIVIDUELLE KØKKENER
TIL KRÆSNE KUNDER. NY FORRETNING I HELLERUP VISER
HELE UDVALGET AF BÅDE KØKKEN, BAD OG GARDEROBE.

Boform har altid gået sin egen vej og det karaktertræk forstærker man nu yderligere med en ny
butik. For mens stort set resten af køkkenbranchen klumper sig sammen i de samme kvarterer,
så går Boform sine egne veje og åbner til maj
butik i Hellerup.
- Boform er et unikt produkt, som adskiller sig
fra de øvrige køkkenbrands og derfor har vi valgt
Hellerupvej som ny location, forklarer brand
manager, Dorthe Theilade, boform.

Alle modeller er med

Den ny 2-etagers flagshipstore vil vise hele
spændvidden i boforms og CPH Squares sortiment og i forbindelse med åbningen lancerer
den 35-årige danske virksomhed nye designlinjer

indenfor køkken, bad og garderobe.
Vi er mest kendt for de luksuriøse modeller,
men faktisk har boform produkter i de fleste
prisklasser og det vil vores nye forretning være
med til at understrege. Her vil vi vise både det
mest individuelle luksuskøkken med helt unikke
detaljer, hvor prisen ikke har første prioritet,
samt løsninger i lavere prislejer. Men uanset
hvilket køkken boform leverer, er det individuelt
produceret af vores dygtige snedkere, og her er
vi anderledes end de fleste af vores konkurrenter,
der typisk går i en mere standardiseret retning
indenfor køkkendesign, vurderer hun. Dertil har vi
valgt at fastholde vores produktion på Skudehavnen i Aalborg. Udover at sikre den nære forbindelse mellem boforms kunder og virksomheden,

Dansk kvalitet
I mere end 35 år har boform været med i toppen, når det gælder dansk køkkendesign.
Virksomheden har altid gået imod trenden i en branche, der er præget af udenlandske køkkenkoncerner.

bevarer vi danske arbejdspladser. Hvor de fleste
andre køkkenproducenter i high-end segmentet
ejes af udenlandske industrikoncerner, er boform
forblevet på danske hænder, fast besluttet på at
holde danske design- og håndværkstraditioner i
hævd.

Monteres af egne folk

I boforms nye forretning i Hellerup mødes kunderne af arkitekter, som rådgiver og tegner. De
er i tæt dialog med produktionen i Aalborg, når
det gælder særlige krav til løsninger, funktion og
materialer. Slutproduktet monteres af boforms
eget montagefirma, som sikrer, at det speciallavede inventar installeres fuldstændig korrekt, så
kunderne får mest muligt ud af investeringen.
Den nye butik vil vise hele boforms univers af
snedkerkunst, idet der, foruden køkken, vil være
fokus på garderobe, bad, vinrum og individuelt
indrettede reolsystemer.

Du kan se mere om Boform på
www.boform.dk

Boforms klassiske låge Frame
passer godt til ældre boliger
da den massive forramme omkring lågerne giver et klassisk
look. Lågen flugter med rammen, - også en klassisk detalje,
der giver et roligt udtryk.

