
10 gode grunde til at vælge kreum 
Hos kreum tager vi ansvar for dit nye køkken. Vi fører en ansvarlig dialog i alle faser af køkkenkøbet. 

Vi er vores ansvar bevidst hele vejen igennem forløbet, og du kan altid kontakte en kreum-

medarbejder, hvis der skulle være det mindste galt. Vælg kreum af følgende grunde: 

  

1. Holdbare kvalitetsløsninger 

Hos kreum er vi helt kompromisløse ved valg af materialer og håndværksmæssig kvalitet. Vi skaber 

køkkener med omtanke, omhu og godt gammeldags håndværk. Det er det, vi er kendt for blandt 

vores kunder. 

 

2. Faglighed og individuel rådgivning 

Tag vores dygtige køkkenkonsulenter med på råd, og forvent individuel rådgivning fra øverste hylde. 

Vi lytter, tager ansvar og sikrer dig et individuelt tilpasset drømmekøkken. 

 

3. Skræddersyede løsninger 

Hos kreum findes ingen standardkøkkener. Vi leverer udelukkende skræddersyede løsninger, der 

passer præcist til dine behov, ønsker og forventninger.  

 

4. Gennemtænkte løsninger 

Vores køkkenkonsulenter går meget langt for at udtænke “de rigtige løsninger” til køkken, bad og 

garderobe. Vi tager ansvar for, at det hele er gennemtænkt til mindste detalje. 

 

5. Bredt udvalg 

 

Vælg mellem markedets nok bredeste udvalg af løsninger. Vi sammensætter en kreum-løsning, der 

passer perfekt til netop din smag, dine ønsker og dit behov. 

 

6. Ordreproducerende 

Vi kunne aldrig drømme om at have køkkener på lager. Vi producerer efter ordre på egen 

møbelfabrik. Derfor tilbyder vi at specialfremstille bl.a. elementer, vitrineskabe, skuffer, sokler og 

lyslister. Det sikrer også den højeste håndværksmæssige kvalitet. 

 

7. Frihed og fleksibilitet 

Vi tager altid udgangspunkt i dine tanker, skitser eller tegninger, når vi rådgiver dig. Derfor er der størst 

chance for, at dine drømme bliver til virkelighed, når du handler med kreum. 

 

8. Tilfredse kunder 

Hos kreum sælger vi ofte køkkener til vores eksisterende kunder, når de flytter til en ny bolig. 

Tilfredshed smitter, og tit skaber vi løsninger til vores kunders venner, naboer og kolleger. 



 

9. 100% dansk-ejet 

Vi har rødderne solidt plantet i den jyske muld, og har over 50 års erfaring med danske 

kvalitetskøkkener. Vi fremstiller køkkener på vores egen fabrik i Hjorthede nord for Bjerringbro. Det 

betyder gennemtænkt håndværk, nærhed, kreativitet og høj service.  

 

10. Mere værdi for pengene 

Hos kreum får du mere værdi for dine penge. Vores kvalitet tåler sammenligning med de dyreste på 

markedet, men prisen ligger midt i markedet. Vores kunder oplever at få mere, end de betaler for. 

Deri ligger naturligvis et løfte. 


