
Häfeles partnerskap fokuserar på Kök med mervärde
Häfele gör det bästa och mesta utav din möbler med över 45 000 produkter i sitt sortiment

Genom ett unikt och välfungerande partnerskap mellan möbelsnickare, snickare och Häfeles hårdvarus-
pecialister presenterar Häfele Tyskland ”Kök med mervärde”, ett bevis på att kreativa och funktionerande 
partnerskap gynnar alla inblandade parter. Kök med mervärde ställdes ut på Holz-Handwerk i Tyskland 
där man visade på bekvämlighet, utrymme och funktionalitet. Konceptet har även börjat implementeras på 
en global nivå, hos samtliga Häfeles filialer och säljkontor, bland annat det i Sverige. Kök med mervärde 
erbjuder upp till 30 % mer förvaringsutrymme och så mycket som 20 % större arbetsyta. Konceptet ökar 
snickares och möbeltillverkares konkurrenskraft samtidigt som det generar nya affärer. 

Häfeles goda relationer till snickare och möbeltillverkare attribueras till satsningen på att alla inblandade parter ska 
arbeta med sin spetskompetens för att uppnå bästa möjliga resultat. Snickaren/möbeltillverkaren är specialist på 
kreativ planering, byggande, möbelkonstruktion och utveckling enligt kundens önskningar. Med Häfele som tekno-
logipartner, tjänsteleverantör, tillverkare och återförsäljare med spetskompetens inom helhetstänk, blickar partner-
skapet alltid framåt. Häfele är på så sätt ett traditionellt stödjande företag som bistår partners med marknadsrelate-
rad kunskap och ett exceptionellt brett produktsortiment samt användbara tjänster och tillförlitlig logistik. 

Det framgångsrika samarbetet bakom Kök med mervärde
Häfele tror på att företag optimeras genom framgångsrika samarbeten. De kombinerar därför högsta kvalitet inom 
rådgivande kompetens med en spetskompetens inom hantverk, vilket leder till ett symbiotiskt förhållande med 
fortsatt goda resultat. Kök med mervärde är en ny partner-idé som på många sätt gör att Häfeles kunder ligger i 
bräschen i sin bransch. Partner-idén är igång i Tyskland och börjar även implementeras på global nivå. På Sveri-
ge-kontoret, till exempel, jobbar man tätt med alltifrån snickare till möbeltillverkare och återförsäljare för att försäk-
ra sig om att slutkonsument kan erbjudas bästa möjliga lösningar. Målet är att kunderna ska få ut det mesta av 
sina möbler, vare sig det gäller större förvaringsutrymmen, smarta lösningar eller platseffektivitet.

Fördelarna för möbelsnickare – en framgångsrik kvartett
• Ökat utrymme – hyllor anpassas med millimeterprecision för att skapa större förvaringsutrymmen. Angräns-

ande rum kan alltså omvandlas till välorganiserade pentryn med platsbesparande skjutdörrar, till exempel.
• Nya utrymmen – 30 % mer förvaringsutrymme genom användningen av en 20 cm djupare bänkskiva. 
• Diska på din favoritplats – handfaten kan placeras fritt och baskomponenter med en lucka i väggen underlät-

tar elinstallationen som då inte behöver göras på plats.
• Plats för extra långa knivar – 20 % utökat utrymme i varje låda genom att använda 60 cm-lådor istället för 

50. Detta ger en lådas extra-utrymme per fem lådor.

Kök med mervärde tar vidare frågan om utrymme och platseffektivitet inom möbelkonstruktion som just nu pryds 
med innovativa byggkoncept samt idéer om klaffar, glidande lådor och/eller dörrar samt inbyggt ljud och ljus i möb-
lerna – den perfekta lösningen!

För mer information, kontakta Christian Thederan: christian.thederan@hafele.se.
För pressfrågor, kontakta Jovana Obradovic: jovana@goodpr.se. 

***************************
Häfele är ett familjeföretag som grundades 1923 i Nagold, Tyskland, och är idag ett ledande internationell företag inom multifunktio-
nella inredningslösningar - främst beslagsteknik, belysning och elektroniska låssystem. Häfele utvecklar, producerar och levererar 
till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillvekare i fler än 150 länder och fungerar som stöd till arki-
tekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Under räkenskapsåret 2015 uppnådde Häfele Koncernen export 
av 79% med över 7 100 anställda i 37 dotterbolag och ett flertal andra återförsäljare runtom i världen samt en omsättning på 1,3 
miljarder euro.

För mer information, besök http://hafele.com.
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Media i pressmeddelande: 
Bild 1: Kök med mervärde 1
Bild 2: Kök med mervärde 2
Bild 3: Free klaffbeslag
Bild 4: Mer arbetsyta och större förvaringsutrymmen.
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Bild 1 & 2. Kök med mervärde: I centrum i Häfeles mässmonter. Kök med mervärde ger dig bekvämlighet, större för-
varingsutrymmen och extra funktionalitet.

Bild 3. Häfeles Free klaffbeslag är den optimala lösningen 
för Kök med mervärde.

Bild 4. Kök med mervärde ger mer arbetsyta och större 
förvaringsutrymmen, till och med i lådorna.
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