
  PRESSEMEDDELELSE 

  
SkabRum - nytænker snedkerhåndværket 
SkabRum (stiftet i 2015) nytænker, bygger og sælger eksklusive snedkermøbler i et 
gennemtænkt, fleksibelt design.  

DESIGNET er ”nordisk enkelhed” med træ, læder og linoleum som de gennemgående 
materialer. Alle produkter er designet af SkabRum og er skabt i et fleksibelt design, så 
kunderne har mulighed for at MED-DESIGNE udvalgte elementer af møblerne. 

PRODUKTIONEN foregår på eget snedkeri i Odense, hvor et lille team af dygtige 
møbelsnedkere tager sig af hvert eneste møbels tilblivelse. At vi har vores eget 
snedkeri gør vejen fra tanke til handling dejlig kort. 

PRISERNE er – som en del af vores vision - placeret i et leje, hvor flest mulige kan være 
med. 

VISIONEN er ”snedkerkvalitet til alle”.  Vi har udtænkt en løsning, hvor vi kan bygge 
snedkermøbler til fornuftige priser og med en fornuftig leveringstid OG SAMTIDIG 
bevare den gode snedkerkvalitet. Med SkabRums produkter får endnu flere adgang 
til eksklusive snedkermøbler. LÆS HER HVORDAN: 
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SKABRUM LAVER SNEDKERKVALITET TIL ALLE 

Snedkermøbler er kendt for at være dyre og baseret på en langsommelig købsproces. 
Nu lancerer SkabRum håndbyggede løsninger til fornuftige priser og leveringstider, så 
snedkermøbler bliver noget mange flere kan få glæde af. 

MED-DESIGN DIT MØBEL  

SkabRums kollektion består af en række snedkermøbler i form af køkkener, 
badmøbler, borde, bænke, kontormøbler og diverse opbevaringsløsninger. Møblerne 
er alle udformet i et fleksibelt design, så kunden har mulighed for at med-designe 
elementer af møblet. 

Således har du som kunde mulighed for at beslutte længde og dybde samt frit vælge 
linoleumsfarven til bordpladen, hvis du har forelsket dig i SkabRums skrivebord. Et 
andet eksempel er SkabRums badmøbel. Her kan kunden vælge mellem forskellige 
trævarianter, to typer greb og fem bredde-varianter. 
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”Du behøver altså ikke at starte fra bunden og selv ”opfinde” dit møbel, når du kan 
tilpasse SkabRums snedkermøbler til dit personlige behov.  

”Samtidig tror vi på, at de bedste produkter skabes i interaktion. Derfor lægger vi op 
til med-design fra kundens side. For os er det ikke nok, at møblerne er håndbyggede 
og eksklusive, de må også gerne udtrykke noget personligt. Når møblet er med-
designet af kunden, fortæller det en historie.” 

Kundens med-design er afgrænset til en række prædefinerede rammer, eksempelvis 
mål, materialer, trævarianter, grebstype, mv. Til gengæld kan SkabRum skalere 
produktionen op, tilbyde en fornuftig leveringstid og fordelagtige priser – uden at gå 
på kompromis med det grundige håndværk. 

EGET SNEDKERI I ODENSE 

Det helt afgørende for produkternes kvalitet, leveringstiden og priserne er, at 
SkabRum har et snedkeri i ryggen. Produktionen foregår nemlig på eget snedkeri i 
Odense, der gennem mange år har bygget specialfremstillede indretnings-løsninger. 
Et lille team af dygtige møbelsnedkere er med helt fra kundens første ønsker til med-
designs og frem til det færdige produkt. 

”Grundigt snedkerhåndværk i kombination med mange års erfaring sikrer, at 
kunderne får det, de ønsker sig”, fortæller Tanja Hattens, der samtidig håber, at 
SkabRum med snedkermøblerne kan være med til at påvirke den brug-og-smid-væk-
kultur, vi lever i: 

”Når kunderne køber et eksklusivt snedkermøbel i høj kvalitet og varigt design, som 
de selv har haft mulighed for at præge, er der en rigtig god chance for, at de beholder 
møblet i mange år. Og det er vi stor tilhænger af.” 

 

         SkabRum 2019 
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MERE INFO 
KONTAKT kontakt@skab-rum.dk / M: 21 44 18 50 for yderligere information. 

PRODUKTKATALOG & PRESSEKIT med billedmateriale, materialeinformation og 
priser finder du her:  www.skabrum.dk/pages/presse 

LOCATION: Allégade 45, 5000 Odense C. Vi glæder os over at være en del af gadens 

sjæl og puls. 

 

 


