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KORTREIST KVALITETSKJØKKEN 
SOM LØNNER SEG

Alle våre kjøkken er kortreist og leveres direkte fra produksjonen 
vår i Søgne. Det gjør at vi kan tilby lave priser til alle våre kunder.

I en kjøkkenbransje som preges av bruttoprising og et mylder
av rabatter, kan det være utfordrende å orientere seg og 

sammenlikne tilbud. Hos Sørlandskjøkken får alle samme lave 
nettopris, og kjøkken levert direkte fra vår produksjon, 

uten fordyrende mellomledd.

Vi stiller høye krav til produktene våre, til leverandørene og til
det å levere gjennom hele verdikjeden - selvsagt til riktig tid.

Fra første besøk i butikken og til kjøkkenet, badet eller garderoben
har vært i god bruk, skal vi være der for deg.

Sørlandskjøkken – Høy kvalitet, til fornuftig pris
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Modell: Farsund Sand – Greige matt laminat
Benkeplate: Laminat 30mm
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Vi hjelper kundene våre med å ta gode, praktiske og viktige valg. Kjøkken er en 
stor investering, og dette tar vi på alvor. Derfor er vi bevisste på å foreta de beste 
innkjøpene som kommer kundene våre til gode. Vi opererer med nettopris, som 
i praksis innebærer at alle får samme pris. Dette gjør at vi kan være ærlige i hele 
salgsprosessen. Det skal være enkelt og kostnadseffektivt å velge Sørlandskjøkken. 

Vi er veldig stolte av vår lokale produksjon. Produksjonsleddet er en viktig del 
i verdikjeden, og er tett på kundene. I tillegg kan vi snu oss fort om ved behov.
Mange kunder har gitt tilbakemeldinger på at tilgjengeligheten og den lokale
forankringen betyr mye. I Søgne jobber 15 dyktige medarbeidere med å produsere
kjøkken, bad og garderober til alle kundene våre. Hver dag jobbes det hardt med 
å bearbeide råvarer og sette sammen komponenter, slik at kjøkkenet, garderoben 
eller badet ditt skal bli komplett.

SAMFUNNSANSVAR 
Det handler om å bry seg om omgivelsene – og om menneskene og 
miljøet vi er en del av. Vi jobber daglig med å forbedre arbeidsmiljøet, slik at alle blir sett 
og verdsatt for den jobben de gjør. Dette gjenspeiler seg i vårt rekordlave sykefravær, 
fordi folk trives på jobb. 

Som en produksjonsbedrift påvirker vi også miljøet omkring oss, da vi bruker energi 
som genererer avfall. Produksjonen i Søgne er miljøsertifisert, hvilket betyr at vi har 
forpliktet oss til å redusere energiforbruket, og å resirkulere mest mulig avfall. Hvert år 
må vi dermed sette oss nye og ambisiøse mål å strekke oss etter. 

Sørlandskjøkken har hatt en eventyrlig reise helt siden oppstarten 
i 2006. Med over 10 000 kjøkken levert i Agder og Rogaland, har vi blitt 
en betydelig leverandør av kjøkken, bad og garderober i Sør- Norge. 

Lokal, miljøvennlig 
produksjon



Modell: Farsund, matt grå laminat
Benkeplate: Laminat og eik
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Modell: Grimstad laminert, antikk eik
Benkeplate: Laminat 30 mm 
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Modell: Kombinasjon med Justøy heltre eikespiler og Gimle laminert, lys eik
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm
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Modell: Mandal Hvit – hvit, matt, grepsfri front
Benkeplate: Kompositt 30 mm
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Modell: Mandal Hvit – hvit, matt, grepsfri front
Benkeplate: Kompositt 30 mm
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Torfinn og Sigmund 
- to av våre produksjonsmedarbeidere 
freser hull til hengsler.



20 21

Modell: Fevik, malt MDF med profil
Benkeplate: Kompositt 30 mm
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Modell: Homme, foliert med trestruktur
 Benkeplate: Laminat 30 mm 
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Modell: Farsund Blå – stålblå, matt laminat
Benkeplate: Grønn marmor
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Modell: Hellesund, foliert MDF med profil
Benkeplate: Laminat 30 mm
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Modell: Hellesund, foliert MDF med profil
Benkeplate: Laminat 30 mm
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Visste du at du kan tegne 
vaskerom hos oss?
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Torleif underlimer vask i benkeplaten, 
som snart skal leveres ut til kunden.
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Praktisk innredning til høyskap Modell: Mandal, melamin ask struktur
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm
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Sort, massiv heltre, lakkert eik
Modell: Justøy 
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Modell: Eiken, malt heltre ask
Benkeplate: Heltre, hvitpigmentert eik
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Våre kjøkkenkonsulenter har lang erfaring fra kjøkkenbransjen
og gir gode, kvalifiserte råd. Vi setter oss raskt inn i dine behov,
ønsker og forventninger, og skreddersyr løsninger for deg. Du
kan få hjelp til modellvalg, design, spesialtilpassede løsninger
og tips til hvordan romløsningen kan utnyttes optimalt. Vi jobber 
i tett dialog med deg som kunde, slik at du kan føle deg trygg 
gjennom hele prosessen. Hos oss får du veiledningen du
trenger på en enkel og effektiv måte, med kvalitet i alle ledd.

Velkommen til våre butikker i Sørlandsparken Kristiansand, på Stoa 
i Arendal eller på Forus i Stavanger!

Vi hjelper deg med å ta de riktige valgene for deg 
og ditt kjøkken.

Vi tegner gjerne 
i dag

Kathrine tegner det 
kjøkkenet, badet eller 
den garderoben du 
drømmer om.
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Modell: Tromøy, hvit malt og Justvik eikespiler
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm
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Vi leverer mange lekre 
baderomsmøbler
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Modell: Lund, sort matt laminat
Benkeplate: Laminat 30 mm
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Modell: Justøy heltre eikespiler i front og Gimle, lys eik laminat bak
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm
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Modell: Tromøy, malt hvit
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm



Modell: Mandal, melamin ask struktur, grepsfri front
Benkeplate: Laminat 30 mm
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Modell: Lillesand, hvit profilert front
Benkeplate: Laminat 30 mm
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Denne gjengen produserer ca 10.000 skap i året.



58 59

Modell: Grimstad, laminert, antikk eik
Benkeplate: Laminat  30 mm
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Modell: Lund, matt sort laminat
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm



62 63

Modell: Kombinasjon av Tromøy, Homme og Mandal
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm og Laminat 30 mm



64 65

Modell: Lund, matt sort laminat
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm
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Sørlandskjøkken 
– Høy kvalitet, 

til fornuftig pris.

Modell: Lund, matt sort laminat
Benkeplate: Kompaktlaminat 12 mm



KRISTIANSAND
Barstølveien 52, Sørlandsparken
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Telefon 47 60 40 00  |  post@sorlandskjokken.no  |  www.sorlandskjokken.no

STAVANGER
Heiamyrå 19, Forus

ARENDAL
Stoaveien 15, Stoa


