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Her må I godt forvente lidt mere… 



Et køkken er en betydelig 
del af rammen om en 
families liv. 
Køkkenet er pulsen i huset eller lejligheden. Det er her, familien er sammen, 
hygger, griner, spiser, nyder nuet og skaber gode minder, der varer resten  
af livet.  

Derfor skal rammen være, som I gerne vil have den. Valget er jeres… 



Nogle gange bliver jeg spurgt, hvad det bedste er ved at sælge 
luksuskøkkener og anden lækker boligindretning.  Et godt spørgsmål, 
for der er rigtig mange gode ting, hvilket også er årsagen til, at 
Sensoform i år kan fejre 25 års jubilæum.   

For det første har jeg udelukkende med glade, forventningsfulde 
og kvalitetsbevidste mennesker at gøre. For det andet er jeg med 
til at udleve drømme og skabe rammerne for glæde, samvær og 
livskvalitet. 

Køkkenet er måske rammen om barnets første lektier, den varme 
kakao på en efterårsdag, julemiddagen, nytårsmenuen eller bare et 
godt glas vin efter en lang arbejdsdag. Det handler om nuet, tilsat 
minderne om fortiden og forventningerne til fremtiden.  

Derfor har jeg også valgt at tilbyde køkkener, som I ikke kan 
få andre steder. Fremstillet af de bedste materialer på danske 
snedkerværksteder, og importeret fra nogle af branchens mest 
anerkendte producenter i Italien. Samtidig med køkkener har jeg 
også et bredt udvalg i bad- og garderobeløsninger, samt øvrig 
boligindretning. 

Velkommen til Sensoform – Her må I godt forvente lidt mere… 

Thorkild Christensen, indehaver Sensoform  

Velkommen 
til Sensoform 
Her må I godt forvente lidt mere… 



Hos Sensoform er vi ikke afh ængige af 
et bestemt mærke. Vi holder øje med 
udvikling og design i hele Europa, og 
vælger køkkener fra de producenter, der 
kan levere noget ekstraordinært, og som 
har fokus på kvalitet, ergonomi, fi nesser 
og nyskabelse. 

Lige nu har vi særlig fokus på eksklusive 
køkkener fremstillet på danske 
snedkerværksteder, samt import fra 
nogle af branchens mest anerkendte 
producenter i Italien.  

Har I specielle ønsker, som nogle af vores 
leverandører ikke kan matche, fi nder vi 
en, der kan. N
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Hos Sensoform vil vi vores kunder det 
allerbedste. Derfor siger vi også vores 
mening! 

Som uddannede indretningsarkitekter er 
det vores opgave at komme med forslag 
og løsninger, som I ikke selv har tænkt på. 

Vi tænker i helheder, ergonomi og 
arbejdsgange, og kombinerer det med et 
helt unikt design. 

Vi giver jer muligheder, og lader jer vælge.  
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Hos Sensoform har vi et eksklusivt 
showroom, hvor I kan hente inspiration til 
jeres næste køkken.  

Samtidig er der adgang til rigelige 
mængder friskbrygget kaff e, samt 
naturligvis en god snak om jeres drømme 
og ideer, som vi kan omsætte til konkrete 
forslag på vores tegnestue. 

Vi glæder os til at se jer.  

Hos Sensoform har vi et eksklusivt Hos Sensoform har vi et eksklusivt 



Meget mere end køkkener! 
Hos Sensoform opfylder vi ikke kun jeres køkkendrømme. Vi hjælper også 
med jeres indretning af andre rum, eksempelvis badeværelse, garderobe 
og øvrigt boligindretning, hvor vi også har et samarbejde med de bedste 
producenter, der kan levere unikke løsninger.  

Få en snak med os – vi giver jer muligheder… 



Fem gode råd, når du skal købe køkken

Ryd op, smid 
ud – og vælg 
kvalitet frem 
for kvantitet
Undgå at overfylde et nyt 
køkken med alverdens 
skabe, som I blot bruger til at 
opbevare gamle kagedåser 
og slidte stegepander. Start 
derfor med at rydde op i jeres 
nuværende køkken. Det, I ikke 
har brugt det sidste år, smider 
I væk. Det, I ikke har brugt de 
sidste 3 måneder, kommes i 
fl yttekasser og gemmes væk. 
Det betyder, at I nu kan vælge 
kvalitet frem for kvantitet 
– og så får I oven i købet et 
køkken med luft og plads til at 
arbejde i.   

1

Brug penge 
nok!
Et nyt køkken er en 
investering i dejlige stunder 
og massevis af livskvalitet, 
der måske skal vare de næste 
25 år. Lad derfor være med 
at spare de sidste 5 – 10 % på 
budgettet for at give afk ald 
på de sidste lækre detaljer, 
som I ville have glædet jer 
over hver eneste dag. Mit råd 
er derfor at bruge penge nok. 
Ikke for mange penge – men 
nok!  

2

Tænk på 
køkkenet 
som en 
arbejdsplads
Der arbejdes i et køkken 
hver eneste dag. Tænk 
derfor på køkkenet som 
en arbejdsplads, og ikke et 
udstillingskøkken. Et køkken 
består grundlæggende af 
en kold zone, samt et vådt 
og varmt område. Mellem 
hvert af disse områder er 
der mange arbejdsopgaver 
og rutiner, som kræver, at 
der minimum skal være 120 
cm fri arbejdsplads, for at 
det fungerer optimalt. Det 
er vigtigt at tage højde for 
denne afstand.

3

Vis at du tør 
– og tænk 
fremad
Der er uanede muligheder for 
at få et unikt og individuelt 
køkken, som I kan glæde jer 
over hver eneste dag. Men 
det kræver, at I tør tænke lidt 
anderledes i både stil, form 
og farver. Ja, I kan sagtens 
vælge et hvidt køkken, men 
så får I et køkken, der ligner 
alle andres… Samtidig er 
det vigtigt at tænke fremad. 
Køkkenet skal ikke kun være 
brugbart lige nu, men også 
hvis familien eksempelvis 
bliver udvidet, eller der sker 
andre ændringer.  Sørg derfor 
for at tænke fremad. 

4

Vælg den 
rigtige 
bordplade
Bordpladen er køkkenets 
motor – forstået på den måde, 
at det først og fremmest er 
den, der slides på, da den 
bruges hver eneste dag. 
Derfor er det meget vigtigt at 
vælge den rigtige bordplade. 
Heldigvis er materialer og 
muligheder nærmest uanede, 
men det kræver grundig og 
professionel rådgivning.  
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GUGVEJ 91
9210 AALBORG SØ

Tlf. +45 98 11 39 99

Web: www.sensoform.dk 
E-mail: info@sensoform.dk

Normalt åbent på hverdage kl. 12.00 – 17.00

Her må I godt forvente lidt mere…


