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INDIVIDUELT KØKKENDESIGN
Det er den ideskabende, kreative proces, der fænger mig. At blive inspireret af et møbel 
eller en profil og omsætte indtrykket til et kvalitetsmæssigt produkt. Et produkt, der 
opfylder drømme og krav.

Det er vigtigt for mig, at mine kunder føler sig trygge og har -  
Sikkerhed for, at drømmene bliver omsat til virkelighed
Sikkerhed for rettidig levering og hurtig professionel montering
Sikkerhed for, at det fastlagte budget holder 

DET INDIVIDUELLE UDTRYK SKABES GENNEM VALG AF

LÅGER, der kan ligge inde i rammen eller udenpå
PROFILER, der kan være meget enkle, klassiske eller kopi af en profil fra huset
SOKLER, der kan være under skabene, udenpå skabene eller som rummets eksisterende 
fodpaneler
GREB kan vælges i et utal af designs og materialer. Alternativt kan køkkenet være 
grebsløst ”push to open”
TOPPROFILER i enkelt eller profileret design. Til de meget stramme designs helt uden
BORDPLADER i sten, træ, corian, linoleum, laminat, stål – udvalget er enormt
VASKE enten enkelte, dobbelte, underlimede eller nedfældede. I stål, porcelæn,  
sten eller silgranit.
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                                       Låge inde i rammen
                              Sokkel under skabene
                                          Synligt enkelt hængsel
               Forramme

    Låge uden på rammen, overfalset i profil Jardin
                                          Hængsel synligt, klassisk
                               Sokkel: På ben med sortmalet sokkel bag
Forramme
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KVALITET
Jeg har valgt birk som indvendig træsort i mine skabe. Den er kendetegnende for de 
Skandinaviske skove, og der er er ikke langt fra skov til savværk. Det gør træsorten meget 
bæredygtig.
SKABENE (korpus) er lavet af møbelplade. Massive træstykker, der er limet sammen på 
samme måde, som en stavlimet bordplade. Pladerne er fineret med fejlfri birk.
FORRAMMER udføres i massivt træ.
SIDER PÅ SKUFFER OG BAKKER udføres i massiv birk med svalehale samlinger. Bundene 
udføres i 5mm krydsfiner. Montering i skabene sker med friktionslette skinner af højeste 
kvalitet, alle med fuldt udtræk og soft-lock.
LÅGER udføres med rammer i massivt træ. Fyldninger udføres i materiale velegnet til den 
valgte låge.
HÆNGSLER gør en forskel!  Med rammer i massivt træ er det problemfrit at montere 
hængslerne.  Typen af hængsel afhænger af det ønskede design / udtryk.
EFTERBEHANDLING på indvendige skabssider og bakker sker med lak. Alle synlige 
overflader bliver håndmalet i ønsket farve.

PRODUKTION OG MONTERING
Det har taget mig mange år at finde en virksomhed, der er i stand til at fremstille mine 
individuelle løsninger til en fornuftig pris og i den høje kvalitet, som jeg kræver. 
For 4 år siden blev jeg introduceret til et velfungerende værksted i Letland. Et land der 
historisk er kendt for sine mange smukke bygninger i træ. 
Gennem de sidste år er et stort antal af værkstedets snedkere blevet fortrolige med mit 
design. Det er altid de samme snedkere der producerer, som også leverer og monterer. 

PRIS
Mange fravælger en snedkerløsning da den på forhånd anses som værende  
for dyr. For at tilbagevise dette, har jeg et priseksempel på min hjemmeside  
www.AN-L.dk
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Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Synligt, enkelt. Sokkel: Udenpå. Bordplader: Corian.
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7.1

7.2

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Ikke synligt.  
Sokkel: Under skabene. Bordplader: Lavasten.

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Ikke synligt.  
Sokkel: Under skabene. Bordplader: Lavasten.
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Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Jardin. Hængsel: Synligt, klassisk. 
Sokkel: På ben med sortmalet sokkel bag. Bordplader: Hvid marmor.
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9.1

9.2

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Synligt, enkelt. 
Sokkel: Udenpå. Bordplader: Corian.

Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Speciallavet.  
Hængsel: Synligt, klassisk. Sokkel: udenpå. Bordplader: Olieret eg.
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10.1

10.2

Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Jardin.  
Hængsel: Synligt, klassisk. Sokkel: På ben med  
sortmalet sokkel bag. Bordplader: Ølandssten.

Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Jardin.  
Hængsel: Synligt, klassisk. Sokkel: Som husets fodpaneler.
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11.1

11.2

Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Jardin. Hængsel: Synligt, klassisk. 
Sokkel: På ben med sortmalet sokkel bag. Bordplader: hvidolieret bøg.

Skuffer inde i rammen.
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12.1

12.2

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel.  
Hængsel: Synligt og enkelt. Sokkel: På ben  
med sortmalet sokkel bag. Bordplader: Corian.

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel.  
Hængsel: Synligt og enkelt. Sokkel: På ben  
med sortmalet sokkel bag. Bordplader: Corian.
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Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Synligt og enkelt.  
Sokkel: På ben med sortmalet sokkel bag. Bordplader: Corian.
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14.1

14.2

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Synligt, enkelt. 
Sokkel: Under skabene. Bordplader: Corian.

Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Synligt, enkelt. 
Sokkel: Som husets fodpaneler.  
Bordplader: ”Pierre Bleu” (Belgisk granit).
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Låge: Inde i rammen. Profil: Enkel. Hængsel: Synligt, enkelt.  
Sokkel: Som husets fodpaneler. Bordplader: ”Pierre Bleu” (Belgisk granit).
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Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Jardin. Hængsel: Synligt, klassisk.  
Sokkel: Som husets fodpaneler. Bordplader: Marmor.
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17.1

17.2 17.3

Walk in garderobe i eg.

Garderobeskabe med liftsystem. Garderobeskabe tilpasset skråvæg.

17



18.1

18.2

Fritstående reol. Låge: Uden på rammen, overfalset.  
Profil: Speciallavet. Hængsel: Synligt, klassisk. Sokkel: Speciallavet.

Indbygget reol. Låge: Inden i rammen. Profil: Enkel.  
Hængsel: Synligt, enkelt. Sokkel: Som husets fodpaneler.
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Udsnit af reol. Låge: Uden på rammen, overfalset. Profil: Speciallavet.  
Hængsel: Synligt, klassisk. Udtræksplade under bordpladen.
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Vitrine. Overskab dybde 30 cm. Underskab med skuffer dybde 40 cm. Vitrinelåger med sprosser, små ruder.
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21.1

21.3

21.2

21.4

Vitrine. Dybde 40 cm.  
Vitrinelåger med sprosser, store ruder.

Vitrine. Underskab dybde 40 cm.  
Overskab med skuffer dybde 30 cm.  
Vitrinelåger uden sprosser.

Vitrine. Dybde 40 cm.  
Vitrinelåger uden sprosser. 

Indbygget vitrine, 4 glaslåger med sprosser. 
Kombination af hylder med spots og glashylder.
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22.1

22.3 22.5

22.4

22.2
Krydderiskab dybde 20 cm  
monteret på gavl af højskab.

Krydderiskab dybde 10 cm i kombination med 
kosteskab på siden af skabet – se side 26.

Krydderiskab dybde 10 cm  
monteret på side af hjørnekøleskab.  
Bemærk blændpanelet mod bordpladen.

Krydderier i skuffe.  Inddeling der kan varieres  
i forhold til forskellige størrelser glas og dåser.

Krydderiskab dybde 10 cm  
på side af underskab
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23.1

23.2

23.4

23.3

23.5

Åbne skuffer til vin.

Knivindsats.

Skuffe med metalindsats til brød.

4 bakker i underskab.

Eksempel på bestikindsats. 
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24.1

24.2

24.4

24.6 24.7

24.3

24.5

Speciallavet stålvask med synlig front i bordplade af lavasten.

Nedfældet stålvask i bordplade af granit.

Underlimet porcelænsvask med  
skærebræt i bordplade af olieret eg.

Underlimet stålvask med  
bagplade i træbordplade.

Underlimet stålvask i bordplade af  
”Pierre Bleu” (Belgisk granit).

Vask med synlig front i ”Pierre Bleu”  
under bordplade i samme materiale.

Emaljet vask nedfældet  
i linoleumsbordplade
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25.1 25.2

25.425.3

Emfang indbygget mellem 2 højskabe.

Lodret emfang med kantet profil.

Emfang med kantudsug og spots set nedefra.

Emfang der skråner tilbage  
med svungne profiler.
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26.1

26.2

26.4 26.5

26.3

Underskab med hjørneudtræk ”Le Mans”.

Åbne hylder på hyldeknægte.
Underskab inddelt til  
bakker / skærebrædder.

Kosteskab, 
se billede side 22.Underskab med affaldsspande.
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27.1

27.2

27.3

Speciallavet radiatorskjuler.

Åbent rum under ny trappe.

Speciallavede låger og paneler  
monteret under ny trappe.
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28.1

28.2

28.3

Inventar til fælleskøkken samt pilgrimslejligheder i Morten Reenbergs Gaard – Stege Kirke. 

Prototype på køkkenskabe og tallerkenrække  
i forbindelse med restaureringsopgave.  
Godkendt af Kulturstyrelsen.

Speciallavet inventar til Hotel Saxkjøbing.
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INSPIRATION

29.3

29.1 29.2

29.5

29.4

29.6 29.7

29.1 Tallerkenrække.  29.2 Åbne hylder i 2 dybder.  29.3 Gammel overfalset låge med enkel profil.
29.4 Skænk fra Marienlyst Slot i Helsingør.  29.5 Overfalset låge med hængsel år 1910.

29.6 Låge monteret i rammen med gammelt hængsel.  29.7 Smukt gammelt svensk møbel med enkle profiler.
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EKSEMPLER PÅ TEGNINGER

Plantegning og eltegning
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FOTOOPTIMEREDE TEGNINGER

Eksempler på 3D fotooptimerede tegninger  

fra mit tegneprogram
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NOTER
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NOTER
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NOTER
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ANNE NEXØE – LARSEN
Indretningsarkitekt, Designer

I november 1993 spurgte Hendes Majestæt Dronningen mig, om jeg ville hjælpe med 
indretningen af Christian den VII’s Palæ på Amalienborg.

Nu skulle min store samling af materialeprøver fra internationale leverandører, samt 
erfaringen fra indretningen af mere end 40 slotte, herregårde og adskillige hoteller stå sin 
ultimative prøve.
Det blev nogle meget spændende og lærerige år. Et stramt budget kombineret med 
en kreativ og aktiv Dronning ledte mig gennem depoter og pulterkamre på samtlige 
kongelige slotte samt flere museer.
Jeg havde det overordnede ansvar for indretningen samt økonomien for denne.

I de år så jeg mange historiske møbler og specielt det faste inventar på slottene fangede 
min interesse. Kort efter færdiggørelsen af palæet tegnede jeg mit første køkkenskab med 
en låge inspireret af en skænk i Marskalbygningen på Fredensborg. Den er tegnet af den 
franske arkitekt Jardin, som derfor gav navn til mit første køkkendesign.

Fra jeg i 1996 tegnede mit første køkken til i dag, har jeg lavet utallige køkkener, 
garderober, badeværelsesmøbler samt andet speciallavet inventar.

Det er den SKABENDE og kreative proces der fænger mig. At se et møbel eller en profil, og 
omsætte indtrykket til et salgbart produkt, der helt igennem er mit eget værk.

Alt der er vist i dette hæfte har jeg selv designet, tegnet, fået produceret og opsat. 
Endelig har jeg selv taget alle billeder.
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