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Artikel om Frandsen Group’s køkken; 
 
Multifunktionelt køkken gør frokostpausen bedre for 85 medarbejdere hos Frandsen Group.  
 
’Både vi og vores medarbejdere er super glade for vores nye køkken. Det ser brandgodt ud, og det er praktisk 
indrettet med gennemtænkte løsninger, ’ siger en glad Pernille Frandsen, product manager hos Frandsen 
Project, der har stået i spidsen for en omfattende renovering – inklusiv en flot ny tilbygning - af Frandsen 
Group’s faciliteter i Horsens. ’Vi har fået et køkken, som ser ud af mere, end det er. Et køkken, hvor 
kvaliteten er højere end prisen, ’ tilføjer hun veltilfreds. 
 
Allan Midtgaard, erhvervskonsulent hos FEINHAUS, har hjulpet Frandsen Group i mål med deres nye køkken. 
’Det har været spændende at arbejde sammen med Pernille og Robert Hansen fra arkitektfirmaet GDRH ApS 
v/Robert Hansen omkring Frandsen Group’s køkken, blandt andet fordi vi har måttet tænke ud over 
standardløsningerne – f.eks. i forhold til materialer og i forhold til specialmål – for at imødekomme det 
resultat, som Frandsen Group ønskede, ’ oplyser Allan, der ikke lægger skjul på, at det vigtigste for ham altid 
er, at kunden er tilfreds med det færdige resultat. 
 
Allan fortæller, at bordplader og hylder i stål stod højt på Frandsen Group’s ønskeliste, fordi de gik efter et 
slidstærkt materiale, som det var nemt at rengøre. For at imødekomme dette specifikke valg var det 
nødvendigt at inddrage en stålproducent fra Polen, som Frandsen Group stod for kontakten til. Dette betød, 
at Allan skulle koordinere med FEINHAUS’s leverandør, JKE, og være med inde over Roberts beregninger på 
tegningerne til køkkenet, så man kunne være helt sikker på, at stålbordpladen og stålhylderne fra den polske 
leverandør ville passe sammen med JKE’s elementer, når køkkenet skulle monteres. 
 
 ’Vi har en rigtig god kontakt med vores leverandører, og det er derfor, at vi kan tilbyde løsninger, der ligger 
uden for det normale, ’ fastslår Allan og fortsætter: ’Når man sætter sin kunde noget i udsigt, så er det vigtigt 
at sikre, at ens bagland kan effektivisere løsningen. Derfor er jeg altid i tæt dialog med vores leverandører og 
montører. Jeg er nemlig sådan en, der aldrig lover mere, end jeg kan holde.’ Efter en lille pause slutter han 
så: ’Til gengæld holder jeg altid det, jeg lover.’ 
 
Behovet for det nye køkken, der er en del af en større om- og tilbygning af Frandsen Group’s eksisterende 
lokaler, var resultatet af en succesfuld udvidelse og ekspansion af Frandsen Group over årene – også på 
personalesiden, der nu tæller godt 85 medarbejdere. Inden renoveringsprojektet og den flotte nye tilbygning 
i to planer kom på tegnebrættet, bestod Frandsen Group’s kantine af et enkelt rum, der både fungerede som 
køkken og som spiseplads for medarbejderne. Men arkitektfirmaet GDRH ApS v/ Robert Hansen har i samråd 
med Pernille Frandsen placeret medarbejdernes spise- og opholdsplads i den nye tilbygning, mens køkkenet 
har fået hele den gamle kantines plads.  
 
Pernille, der blandt andet sidder med en stor del af ansvaret for arbejdsflowet – både i produktionen og i den 
administrative del af huset – samt for funktionaliteterne hos Frandsen Group, har ladet sit skarpe blik for at 
skabe optimale rammer for effektivitet og produktivitet styre de helt lavpraktiske beslutninger vedr. 
køkkenets indretning. ’Vi ønskede os selvfølgelig et køkken, der ville se brandgodt ud, men mest af alt skulle 
det også være praktisk. Vores medarbejdere skulle kunne tilberede deres mad, uden at det ville tage ret 
meget tid af deres frokostpause, ’ forklarer Pernille. Intet er overladt til tilfældigheder i køkkenets indretning. 
F.eks. er skabslågerne valgt fra på nogle af køkkenøernes sider, fordi det er hurtigere at tage en tallerken, 
hvis man ikke først skal åbne en låge. Med en medarbejdervolumen i den størrelsesorden, som Frandsen 
Group har, er det nemlig altafgørende, at der er et flow i køkkenet, så mange kan komme til på samme tid.  
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Allan supplerer med en gennemgang af køkkenets opbygning omkring tre køkkenøer. Han fortæller, at man 
ved den første køkkenø henter sin madpakke fra køleskabet og sætter den på en tallerken. Ved den 
midterste er der mulighed for at varme sin mad enten på kogepladen eller i en af de tre ovne, som er 
placeret i højskabene lige ud for køkkenøen i en behagelig arbejdshøjde. Og ved den sidste køkkenø kan man 
tilberede kaffe eller the. En særlig detalje ved den tredje køkkenø er, at der er monteret en flot 
specialdesignet egetræsreol oven på øen. Udover at være et smukt møbel i køkkenet sørger reolen også for, 
at industriopvaskemaskinen, der har fået plads på bagsiden af den tredje køkkenø, ikke er synlig. På den 
måde ser køkkenet altid pænt ud, og opvaskerodet er gemt godt ad vejen.  
 
’Jeg er glad for, at vi har fået et så pænt og samtidigt multifunktionelt køkken, ’ bifalder Pernille og 
præciserer: ’Vores køkken giver mulighed for et hurtigt gennemløb af folk, så vores medarbejdere får tid til 
at nyde frokostpausen. Samtidigt har køkkenet fungeret superfint med en kok i forbindelse med et 
kundearrangement, og vi har uden problemer kunnet anvende vores to køkkenøer som praktiske 
buffetborde, som man kunne gå hele vejen rundt om, når man skulle forsyne sig. Vi har virkelig fået et 
køkken, som både fungerer til hverdag og til forskellige særlige lejligheder.’  
 
Udover det æstetiske og det funktionelle var det for Pernille også meget vigtigt, at køkkenet blev tidløst: 
’Vores køkken har jo meget stål og hårde overflader, så vi ønskede at bløde udtrykket lidt op – uden at ende 
ud med farver eller materialer, som vi kunne risikere hurtigt at blive trætte af.’ Løsningen blev fundet i 
egetræskanterne på laminatlågerne. Deres varme kontrast til køkkenets stilrene grå farver og metalnuancer 
blev man enige om at trække frem og bruge visuelt i køkkenets indretning igennem at lade dem være 
styrende for materialevalget til den specialdesignede egetræsreol og Frandsen Group’s egne Rewired lamper 
med egetræsfiner. ’Vi er gået efter, at det hele skal matche hinanden mest muligt, samtidigt med at der skal 
være lidt, der udfordrer øjet, når man kommer ind i rummet, ’ begrunder Pernille. 
 
En sidste ting, som Pernille fremhæver omkring det nye køkken er det fine forløb, som hun har oplevet med 
FEINHAUS: ’Det hele er gået helt smertefrit i samarbejdet med FEINHAUS. Alt har været dejligt overskueligt 
og uden mangler. Og så har de nogle dygtige montører, ’fastslår hun og udpensler: ’FEINHAUS har den slags 
montører, der kan regne tingene ud og finde alternative løsninger på udfordringer, der opstår hen ad vejen.’  
 


