
Kuben Byg, der udvikler, opfører og 
sælger boliger, har i den seneste tid 
installeret Quooker i 66 ejerlejligheder 
i Køge samt i 59 ejerlejligheder og  
6 rækkehuse i Nordhavn, København. 
Begge projekter er opført i  
samarbejde med Casa Nord. 

Flemming Hviid, salgschef i Kuben 
Byg forklarer valget: ’Vi har valgt 
Quooker som standardudstyr, fordi 
produktet udstråler kvalitet og 
ligger på linje med materialer og 
andet udstyr, vi vælger. Samtidig 
efterspørger kunderne ofte 
Quookeren, når vi har tilvalgsmøder 
med køkkenleverandører.’ 

Det handler om efterspørgsel
I de projekter, Flemming Hviid har 
været involveret i, har han oplevet,  
at kundernes alder har en del at  
gøre med, hvad de leder efter i en  
ny bolig. Generelt foretrækker mange 
seniorer store rum og separate køk-
kener, mens de yngre gerne vil have 
åbne køkkener.

’Vi vurderer fra projekt til projekt,  
om vi vil bruge Quooker. Det afhæn-
ger selvfølgelig af målgruppen for 
boligerne og den udstyrsstandard, vi 
gerne vil tilbyde. Vi vælger Quooker, 
når det er relevant, og vi ved erfarings- 
mæssigt, at en større og større del 
af vores kunder efterspørger vand-
hanen, når vi har tilvalgsmøder med 
f.eks. køkkenleverandører,’ fortæller 
Flemming Hviid.

Ens for alle kunder er dog, at de 
forventer, at boligerne er udstyret på 
tidssvarende niveau. De nyeste 
tekniske installationer og produkter, 
der både gør hverdagen nemmere 
og hæver boligens niveau, skal være 
til stede – enten som standard eller 
som tilvalgsmulighed.

Kuben Byg A/S er et datterselskab til 
Fonden for Billige Boliger, hvis formål  
er at fremme udvikling og opførelse  
af boliger. Fonden er en non-profit- 
virksomhed, der ikke har nogen bag-
vedliggende kapitalejere. 

Kuben Byg A/S har mange års erfaring 
med udvikling og opførsel af kvalitets-
boliger og koncentrerer aktiviteterne 
om gode beliggenheder. 

Flemming Hviid er salgschef i 
Kuben Byg.  

Om Kuben Byg

”Fordelene ved Quooker 
er nemme at forklare – 
hurtigt kogende vand, 
ingen elkedel og billig i 
energi – og så er det et 
produkt, der udstråler  
kvalitet og sikkerhed.”

Quooker signalerer et godt udstyrsniveau
Kuben Byg




