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Strai kjøkken

90 år
og gode utsikter

De har nettopp levert kjøkken til 30 leiligheter i det splitter nye leilighetsbygget 
Lillehammer Tårn. Det er hittil deres største oppdrag.

- Ja det var et stort og morsomt prosjekt for oss, smiler Ann Iren Kampesveen som er 
daglig leder i Strai Kjøkken Lillehammer. Og ikke minst var det en god erfaring. Tårnet 

kom opp på litt under et år, da er det klart at fremdriftsplaner må være på plass i tillegg 
til god struktur og logistikk. En stor fordel er at vi leverer direkte fra fabrikk 

til avtalt tid og sted. 

Av Åse Kari Gravråk

Fornøyde ansatte hos Strai kjøkken Lillehammer. Fra venstre: Mette Fjeldstad Larsen, Trine Ø. Leibnitz, Lene Kristin løkken 
og daglig leder Ann Iren Kampesveen.
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Travle dager
Fabrikken og hovedkontoret ligger i 
Kristiansand, der det hele startet for 90 
år siden av Erling Tobiassen. I 2007 ble 
Strai Kjøkken Lillehammer etablert. Her 
har fire interiørkonsulenter travle dager 
med å tegne kjøkkenløsninger, gi råd og 
betjene kunder i Lillehammerregionen 
og Gudbrandsdalen. De er hovedsakelig 
leverandør for privatmarkedet, men de 
nevner også at Tiurtoppen Hytter er en 
stor kunde. Tiurtoppen har hytter både i 
Hafjell, på Sjusjøen og Skeikampen. 

Strai Kjøkken Lillehammer har hatt en jevn 
økning i omsetning siden oppstart for 12 år 
siden. Nå har de nye prosjekter på gang, 
men understreker at det fortsatt vil være 
privatkunder som skal være hovedfokus.

Høy kompetanse
- En fordel for våre kunder er at vi har 
høy kompetanse og at vi finner helhetlige 
løsninger, sier interiørkonsulent Mette 
Fjeldstad Larsen. Vi følger kunden hele 
veien fra første henvendelse til alt er 
ferdig montert. Et dataverktøy vi bruker, 
Winner Design, gjør at vi kan vise kun-
dene et nærmest identisk bilde av hvor-
dan sluttresultatet vil se ut. Det er ganske 
unikt, og det gjør det lettere for kunden 
å bestemme seg.

90 årsjubileum!
- Vi som er ansatt her er stolt e av jobben 
vår, sier Kampesveen. Hun trekker frem 
faktorer som norsk produksjon, kvalitet, 
bærekraft og stabilitet. Elementer som de 
mener gir tyngde og trygghet for ansatte 
og kunder. Det tyder på at de har helt rett.  
Strai Kjøkken feirer i høst 90 årsjubilem, 
en verdig jubilant, og de markerer med 
fest og kampanje. 

Vi gratulerer!

Lekkert og funksjonelt.

FAKTA om Strai Kjøkken
• Etablert i 1929 i Kristiansand
•  Familiebedriften ledes i dag av 4. generasjon   
 Tobiassen
• 12 egeneide butikker + forhandlernett
 i hele Sør-, Øst- og Vestlandet
• 140 ansatte totalt, herav 4 på Lillehammer
• Leverer hvert år mer enn 3300 kvalitetskjøkken


