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Kvik lancerer nyt snedkerkøkken
PRATO er håndværk og dansk designtradition, som omfavner de behov, der er i det
moderne hjem. PRATO er Kviks svar på det moderne frirum. Et åndehul med plads til pauser
og fokus på materialer og godt håndværk.
I en kaotisk og hektisk hverdag, hvor vi konstant er online, er behovet for at finde fred og ro i sindet
endnu vigtigere. Køkkenet, hjemmets hjerte, er ikke kun til madlavning, men også et sted, hvor pligter
kan blive til tænkepauser, og hvor tankerne kan samles. Derfor lancerer Kvik et nyt køkkendesign - Prato,
hvor den danske designtradition med både materialer og håndværk får plads og omfavner de behov, der
er i det moderne hjem.

PRATO X grey 51.506,-

PRATO 31.492,-

Vejl. pris er for skabe, sokkel, bordplade og
møbelmodul inkl. 5 bakker.

Vejl. pris er for skabe, sokkel og bordplade.

Prato er den seneste tilføjelse til Kviks køkkenfamilie. Det gennemtænkte, enkle, og ultramoderne design
har et varmt, roligt og minimalistisk udtryk. Udgangspunktet for Prato var at skabe et køkken, hvor
æstetik og funktionalitet går hånd i hånd, samtidig med at det giver den perfekte følelse af et åndehul i
hverdagen. At arbejde med hænderne i køkkenet, lave mad, bage brød eller vaske op er en naturlig pause
fra vores moderne og hektiske hverdag, et tidspunkt, hvor vi har mulighed for at reflektere over dagen og
tale med venner og familie.
Prato køkkenserien lanceres i 2018 i farverne mørkegrå samt hvid, og lågerne har sorte kanter. De sorte
kanter skaber en spændende kontrast og indramning, hvilket giver et stilrent udtryk. Grebet er
specialdesignet og udfræsningerne giver køkkenet et slankere look. Disse designmæssige valg tager
udgangspunkt i den danske designtradition og arv, og giver Prato lidt mere attitude end Kviks øvrige
køkkener. Skarpere, enklere og mere defineret og sofistikeret.
I køkkenserien Prato indgår også møbelmodulet X. Et møbel designet til at udviske linjerne mellem
køkken og stue på en naturlig og innovativ måde. X-modulet er udviklet i tæt samarbejde med den
prisbelønnede danske designduo byKato.

X modulet – mærk fornemmelsen af ægte kvalitet

Træbakker – pris fra 636,-

I 1999 introducerede Kvik konceptet SamtaleKøkken®, hvor køkkenet blev et sted til socialt samvær.
Siden da har Kvik videreudviklet konceptet og løftet det til et nyt niveau. Ideen er at skabe en elegant
overgang mellem køkken og stue, så Prato kombineret med X-modulet får køkkenet til at smelte sammen
med resten af hjemmet. Med X-modulet bliver stuen en del af køkkenet og skaber dermed rum til
samvær, afslapning og madlavning.
Træbakkerne i massivt egetræ har fingertappede hjørner, som enten kan tages ud og bruges som bakker
på køkkenbordet eller smukt dekorere X-modulet. Træbakkerne kan også købes separat til brug som
bakker. X-modulet lanceres med farvede, vendbare skydelåger, der løber i perfekt udformede skinner i
massivt egetræ. Indledningsvist lanceres X-modulet med skydelåger i de samme to farver som køkkenet.
Herefter vil skydelågerne efterfølgende lanceres i messing og mørkeblå. Alle skydelåger er sorte på den
ene side, så du let kan skifte udtryk afhængig af sæson, humør eller andre behov.

PRATO – også til badeværelset

PRATO 7.422,Vejl. pris er for underskab og vask.

Flere oplysninger om fx billeder, produkter og Kvik kan fås ved at kontakte:
Marketing Manager, Anna Grethe Jørgensen, agj@kvik.com, +45 20984422,
http://www.kvik.dk/mere-om-kvik/presserum.
Oplev PRATO ved at scanne QR koden eller læs mere på kvik.dk/prato

Danske kvalitetskøkkener til hele Europa
I 35 år har Kvik leveret dansk design til overraskende lave priser. Vi tror på, at høj kvalitet og lave priser sagtens kan gå hånd i hånd,
derfor har vi en innovativ tilgang til design og produktion, og har altid mennesket og livet i centrum. Det har været vores ambition fra
starten – og er det stadig. Hver dag.
Kvik er en del af den svenske koncern Ballingslöv Int. AB. Koncernen er en af de førende inden for køkken og bad i Skandinavien og
Storbritannien. Der er 150 franchiseejede Kvik butikker i Danmark, Færøerne, Island, Sverige, Norge, Finland, Holland, Belgien,
Spanien, Frankrig og Thailand.

