NYHED pressemeddelelse maj 2019

CIMA - klassisk dansk design i hjemmets hjerte

Kvik lancerer nu en ny køkkenserie Cima – en hyldest til håndværksmæssige
traditioner og klassisk dansk design. Dansk design bygger på en rigtig god idé og er
gennemarbejdet ned i mindste detalje. Det tager udgangspunkt i en enkel og
minimalistisk tilgang, der handler om at skabe smarte og smukke løsninger til
hverdagslivet, hvor funktion og æstetik er i perfekt harmoni.
Cimas minimalistiske og klassiske design med lyse egetræslameller vil bringe natur
og varme ind i vores hjem i mange år endnu. Cima repræsenterer dansk design, når
det er bedst – og nu til en overraskend lav pris, fordi alle har ret til et køkken i klassisk
dansk design.

Med køkkenfronter i massiv egetræ skaber Cima et ikonisk udtryk, der er tidløst med attitude
og personlighed. Den massive egetræ er dækket med en egefiner for at give et ensartet og
harmonisk udtryk på hele køkkenet. De gennemgående linjer på skabe og skuffefronter
bidrager til det eksklusive og ikoniske udtryk, som så mange elsker ved dansk design.
Takket være smarte løsninger og effektiv produktion har Kvik været i stand til at skabe et
eksklusivt køkken i massivt egetræ til en pris, der gør den tilgængelig for mange uden at gå
på kompromis med kvaliteten.
Cima er en langsigtet investering i dit hjem, der med det klassiske design vil føles eksklusivt
og tidløst år efter år.
Cima vil blive lanceret i tre farver, en lys eg, der er tilgængelig i butikkerne fra maj, samt en
mørk og en sort eg, der kommer til september 2019. Alle Cima køkkenfronter er produceret i
massivt egetræ, men med et nøje udvalgt egetræsfiner yderst, for at skabe et ensartet og
harmonisk udtryk på køkkenet. Alle tre egetræsfarver kan med fordel kombineres med skabe
i grå, hvid eller sort.

Pris for køkkenet på billedet er 57.803,- incl. CIMA og SENTI skabe, sokkel og keramik bordplade.
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Danske kvalitetskøkkener til hele Europa
I mere end 35 år har Kvik leveret dansk design til overraskende
lave priser. Det koncept fastholder og udvikler vi fortsat.
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 p.t. over 150
franchiseejede Kvik butikker i Danmark, Færøerne, Island, Sverige,
Norge, Finland, Holland, Belgien, Spanien, Frankrig og Thailand.

