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PRATO black – et matt sort og fløyelsmykt designkjøkken med attitude

Etter flere tiår dominert av hvite kjøkkener, etterfulgt av en periode med kjøkkener i lyse
gråtoner, har vi nå for alvor tatt inn over oss de mørkere fargene på kjøkkenet. Januar 2019
lanserer Kvik PRATO black, en fløyelsmyk og matt sort versjon av PRATO.
I september 2018 lanserte Kvik et nytt kjøkkenkonsept – PRATO X, der den danske designtradisjonen
tydelig løftes frem i materialvalg og håndverk for å skape et kjøkken som på alle måter visker ut
grensene mellom kjøkken og resten av boligen. Med muligheten for å fjerne overskapene og i stedet
velge dypere underskap blir det lettere å velge mørkere farger på kjøkkenet, fordi det uten overskap
blir mindre bombastisk. Sist, men ikke minst har Kvik utviklet en teknologi som kan skape
ultramoderne, sorte overflater hvor fingeravtrykkene ikke fester seg.
- Det er tydelig at vi nå bruker mørkere innredning og tør å være mer personlige i valget av kjøkken,
selv om innredningen her tradisjonelt skal holde i mange år. Det merkes både i Danmark og i resten
av våre markeder i Europa, og her ligger PRATO helt riktig i tiden. Det merker vi i fullt monn på
salget, bare få måneder etter lanseringen. Vi er svært stolt over også å kunne presentere PRATO i en
lekker, matt sort utgave – og særlig over å ha utviklet en vakker, matt sort overflate som er
motstandsdyktig mot både fingeravtrykk og flekker, sier Claus Johnsen, produktsjef hos Kvik.
PRATO fås i tillegg til sort også i mørkegrå og hvit, begge med sorte kanter som omkranser
designuttrykket.
I PRATO-designserien inngår også X-modulen, som er et møbel utviklet i tett samarbeid med den
prisbelønte danske designduoen ByKato og det danske møbelfirmaet Andersen Furniture. Xmodulen kan både integreres i kjøkkenet og brukes som et frittstående møbel.

X-modulen har vendbare skyvedører med forskjellig farge på hver side. Dørene er montert i vakkert
snekrede eikeskinner. Til X-modulen hører massive eikeskuffer med flotte detaljer som
fingerskjøtede hjørner. Skuffene er ikke fastmontert, noe som betyr at du lett kan flytte hele
innholdet bort til spisebordet eller andre steder i boligen.
Skyvedørene fås nå i fargene hvit, mørkegrå, sort, messing og mørkeblå, alle med sorte bakside som
også kan brukes som front. Det er lett å endre uttrykket på X-modulen ved å snu skyvedørene eller
skifte dem ut med dører i nye farger.
PRATO black er tilgjengelig i alle Kvik-butikker fra januar 2019.
Veil. Pris for PRATO black kjøkkenet på bildet er kr 39 999,- og er for skap og innredning. Ekskl.
benkeplate, vask, blandebatteri, hvitevarer og belysning.
Pris for X-modulen er inkl. skap, benkeplate, skyvedører og 5 stk. treskuffer: 15 589,- Ekskl. styling,
samling, levering og montering.
Flere opplysninger om bilder, produkter og Kvik kan fås ved å kontakte:
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Danske kvalitetskjøkkener til hele Europa
I mer enn 35 år har Kvik levert dansk design til overraskende lave priser. Vi tror på at høy kvalitet og lave priser kan gå hånd i hånd,
derfor har vi en innovativ tilnærming til design og produksjon og har alltid mennesket og livet i sentrum. Det har vært vår ambisjon
fra starten av – og er det fremdeles. Hver eneste dag.
Kvik er en del av det svenske konsernet Ballingslöv Int. AB. Konsernet er et av de ledende innenfor kjøkken og bad i Skandinavia og
Storbritannia. Det finnes 150 franchiseeide Kvik-butikker i Danmark, Færøyene, Island, Sverige, Norge, Finland, Nederland, Belgia,
Spania, Frankrike og Thailand.

