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CIMA fra Kvik – klassisk dansk design for hjemmets hjerte

I mai 2019 lanserer Kvik det nye kjøkkenet CIMA – en hyllest til håndverkstradisjon og klassisk
dansk design. Dansk design er skapt med en stor idé med alle de små detaljene i tankene. Det er
en ukomplisert og minimalistisk tilnærming til livet og formgivning som handler om å skape
smarte, vakre løsninger for hverdagen der funksjon og estetikk er i perfekt harmoni. Det solide
CIMA-kjøkkenet i massiv eik følger ingen tilfeldige trender, men vil føles eksklusivt i mange år
fremover. Den varme, minimalistiske og tidløse serien CIMA i massiv eik tar inn naturen og lyset i
hjemmene våre og representerer dansk design på sitt beste. Prisen er designet av Kvik for å gjøre
den tilgjengelig for mange.
Med dører i massiv eik skaper CIMA et ikonisk uttrykk som er tidløst med livlighet og personlighet.
De gjennomgående linjene på skap og skuffer bidrar til det eksklusive og ikoniske uttrykket som så
mange elsker med dansk design.
Takket være smarte løsninger og effektiv produksjon har Kvik kunnet skape et eksklusivt kjøkken i
massiv eik, til en pris som gjør det tilgjengelig for mange, uten å måtte gi avkall på kvaliteten. CIMA
er en langsiktig investering i hjemmet ditt gjennom en intuitivt taktil design som vil føles smakfull og
tidløs år etter år.
CIMA vil lanseres i tre farger, en naturfarget eik som er tilgjengelig i butikk i mai, samt en mørk og en
svart eik som kommer i september 2019. Alle er i massiv eik, kledd med nøye utvalgt eikefinér for å
skape et enhetlig og harmonisk mønster i treet. De tre eikefargene kan med fordel kombineres med
høyskap i grått, hvitt eller svart.
CIMA light oak er tilgjengelig i butikk fra og med 1. mai og i dark oak samt black oak fra den 1.
september 2019. Pris for CIMA light oak kjøkkenet på bildet: 52 017,- for kjøkkenskap. Prisen for
benkeplaten er 26 365,- . Totalpris er 78 381,-. Prisene er ekskl. montering, frakt, vask,
blandebatteri, hvitevarer og belysning.
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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.

