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Kvik lanserer ny design for baderommet
- med fronter laget av resirkulerte PET-flasker

Ombra green bad: 16 671,* Veil. pris er for underskap, paneler og vask. Prisen omfatter derfor ikke alle de viste produktene.

I Kviks nye baderomsmøbler, Ombra, finnes det en viktigere historie enn det
øyet ser. De silkematte, fingeravtrykkbestandige frontene som er lette å
rengjøre, er laget av resirkulerte vannflasker, og selve skapet er laget av 100 %
FSC-sertifisert treverk.
Kviks produktavdeling slo seg sammen med industridesignerne Nikolaj Duve og
Kasper Meldgaard fra det danske designbyrået SAYS WHO da de designet Ombra.
Resultatet ble en design inspirert av dansk natur, med et nikk til den klassiske
danske designen fra 1960-tallet.

Rene linjer og enkelhet definerer hele designen til Ombra. Håndtakene er formet
som naturlige småstein fra en vindfull strand, og hvert håndtak er utstyrt med en
bakplate i kontrast, som gjør at håndtaket skiller seg ut.
Det nye badet kommer i frodig grønn og frisk hvit, og begge fronter er laget av
resirkulert PET. Ombra er den første fronten fra Kvik i resirkulert PET og
utgangspunktet for omleggingen der alle Kvik-fronter skal lages i resirkulert PET før
utgangen av 2021.

Ombra white bad: 11 692,* Veil. pris er for underskap, paneler og vask. Prisen omfatter derfor ikke alle de viste produktene.

Les mer om det og de andre tiltakene Kvik har gjort og vil gjøre, på reisen mot en
bedre og mer bærekraftig fremtid for kjøkken, baderom og garderober.
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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.

