TACTO – et nytt kjøkkendesign fra Kvik
– med en touch av personlighet

Oslo, 2. september: I disse dager lanserer Kvik det nye kjøkkenet Tacto - et kjøkken som gir deg
mulighet til å tilføre din egen «touch» og personlighet til kjøkkenet, akkurat slik du gjør med
resten av boligen. Med naturlige materialer, taktile overflater og farger i tråd med din personlige
smak gir Tacto mulighet til å skape et rom du får lyst til å tilbringe tid i, uansett om du dyrker
matinteressen din, er sammen med venner eller bare nyter dagen.
Hver dag setter vi vårt personlige preg på verden rundt oss. Med nye Tacto fra Kvik kan du også gjøre
det samme med kjøkkenet ditt. Miks og match materialer og la varme og kalde overflater møtes for
et naturlig uttrykk. Navnet Tacto kommer fra ordet taktil og viser til overflaten av børstet eik, som
fremhever den naturlige strukturen i treet og de håndlagde, utfreste håndtakene.

Et nytt håndtaksdesign med et distinkt preg av håndverk og dansk design
Med Tacto presenterer Kvik et helt nytt håndtakdesign, en
sammensmeltning av et tradisjonelt montert håndtak og et
integrert håndtak, designet i samarbeid med den danske
designerduoen byKato. Håndtaket er sømløst integrert, perfekt
frest inn i døren av dyktige håndverkere. Du velger selv
materialkombinasjoner og kan dermed skape helt ulike
uttrykksvarianter på kjøkkenet. Et eikehåndtak på en front av eik
gir et sofistikert, stilfullt utseende, mens et håndtak i støpejern
skiller seg ut og gir kjøkkenet en roligere og mer industriell stil.
Med Tacto lanserer vi også en ny benkeplate som fremhever
sammensmeltingen av forskjellige materialer, en kombinasjon av
eik og kompakt laminat som gir et moderne og stilig uttrykk.

To nyanser av eik
Tacto lanseres i to nyanser, lys eik og mørk eikefinér, nøye utvalgt for å skape et jevnt og harmonisk
mønster. Treskapene kombineres med høyskap i grått eller hvitt, avhengig av ditt valg av stil.
Håndtakene fås i massiv eik, messing og to nyanser av støpejern, noe som gir mulighet for en rekke
forskjellige materialkombinasjoner.
Sammen med Tacto presenterer vi en ny hylle, Legno, også i samarbeid med ByKato, som også har
utviklet Prato X for Kvik.
Tacto i lys og mørk eik lanseres i alle Kvik-butikker 1. september 2019.
Veil. utsalgspris for Tacto light oak & Combo pure grey (det avbildede kjøkkenet) kjøkkenskap er kr.
50 024,-. Prisen for benkeplate er kr. 46 660,-. Totalpris kr. 96 684,-. Prisene er ekskl. montering,
frakt, vask, blandebatterier, Legno veggreol, hvitevarer, belysning, montering og frakt.
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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.

