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Pavia – ajatonta tanskalaista muotoilua särmällä  

 

Tervetuloa tutustumaan Paviaan, Kvikin uuteen keittiömalliin. Ajattomimpien 

keittiömallien innoittamat ohuet kaapin kehykset ja ovien korotetut peilit luovat 

modernin vaikutelman klassiseen kokonaisuuteen. Pavia on ensimmäinen 

keittiö, jonka kehystetyt etusarjat on valmistettu kierrätetyistä vesipulloista. 

Sen puuosat ovat FSC-sertifioituja, ja ne on suunniteltu ja tuotettu myös 

seuraavaa sukupolvea ajatellen.   

 

Tanskalaiselle muotoilulle ominaisella tavalla Paviasta on riisuttu tarpeettomat 

yksityiskohdat: se tekee klassisista kehyksistä mahdollisimman tyylikkäät erittäin 

sileään jakestävään pintaan yhdistettyinä. Pavia sopii monenlaisiin tyyleihin, ja sen 

laatu ja tyyli kestävät vuosikymmeniä.  

 

- Olemme tehneet kaappien kehyksistä ohuempia ja lisänneet kohotäytteet, jolloin 

saadaan moderni look. Kvikin ajattelutapa haastajana on ajanut etsimään juuri 

oikeaa teknologiaa, jotta voimme tarjota kierrätetystä materiaalista valmistettuja 



täysikokoisia täytteitä huomattavasti halvemmalla, sanoo Kvikin suunnittelupäällikkö 

Claus Johnsen. 

Pavian himmeät, sormenjälkiä hylkivät ja helposti puhdistettavat etusarjat on 

päällystetty kierrätetyistä vesipulloista saadulla raaka-aineella, ja kaikki keittiön 

puuosat ovat vastuullisesti tuotettua FSC-sertifioitua puuta. Kun keittiöön valitaan 

laminaatti- tai massiivipuutyötason ja A+++ energiamerkityt kodinkoneet, on 

keittiökokonaisuus todella valmistettu seuraavaakin sukupolvea silmällä pitäen ja 

nautittavissa vuosikymmenien ajan.  

 

Lue lisää Kvikin kestävän kehityksen matkasta: https://www.kvik.fi/lisatietoa-

kvikista/sustainability 

 

 

Hinta 

Pavia Pure Grey -keittiö: EUR 6 727 *) 

 

* Ohjeellinen vähittäishinta sisältää kaapit, sokkelit ja työtasot. Allas, hana, kodinkoneet ja 

valaisimet sekä kasaus, toimitus ja asennus eivät sisälly hintaan. 
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Tanskalaisia laatukeittiöitä koko Eurooppaan 

 

Kvik on osa ruotsalaista Ballingslöv Int. AB -konsernia. Konserni on keittiö- ja kylpyhuonealan johtavia toimijoita 

Skandinaviassa ja Isossa-Britanniassa. Tällä hetkellä franchising-yrittäjien omistamia Kvik-myymälöitä on yhteensä yli 

150 kappaletta Tanskassa, Färsaarilla, Islannissa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, 

Ranskassa ja Thaimaassa. 

Kvik on jo yli 35 vuoden ajan toimittanut tanskalaista muotoilua yllättävän edulliseen hintaan. Uskomme, että korkea 

laatu ja edulliset hinnat voivat käydä käsi kädessä. Siksi meillä on innovatiivinen lähestymistapa sekä muotoiluun että 

valmistukseen, joiden keskipisteessä ovat ihminen ja elämä. Se on ollut tavoitteemme alusta lähtien – ja on sitä. Joka 

päivä. 
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