
 

JULKAISUVAPAA 1.8.2020 

Kvikin uusi Ombra-keittiö on vihreä – sisältä ja ulkoa 

Ombra on Kivikin uusi keittiö, jossa sileä muotoilu vihreys eivät rajoitu 

ulkopintaan. Ombran kauneus tulee sen ytimestä. Kaikki keittiön puiset osat, 

kaapit ja työtasot on valmistettu sertifioidusta vastuullisesti tuotetusta puusta, 

ja silkinhimmeät, sormenjälkiä hylkivät etusarjat on valmistettu kierrätetyistä 

vesipulloista. Ombran ajaton muotoilu on helppo päivittää ja tuloksena on 

keittiö, josta tulet nauttimaan, käyttämään ja uudistamaan - monien vuosien 

ajan.  

Ombraa suunnitellessaan Kvikin tuoteosasto teki yhteistyötä tanskalaisen SAYS 

WHO -muotoilutoimiston teollisuussuunnittelijoiden Nikolaj Duven ja Kasper 

Meldgaardin kanssa. Tuloksena oli tanskalaisen luonnon innoittama muotokieli 

leikkisine viittauksineen 1960-luvun klassiseen tanskalaiseen muotoiluun, jossa 

kokonaisuuden määrittelevät puhtaat linjat ja yksinkertaisuus. 

Ombran vetimet on muotoiltu luonnonkiviksi. Vedinten omat kontrastitaustalevyt 

saavat ne erottumaan tuoden keittiöön luonnonläheisen tuntuman. Vedinten 

taustalevyt on myös helppo vaihtaa. Näin keittiötä on helppo personoida ja päivittää 

sen ulkonäköä ilman suuria investointeja.  



Ombran yhteydessä Kvik julkistaa modernin version klassisesta 

vitriinikaapista, uudesta työtasosta ja kierrätysjärjestelmästä kestävämpää 

keittiöelämää varten.  

Uusi moderni vitriinivalikoima vihreänä, mustana, harmaana ja valkoisena täydentää 

nyt Kvikin kaappivalikoimaa. Ne tarjoavat täydellisen paikan suosikkiesineen tai 

muun intohimon kohteen esittelemiseen. Sisustusta on helppo mukauttaa tummasta 

ja vaaleasta tammesta valmistetuin massiivitammisisustuksin, viinilasiripustimin, 

hyllyin ja sormiliitoslaatikoin.  

Esittelemme myös Ombran uuden työtason: markkinoiden ensimmäisessä 20 mm 

massiivitammityötasossa on kolme kerrosta massiivipuuta sekä käsityötaidosta 

kertova reunus. Taso on käsitelty RUBIOlla; sertifioidusta vaha- ja pellavaöljystä 

valmistettu tuote muodostaa ekokestävän ja erittäin kestävän pintakäsittelyn.  

ReCollector-kierrätysjärjestelmä on uusi innovatiivinen jätehuoltojärjestelmä. Uutuus 

on osa Kvikin kestävän kehityksen matkaa, jolle haluamme auttaa myös 

kestävämpää keittiöelämää tavoittelevat asiakkaamme. ReCollector on valmistettu 

Tanskassa 100 % kierrätetystä mustasta, vihreästä tai harmaasta muovista.  

 

 

 

Hinnat 

ReCollector: EUR 58  

Ombra green -keittiö: EUR 5 808 *) 

 

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

valaisimet sekä kasaus, toimitus ja asennus eivät sisälly hintaan. 

 

 

Lisätiedot  

Markkinointipäällikkö  
Lene Svinning Andersen,  
lsa@kvik.com 
puh. +45 41 21 89 28 

Ombra: Kvikin yhteistyö SAYS WHO:n kanssa 

 

Ombra on saatavana kahdessa eri värissä, lämpimän vehreänä vihreänä ja klassisen 

raikkaana valkoisena. Kummassakin värissä on kierrätetyt, sormenjälkiä hylkivät 

etusarjat.   

Vetimen taustalevy voidaan helposti vaihtaa. Saatavana on kuusi väriä: valkoinen, 

musta, tumma tammi, vaalea tammi, vihreä ja antiikkimessinki. 

20 mm:n massiivitammityötaso on saatavana luonnonväriseksi, tummaksi, valkoiseksi tai 

harmaaksi öljyttynä.  

 

mailto:lsa@kvik.com


 
https://www.kvik.fi/lisatietoa-kvikista 
https://www.kvik.fi/lisatietoa-kvikista/sustainability 
 
 

 

 

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 

edelleen. Joka päivä. 

https://www.kvik.fi/lisatietoa-kvikista
https://www.kvik.fi/lisatietoa-kvikista/sustainability

