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Veda Touch 
 

- minimalistisk uttrykk med en sterk påvirkning 
 

 
 
 
I januar 2022 utvider Kvik Veda-designserien med det nye kjøkkenet Veda Touch. Et ekte 
dansk, minimalistisk, håndtaksfritt design. Veda Touch er produsert med opptil 51 prosent 
«non-virgin»-materialer og er opptil 99 prosent resirkulerbart*, og det uttrykker Kviks 
ambisjon om å lage sirkulære produkter. 
 
Minimalisme er i ferd med å få fotfeste i norske hjem, og uttrykket «less is more» er mer 
relevant enn noensinne. Trangen til et mer fornuftig forbruk forsterker trenden med å unngå 
avfall og impulskjøp, samtidig som det hyller et minimalistisk, tidløst design som varer lenger 
enn tidens trender.  
 
På Veda Touch er alt det overflødige fjernet, noe som resulterer i et rent designuttrykk og et 
klassisk tidløst dansk design. Med et solid og nøye utvalg av materialer har Veda Touch en 
kombinasjon av resirkulerte materialer og trevirke fra sertifisert, bærekraftig skogbruk. 
Kjernen på frontene er laget av resirkulerte trefibre, MDF, og den matte overflaten er folie 
laget av resirkulerte PET-plastflasker.  
 
Det funksjonelle håndtaksfrie designet gir en strømlinjeformet følelse, og frontene kan enkelt 
åpnes med et forsiktig trykk med fingeren, kneet eller hoften. Dette er en svært praktisk 
funksjon hvis du har møkkete eller våte fingre. Panelet på gulvet gir et eksklusivt utseende 
som subtilt og vakkert rammer inn hjemmet ditt.  
 
For å endre utseende på kjøkkenet ditt etter noen år, kan du ganske enkelt legge til håndtak 
etter eget ønske. Kvik har fire håndtaksserier, som er Cradle2Cradle-sertifiserte og blyfrie 
messinghåndtak som gir kjøkkenet ditt et helt nytt design.  



 
Fem nøye utvalgte farger 
Enten du foretrekker finér i hvitt, ren grå, mosegrønn, mørk eik eller lys eik, forbedrer hver 
farge den oppriktige og behagelige følelsen i designet og det arkitektoniske uttrykket.  
 
 
Prisen på begge kjøkken som vises i denne pressemeldingen:  
 
Veda Touch Grønn (til venstre): Pris: 27 702,- Veil. pris kjøkken er for skap, benkeplate og 
sokkel. Ekskl. montering, frakt, vask, blandebatteri, hvitevarer, styling og belysning. 
 
Veda Touch Mørk Eik og Ren Grå (til høyre): 132 161,- Veil. pris kjøkken er for skap, 
benkeplate og sokkel. Ekskl. montering, frakt, vask, blandebatteri, hvitevarer, styling og 
belysning. 
 
 
Pressebilder er tilgjengelige her.  
 
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:  
 
Pressekontakt Kvik Norge 
Liv Nyfløt 
liv@slaeger.com / 952 48 896 
 
 
www.kvik.no/mer-om-kvik  
 
 
 
Om Kvik 
Siden 1983 har Kvik levert dansk design i høy kvalitet til overraskende lave priser. I dag finnes det 
over 170 Kvik-butikker i 13 land, eid og drevet av franchisetakere. Kvik er en del av Ballingslöv 
International AB, en av Europas ledende aktører innen kjøkken, bad og garderobe. Kvik har en klar 
bærekraftsagenda og har som mål å bli CO2-positiv i 2025, i samarbeid med alle leverandører. Les 
mer på kvik.no 
 
 
*99 prosent av Veda Touch med eikefinér og 47 prosent av Veda i hvit og grønn med benkeplate av heltre eller 
laminat kan resirkuleres på slutten av benkeplatens levetid. Forskjellen skyldes at Veda Oak har fronter av 
sponplater og den hvite og grønne versjonen har fronter av resirkulert MDF. Begge frontene har samme høye 
kvalitet. 
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