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Kvik lancerer de første køkkenfronter i genanvendt MDF 

     

Pris som vist på foto: 22.432 kr. inkl. skabe, greb, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur og 

hvidevarer.  

 

Kvik har sat et ambitiøst bæredygtighedsmål om at blive helt C02-positiv i 2025, herunder scope 3 
med leverandører. I 2021 nåede Kvik flere vigtige milepæle. Kviks egenproduktionen blev C02-
positiv, og Kvik er nu efter alt at dømme det første køkkenfirma, der lancerer køkkenfronter lavet 
af genanvendt MDF. 
  
MDF er et materiale, der traditionelt er lavet af nyt træ, men Kvik har nu et tæt samarbejde med 
sine leverandørerne om genanvendt MDF. Fra 2021 vil alle MDF-fronter fra Kvik være lavet af 
genanvendt MDF, og alle folierede fronter vil være lavet af genanvendte PET-plastflasker. I skabene 
er andelen af genanvendte materialer på 50 procent, og alt i alt giver det en meget høj andel af 
genanvendte materialer i alle Kvik køkkener og badeværelsesmøbler.   
 
”Vi er stolte af at udfordre køkkenbranchens standarder og igen være pionerer inden for 
bæredygtighed. I tæt samarbejde med vores leverandører har vi taget et virkelig vigtigt skridt med 
den øgede brug af genanvendte materialer. Vi mener, at den bedste måde at presse på for en 
bæredygtig fremtid er at arbejde for det selv og altid at være på udkig efter måder at gøre tingene 
bedre – som f.eks. ved at bruge genbrugsmaterialer og skabe bæredygtige produkter, der vil holde i 
mange år fremover,” siger Claus Johnsen, Head of Category Management & Design hos Kvik. 
  



 
Kviks egenproduktion er CO2-positiv 
I 2021 blev Kviks produktion C02-positiv, da vi gik over til 100% grøn energi, skiftede al belysning til 
LED og installerede et forbrændingsanlæg, hvor vi bruger affald fra produktionen til opvarmning af 
vores hovedkontorer og fabrik.  
Kvik vil fortsætte sin bæredygtighedsrejse frem mod at blive C02-positiv i hele forsyningskæden 
inden udgangen af 2025. Det intensiverede samarbejde med leverandørerne er afgørende for, at vi 
kan nå målet om at blive CO2-positive i hele forsyningskæden.  
I forhold til de få resterende dele, som ikke kan gøres C02-neutrale, som f.eks. nødsystemer, 
samarbejder Kvik med den svenske virksomhed Ecoera om at udvinde kulstof fra atmosfæren.  
 

   
 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:  

Marketing Manager 
Anna Grethe Jørgensen 
agj@kvik.com, 20984422  
 
Hent highres fotos af Veda her: kvik.dk/mere-om-kvik 
Læs mere om Kviks bæredygtighedsrejse her: kvik.dk/mere-om-kvik/sustainability 
 

 

Om Kvik 

Kvik har leveret dansk design af høj kvalitet til overraskende lave priser siden 1983. Der er i dag mere end 

160 Kvik butikker i 13 forskellige lande, som ejes og drev på franchisebasis. Kvik er en del af Ballingslöv 

International AB, som er en førende leverandør af køkken-, bad- og garderobeløsninger i Europa. Kvik har 

en klar bæredygtighedsdagsorden og et mål om at blive C02-positiv i 2025 i samarbejde med alle 

leverandører. Læs mere på kvik.dk 


