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Dansk håndværk i nye rammer 
 

 

Pris som vist på foto:  51.796 kr. inkl. skabe, greb, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur og 

hvidevarer.  

Pavia lanceres i to farver, pure grey og hvid. Alle fronter er beklædt med folie af genanvendt plast fra 

PET-flasker, folien er ultramat og med en særlig ’easy to clean’-overflade. Alt træ er FSC-certificeret. 

Der kan vælges mellem greb fra hele Kviks sortiment. 

 

 

Det stilfulde rammekøkken med dekorative fyldninger har for længst skrevet sig ind i 

klassisk, dansk designhistorie. Dette efterår lancerer Kvik Pavia, der er essensen af elegant 

køkkendesign med udsøgte håndværksmæssige detaljer – endda i en bæredygtig udgave.  



Fronter med klassiske fyldninger, udsøgt håndværk og skarpe linjer – men med en ny tilgang 

til materialer og pris. Sådan er Pavia fra Kvik; dansk, tidløst design i høj kvalitet. I mange år 

har minimalistiske køkkener hersket selv i klassiske villaer og lejligheder, men lysten til at 

matche eksempelvis murermestervillaen med et klassisk rammekøkken er tilbage, og derfor 

er Kvik klar med Pavia: 

”Mange producenter kører stadig med gamle modeller fra 90’erne og 00’erne inden for 

denne køkkengenre. Med Pavia giver Kvik et klassisk køkkendesign en ny aktualitet ved at 

designe det helt fra bunden i en sofistikeret, moderne version,” siger Claus Johnsen, Head of 

Design hos Kvik. 

 

 

Markant smallere rammer 

Pavia er designet med øje for at eliminere unødige detaljer. Eksempelvis har de klassiske 

fyldninger fået markant smallere rammer, der fremstår lette og nutidige. Designarven, der 

hører til rammekøkkenet, er markeret, men på en underspillet og nyfortolket måde, så Pavia 

rammer tidens tendens og et ønske om tidløshed. Desuden har Kvik skabt en ny teknologi, 

så det nyfortolkede rammekøkken kan tilbydes op til 20-30 procent billigere end tilsvarende 

design hos andre producenter, ligesom fronterne er af genanvendte PET-flasker. 

    

Vitrinerne er også en nyskabelse inden for køkkendesign. De åbne hylder er det perfekte sted til din 

yndlingskeramik, arvestellet, årgangsvinen eller din hjemmelavede granola – alt efter hvad din 

passion er. Vitrinen kan også kombineres med Kviks øvrige design. Vitrineskabet kan tilpasses med 

træhylder, ophæng til glas, skuffe eller vinhylde. 

 

 

  



En rejse i bæredygtighedens navn 

Fra efteråret 2020 vil Kvik udfase brugen af traditionel PET-plast og erstatte fronterne på 

alle eksisterende køkkenlinjer med folie af genanvendt PET-plast. Dermed bliver Kvik 

førende i verden på brugen af genavendt plast til køkken og bad. Kvik omlægger samtidig 

produktionen, så alle elementer i træ i nye og eksisterende køkkenlinjer fremover er FSC-

certificeret.  

”Som én af de største spillere i branchen ønsker vi at tage vores del af ansvaret for at skabe 

en mere miljøvenlig produktion. Men vi gør det også, fordi vi rent faktisk kan se, at vi med et 

materiale som fx genanvendelig PET-plast kan skabe en ultramat, blød og smuk overflade, 

der ikke tager imod fingeraftryk. Et køkken skal fungere, og her kombinerer vi klassisk dansk 

design med høj kvalitet og bæredygtighed – ovenikøbet til en overraskende lav pris,” siger 

Claus Johnsen. 

Læs mere om Kviks bæredygtighedsrejse her. 

 

 

Pavia er i butikkerne 1. oktober 2020. 

Hent highres fotos af Pavia her 

Læs mere om Kviks bæredygtighedsrejse her. 

For mere information kontakt:  

Marketing manager Anna Grethe Jørgensen, tlf. 2098 4422, agj@kvik.com 
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