
 

Pressemelding juni 2020  

Det nye kjøkkenet OMBRA fra Kvik er grønt – både 

innvendig og utvendig 

  
Ombra green kjøkken: 57 089,- 
*Veil. utsalgspris kjøkken 57 089,- er for skap og sokkel. Prisen for benkeplaten er 12 763,-. Totalpris 
er 69 852,-. Prisene er ekskl. montering, frakt, vask, blandebatteri, hvitevarer og belysning. 

 

Ombra – det nye kjøkkenet fra Kvik har en glatt, grønn design, ikke bare på 

utsiden. Det fine med Ombra kommer fra selve kjernen. Alle tredeler i 

kjøkkenet, skapene og benkeplaten kommer fra sertifisert ansvarlig trevirke, 

og de silkeglatte, matte og fingeravtrykkbestandige frontene er laget av 

resirkulerte vannflasker. Ombras tidløse design i materialer av høy kvalitet kan 

enkelt oppdateres, noe som gir et kjøkken for glede, bruk og forandring – i 

mange år fremover.  



   
    ReCollector Black eller White: 701,- 

 

Kviks produktavdeling slo seg sammen med industridesignerne Nikolaj Duve og 

Kasper Meldgaard fra det danske designbyrået SAYS WHO da de designet Ombra. 

Resultatet er en kjøkkendesign som er inspirert av dansk natur, med et nikk til de 

danske designklassikerne fra 1960-tallet, hvor de rene linjene og enkelheten 

definerer den generelle designen.  

Håndtakene til Ombra er formet som naturlige småstein. Hvert håndtak er utstyrt 

med en bakplate i kontrast, noe som gjør at håndtaket skiller seg ut og skaper en 

naturlig følelse på kjøkkenet. Bakplaten til håndtaket kan enkelt endres, slik at du 

kan tilpasse kjøkkenet ditt og oppdatere utseendet, og dermed gi det en makeover 

som ikke krever en stor investering.  

I forbindelse med lanseringen av Ombra lanserer Kvik også en moderne 

versjon av det klassiske vitrineskapet, en ny benkeplate og et 

resirkuleringssystem for et mer bærekraftig kjøkkenliv.  

Et nytt, moderne vitrineutvalg i grønt, svart, rent grått og hvitt utfyller nå Kviks utvalg 

av skap. Det perfekte stedet for å stille ut din favoritting eller vise din lidenskap. 

Tilpass interiøret ved hjelp av solide eikeinnsatser, vinglasshenger, hyller og 

fingerleddskuffer i mørk og lys eik.  

En ny benkeplate lanseres med Ombra, den første 20 mm solide eikebenkeplaten på 

markedet, bygget opp med tre lag massivt tre og en kant med et preg av håndverk. 

Benkeplaten er forseglet med RUBIO, et «vugge til vugge»-sertifisert produkt som er 

laget av voks og linolje, en bærekraftig og ekstremt holdbar overflatebehandling.  



Resirkuleringssystemet ReCollector er et nytt, innovativt system for 

avfallshåndtering. Lanseringen er en del av Kviks bærekraftsreise, som inkluderer 

kundene i deres mål om å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet. ReCollector er 

laget av 100 % resirkulert plast, produsert i Danmark og kommer i svart, grønn og 

grå.  
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Danske kvalitetskjøkkener til hele Europa 
I mer enn 35 år har Kvik levert dansk design til overraskende lave priser. Vi tror på at 

høy kvalitet og lave priser kan gå hånd i hånd, derfor har vi en innovativ tilnærming til 

design og produksjon og har alltid mennesket og livet i sentrum. Det har vært vår 

ambisjon fra starten av – og er det fremdeles. Hver eneste dag. 

Kvik er en del av det svenske konsernet Ballingslöv Int. AB. Konsernet er et av de 

ledende innenfor kjøkken og bad i Skandinavia og Storbritannia. Det finnes 150 

franchiseeide Kvik-butikker i Danmark, Færøyene, Island, Sverige, Norge, Finland, 

Nederland, Belgia, Spania, Frankrike og Thailand. 

OMBRA  

fra Kvik i samarbeid med SAYS WHO 

 

Ombra kommer i to forskjellige farger: en varm, frodig grønn og klassisk, frisk hvit. Begge 

har resirkulerte, fingeravtrykksbestandige fronter.   

Bakplaten på håndtaket kan enkelt endres og kommer i seks farger: hvit, svart, mørk eik, 

lys eik, grønn og foreldet messing. 

Den 20 mm solide eikebenkeplaten leveres i et utvalg naturlig, mørk, hvit og grå olje.  

Pris på benkeplate: 12 763,- 

Pris på ReCollector: 701,- 

Pris på Ombra i henhold til bildet ovenfor: 57 089,- 

Totalpris er 69 852,-. Prisene er ekskl. montering, frakt, vask, blandebatteri, hvitevarer og 
belysning. 
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