
 

 

Pressemelding juni 2022 

 

AVOLIA 

- Et moderne kjøkken med fleksibelt preg 
 

 

 

 
I september 2022 tilføyer Kvik et nytt kjøkkendesign i sitt utvalgte sortiment av dansk 
design. Avolia kombinerer estetikk med funksjonalitet og tar minimalisme og enkelhet til 
et helt nytt nivå. Avolias integrerte håndtaksdesign har et fantastisk ergonomisk håndtak 
og har samtidig et vakkert og tidløst uttrykk. Håndtaket er perfekt plassert på skuffer og 
skap, slik at du ikke trenger å bøye deg ned for å åpne dem. I Avolia er design og 
funksjon i perfekt harmoni, og dette er selve kjernen i dansk design.  
 
Avolia fås i sort, moderne clay eller Arizona-beige, og det integrerte håndtaket fås i fire 
forskjellige farger. Ved å leke med de ulike kombinasjonene kan du tilpasse kjøkkenet 
ditt, skape kontrast eller et ton-i-ton utseende, eller kombinere det med et annet 
kjøkkendesign i tre. Du kan enkelt bytte ut fargen på håndtaket hvis du vil oppdatere 
utseendet på kjøkkenet ditt senere.  
 



Kvik har de siste årene jobbet hardt for å identifisere og minimere CO2-utslipp fra 
kjøkkenene som produseres på fabrikken i Midtjylland i Danmark. Selve fabrikken har 
vært CO2-positiv siden 2021, men arbeidet fortsetter. I januar 2021 konverterte Kvik alle 
foliefronter til resirkulert PET, og konverterte brukte PET-flasker til langvarige produkter. 
Med Avolia har Kvik ikke bare fokusert på eksisterende materialer for et integrert 
håndtaksdesign, men inkludert bærekraft som en av hjørnesteinene i designprosessen.  
 
Målet har vært å skape et design som blir så sirkulært som mulig. Avolia er laget av 
minimum 50 prosent resirkulert materiale, og denne prosenten kan være opptil 99 
prosent, avhengig av partiet. Avolia er designet for fullstendig demontering, og på slutten 
av levetiden kan 99 prosent av kjøkkenet resirkuleres på nytt. Den resirkulerte PET-folien 
beskytter frontene, noe som gjør kjøkkenet slitesterkt og motstandsdyktig mot slitasjen 
som vi alle har i samtalekjøkkenet vårt.  
 

CORISA 

- Iøynefallende luksus bringer naturen med inn 

 

 

Corisa er eksklusivt designet for Kvik av den danske designduoen Says Who, og er et 
iøynefallende, taktilt tilskudd til Kviks utvalgte kolleksjon av danske designkjøkken. De 
raffinerte vertikale linjene signaliserer håndverk og luksus, og overflaten i naturlig eik har 
en varm og innbydende glød.  
 
De lakkerte eikefinérstripene gir hjemmet ditt et varmt og moderne preg når du tilføyer 
høyskap til Corisa sammen med kjøkkenøya eller skuffene. Corisa introduserer et taktilt, 
visuelt interessant naturlig element som passer perfekt sammen med alle av Kviks 
kjøkkendesign for å gi kjøkkenet ditt litt ekstra luksus og bringe inn et ekko av naturen, til 
en veldig attraktiv pris. 
 



 
Prisen på kjøkkenene som vises i denne pressemeldingen:  

Avolia clay: 63 941,- NOK.  

Pris inkluderer:   Veil. utsalgspris kjøkken er for skap og sokkel. Ekskl. benkeplate, montering, frakt, 
vask, blandebatteri, hvitevarer, styling og belysning. Pris inkl. benkeplate er: 76 459,- NOK 

Corisa: 50 620,- NOK.  

Pris inkluderer:   Veil. utsalgspris kjøkken er for skap og sokkel. Ekskl. benkeplate, montering, frakt, 
vask, blandebatteri, hvitevarer, styling og belysning. Pris inkl. benkeplate er: 66 474,- NOK 

 

mer informasjon, kan du kontakte:  
Markedssjef 
Lene Svinning Andersen 
lsa@kvik.com  
 
www.kvik.no/mer-om-kvik 

 
Sperrefrist er 1. september 2022 
 
Link til pressebilder: https://we.tl/t-koMd1xfZuf 

The link will expire after a year. The link is made on the 2nd of June 2022. 

 

Om Kvik 
Siden 1983 har Kvik levert dansk design i høy kvalitet til overraskende lave priser. I dag finnes det over 180 
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 

http://www.kvik.se/mer-om-kvik
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