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AVOLIA 

- et moderne køkken med et fleksibelt udtryk 

 

    
 

Kombination af AVOLIA clay og CORISSA dark oak. Vejledende udsalgspris DKK. 50.018 inkl. skabe, sokkel og bordplade, ekskl. 
vask, armatur og hvidevarer. 

 
 
Til september 2022 føjer Kvik endnu et nyt køkkendesign til sit sortiment af dansk design. 
Designserien Avolia kombinerer æstetik med funktionalitet og tager minimalisme og enkelhed til et 
helt nyt niveau. Avolias integrerede grebsdesign har et sublimt ergonomisk greb og er samtidig smukt 
og tidløst i sit udtryk. Med sin ideelle placering på skuffer og skabe behøver du ikke at bøje dig for at 
nå og åbne dem. I Avolia er design og funktion i perfekt harmoni, hvilket er selve kernen i dansk 
design.  
 
Avolia fås i farverne sort, moderne ler eller beige, og det integrerede greb fås i fire forskellige farver. 
Når du leger med de forskellige kombinationer, kan du personliggøre dit køkken ved at skabe kontrast 
eller et monokromatisk look eller kombinere det med et af vores andre køkkendesign i træ. Du kan 
også nemt ændre farven på grebet, hvis du på et tidspunkt vil opfriske udseendet på dit køkken.  
 
Kvik har de seneste år arbejdet hårdt på at identificere og minimere CO2-udledningen fra de 
køkkener, der produceres på vores fabrik i Midtjylland. Selve fabrikken har været CO2-positiv siden 
2021, men arbejdet fortsætter. I januar 2021 gik Kvik over til at fremstille alle folierede fronter af 
genanvendt PET og konverterede dermed brugte PET-flasker til langtidsholdbare forbrugsvarer. Med 
Avolia har Kvik ikke kun haft fokus på eksisterende materialer til det integrerede grebsdesign, men 
har inkluderet bæredygtighed som en af hjørnestenene i designprocessen.  
 
Målet har været at skabe et design, der kommer så tæt på at være cirkulært som muligt. Designserien 
Avolia er lavet af mindst 50% genanvendt materiale. Afhængigt af hvilket batch kan det være helt op 



 

 

til 99%. Når et Avolia køkken ikke længere er anvendelig i sin eksisterende form, kan 99% af 
køkkenet genanvendes. Den genanvendte PET-folie beskytter fronterne, hvilket gør køkkenet 
holdbart og modstandsdygtigt over for den daglige slitage i et køkken. 

 
 

 

 

CORISA 

- iøjnefaldende luksus bringer naturen indendørs 

 

   

 
Kombination af AVOLIA black og CORISSA light oak. Vejledende udsalgspris DKK. 43.527 inkl. skabe, sokkel og bordplade, ekskl. 

vask, armatur og hvidevarer. 
 
 
Designserien Corisa er eksklusivt designet af den danske designduo Says Who til Kvik. Det er en 
iøjnefaldende og taktil tilføjelse til Kviks omhyggeligt udvalgte kollektion af danske designkøkkener. 
De raffinerede lodrette linjer signalerer håndværk og luksus, og den naturlige egetræsoverflade har 
en varm og indbydende glød.  
 
Når du supplerer din køkkenø eller dine skuffer med Corisa højskabe, giver de lakerede striber af 
egetræsfiner dit hjem et varmt og moderne touch. Corisa introducerer et taktilt og visuelt interessant 
naturligt element, der passer perfekt til ethvert af Kviks nøje udvalgte køkkendesign. Det giver dit 
køkken et ekstra pift af luksus, der til en meget attraktiv pris bringer et ekko af naturen indendørs. 

 
 
 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Marketing Manager 

Anna Grethe Jørgensen 

agj@kvik.com, 20984422  

 



 

 

Hent high ress fotos af Avolia og Corisa her: https://we.tl/t-koMd1xfZuf 

Fra 1. september i vores presserum her: www.kvik.dk/mere-om-kvik  
 
 
Om Kvik 
Kvik har leveret dansk design af høj kvalitet til overraskende lave priser siden 1983. Der er i 
dag mere end 180 Kvik butikker i 13 forskellige lande, som ejes og drives 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 
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