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PAVIA – TIDLØS DANSK DESIGN MED EN VRI  

 
Pavia Pure Grey kjøkken: 68 016,- 
 *Veil. utsalgspris for kjøkkenskap 68 016,-. Prisen for benkeplaten er 12 710,-. Totalpris er 80 726,-. 

Prisene er ekskl. montering, frakt, vask, blandebatteri, hvitevarer og belysning 
 

Møt Pavia – en ny kjøkkendesign fra Kvik. Inspirert av en av de mest tidløse 

kjøkkendesignene skaper de tynne skaprammene og den ekstra høye 

utfyllingen en moderne vri på den klassiske utformingen. Pavia er det aller 

første kjøkkenet med innrammede fronter laget av resirkulerte vannflasker og 

der alt trevirke er FSC-sertifisert, designet og produsert med neste generasjon 

i tankene.   

 



   
 

Som all stor dansk design er Pavia helt uten unødvendige detaljer, noe som gjør de 

klassiske rammene så elegante som mulig, og kombinerer dem med en superglatt, 

bærekraftig overflate. Et kjøkken som glir inn overalt og vil vare i flere tiår fremover, i 

kvalitet så vel som stil.  

 

- Vi har gjort skaprammene tynnere og lagt til hevede utfyllinger for å skape en 

moderne vri. Kviks utfordrertankegang har presset oss til å søke etter riktig 

teknologi, slik at vi kan gjøre fyllstoffer i full størrelse i resirkulert materiale 

tilgjengelig til en betydelig lavere pris, sier Claus Johnsen, designsjef hos 

Kvik. 

De matte, fingeravtrykksfrie, lett vaskbare frontene til Pavia er dekket med PET fra 

resirkulerte vannflasker, og alle tredelene i kjøkkenet kommer fra ansvarlig utvunnet 

FSC-merket tre. Hvis du deretter velger en benkeplate i laminat eller massivt tre og 

A+++-energimerkede hvitevarer, vil du få et kjøkken som virkelig er produsert med 

neste generasjon i tankene, som du vil ha glede av i flere tiår fremover.  

 

Les mer om Kviks bærekraftsreise her: https://www.kvik.no/mer-om-kvik/sustainability 

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:  

 
Marketing Manager  
Lene Svinning Andersen 
lsa@kvik.com 
M: +45 41 21 89 28 
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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. 

https://www.kvik.no/mer-om-kvik
https://www.kvik.no/mer-om-kvik/presserom

