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PRATO black – mattamusta ja sametinpehmeä designkeittiö, jossa on
asennetta

Valkoisten keittiöiden vuosikymmenien ylivallan ja lyhyen vaaleiden harmaasävyjen kauden
jälkeen tummemmat sävyt ovat vihdoin saapuneet keittiöön. Tammikuussa 2019 Kvik esittelee
PRATO blackin, sametinpehmeän mattamustan version PRATOsta.
Syyskuussa 2018 Kvik esitteli uuden keittiökonseptin – PRATO X:n, jonka materiaaleissa ja käsityössä
näkyvät selkeästi tanskalaiset muotoiluperinteet luoden keittiön, joka kaikin tavoin häivyttää keittiön
ja muun kodin väliset rajat. Tummien sävyjen valitsemista helpottaa mahdollisuus poistaa yläkaapit
ja valita tilalle syvemmät alakaapit, sillä ilman yläkaappeja lopputulos on vähemmän massiivisempi.
Kvik on myös kehittänyt teknologian, jolla voidaan luoda ultramoderneja mustia pintoja, joihin ei
tartu sormenjälkiä.
- Käytämme selkeästi tummempia sisustuksia ja uskallamme olla yksilöllisempiä keittiön valinnassa,
vaikka sen sisustuksen on perinteisesti pitänyt kestää useita vuosia. Se näkyy sekä Tanskassa että
muilla Euroopan markkinoilla, ja PRATO onkin täysin ajan hengen mukainen. Se on näkynyt
myynnissä jo muutaman kuukauden kuluttua esittelystä. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että voimme
esitellä PRATOsta upean mattamustan version – ja erityisesti siitä, että olemme kehittäneet kauniin
mattamustan pinnan, joka torjuu sekä sormenjälkiä että tahroja, Kvikin tuotepäällikkö Claus Johnsen
sanoo.
PRATO on mustan lisäksi saatavana myös tummanharmaana ja valkoisena. Molemmissa versioissa
on mustat reunukset, jotka kehystävät designin.

PRATO-sarjaan sisältyy myös X-moduuli, joka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä palkitun tanskalaisen
ByKato-muotoilijakaksikon ja tanskalaisen Andersen Furniture -huonekaluyrityksen kanssa. Xmoduuli voidaan integroida keittiöön tai sitä voidaan käyttää erillisenä kalusteena.

X-moduulissa on käännettävät liukuovet, joiden etu- ja takapuolet ovat eriväriset. Ovet liukuvat
pehmeästi käsityönä tehdyissä tammikiskoissa. X-moduulissa on tammesta valmistetut laatikot,
jonka nurkat on tehty sormiliitoksin. Laatikot eivät ole kiinteitä, eli voit helposti siirtää koko sisällön
ruokapöydälle tai muualle kodissasi.
Liukuovien värit ovat valkoinen, tummanharmaa, musta, messinki ja tummansininen. Kaikissa on
musta takapuoli, jota voidaan käyttää etupuolena. X-moduulien ilme on helppo vaihtaa kääntämällä
liukuovet tai vaihtamalla ne toisenvärisiin.
PRATO black on saatavana kaikissa Kvik-myymälöissä tammikuussa 2019.
Kuvan keittiön hinta sisältää kaapit ja työtasot. Allas, hana ja kodinkoneet eivät sisälly hintaan:
4 692 €
X-moduulin hinta sisältää kaapin, työtason, liukuovet ja 5 puulaatikkoa: 1 504 €
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Tanskalaisia laatukeittiöitä koko Eurooppaan
Kvik on jo yli 35 vuoden ajan toimittanut tanskalaista muotoilua yllättävän edulliseen hintaan. Uskomme, että korkea laatu ja
edulliset hinnat voivat käydä käsi kädessä. Siksi meillä on innovatiivinen lähestymistapa sekä muotoiluun että valmistukseen, joiden
keskipisteessä ovat ihminen ja elämä. Se on ollut tavoitteemme alusta lähtien – ja on sitä edelleen. Joka päivä.
Kvik on osa ruotsalaista Ballingslöv Int. AB -konsernia. Konserni on keittiö- ja kylpyhuonealan johtavia toimijoita Skandinaviassa ja
Isossa-Britanniassa. Tällä hetkellä franchising-yrittäjien omistamia Kvik-myymälöitä on yhteensä yli 150 kappaletta Tanskassa,
Färsaarilla, Islannissa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Thaimaassa.

