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PRATO Black – ett sammetslent, mattsvart kök med värme och attityd

I september 2018 lanserade Kvik ett nytt kökskoncept – PRATO X, där den danska
designtraditionen tydligt lyftes fram i material och hantverk för att skapa ett kök som på allvar
suddar ut gränsen mellan köket och det övriga hemmet. I januari 2019 kommer nu PRATO Black,
en sammetslen, mattsvart version av PRATO.
Efter årtionden där de vita köken dominerat som sedan byttes ut mot kök i nyanser av grått har vi nu
på allvar tagit in mörkare färger i våra kök. Med möjligheten att ta bort överskåpen och istället välja
djupare underskåp blir det lättare att välja mörkare färger på köket. Nu finns äntligen tekniken att
skapa ultramatta svarta ytor som inte efterlämnar några fingeravtryck.
– Det är tydligt att vi nu längtar efter mörkare inredning och vågar bli mer personliga även i köket.
Det märks såväl i Sverige som i resten av Europa, och här ligger PRATO helt rätt i tiden. Vi är väldigt
glada att äntligen kunna presentera ett danskt designkök i svart som står emot både fingeravtryck
och fläckar på den vackert mattsvarta ytan, säger Claus Johnsen, produktchef på Kvik.
PRATO finns förutom i det mattsvarta även i färgerna, mörkgrått och vitt med svarta kanter som
ramar in designen. I designserien PRATO ingår även möbelmodulen PRATO X, som utvecklats i nära
samarbete med den prisbelönta danska designduon ByKato och den danska möbelfirman Andersen
möbler. Möbelmodulen PRATO X har tvåfärgade, vändbara skjutdörrar som löper i utformade skenor
av ek. Den kommer med trälådor i massiv ek med sinkade hörn som antingen kan lyftas ut och ställas
på bordet och visas upp eller döljas av skjutdörrarna.

Utöver svart, vit och mörkgrå kommer skjutdörrarna inom kort även i mässing och mörkblå, samtliga
har en svart baksida som också kan användas som front. Det gör att möbelns utseende lätt kan
förändras tack vare att luckorna enkelt kan vändas eller bytas ut mot nya färger.
PRATO Black kommer att finnas i butik från och med januari 2019. Pris för köket på bilden inkl skåp,
sockel och bänkskiva, exklusive vask, blandare och vitvaror: 49 950 :För pressförfrågningar, bilder och produktinformation kontakta:
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I över 35 år har Kvik levererat dansk design till överraskande låga priser.
Kviks 150 butiker runt om i Europa är franchiseägda och bara i Sverige finns
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