Pressmeddelande december 2018

Förvaring med danskt hantverk in i minsta detalj

Nu lanserar Kvik X-modulen. En förvaringsmöbel i dansk design som utformas individuellt i mått
och färger efter tycke och smak.
X-modulen finns i nio storlekar, från 120 till 200 cm och i färgerna svart, vitt eller mörkgrå. Xmodulen passar perfekt som stilren hallmöbel, sideboard i vardagsrummet eller som köksmöbel,
integrerad i köket för att sudda ut gränsen till det övriga hemmet.
De vändbara skjutdörrarna som löper i utformade skenor av ek finns i fem olika färger. Utöver svart,
vit och mörkgrå finns de även i mässing och mörkblå, samtliga har en svart baksida som lätt kan
vändas och användas som front. Det gör att möbelns utseende kan varieras tack vare att luckorna
enkelt kan vändas eller bytas ut mot nya färger. De vackra träbrickorna med sinkade hörn finns i
mörk eller naturfärgad, massiv ek och kan lyftas ut eller döljas av skjutdörrarna.
X-modulen kan också integreras som en del i Kviks eleganta PRATO-kök som finns i grått, vitt och
från januari 2019 även i mattsvart.
X-modulen har utvecklats i nära samarbete med den prisbelönta danska designduon ByKato och den
danska möbelfirman Andersen möbler.
X-modulen kommer att finnas i butik från och med januari 2019.
Pris: 14 017 SEK för 120 cm inkl. skjutdörrar och 5 trälådor.
Finns i måtten: 120, 130, 140 ,150, 160, 170, 180, 190 och 200 cm.
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Om Kvik
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
19 Kvik-butiker. 2017 omsatte Kvik 1,3 miljarder DKK. Kvik är en del av den
svenska koncernen Ballingslöv Int. AB som är en av de ledande aktörerna
inom kök och bad i Skandinavien och Storbritannien. Läs mer på Kvik.se

