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T R Ä , T R A D I T I O N O C H H A N T V E R K LY F T S B O RT O M
A L L A T R E N D E R N Ä R K VÄ N U M P R E S E N T E R A R D E T
TOPPMODERNA OCH TIDLÖSA KÖKET INTRO.
Kvänums nya kök Intro är så mycket mer än ett kök tillverkat i trendrätt trä. Med sin innovativa
design och sparsmakade elegans är köket Intro inte bara essensen av svensk snickerikonst utan även
en framtida klassiker inom det moderna kökssegmentet.
När premiumvarumärket Kvänum lanserar årets stora köksnyhet står samspelet mellan människa och natur i fokus.
Med minnet av en skog och dess glesa grenverk som främsta inspirationskälla har Kvänums designchef Per Fernholm
låtit köket Intro och den nya ramluckan luckan Ramel ta form. Kökets låga socklar, listverk i trä och smäckra pelare
mellan skåpen bidrar till ett nätt och elegant uttryck. Modernt i design, traditionellt i materialval.

Intro presenteras i alm, men kan även fås i träslagen ask, ek och rökt ek. Tunna bänkskivor i sten, till exempel

grön granit, bidrar till det lätta, svävande uttrycket.

Den tillhörande luckan Ramel är skapad med en smal ram och finns med en fyllning av vackert ådrat trä eller

med glas – för att lyfta fram skåpets inre och skapa en svävande känsla. Luckans grepplist, även den i trä, accentuerar
den diskreta elegans som utmärker köket Intro i stort. Ramel kombineras med köksmodellerna Brahe och Grip.

Köksön är en integrerad del av Intro. Borta är den massiva klossen mitt i köket. Här rör det sig det om en möbel

med ben och öppna hyllplan. Transparens är det bärande elementet. Insidan är den nya utsidan. Konstruktionen har

gjorts fullt synlig, och röjer i varje detalj det avancerade möbelsnickeri och den utvecklade hantverkskänsla som med
åren blivit Kvänums adelsmärke.

– Med Intro kan vi erbjuda vårt modernaste kök hittills – utan att för den skull tvingas utgå från ett kortsiktigt perspektiv.

Kvänums formspråk har utvecklats i samspel med naturen och vi är medvetna om att vi har naturen att tacka för mycket. Att

investera i kvalitet och att tillverka kök som håller och åldras med stil är därför bland det viktigaste vi kan göra, förklarar Per
Fernholm, designchef på Kvänum.
f a k ta o m k v ä n u m
Premiumvarumärket Kvänum är marknadsledande i Skandinavien inom exklusiv, kundanpassad inredning i trä för

kök, förvaring och badrum. Företaget har 180 anställda och har sedan 1923 levererat genuint svenskt hantverk inom
finsnickeri till en ytterst stilmedveten kundgrupp. Alla kök och förvaringslösningar tillverkas av skickliga hantverkare

på snickerifabriken i orten Kvänum på västgötaslätten. Det gedigna hantverket av yppersta kvalitet utmärker samtliga
produkter från Kvänum.

För ytterligare information, kontakta Marie Malmenskog, telefon 070-886 92 37,

e-post marie.malmenskog@kvanum.com. Högupplösta bilder finns att ladda ner från: http://bit.ly/IntroAlm
Följ gärna Kvänum på Instagram @kvanumofficial för löpande uppdateringar.

