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W MEBLACH KUCHENNYCH
NAJEFEKTOWNIEJ
WYGLkDAJk FRONTY:
półmatowe
25%

matowe
3%

w wysokim połysku
72%
Na przeïomie stycznia iblutego br. zapytaliĂmy
uĝytkowników portalu meble.pl, jakie fronty
wyglÈdajÈ najefektowniej wbmeblach kuchennych.
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ respondentów wskazaïa
na fronty wbwysokim poïysku –b72%. Jedna czwarta
ankietowanych uznaïa, ĝe efektownie prezentujÈ siÚ
fronty póïmatowe. Najmniej zwolenników zyskaïy
fronty matowe –b3%.

Kuchnia „Kammoduï” wyprodukowana przez ğrmÚ KAM, to meble systemowe, wbktórych zastosowano nowatorskie, opatentowane przez producenta rozwiÈzania, m.in. rewelacyjny system podziaïu szuĠad, obdokïadnie
przemyĂlanej ibzoptymalizowanej wysokoĂci, dostosowanej do najczÚĂciej przechowywanych produktów
(12,8bcm, 22,4bcm, 35,2 cm). DziÚki temu nie marnuje siÚ cennej powierzchni wnÚtrza. „Kammoduï” zwraca
uwagÚ ciekawym poïÈczeniem gïadkich, waniliowych, akrylowanych frontów MDF obwysokim poïysku, zbfrontami obpowierzchni matowej, uszlachetnionej dekorem drewnopodobnym „mali” lub „cassino”.

Kuchnia zbfrontami na wysoki poïysk wbodwaĝnej
kolorystyce gïÚbokiego ğoletu to jeden zbprojektów
ğrmy studiomebli.com. Zostaïa ona stonowana
grağtowym blatem zbkonglomeratu kwarcowego ibelementami fornirowanymi wborzechu amerykañskim.
Przez to, ĝe jest otwarta na salon swÈ bryïÈ ibkolorem
ïÈczy przestrzeñ.

w naszym zakładzie (co oznacza całkowitą
kontrolę nad jakością finalną wyrobu) zarówno fronty laminowane, lakierowane, jak i akrylowane o wysokim połysku.

zamówień otrzymujemy również na lakier
czarny, który nadaje pomieszczeniu awangardowy charakter. W zeszłym roku pokazaliśmy biało-fioletową aranżacją frontu „Klara
4”, który otrzymał nagrodę „Diament Meblarstwa 2011”. Od tego momentu zauważyliśmy
znaczący wzrost obecności koloru fioletowego, o identycznym symbolu jak ten na projekcie, na frontach dostępnych na polskim rynku.
Czasem wystarczy więc ubrać produkt w odpowiednie barwy, by ruszyła jego sprzedaż.
Popularność kuchni na wysoki połysk
nie jest niczym zaskakującym, ta moda trwa

już od kilku dobrych lat. W temacie wysokiego połysku możemy być uznawani za eksperta – stwierdza Andrzej Wołosz, współwłaściciel firmy KAM. Uzasadnia to tym, że Spółka
Meblowa KAM, jako pierwsza w Polsce, kupiła okleiniarkę „Novimat Contour L20” marki
IMA, pozwalającą na okleinowanie frontów
akrylowych. Było to kilka lat temu, kiedy spodziewaliśmy się, że w Polsce, podobnie jak zagranicą, nastąpi boom na meble o wysokim
połysku i nie pomyliliśmy się. Dzięki temu, poszerzając możliwości technologiczne, możemy klientom zaproponować produkowane

AKTUALNIE WbOBSZARZE FRONTÓW KUCHENNYCH PANUJE PROSTA
IbMODERNISTYCZNA STYLISTYKA. TRENDY WE WZORNICTWIE
ZMIENIAm SI} B}Dk ZAWSZE, JEST TO NIEUNIKNIONE. TWORZENIE
NOWYCH WZORÓW, KTÓRE SI} PODOBAJk IbCO NAJWA¿NIEJSZE
SPRZEDAJk, MOTYWUJE DO KOLEJNYCH DZIAA. Mateusz

Macijewicz, promocja ibrozwój produktów wbğrmie Lupus.eu.

Q WZORNICZE TRENDY. Z opinii Mateusza Macijewicza wynika, że aktualnie
w obszarze frontów kuchennych panuje prosta i modernistyczna stylistyka. Trendy we wzornictwie zmieniać się będą zawsze,
jest to nieuniknione – mówi Mateusz Macijewicz. – Tworzenie nowych wzorów, które się
podobają i co najważniejsze sprzedają, motywuje do kolejnych działań. Przykładem jest
nowoczesny front „Klara 4” z lakierowanym
szklanym detalem. W ciągu roku stał
się jednym
z najlepiej
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