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Kuchnie KAM – radość odkrywania

Na ekspozycji firmy KAM, obok systemów, dla których targi „Meble Polska 2015” były
premierowym pokazem, pojawiły się znane na rynku kuchnie, w całkowicie odmienionych
aranżacjach. Kreatywność, innowacyjność i najnowsze trendy kolorystyczne stały się, sprawdzonym przez firmę z Milejewa, przepisem na sukces.
Systemowe
meble
kuchenne
„KAMDUO XL”,
których wyróżnikiem jest
kolorystyczny
dualizm, od
lat są jednym
z największych hitów
sprzedażowych firmy
KAM. Dzięki
zastosowaniu
nóżek regulowanych wysokości 10 lub 15 cm, można optymalnie ustawić wysokość blatu roboczego
i dopasować system do wzrostu użytkownika. Ponadto w systemie „KAMDUO XL”,
dedykowanym do małych pomieszczeń kuchennych, standardową wysokość szafek
wiszących (72 cm) można zwiększyć do 100 cm. Po zastosowaniu nowej wysokości
100 cm, pojemność szafek górnych wzrosła o 40%. Można więc z nich stworzyć zabudowę pod sufit. System mebli kuchennych „KAMDUO XL” opiera się na zastosowaniu
modnych dekorów. Fronty akrylowe w wysokim połysku współwystępują z frontami
laminowanymi o strukturze drewna.
Firma KAM stworzyła nowy system mebli kuchennych
„KAMMODUŁ pro-line”, wyposażony w akcesoria wysokiej
klasy, z nowatorskim rozwiązaniem szafek z szufladami.
Podstawową zaletą szafek modułowych jest podział na
szuflady o różnych wysokościach, z prowadnicami „Tandembox Antaro” firmy Blum. Każda z nich ma optymalnie
dobraną wysokość do najczęściej przechowywanych
przedmiotów i produktów w kuchni. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się pomysł zastosowania
płyty firmy Egger, z której wykonane są blaty i fronty.
Wzrok targowych gości przykuwał także odważny wzór na
ścianie, w postaci dekoru firmy Schattdecor. Trafnymi rozwiązaniami, które przypadły do gustu klientom, okazały
się uchwyty listwowe i okap zintegrowany z szafką.

Kuchnia „Olivia Soft” swoją
premierę miała podczas targów
w Poznaniu, gdzie oczarowała
klientów pięknymi dekorami
i funkcjonalnością. Linia
ta zdobyła uznanie dzięki
nowoczesnemu designowi,
który podkreśliły najmodniejsze
wzory drewna. „Saint Tropez”
i „Sosna Andersen” to dwie
nowe propozycje wzornicze
frontów wykonanych z płyty
laminowanej. Podobnie jak we
wcześniejszej wersji tej kuchni,
fronty mają zintegrowany
uchwyt, który w tym modelu
jest aluminiowy. Całość uzupełniły wygodne szuflady i pojemne szafki. Zupełną nowością jest zwiększona pojemność szafek wiszących o 40%, dzięki
czemu są one wyższe od standardowych o 28 cm. W ten sposób cała zabudowa kuchenna sięga do sufitu. Linia obejmuje
ponad 150 szafek, które pozwolą skomponować kuchnię skrojoną „na miarę” i dostosowaną do potrzeb różnych użytkowników. Niezależnie od liczby wybranych modułów, producent każdą szafkę wyposaża w drzwi z miękkim domykaniem
w zawiasach. Metalowe szuflady również mają zamontowane hamulce, dzięki którym będą się cicho i miękko domykały,
po lekkim pchnięciu frontu.

F
Prawdziwą perełką na ekspozycji firmy KAM był system
„KAMPLUS” o nazwie „Kamelia”. Głęboka struktura płyty
idealnie komponowała się z okuciami w kolorze czarnym.
Kuchnia ta jest dopracowana w każdym detalu. Co istotne,
po raz pierwszy producent zastosował obrzeża dwukierunkowe. Zainteresowanie wzbudziły także dekoracyjne
elementy przy cokołach. Klienci zwracali uwagę na
szczegółowo przemyślane rozwiązania takie, jak: czarne
prowadnice, szafka narożna, nowe podświetlane półki
szklane czy szuflada z prowadnicami „Antaro” firmy Blum
pod piekarnikiem.

irma KAM od początku postrzega kuchnię jako przestrzeń
do kreatywnej i przyjemnej
pracy. Toteż punktem wyjścia
do projektowania mebli kuchennych są
funkcjonalne połączenia brył. Istotną kwestią jest też zaproponowanie jak najciekawszego designu. Firmie KAM nieustannie
udaje się łączyć te aspekty.
Wszystkie z zaprezentowanych w Poznaniu kuchni, wśród których znalazły
się: „Olivia Soft”, „KAMDUO XL”, „KAMMODUŁ pro-line” i „KAMPLUS Kamelia”, to projekty wyjątkowe, ale i zupełnie

różne względem siebie. Za to wszystkie,
w jednakowym stopniu, wpisują się w założenia firmy dotyczące zasad ergonomii.
Na tegorocznej ekspozycji nie sposób
było też nie zauważyć dekorów odpowiadających aktualnym tendencjom wzorniczym. Jednak nie tylko modne dekory
świadczą o atrakcyjności kuchni firmy
KAM. Nie mniej atrakcyjne są rozwiązania funkcjonalne, które w nich zastosowano. Wnętrza każdej z tych kuchni
pozytywnie zaskoczą użytkowników, jeśli
tylko pozwolą oni sobie na przyjemność
ich odkrywania. d
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