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Złote kuchnie firmy KAM
Właściciele Spółki Meblowej KAM odbiorą już w czwarty w historii Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tym razem elbląskiego producenta doceniono za
kuchnię Kammoduł.
Niemal każdy udział podelbląskiej Spółki Meblowej KAM w targach Meble Polska w
Poznaniu, to kolejny w kolekcji Złoty Medal za projektowane i produkowane w fabryce w
Milejewie kuchnie.
- W tym roku jest to wyróżnienie szczególne - podkreśla Andrzej Wołosz, współwłaściciel firmy. Znaleźliśmy się w prestiżowym gronie producentów prezentujących wspaniałe polskie wzornictwo i
wysoką jakość mebli. Wyjątkowe jest dla nas to, że zostaliśmy wyróżnieni przez jury konkursowe
jako jedyny producent kuchni.
Tegoroczny Złoty Medal MTP 2012 jest także szczególny, gdyż został przyznany spółce w
roku jubileuszu 20-lecia istnienia.
- To bardzo piękny prezent urodzinowy - cieszy się Andrzej Wołosz. - W tych trudnych
gospodarczo czasach mamy jeszcze większą motywację, by wbrew zachowaniom innych
producentów, utrzymać wysoką jakość naszych produktów, a do tego potrzeba wykwalifikowanej
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kadry. Dlatego ten medal przyznany za kuchnie Kammoduł należy się naszej całej załodze: od
projektantów po stolarzy.
W Spółce Meblowej KAM pracę ma obecnie blisko 100 osób. Choć przemysł meblarski w
regionie warmińsko-mazurskim jest w trudnej sytuacji, wiele firm zwalnia załogę, ogranicza
produkcję a nawet ogłasza upadłość, Spółka Meblowa KAM wciąż pozostaje stabilnym pracodawcą
nie tylko dla mieszkańców Milejewa czy Elbląga.
- Do naszej fabryki dojeżdżają osoby z całego regionu - mówi Andrzej Wołosz. - Praca w fabryce
nie należy do lekkich, ale mam nadzieję, że dla naszych pracowników dodatkową satysfakcją są
takie chwile jak ta, gdy dostajemy kolejne wyróżnienie za nasze produkty, ich wysoką jakość i
innowacyjność. Możemy być dumni, że to jest nasz produkt, od początku do końca wymyślony
wyprodukowany w Polsce.
Uroczyste wręczenie Złotych Medali MTP 2012 nastąpi podczas wystawy Meble Polska w
dniu 5 marca w Poznaniu.
Wciąż jeszcze trwa głosowanie "wybór konsumenta", w którym to klienci mogą głosować na
najlepsze ich zdaniem meble. Aby zagłosować na Spółkę Meblową KAM wystarczy wejść na
stronę http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow_2012/meble_2012/ i wybrać pozycję
Meble kuchenne KAMMODUŁ, Spółka Meblowa KAM Sp.j., Milejewo.
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