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KAM na targach Meble Polska
Spółka Meblowa KAM szykuje na tragi w Poznaniu kolejne odsłony swoich najlepszych produktów tj.
Kamduo czy Kammoduł.
- Nasz hit sprzedaży meble kuchenne Kamduo, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością
dzięki doskonałym relacjom jakości do ceny, poszerzyliśmy o dodatkowy zestaw kolorystyczny oraz
nowe bryły szafek - zdradza Andrzej Wołosz ze Spółki Meblowej KAM, która na targi w Poznaniu jak
zawsze szykuje wiele nowości. - Podczas targów Meble Polska zaprezentujemy Kamduo w zestawie
z stylistycznie i kolorystycznie dopasowanym stołem kuchennym oraz taboretami.
To odpowiedź na trend, który od dłuższego czasu gości w naszych domach i mieszkaniach, w
których pozbywamy się ścian działowych łącząc kuchnię z jadalnią i salonem.
Do takich wnętrz często poszukujemy np. mebli kuchennych oraz pokojowych w podobnym stylu.
Dzięki propozycji firmy KAM cel ten będzie można zrealizować u jednego producenta z gwarancją
uzyskania wysokiej jakości mebli za rozsądną cenę.
Na targowym stoisku firmy KAM również będzie można dostrzec utrzymujący się trend eko i powrót
do akcentów drewnianych w nowoczesnym wydaniu.
- W ubiegłym roku na naszym stoisku triumfował dąb sonoma, który prezentowaliśmy w naszych
nowych frontach kuchennych Olivia - mówi Alicja Gajewska ze Spółki Meblowej KAM. - W tym roku
chcemy pokazać, że dąb może mieć różne oblicza, czego przykładem będą fronty Olivia w nowym
dekorze.
KAMMODUŁ
Delikatne drewniane akcenty pojawią się również w zestawie Kammoduł, który w ubiegłym roku
zdobył Złoty Medal Meble Polska.
- Kamienny dekor blatu zastąpiony drewnianym zupełnie odmienia oblicze kuchni - mówi Alicja
Gajewska.- Połączenie sterylnego wysokiego połysku z drewnem sosnowym pozwala zachować
nowoczesny charakter mebli Kammoduł, ale nadać im wrażenie ciepła i naturalności.
Drewniane będą również najnowsze fronty w kolekcji producenta z Milejewa, które mogą okazać się
hitem tegorocznych targów w Poznaniu. Jak zawsze firma KAM zaskakuje niestandardowym
podejściem i autorską wizją w zakresie projektu i funkcjonalności. Choć wygląd nowych frontów aż
do targowej premiery owiany jest tajemnicą, Andrzej Wołosz z firmy KAM uchylił rąbka tajemnicy
wyjawiając, że drewniane fronty mają specjalnie wyprofilowany uchwyt, który sprawia, że nie trzeba
już do nich dokupować gałek czy relingów.
Firma KAM nie jest pionierem w produkcji frontów meblowych. Już w ubiegłym roku zadebiutowała
na targach w Poznaniu z autorską propozycją frontów Olivia, które zaskakują ciekawym
rozwiązaniem zintegrowanego uchwytu meblowego. Przypomina on funkcjonalnie uchwyt
sztangowy, jednak nie znajduje się on na całej szerokości frontu, lecz z obu stron ograniczony jest
ramą.
Fronty Olivia zastosowano m.in. w nowoczesnym zestawie mebli Singiel Plus, idealnie
dopasowanym do potrzeb ludzi aktywnych, poszukujących gotowych i najbardziej optymalnych
rozwiązań.
Po więcej informacji, zainteresowanych tą i innymi nowościami odsyłamy jednak na 80-metrowe
stoisko firmy KAM, które w dniach 5-8 marca wyjawi wszystkie tajemnice odwiedzającym targi
Meble Polska.
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fot.1. Kamienny dekor blatu zastąpiony drewnianym zupełnie odmienia oblicze kuchni Kammoduł.
Połączenie sterylnego wysokiego połysku z drewnem sosnowym pozwala zachować nowoczesny
charakter mebli, ale nadać im wrażenie ciepła i naturalności. Fot KAM

fot. 2. Po udanej premierze frontów Olivia (na zdjęciu) firma KAM na targach w Poznaniu pokaże
nowe fronty z innowacyjnym uchwytem. Fot. KAM
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