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KAM - kuchnie na medal
Kuchnia stylizowana nie zawsze musi być pełna zdobień i frezowań. Spółka Meblowa KAM, producent
"kuchni na medal", prezentuje nowoczesne spojrzenie na stylowe wnętrze.
Silnymi stronami producenta kuchni - Spółki Meblowej KAM - są nowoczesne technologie oraz
doskonałe projekty, nagradzane licznymi medalami targowymi czy wyróżnieniami, takimi jak
Diament Meblarstwa.
Marka KAM stała się synonimem polskiego designu, wysokiej jakości, innowacyjnych rozwiązań i
komfortu użytkowania mebli kuchennych. Wprowadzane na rynek nowości, za każdym razem
spotykają się z doskonałym przyjęciem przez klientów i wkrótce po premierze stają się hitami
sprzedaży. Tak jest do dziś z flagowymi zestawami mebli Kamduo czy Kammoduł, a od niedawna
również innowacyjnymi frontami Olivia.

Meble kuchenne Kamduo od lat cieszą się niesłabnącą popularnością dzięki doskonałym relacjom
jakości do ceny. W tym roku producent poszerzył ofertę tych mebli o dodatkowy zestaw
kolorystyczny oraz nowe bryły szafek. Podczas targów Meble Polska Kamduo po raz pierwszy
zaprezentowano w zestawie ze stylistycznie i kolorystycznie dopasowanym stołem kuchennym oraz
taboretami.
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Nowe oblicze przybrała także kuchnia Kamplus - Olimpia, która dostępna jest w ciekawym dekorze
sosna bramberg, nawiązującym do stylistyki "country".

Już w ubiegłym roku firma KAM 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 dostępne są w szerokiej gamie dekorów
drewnopodobnych. W tym roku kolekcja została dodatkowo poszerzona o nowy dekor sosny
bielonej, który świetnie pasuje do kuchni w stylu prowansalskim. Uchwyt frontu w kolorze starego
złota idealnie komponuje się ze stylizowanym sprzętem AGD czy armaturą kuchenną.
Meble kuchenne KAM produkowane są w całości w Polsce, co zapewnia szybki czas realizacji
zamówień. W Milejewie koło Elbląga znajduje się fabryka oraz salon firmowy, w którym
prezentowane są zestawy mebli, można też skorzystać z konsultacji profesjonalnych projektantów.
Spółka dystrybuuje swoje meble poprzez sieć salonów meblowych w całej Polsce. Blisko połowa
produkcji trafia na eksport.
Zapraszamy do współpracy!

więcej informacji: Forestor Communication Małgorzata Wnorowska, tel. 609 192 635, m.wnorowska@forestor.pl
bank zdjęć: www.forestor.pl/kam

