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Nowe Kamduo ze stołem i taboretami
Wszystkie meble kuchenne od jednego producenta
Meble kuchenne to nie tylko ciąg szafek przykrytych blatem, to także kącik jadalny - stół i krzesła,
które muszą być stylistycznie dopasowane do wnętrza. Tak jak jest to w najnowszym zestawie
Kamduo oferowanym przez firmę KAM.
Meble kuchenne Kamduo od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością dzięki doskonałym
relacjom jakości do ceny. Gotowy do zamontowania, wyposażony w niezbędne akcesoria zestaw o
modnej kolorystyce można kupić już za niewiele ponad 1000 zł. Ze względu na rosnące
zainteresowanie w tym roku producent poszerzył ofertę tych mebli o kolejną wersję kolorystyczną
oraz nowe bryły szafek a także stylistycznie dopasowanym stołem kuchennym oraz taboretami.
- Po modzie na bary z hokerami, które służyły w kuchni za kącik jadalny znów klienci wracają do
tradycyjnych stołów i krzeseł - mówi Andrzej Wołosz z firmy KAM z Milejewa. - Kiedy
projektowaliśmy dla nich kuchnie prosili także o wykonanie stołu i krzesła w tej samej stylistyce.
Postanowiliśmy więc stworzyć gotowy zestaw kuchenny w skład którego wejdą sprawdzone
ustawienia szafek Kamduo oraz dodatkowo stół z taboretami.
Charakterystyczne, dwukolorowe kuchnie Kamduo są od lat znakiem firmowym firmy KAM. Można je
kupić w salonach w całej Polsce. Dekoracyjny wzór "zebrano" w połączeniu z "gruszą", albo
kontrastując jasna "trawa" z ciemnym "orzechem" bardzo dobrze wpisują się w gusta osób
lubiących zarówno tradycyjne jak i nowoczesne wnętrza. Do tej plejady świetnie sprzedających się
gwiazd dołączył niedawno kolorystyczny duet "dąb sonoma" i "lawa". Dąb sonoma to najmodniejszy
obecnie dekor drewnopochodny, podkreślający urok surowego jasnego drewna. Z kolei lawa to
jednobarwny dekor grafitowy. Wykończono nim nie tylko częściowy pas szafek, ale również cokół
oraz nogi stołu, który wraz z trzema taboretami stanowi doskonałe uzupełnienie zestawu. Blat stołu
o wymiarach 120x75 cm oraz chowane pod nim taborety zajmą niewiele miejsca w pomieszczeniu
kuchennym, będą stanowić natomiast stylistyczną całość z modnymi frontami szafek a przestronny
blat posłuży zarówno do wygodnego sprzyrządzania jak i spożywania rodzinnych posiłków.
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