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Skandynawski styl w Olsztynie
Kuchenne wnętrza w stylu skandynawskim to marzenie wielu olsztynian. Teraz mogą je zrealizować
w nowo otwartym salonie Nord Kuchnie przy ul. Jagiellońskiej.
Nord Kuchnie to pełne inspiracji wnętrza salonu meblowego, który już na pierwszy rzut oka
wyróżnia się stylistyką od innych. Przede wszystkim dominują tu biele, szarości i beże.
- To najmodniejsze i najbardziej polecane kolory do wnętrz kuchennych - mówi Andrzej Tomasiak,
właściciel salonu. - Biel nigdy się nie nudzi. Jasne kolory dają wrażenie czystości i optycznie
powiększają wnętrza kuchni, a poprzez odpowiednio dobrane kontrastowe dodatki, listwy, czy blaty
można kreować prawdziwe dzieła sztuki meblarskiej.
W salonie Nord Kuchnie zwracają uwagę piękne fronty o wysokim połysku.
- Oferujemy kuchnie wykonane w technologii lakierowania na wysoki połysk, ale także nową metodę
akrylowania, o którą klienci coraz częściej pytają - dodaje właściciel.
Osobom, który, bliski jest skandynawski styl eko, polecamy najnowsze fronty Olivia z pięknym
rysunkiem drewna sosny bielonej. Są to fronty ze zintegrowanym uchwytem, które w połączeniu z
kontrastowym, ciemnym blatem imitującym kamień przywiodą na myśl skaliste brzegi norweskich
fiordów.
Ogromnym atutem nowego salonu przy ul. Jagiellońskiej jest możliwość praktycznego sprawdzenia
funkcjonalności danej kuchni, np. lekkości z jaką unoszą się górne fronty z zamontowanym
systemem Aventos, czy też jak działa elektryczny system otwierania szuflad
Servo-Drive marki Blum. Każda prezentowana w salonie kuchnia jest wyposażona w sprzęt AGD,
którego działanie można wypróbować.
- Nawet woda lecie z kranu - prezentuje się Andrzej Tomasiak.
Salon Nord Kuchnie zajmuje się kompleksowo opomiarowaniem wnętrza kuchennego,
projektowaniem mebli, oraz montażem zarówno kuchni jak i sprzętu AGD. Salon oferuje m.in.
doskonałej jakości meble produkowane przez Spókę Meblową KAM. Czas realizacji waha się w
zależności od wybranej technologii. W przypadku wybory frontów lakierowanych na wysoki połysk
wynosi do 10 tygodni.
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W nowym salonie w Olsztynie oferowane są meble kuchenne firmy KAM. Fot. KAM
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