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Jej wysokość - kuchnia KAMduo XL
Meble kuchenne KAMduo w wersji XL sięgają po sam sufit, idealnie wykorzystując przestrzeń na
przechowywanie naczyń i sprzętów. Nowatorskie rozwiązanie wprowadzone przez firmę KAM z
Milejewa zdobyło uznanie sądu konkursowego tegorocznej edycji Złotego Medalu MTP targów
MEBLE POLSKA 2014.
Spółka Meblowa KAM z Milejewa, jeden z liderów innowacji w polskim sektorze meblarskim, znów
zaskakuje pomysłowością.
KAMduo, czyli kuchnia w dualnej kolorystyce, ciesząca się ogromną popularnością, dzięki
znakomitym relacjom jakości do ceny, teraz dostępna jest w wersji z szafkami górnymi
wypełniającymi przestrzeń po sam sufit.
- Takich rozwiązań brakowało na rynku kuchni w segmencie standard - mówi Alicja Gajewska,
specjalista ds. marketingu Spółki Meblowej KAM. - Zabudowy podsufitowe były dotąd domeną
drogich mebli na wymiar. Jako pierwsi oferujemy je w gotowych zestawach. Oczywiście istnieje
możliwość indywidualnego doboru szafek, a mamy ich w ofercie ponad pięćdziesiąt.
Prócz szerokiego wyboru modułów szafek, z których można skomponować ergonomiczna kuchnię,
producent poszerzył również ofertę dekorów, które można zestawić w ciekawe dualne kontrasty.
Nowością dostępną dotąd w kuchniach z wyższej półki cenowej są fronty akrylowane w kolorze
szarym i waniliowym, które świetnie komponują się z najmodniejszymi dekorami o strukturze drewna
tj. pinia biała, szampan i brązowa.
- To, co niegdyś kojarzyło się z luksusem, czyli technologia wysokiego połysku, jest teraz dostępna
niemal dla każdego, wszyscy bowiem lubimy otaczać się rzeczami pięknymi i nie chcemy z nich
rezygnować z powodu wysokiej ceny- mówi Alicja Gajewska. - Dlatego zdecydowaliśmy się
wkomponować w najnowsze zestawy kuchenne również pięknie połyskujące akcenty frontów
akrylowanych.
Meble KAMduo zyskały swą popularność kilka lat temu, gdy hitem pojawiły się na rynku.
- Połączenie dwóch różnych dekorów na frontach to był pomysł, który bardzo spodobał się klientom,
zamówienia płyną do nas z całej Europy - wspomina Andrzej Wołosz, współwłaściciel Spółki
Meblowej KAM. - Okazało się, że meble z półki standard również mogą być piękne i odzwierciedlać
najnowsze trendy wzornicze. Co roku wprowadzamy kolejne propozycje kolorystyczne. Obecnie
przygotowaliśmy nowe zestawy KAMduo w wersji XL, które będą miały premierę już w lutym na
Międzynarodowych Targach w Poznaniu.
Twórcy tego nowatorskiego na polskim rynku pomysłu - projektanci firmy KAM - będą odbierać za
KAMduo XL Złoty Medal MTP. Jest to już piąty Złoty Medal w kolekcji spółki z Milejewa.
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