32% konsumentów wybrało kuchnię Spółki Meblowej KAM

KAMduo XL - WYBÓR KONSUMENTÓW
Jury konkursu Złotych Medali MTP wybrało 15 świetnych zestawów meblowych. Spośród nich w
marcu tego roku konsumenci wybrali najlepszy - zestaw mebli kuchennych KAMduo XL,
produkowany przez Spółkę Meblową KAM z Milejewa.
Złote kuchnie - tam mówi się meblach o produkowanych przez firmę KAM, które zdobywają liczne
nagrody i wyróżnienia, w tym już 5 Złotych Medali MTP. 18 marca br. do kolekcji dołączyła kolejna
nagroda "Wybór konsumentów".
- Każdy producent wie, że nagrody nie są najważniejsze, ale to jak produkt przyjmują klienci, czy im
się spodoba, czy zdobędzie uznanie na rynku - skromnie przyznaje Andrzej Wołosz, współwłaściciel
firmy KAM. - Dlatego dla mnie szczególnym wyróżnieniem jest Złoty Medal "Wybór konsumentów",
które otrzymała nasza najnowsza kuchnia Kamduo XL w głosowaniu internautów.
Spośród 15 kolekcji mebli nagrodzonych Złotym Medalem MTP znalazły się nowe, wspaniałe projekty
znanych marek meblowych tj. Forte, Klose czy Ludwik Styl. Ale spośród nich aż 30% konsumentów
wytypowało głównego zwycięzcę - meble kuchenne Kamduo XL.
- Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia - skromnie przyznaje Sylwia Kowalska Mikutel, autorka projektu mebli Kamduo XL. - Meblom kuchennym trudno jest konkurować z
designerskimi fotelami czy krzesłami, bo my w pierwszej kolejności musimy myśleć o funkcjonalnym
połączeniu brył, pogodzeniu wielu różnych funkcj, jakie muszą pełnić meble kuchenne, a dopiero
potem zamykamy je w ciekawy design. Cieszymy się, że udało nam się te wszystkie aspekty połączyć.
Meble KAMduo w dualnej kolorystyce od lat są hitem sprzedażowym spółki z Milejewa. Fabryka,
zatrudniająca obecnie blisko 100 osób, wciąż wprowadza do tej kolekcji nowe zestawienia
kolorystyczne, dodatkowe rozwiązania. Zaletą Kamduo jest bardzo szybki czas realizacji zamówienia nawet do kilkunastu dni, podczas gdy na meble kuchenne u stolarzy trzeba czekać nawet do ośmiu
tygodni. Kolejnym atutem jest technologia. Spółka Meblowa KAM jako nieliczna w Polsce stosuje
specjalne kleje wodoodporne, dedykowane meblom do wnętrz o podwyższonej wilgotności. A to
wszystko nie wpływa na cenę mebli, bo ta jest niezwykle konkurencyjna. Zestaw mebli Kamduo
można kupić już za niewiele ponad 1000 zł.
Spółka Meblowa KAM słynie z wprowadzanych na rynek innowacji.
- Obserwujemy zmiany w społeczeństwie, sposobie życia, sami dzielimy się swoimi doświadczeniami z
życia rodzinnego i tak rodzą się kolejne pomysły - przyznaje Andrzej Wołosz.
Jednym z takich pomysłów było poszerzenie zestawu mebli Kamdou o kącik jadalny: stół i taborety w
tej samej kolorystyce, co ułatwia komponowanie przestrzeni otwartych wnętrz, łączących kuchnię z
salonem. W tym roku natomiast KAM zaskoczył wszystkich pomysłem na linię XL - pierwszych na
rynku mebli systemowych, które uwzględniają wzrost użytkowników.

- W ciągu 35 lat wzrost Polaków zwiększył się o około 7 cm. Aż 20% młodych ludzi ma
wzrost wyższy niż 190 cm - cytuje najnowsze badania Andrzej Wołosz. -

- Trend ten ma ogromne znaczenie w projektowaniu mebli kuchennych. Standardową
wysokość dolnych i górnych szafek, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie
dekady, musieliśmy zatem dopasować do wysokości jej użytkowników.
Osoby, które mają do 170 cm wzrostu mogą z powodzeniem pracować przy blacie
roboczym umiejscowionym na wysokości 86 cm, ale już osobom wyższym wygodniej
będzie przygotowywać posiłki, gdy blat znajdzie się na wysokości 91 cm. W meblach
Kamduo XL, można tę wysokość ustawić za pomocą regulowanych nóżek o wysokości
10 i 15 cm.
Także szafki górne zestawu XL "urosły" i są wyższe od standardowych o 28 cm, co
pozwoliło na zwiększenie ich pojemności aż o 40%. Dzięki temu cała zabudowa w
sposób estetyczny sięga po sam sufit, co dotychczas możliwe było tylko w drogich
meblach na zamówienie.
- Wydaje się, że w produkcji mebli trudno jest odkryć coś nowego, zaskoczyć
konsumentów, ale nam się to udaje i przynosi wiele satysfakcji. Może to nasza
wysoczyzna elbląska ma taką dobrą aurę dla odkrywców. Przecież zaledwie 18 km stąd
we Fromborku Mikołaj Kopernik odkrył, że ziemia obraca się wokół słońca - śmieje się
Andrzej Wołosz.

