Informacja prasowa KAM
www.meblekam.pl

Połysk akrylu na frontach
przestał być niedostępnym luksusem
Nie trzeba rezygnować z marzeń o pięknej kuchni w wysokim połysku. Nowoczesna i bardzo trwała
technologia akrylowania mebli kuchennych jest teraz dostępna także w polskich meblach w
przystępnej cenie.

Akrylowane meble kuchenne? Pewnie wielu pomyśli, że przez to, iż wyglądają niezwykle nowocześnie
i elegancko, są towarem luksusowym, osiągalnym jedynie dla elit, na który tylko nieliczni mogą sobie
pozwolić. Nic bardziej mylnego – technologia ta świetnie przyjęła się na rynku i jest coraz bardziej
powszechna.
Andrzej Wołosz, właściciel firmy KAM, specjalizującej się w produkcji innowacyjnych mebli
kuchennych, podkreśla, że akrylowane meble kuchenne nie są już tak ekskluzywnym produktem jak
dawniej.
– Obecnie każdy może mieć ładne i praktyczne fronty kuchenne o wysokim połyskuw przystępnej
cenie – tłumaczy Andrzej Wołosz.
W tym roku firma KAM wprowadziła na rynek kuchnie KAMDUO, w których oprócz elementów
laminowanych pojawiają się również te akrylowane. W ofercie jest dostępnych kilka wariantów
kolorystycznych
a
cena
zestawu
zaczyna
się
już
od
1200
złotych.
– W kolekcji KAMduo oferujemy klientom akrylowane elementy w kolorze wanilii i szarym, które
doskonale komponują się z nowymi laminowanymi dekorami w kolorach pinia biała, szampan i
brązowa – tłumaczy projektantka mebli firmy KAM, Sylwia Kowalska-Mikutel.
Dotychczas najpopularniejszą techniką wysokiego połysku w meblach kuchennych było lakierowanie.
Z tą metodą skutecznie konkuruje jednak akryl. Fronty kuchenne pokryte akrylem produkuje się w
znacznie krótszym czasie niż w przypadku mebli lakierowanych a w przypadku gotowych zestawów
KAMduo czas oczekiwania skraca się nawet do kilkunastu dni. To jednak nie jedyna ich zaleta.
– Są one niezwykle praktyczne, znacznie bardziej niż fronty pokryte lakierem. W przypadku akrylu
łatwiej jest utrzymać czystość, a do tego na meblach nie pozostają smugi i odciski palców, a ich
powierzchnię można poddać renowacji – zapewnia Andrzej Wołosz.
Akrylowane fronty są odporne na działanie promieni słonecznych, przez co dłużej wyglądają jak
nowe.
– Wygląd i trwałość to kolejne zalety tej technologii – mówi Andrzej Wołosz.
Warto również dodać, że coraz częściej na korzyść mebli pokrytych akrylem będzie przemawiała
przystępna cena.
Technika akrylowania frontów kuchennych polega na nakładaniu na płytę akrylu, czyli syntetycznego
polimeru. Jednym z pionierów w produkcji frontów w tej technologii w Polsce jest właśnie firma
KAM, która już kilka lat temu wprowadziła na rynek piękne kuchnie KAMmoduł czy KAMactiv z
frontami wykonanymi w technologii akrylowania. Elitarny charakter produkcji firmy podkreśla także
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fakt, że jako jedna z nielicznych do oklejania krawędzi płyty obrzeżem ABS stosuje kleje
wodoodporne, idealne do wnętrz o podwyższonej wilgotności.
– Technologia akrylowania rozwija się bardzo prężnie, a klienci mają do wyboru coraz więcej
konkurencyjnych produktów. Sa to nie tylko frontym, ale również płyty akrylowane stosowane jako
wykończenia ścian, a także blaty. Stawiamy więc na to, co nowocześniejsze i lepsze, a w tym
przypadku na pewno takie będą meble arylowane – podsumowuje Andrzej Wołosz.
Firma KAM planuje dalszy rozwój swoich kolekcji mebli z wykorzystaniem technologii akrylowania.
Już w maju tego roku wprowadza na rynek kuchnię KAMmoduł Pro-Line, której prototyp
prezentowała
na
targach
Meble
Polska
w
Poznaniu.
– Będzie to przełomowy produkt. W tym projekcie akrylem nie tylko będą pokryte fronty kuchenne,
ale nawet blaty będą wykonane z płyty uszlachetnionej białym akrylem – zapowiada Sylwia KowalskaMikutel.
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