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Polak wybiera meble – KAM mu w tym pomaga
Ponad 40% konsumentów przyznało, że przy wyborze mebli biorą pod
uwagę zdanie dzieci. Jednak wybór zabudowy kuchennej nie jest sprawą
łatwą, o czym swoich klientów przekonuje firma KAM. Dlatego warto
zaufać specjalistom.
Aż 96% Polaków uważa, że dzieci mają wpływ na decyzje zakupowe rodziców
– tak wynika z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Polski
Program Jakości Obsługi. Co ciekawe, ankietowani przyznają, że dzieci (te
powyżej 3 roku życia), mają wpływ na wybór rodziców nie tylko przy kupnie
zabawek, ubrań czy artykułów spożywczych, lecz także w przypadku urządzania
mieszkania – wyboru koloru ścian, sprzętu RTV, a nawet mebli. Liczenie się
z opinią pociech przy zakupie mebli zadeklarowało, za pomocą kwestionariusza
on-line, 42,3% dorosłych respondentów.
Czego mogą oczekiwać dzieci od mebli kuchennych? Że będą ładne, szafki
łatwo się będą otwierać, a w środku czekać będą zaskakujące funkcje tj.
karuzela w szafce narożnej, kosz cargo na kółkach czy sprytny uchwyt na
szufelkę?
- Dzieci, które przychodzą z rodzicami do salonu mebli kuchennych, często
bawią się ekspozycją, jakby wybór mebli kuchennych był zakupem kolejnej
konsoli czy zabawek – przyznaje Alicja Gajewska ze Spółki Meblowej KAM
(www.meblekam.pl). – Rodzice z kolei, widząc radość w oczach dzieci, często
sugerują się ich wyborem.
Kuchnia na miarę potrzeb
Kuchnia służyć będzie przez lata całej rodzinie, ale nasz ekspert radzi, by
prócz własnych preferencji i zdania dzieci, a także porad wyczytanych w
Internecie, podeprzeć się wiedzą i doświadczeniem specjalistów, którzy
oczekiwania domowników pomogą urzeczywistnić w postaci skrojonej na miarę
potrzeb, wygodnej i praktycznej zabudowy kuchennej.
- Dobrze zaprojektowana kuchnia to coś więcej niż tylko ładne meble, chociaż
niewątpliwie musi się ona podobać – mówi Alicja Gajewska. – Po pierwsze
należy dokonać oceny potrzeb użytkowników, a te wynikają z ich stylu życia.
Jeżeli gotujemy posiłki w domu, potrzebujemy nie tylko odpowiedniego sprzętu
AGD, ale również miejsca do przechowywania niezbędnych do tego akcesoriów
i produktów spożywczych. Równie ważna jest ergonomia, żeby nie tracić czasu
na krążenie pomiędzy źle zaplanowanymi poszczególnymi strefami roboczymi
kuchni.
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Na jaką pomoc mogą liczyć klienci firmy KAM? Ten producent mebli z
Milejewa ma w swojej ofercie gotowy zestaw mebli kuchennych – Singiel Plus
z kolekcji OLIVIA. Jest on przygotowany przez doświadczonych projektantów,
którzy ułożyli w logiczną całość to wszystko, czego w kuchni nie może
zabraknąć. Jednocześnie w kolekcji OLIVIA dostępny jest szeroki wybór
indywidualnych rozwiązań, którymi w sposób optymalny do danego wnętrza
i stylu życia domowników można zabudować kuchnię.
Podobnie w innym modelu – KAMmoduł, oferowanych jest ponad 100
modułów szafek podstawowych, z których projektanci potrafią wyczarować
kuchnię do każdego wnętrza, nawet dla największego indywidualisty.
Ułatwią codzienne użytkowanie
W dobrze zaprojektowanej kuchni można spędzić dużo czasu, pod warunkiem
oczywiście, że tego czasu nie marnuje się na czynności zbędne, takie jak
sięganie do trudno dostępnych i niefunkcjonalnych szafek czy walczenie
z zacinającą się szufladą. Proste i praktyczne rozwiązania potrafią ułatwić
codzienne przygotowywanie posiłków, przechowywanie produktów
żywnościowych i niezbędnych akcesoriów kuchennych.
- Producenci mebli mają cały arsenał rozwiązań, które to codzienne
użytkowanie kuchni mają uczynnić przyjemnym i bezproblemowym: ciche
domykanie, szuflady z pełnym wysuwem, pojemne kosze cargo – wymienia
Alicja Gajewska. – KAM poszedł jeszcze dalej i zaproponował (Kam)moduły,
dzięki którym produkty różnej wielkości bez problemu mieszczą się w szafkach
czy szufladach dla nich przeznaczonych.
I tak szuflada na sztućce ma 4 (Kam)moduły, bo tyle dokładnie potrzeba, aby
zmieścił się organizer na łyżki, noże, rolka papieru śniadaniowego czy inne
drobne przedmioty. Szuflada, w której można przechowywać mąkę, cukier czy
ryż w standardowych 1 kg opakowaniach i pojemniki z przyprawami ma 7
(Kam)modułów, aby bez problemu pomieścić te zapasy, a jednocześnie nie
tracić cennej przestrzeni zabudowy kuchennej. Duże garnki, butelka oleju albo
soki w 2-litrowych kartonach idealnie zmieszczą się natomiast w szufladzie
o wysokości 11 (Kam)modułów.
Wygląd równie istotny
I na koniec nie można zapomnieć o preferencjach estetycznych: w jakim stylu
powinna być nasza kuchnia, z jakich materiałów ma być wykonana i oczywiście
w jakim kolorze. I tu na pewno można się liczyć nawet ze zdaniem dzieci, aby
i one dobrze się czuły w kuchni. W przypadku kuchni KAM wybór mają bardzo
duży. Od frontów drewnopodobnych po akrylowane w wysokim połysku. Od
kolorów jasnych, pastelowych po ciemne wybarwienia drewna.
Aby uczynić kuchnię jeszcze ciekawszą, można zdecydować się na połączenia
kolorystyczne. W kuchni KAMduo połączono np. trawę w orzechem, zebrano
z gruszą czy dąb sonoma z lawą. W przypadku modelu KAMduo XL fronty
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drewnopodobne połączono z akrylowanymi, uzyskując ciekawe zestawienia, jak
pinię szampan z wanilią.
Zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi do pobrania:
www.forestor.pl/kam/decyzjezakupowe

1. KAMduo XL, kuchnia nagrodzoną Złotym Medalem MTP zarówno przez fachowe jury,
jak i w głosowaniu na "wybór konsumentów", posiada szafki górne, które w standardzie
sięgają po sam sufit, co czyni je niezwykle pojemnymi i funkcjonalnymi. Są one wyższe od
standardowych o 28 cm, co pozwoliło na zwiększenie ich pojemności aż o 40%. Fot. KAM

2. Kuchnia OLIVIA oferowana jest w postaci gotowego, optymalnie zaprojektowanego
zestawu, ale można ją także dostosować do indywidualnych potrzeb nabywcy. Fot. KAM
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3. Niezależnie od wielkości kuchni, czy jest ona otwarta czy stanowi osobne pomieszczenie,
oferta firmy KAM pozwala optymalnie ją zabudować. Fot. KAM
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