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Bielszy odcień bieli
Nowość: system mebli kuchennych KAMmono

Śnieżną biel błyszczących frontów nowego zestawu KAMmono można
przełamać

uchwytami

w

kolorze

czarnym

lub

pozostać

w

estetyce

minimalistycznej bieli. Moda na nią wciąż nie przemija, a nowe propozycje
rodzimych producentów mebli kuchennych, wsłuchanych w potrzeby klientów,
wskazują na to, że trend ten utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas.

Ma niesłabnącą siłę przebicia i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie
utraciła dominującą pozycję w modnych stylizacjach kuchennych. Biel zagościła
w kuchniach i sercach Polaków, którzy zainspirowani estetyką skandynawskiego
minimalizmu, w podobnym duchu aranżują swoje wnętrza. Kochamy biel, bo jest
klasyczna i uniwersalna, a dzięki temu ponadczasowa i dobrze się prezentuje
w każdej stylizacji. Biel nie wyczerpała jeszcze swojego spectrum niuansów odcieni
i potrafi zaskoczyć nowym, świeżym wybarwieniem.
-

W

najnowszym

systemie

mebli

kuchennych

KAMmono,

który

w

lipcu

wprowadziliśmy do oferty firmy KAM, zaproponowaliśmy biel o bardzo intensywnym
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nasyceniu i doskonałym stopniu połysku - mówi Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka Spółki Meblowej KAM. - Zabudowa meblowa zaaranżowana w tak
wyrazistym odcieniu bieli sprawi, że wnętrze wyda się bardziej zadbane,
uporządkowane i nieskazitelnie czyste.
Biel jest świeża, szykowna i elegancka. Sprawia, że zabudowa meblowa nabiera
większego rozmachu, a pomieszczenie wydaje się bardziej przestronne. Kolor biały
odbija światło, dzięki czemu optycznie powiększa wnętrze. Błyszcząca na frontach
mebli biel potrafi rozświetlić każde pomieszczenie i dobrze się prezentuje, zarówno
w naturalnym, jak i sztucznym oświetleniu.
- Kuchnia stała się bardzo ważną przestrzenią w naszych wnętrzach, dlatego
przestaliśmy ją izolować i otworzyliśmy na część dzienną. A to z kolei wymaga
niezwykłej staranności w doborze dekorów - wyjaśnia projektantka. - Muszą nie tylko
pięknie się prezentować, ale jak najdłużej zachować swój estetyczny wygląd.
Podwyższona odporność na zarysowania nowych frontów pozwoli długo cieszyć się
nieskazitelną powłoką połyskującej bieli.
Jest kwintesencją prostoty i elegancji, jednak nadmiar bieli może zepsuć aranżację kuchnia będzie wyglądać zbyt surowo. Dominującą biel warto przełamać elementami,
które ocieplą wnętrze, a w tej roli najlepiej sprawdza się drewno. W nowej linii
KAMmono białe błyszczące fronty idealnie komponują się z blatem w kolorze
ciepłego drewna. Aby ożywić aranżację można dodatkowo zdecydować się na
uchwyty w kolorze czerni - takie kontrastowe zestawienie dynamizuje przestrzeń.
Można również pozostać w stylistyce delikatnej bieli i wybrać uchwyty w tym samym
kolorze, co fronty.
Linia mebli kuchennych KAMmono zachwyci nie tylko piękną bielą frontów, ale
również rozwiązaniami podnoszącymi komfort codziennego użytkowania mebli:
zawiasy i prowadnice szuflad wyposażono w system cichego domykania, półki
w szafkach wiszących są zabezpieczone przed wysunięciem a szuflady, pomimo
wyjątkowo cienkich boków, mają zwiększoną wytrzymałość na obciążenie.
W systemie wprowadzono również nowy typoszereg szafek wiszących, które
oferowane są w dwóch wysokościach: ekonomicznej 61 cm lub wysokiej 90 cm,
dzięki której szafki górnej zabudowy są bardziej pojemne.
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W systemie KAMmono można zdecydować się na uchwyty w tym samym kolorze, albo przełamać biel
frontów uchwytami w kolorze czarnym. W obu wersjach kuchnia prezentuje się szykownie. Fot. KAM

Materiał zdjęciowy można pobrać:
http://forestor.pl/wp-content/uploads/2018/07/KAMmono.zip
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