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Fronty witrynowe znów są trendy
Fronty witrynowe znów powracają do kuchni i to nie tylko w klasycznych
projektach mebli. Do wnętrz nowoczesnych KAM ma ciekawą propozycję
frontów, gdzie połowę stanowi szklana witryna, a drugą część – laminowana
lub akrylowana płyta.
Styczniowe targi Living Kitchen 2015 w Kolonii potwierdziły, iż producenci mebli
kuchennych promują w swoich kolekcjach przede wszystkim kuchnie otwarte na
salon. Wśród proponowanych przez nich rozwiązań dominowały atrakcyjne
zabudowy z wyspą albo półwyspem, a także stoły jadalne połączone z blatami
roboczymi, czyli kuchnie, których nie trzeba zamykać za ścianą i oddzielać od strefy
reprezentacyjnej domu, ale można się nimi pochwalić na równi z salonem. W takich
kuchniach projektanci najchętniej widzą proste, minimalistyczne fronty, głównie
w bieli, szarości i dekorach drewnopochodnych, ale proponują również fronty
witrynowe. Ich miejsce zarezerwowane jest nie tylko dla szafek górnych, lecz także
jako wykończenie wyspy kuchennej.
- Tak naprawdę fronty witrynowe nigdy nie przestały być modne i jest spora grupa
klientów, którzy chętnie widzą je w swoich kuchniach – mówi Alicja Gajewska ze
Spółki Meblowej KAM z Milejewa (www.meblekam.pl). – Fronty witrynowe są bardzo
atrakcyjne wizualnie, a ponadto optycznie powiększają pomieszczenie, co
przekonuje zwłaszcza posiadaczy małych kuchni. W połączeniu z odpowiednim
oświetleniem tworzą niepowtarzalny klimat.
Producent z Milejewa proponuje fronty witrynowe w wersjach ze szkła jasnego lub
mlecznego, czyli te, które cieszą się największą popularnością. W kolekcji mebli
KAMplus dostępne są również fronty witrynowe wykonane ze szkła o różnej fakturze,
które jest zamknięte w ramce aluminiowej lub inox. W zależności zatem od rodzaju
wybranego szkła, można całkowicie wyeksponować lub tylko delikatnie
zaakcentować zawartość szafki.
Szkło, którego używa się do produkcji frontów witrynowych, jest trwałe, odporne na
wysokie temperatury i, co istotne w późniejszym użytkowaniu kuchni, łatwe
w utrzymaniu czystości. Dzięki nowoczesnym okuciom, nabywca sam może
zdecydować, w jaki sposób chce otwierać taką szafkę. Fronty witrynowe mogą być
bowiem unoszone do góry podnośnikiem gazowym lub otwierać się klasycznie na
zawiasach.
Ciekawym pomysłem firmy KAM są fronty półwitrynowe, proponowane w kolekcji
KAMduo i KAMduo XL. Nie mają one standardowej formy, spotykanej najczęściej
w tego typu frontach, czyli metalowej czy drewnianej ramki ze szkłem w środku, ale
połowa frontu wykonana jest ze szkła, natomiast druga z płyty wykończonej dekorem
lub akrylowanej. Front taki będzie na pewno efektownym akcentem wyróżniającym
kuchnię, zwłaszcza gdy dominują w niej proste bryły mebli i jednolita kolorystyka.
- Pomysłów na wyróżnienie zabudowy kuchennej jest wiele – przyznaje Alicja
Gajewska. – W dobie otwartych kuchni, zależy nam na tym, aby meble były
nietuzinkowe, doskonale współgrały z zabudową salonu czy jadalni i robiły wrażenie,
nawet jeżeli nie są to meble z najwyższej półki. Jednym ze sprawdzonych sposobów
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jest na pewno witryna, za którą można wyeksponować elegancką zastawę czy
designerski sprzęt kuchenny. Niewątpliwą zaletą witryn jest również to, iż pasują
zarówno do dekorów drewnopochodnych, jak i frontów lakierowanych czy
akrylowanych.

Zdjęcia do pobrania:
www.forestor.pl/kam/witryny

Fot. 1 Front Luna violet i biały zestawiono z szafkami witrynowymi, co nadało kuchni
lekkości. Fot. KAM

Fot. 2 Fronty witrynowe mogą być unoszone do góry podnośnikiem gazowym lub otwierać
się klasycznie na zawiasach. Fot. KAM
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Fot. 3 Połowa frontu wykonana jest ze szkła, natomiast druga z płyty wykończonej dekorem
lub akrylowanej, to ciekawa forma frontów witrynowych proponowana w kolekcji KAMduo.
Fot. KAM

Fot. 4 Kuchnia OLIVIA wyróżnia się frontami w przepięknych dekorach drewnianych.
Urozmaiceniem prostych frontów może być szafka witrynowa. Fot. KAM

Fot. 5 Fronty witrynowe są zarezerwowane nie tylko dla szafek górnych. Doskonale
sprawdzą się również jako wykończenie wyspy kuchennej. Fot. KAM
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