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Kuchnia OLIVIA Soft – większy komfort, nowe wzornictwo
Piękne dekory w najmodniejszym odcieniu Sosny Andersen i Saint Tropez
w połączeniu z miękkim domykaniem i bardzo pojemnymi szafkami nie mogą
pozostać niezauważone. OLIVIA Soft zachwyca prostą elegancją
i nowoczesnymi rozwiązaniami podnoszącymi komfort użytkowania kuchni.
OLIVIA to jeden z cieszących się największą popularnością modeli kuchni w ofercie
Spółki Meblowej KAM. Linia ta zdobyła sobie uznanie klientów dzięki nowoczesnemu
designowi podkreślonemu przez dekory w najmodniejszych wzorach drewna,
a wszystko uzupełnione wygodnymi szufladami i pojemnymi szafkami. Debiutująca
właśnie nowa wersja – OLIVIA Soft, która swoją premierę miała na stoisku
producenta z Milejewa podczas targów MEBLE w Poznaniu, zachwyci jeszcze
bardziej. Nie tylko nowymi pięknymi dekorami, z których wykonano fronty mebli, ale
wyposażeniem, dzięki któremu użytkowanie kuchni jest jeszcze wygodniejsze
i bardziej komfortowe. Jeżeli dodamy do tego większą o 40% pojemność szafek
wiszących – do tej pory zarezerwowaną dla modelu KAMduo XL – to otrzymamy
kuchnię niemal idealną.
- W nowej wersji kuchni OLIVIA jest to wszystko, czego użytkownik może oczekiwać
od zabudowy kuchennej – mówi Alicja Gajewska ze Spółki Meblowej KAM
(www.meblekam.pl). – Atrakcyjny wygląd, który wprowadzają przepiękne fronty
z rysunkiem drewna w dwóch nowych wzorach, połączyliśmy z nowoczesnymi
okuciami, które w maksymalny sposób podnoszą komfort użytkowania kuchni.
Wprowadziliśmy również możliwość zabudowy pod sam sufit, bo to rozwiązanie
sprawdziło się w innej z naszych kolekcji.
Saint Tropez i Sosna Andersen to dwie nowe propozycje wzornicze frontów
wykonanych z płyty laminowanej, zaproponowanych w linii OLIVIA Soft. Podobnie,
jak we wcześniejszej OLIVII, fronty mają zintegrowany uchwyt, który w tym modelu
jest aluminiowy. Zupełną nowością dla tej linii jest natomiast zwiększona pojemność
szafek wiszących o 40%, dzięki temu, iż są one wyższe od standardowych o 28 cm.
W ten sposób cała zabudowa kuchenna sięga po sam sufit.
Linia obejmuje ponad 150 szafek, które pozwolą skomponować kuchnię skrojoną „na
miarę” i odpowiadającą potrzebom różnych użytkowników. Również w tym celu
szafki wyposażone są w regulowane nóżki wysokości 10 lub 15 cm, aby można
optymalnie ustawić wysokość blatu roboczego, odpowiednio do wzrostu użytkownika.
Niezależnie od ilości wybranych modułów, producent każdą szafkę wyposaża
w drzwi z miękkim domykaniem w zawiasach. Podobnie jak szafki okapowe
i metalowe szuflady – one również mają zamontowane zawiasy, dzięki którym będą
się cicho i miękko domykały, po lekkim pchnięciu frontu.
- Atrakcyjność kuchni OLIVIA Soft nie kończy się na modnych dekorach – podkreśla
Alicja Gajewska. – Równie atrakcyjne jest jej wnętrze i ono dodatkowo oczaruje
przyszłych użytkowników. Z myślą o nich wprowadziliśmy lekkie i ciche domykanie,
które całkowicie wyeliminowało uciążliwe trzaskanie frontów szuflad czy drzwi
szafek. Wystarczy lekko je pchnąć i wrócą na swoje miejsce.
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Zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi do pobrania:
www.forestor.pl/kam/oliviasoft

1. Elegancko, minimalistycznie i niezwykle modnie – fronty Sosna Andersen połączone z
blatem imitującym beton. Fot. KAM

2. Idealnie skomponowane: ciekawy rysunek drewna dekoru Saint Tropez ze zintegrowanym
uchwytem aluminiowym. Fot. KAM
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