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Nowość KAM: kuchnia w kolorze szafranu
Nam kojarzy się głównie z przyprawą, w Indiach natomiast uchodzi za
uosobienie piękna i jest oficjalnym kolorem szat buddyjskich. Szafran znalazł
nowe zastosowanie w naszych kuchniach – tym razem jednak nie zadba
o nasze podniebienie, ale doznania estetyczne jako oryginalne wybarwienie
frontów.
Szafran to przyprawa, która nada intensywnego koloru naszym posiłkom, albo ….
naszej kuchni. To nowe, ciekawe wybarwienie frontów właśnie wprowadziła do swojej
oferty Spółka Meblowa KAM z Milejewa (www.meblekam.pl). Odważny szafranowy
kolor, który mocnym akcentem wyróżnia się na tle dominujących obecnie kuchni
z frontami w kolorze białym, szarym lub drewnopochodnych, to propozycja dla
znawców dobrego designu i osób oczekujących niebanalnych pomysłów, które nie
chcą kopiować popularnych rozwiązań.
- Szafran to najdroższa przyprawa świata, ceniona ze względu na smak i swoje
właściwości barwiące. My również doceniliśmy jego przepiękną, intensywną barwę
i postanowiliśmy „doprawić” nim nasze kuchnie – mówi Alicja Gajewska ze Spółki
Meblowej KAM. – Mamy oczywiście świadomość, że jest to oferta niszowa,
zarezerwowana dla koneserów i indywidualistów, którzy oczekują czegoś więcej niż
podążanie za panującymi trendami.
Nie tylko Hindusi docenili niezwykłą barwę szafranu. Kolor ten doskonale prezentuje
się w zestawie przygotowanym przez projektantów firmy KAM. Nie przez przypadek
szafranowe fronty zastosowano w kuchni z linii KAMPlus, czyli prestiżowych meblach
przygotowywanych na indywidualne zamówienie klientów. Mały, zgrabny zestaw w
orientalnym kolorze to propozycja raczej nie do loftów czy dużych, industrialnych
wnętrz, ale niedużych pomieszczeń z charakterem. Szafranowe fronty nadadzą
koloru kawalerce, mieszkaniu studenckiemu, kuchni w hostelu czy zainspirują przy
kubku kawy pracowników w firmie.
- Kolekcja KAMPlus jest już bardzo ceniona, głównie przez odbiorców
zagranicznych, z powodu wyrafinowanych rozwiązań wzorniczych i wielu możliwości
aranżacyjnych pozwalających na duże zindywidualizowanie zabudowy kuchennej –
przyznaje Alicja Gajewska. – Mocny kolorystyczny akcent powinien zwrócić na nią
uwagę odbiorców, którzy nie boją się kolorów we wnętrzach, ale jednocześnie
oczekują wysokiej jakości mebli.
Oprócz nietuzinkowego koloru w nowej kuchni uwagę zwracają bardzo ciekawe
uchwyty w postaci gałki o oryginalnym kształcie. Kam zaproponował subtelne,
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a jednocześnie bardzo designerskie gałki, które wspólnie z frontami w szafranowym
odcieniu tworzą niepowtarzalną kompozycję. To również odwrót od panującego
obecnie trendu na fronty bez uchwytów lub z popularnymi relingami. W swojej
aranżacji KAM udowadnia, że idealnie dobrane uchwyty podkreślą styl kuchni
i nadadzą jej niepowtarzalnego rysu.
Kolejną oznaką dobrego smaku, ale również potwierdzeniem niezwykłej dbałości
o szczegóły firmy KAM, są widoczne boki korpusu szafek wykonane w tym samym
kolorze co fronty. Atrakcyjnie prezentuje się również połączenie szafranu z dekorem
drewnianym, który wykorzystano jako element dekoracyjny na ścianie, ale również
boki wiszących półeczek i szafki górnej. Do szafranowych frontów i akcentów
drewnianych idealnie dobrano blat w kolorze szarego marmuru i do kompletu cokoły
w kolorze szarym. Całość prezentuje się niezwykle elegancko i tworzy spójną
kompozycję kolorystyczną.
Kuchnia zachwyci nie tylko pięknym, oryginalnym kolorem szafranowym
i wyszukanymi uchwytami, ale również komfortem użytkowania zarezerwowanym dla
zabudowy z linii KAMPlus. Zastosowano tu nowoczesne okucia i systemy
spowalniające zamykanie, dzięki którym fronty domykają się bezgłośnie. Wygodę
podnoszą również szuflady TANDEMBOX z pełnym wysuwem i zintegrowanym
cichym domykaniem.

Mały, zgrabny zestaw idealny do niewielkiej kuchni. Fronty w nowym odcieniu szafranowym
uzupełniają oryginalne uchwyty. Pozbawiona ich szafka górna otwiera się na dotyk dzięki
elektrycznemu podnośnikowi Aventos. Fot. KAM
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