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KAM szkolił sprzedawców ProLine
Zanim przekona się klienta do zakupu mebli kuchennych, trzeba samemu być
przekonanym do ich zalet. O zaletach i innowacyjnych rozwiązaniach
w najnowszej linii mebli kuchennych ProLine firmy KAM mogli dowiedzieć się
kontrahenci zaproszeni w październiku do fabryki mebli w Milejewie.
KAMmoduł ProLine to nowy system w ofercie mebli kuchennych na wymiar Spółki
Meblowej KAM, który miał swoją premierę podczas tegorocznych targów Meble
w Poznaniu. Linia ProLine powstała na bazie doskonale sprawdzonego
i nagrodzonego Złotym Medalem MTP systemu mebli KAMmoduł.
- Charakterystyczny podział szuflad zaadoptowany został z systemu KAMmoduł,
który zdaniem naszych klientów jest podziałem doskonałym – z dumą podkreślał
Andrzej Wołosz podczas szkolenia dla kontrahentów, którzy są zainteresowani
sprzedażą tego systemu w swoich salonach. – My to nazywamy szufladą sztućcową,
przyprawową i magazynową. W ten sposób wszystkie produkty i akcesoria, z których
się korzysta w kuchni, można bez problemu pomieścić w optymalnie dopasowanych
do nich szufladach.
Charakterystyczną cechą ProLine jest brak tradycyjnych uchwytów, których rolę
pełnią profile zamontowane w korpusie szafek, a nie we frontach, jak ma to miejsce
w typowych meblach kuchennych. Wszystkie szafki typu komodowego czy
słupkowego posiadają uchwyty pionowe, zaś szafki dolne – uchwyty poziome.
Na uwagę zasługuje bardzo przemyślana kolorystyka zestawu ProLine.
Proponowane kolory blatów zostały idealnie dobrane do dostępnych kolorów frontów.
W ten sposób można stworzyć spójny stylistycznie zestaw, w którym dominuje
jednolita kolorystyka.
Kuchnia ProLine zachwyca nie tylko nowoczesnym, minimalistycznym designem, ale
również swoim wnętrzem, które zwiększyło trwałość mebli i komfort ich użytkowania.
Szafki wiszące wyposażone zostały w nowe zawieszki o tzw. czterech punktach
podparcia, dzięki czemu mają jeszcze większą wytrzymałość. Aby wyeliminować
problem uginania się półek, w szafkach o szerokości 90 cm i powyżej wprowadzono
w standardzie piaty punkt podparcia w postaci aluminiowego profilu. Przyszli
użytkownicy kuchni docenią również nowy system otwierania szafek wiszących
okapowych, który działa jeszcze lepiej od dotychczas stosowanych przez KAM
systemów.
Po prezentacji systemu ProLine, kilkunastu uczestników szkolenia zapoznało się
z pozostałymi nowościami w ofercie producenta mebli kuchennych z Milejewa, m.in.
systemem narożnym o wymiarach 80 x 80 cm, półkami podświetlanymi czy nowym
rozwiązaniem szafki cargo, które po raz kolejny dowodzą o innowacyjności firmy
KAM.
Goście mieli także okazję zwiedzić położoną nieopodal salonu firmowego fabrykę
i dowiedzieć się jak produkowane są meble, które na co dzień oferują swoim
klientom. O poszczególnych etapach powstawania mebli na nowoczesnych,
sterowanych numerycznie maszynach o niezwykłej dokładności opowiadał kierownik
produkcji Sławomir Brzeziński.
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- KAM może się pochwalić nowoczesnym parkiem maszynowym i doświadczoną
załogą, dzięki której udaje się realizować nowe linie wzornicze naszych projektantów
i sprawnie realizować zamówienia klientów – przekonywał Sławomir Brzeziński.
Druga część spotkania poświęcona była szczegółowemu szkoleniu z projektowania
kuchni na wymiar z modułów oferowanych w ramach systemu ProLine. Na wszystkie
pytania uczestników odpowiadała projektantka zestawu – Sylwia Kowalska-Mikutel.
- Kuchnia budowana w oparciu o gotowe moduły jest niezwykle prosta i intuicyjna –
przekonywała projektantka. – To niemal jak budowanie z klocków, które łączymy
w odpowiedni sposób. Wiadomo, że idealne budowle powstają tylko z elementów,
które mają dokładne wymiary, idealne krawędzie i są doskonale zmontowane, tak jak
moduły ProLine.
Zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi można pobrać:
www.forestor.pl/kam/szkolenie

Zalety i nowe rozwiązania wprowadzone w systemie ProLine omówił w pierwszej części
szkolenia współwłaściciel firmy KAM Andrzej Wołosz. Fot. Forestor

Spotkanie było okazją do dokładnego przyjrzenia się wszystkim nowościom, jakie producent
wprowadził w swoich kolekcjach mebli. Fot. Forestor
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O poszczególnych etapach powstawania mebli na nowoczesnych, sterowanych numerycznie
maszynach o niezwykłej dokładności opowiadał kierownik produkcji Sławomir Brzeziński.
Fot. Forestor

Charakterystyczną cechą ProLine jest brak tradycyjnych uchwytów, których rolę pełnią profile
zamontowane w korpusie szafek, a nie we frontach, jak ma to miejsce w typowych meblach
kuchennych. Wszystkie szafki typu komodowego czy słupkowego posiadają uchwyty
pionowe, zaś szafki dolne – uchwyty poziome. Fot. KAM
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