Idziemy w świat premium
„Premium” to obietnica czegoś więcej niż przyjęte standardy. Dlatego taką
właśnie nazwę nosi najnowszy system mebli kuchennych KAM. To propozycja
dla wymagających klientów, którzy posłuchają podpowiedzi doświadczonych
projektantów, ale chcą też samodzielnie decydować o wymarzonej kuchni.

Najwyższej jakości okucia, miękko, bezszelestnie domykające się drzwi szafek i fronty
szuflad, a także starannie dopracowana linia wzornicza to efekt pracy projektantów
firmy, która w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Taki jubileusz najlepiej uczcić
prestiżowym systemem mebli kuchennych.
– „Wypuszczając w świat” kolekcję sygnowaną nazwą PREMIUM wiedzieliśmy, że musi
sprostać wysokim wymaganiom, a klienci będą mogli oczekiwać od niej czegoś więcej
niż od przeciętnych mebli – wyjaśnia Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka firmy
KAM. – Myślę, że sprostaliśmy temu zadaniu, co potwierdzili nasi pierwsi recenzenci
na targach w Poznaniu.
Nowa linia powstała na bazie systemu KAMmoduł, którego największym atutem jest
autorski, modułowy podział szuflad o optymalnie dopasowanej przestrzeni użytkowej
do przechowywanych w nich akcesoriów i produktów. W systemie PREMIUM
producent podpowiada, jaką idealną wysokość powinny mieć poszczególne szuflady,
ale to klientom pozwala zdecydować, które z tych szuflad i w jakiej ilości będą
potrzebne w ich kuchni. To przyszły użytkownik mebli wspólnie z projektantem
stworzy zestaw mebli na miarę własnych potrzeb.
– W linii KAMmoduł wyliczyliśmy, jaką optymalną wysokość muszą mieć poszczególne
szuflady, aby bez problemu można w nich przechowywać akcesoria i przedmioty
kuchenne, i maksymalnie wykorzystać jej przestrzeń – tłumaczy projektantka. – Teraz
dodatkowo pozwalamy naszym klientom zdecydować, jaki układ szuflad jest dla nich
najbardziej korzystny. Można pozostać przy najczęściej spotykanym rozwiązaniu, czyli
jednej szufladzie na sztućce, jednej na przyprawy i wysokiej “magazynowej”. Klient
może jednak zmienić ten układ, jeśli woli na przykład dwie pojemne szuflady
magazynowe, w których zmieści się duży garnek, butelka oleju czy sok w dwulitrowym
kartonie. A może potrzebuje więcej mniejszych szuflad na sztućce i drobne akcesoria?

To klient zdecyduje, jaki układ szuflad jest dla niego najbardziej korzystny: tradycyjny
z trzema różnymi wysokościami szuflad, a może woli dwie pojemne szuflady ?
magazynowe?, albo kilka mniejszych na sztućce i drobne akcesoria. Fot. KAM

Modny akcent w wersji premium
Wybór układu szuflad to nie jedyny ukłon w stronę personalizacji mebli kuchennych.
Podobnie, jak w innych kolekcjach firmy KAM, klient może wybrać dekor frontów i
rodzaj uchwytów, a nawet kolor akcentujący uchwyt wpuszczany.
– To ciekawe rozwiązanie dla osób, które lubią kolory we wnętrzu, ale preferują
niewielkie akcenty a nie kolory na wielkich powierzchniach. Teraz mogą wybrać
stonowane, jednobarwne fronty czy rysunek drewna i ożywić je kolorowym akcentem
w postaci wkładki pod uchwytem. Kolor ten można powtórzyć w innych dodatkach,
aranżując spójne stylistycznie wnętrze – podpowiada projektantka.
W systemie PREMIUM szczególny nacisk położono na estetyczne i staranne
wykończenie mebli. Wszystkie widoczne krawędzie korpusu są wykończone obrzeżem
w kolorze lub dekorze frontu.

– To absolutna nowość w naszej ofercie – podkreśla Sylwia Kowalska-Mikutel. – Nawet
jeżeli zdecydujemy się na front w połysku, to krawędzie szafki też będą oklejone takim
obrzeżem, co wprowadza doskonały efekt wizualny, dostępny tylko w meblach
kuchennych z najwyższej półki.
W przypadku linii PREMIUM ważne jest także to, co kryje się w konstrukcji mebli i
pozostaje niewidoczne na zewnątrz. Estetyczne podpórki zabezpieczające półki przed
wysunięciem, nowe bardziej wytrzymałe zawieszki szafek wiszących czy znany już z
innej prestiżowej linii – ProLine piąty punkt podparcia, eliminujący uginanie się półek
w szafkach o szerokości powyżej 80 cm, to rozwiązania, które znacznie zwiększają
żywotność mebli. Komfort ich użytkowania zapewniają nowoczesne okucia BLUM,
dzięki którym fronty szuflad otwierają się i domykają delikatnie i bezszelestnie, a drzwi
szafek nie wydają najmniejszego odgłosu podczas domykania.

W kuchniach zdominowanych przez minimalistyczne fronty bez uchwytów, nowe,
subtelne i niezwykle eleganckie uchwyty zwracają na siebie uwagę. Fot. KAM

