Najwyżej położona fabryka w regionie
W marcu ruszyły prace budowlane, a już jesienią planowane jest ukończenie
nowej hali produkcyjnej Spółki Meblowej KAM z Milejewa. Inwestycja pozwoli
zwiększyć dotychczasową produkcję mebli kuchennych, poprawić ich jakość i
wprowadzić do oferty kolejne nowe kolekcje.
Do dwóch najwyższych punktów Wysoczyzny Elbląskiej: góry Milejowskiej (197 m) i
góry Srebrnej (198 m) wkrótce dołączy kolejny, tym razem nie będący jednak dziełem
natury. Nowa hala produkcyjna Spółki Meblowej KAM w Milejewie – z podłogą
znajdującą się na poziomie 187 m n.p.m. – będzie najwyżej położoną fabryką w
regionie.
Rok 2016 jest dla spółki KAM, producenta mebli kuchennych, wyjątkowy. Firma
świętuje jubileusz 25-lecia swojego istnienia. To będzie również ważny rok dla zakładu,
który znacząco zwiększy swoje zaplecze produkcyjne. Przy starej hali o powierzchni 7
tys. m2, w której dotychczas odbywała się produkcja i znajdował się magazyn, zostanie
wybudowana nowa hala, licząca ponad 3 tys. m2. Prace budowlane rozpoczęły się
wiosną, a ich ukończenie ma nastąpić w październiku br., kiedy to planowany jest
odbiór techniczny obiektu.

– W nowej hali, która będzie połączona ze starą halą produkcyjną i magazynem,
powstaną nowe ciągi produkcyjne – wyjaśnia Andrzej Wołosz, współwłaściciel Spółki
Meblowej KAM. – Chcemy je zautomatyzować, żeby linia produkcyjna była bardziej
zmechanizowana. Pozwoli to odciążyć pracowników.
Nowa hala produkcyjna z nowoczesną linią technologiczną pozwoli znacznie zwiększyć
dotychczasowy wolumen produkcji. Dzięki niej możliwe będzie także wprowadzenie
nowych kolekcji, które dodatkowo urozmaicą portfolio firmy KAM. Znajdują się w nim
zarówno gotowe meble systemowe, jak i kuchnie studyjne, projektowane na
zamówienie klientów.

W marcu na plac budowy weszła ekipa budowlana. Rozpoczęto prace ziemne i
wylewanie ław fundamentowych. fot. KAM
Nowe ciągi produkcyjne pozwolą także położyć jeszcze większy akcent na jakość mebli.
– Nowa hala pozwoli nam zwiększyć produkcję i poprawić jej jakość, która obecnie jest
kluczowym elementem zwiększającym przewagę konkurencyjną na rynku – mówi
Andrzej Wołosz. – Nie może się to jednak odbyć kosztem pracowników, tylko maszyn,
bo to one mają wykonać tę pracę lepiej.

W związku z rozbudową zakładu i zwiększeniem produkcji, planowane jest także
zwiększenie dotychczasowej załogi i zatrudnienie nowych pracowników.

Nowa hala ukończona zostanie w październiku i będzie najwyżej położoną fabryką w
regionie. fot. KAM

**********
Istniejąca od 1991 roku Spółka Meblowa KAM z małego warsztatu rzemieślniczego
zatrudniającego kilku pracowników, w ciągu 25 lat przekształciła się w prężnie
działająca fabrykę mebli kuchennych. W usytuowanym w Milejewie (woj. warmińskomazurskie) zakładzie produkowane są meble kuchenne na zamówienie, jak i serie
wzornicze sprzedawane w gotowych zestawach. KAM jest zdobywcą wielu
prestiżowych nagród za udane rozwiązania wzorniczo-funkcjonalne, np. Medalu ?
Wyróżniony Wyrób? na Międzynarodowych Targach w Szczecinie w 2000 r. za prostotę
formy i estetyczne rozwiązanie trzonu kuchennego, Złotego Medalu MTP 2007 za
zabudowę kuchenną z nowoczesną spiżarnią KAMSigma, Złotego Medalu MTP 2012 za
opatentowany, nowatorski, modułowy podział szuflad zastosowanych w meblach

KAMmoduł, Złotego Medalu MTP 2014 – Wybór Ekspertów i Złotego Medalu MTP 2015
– Wybór Konsumentów dla mebli KAMduo XL, pierwszych mebli pod sufit. W latach
2002 i 2007 firma otrzymała tytuł Lidera Przedsiębiorczości Ziemi Elbląskiej i
Braniewskiej a w 2007 r. została wyróżniona w rankingu WEHIKUY CZASU w woj.
warmińsko-mazurskim, promującym najbardziej dynamiczne, tworzące miejsca pracy i
wiarygodne finansowo przedsiębiorstwa. Dwukrotnie też – w latach 2008 i 2012
– otrzymała tytuł Gazeli Biznesu.
Oprócz licznych salonów sprzedaży i punktów partnerskich na terenie kraju, KAM
sprzedaje swoje meble na rynki zagraniczne, głównie do Skandynawii, Francji, do
krajów Bałtyckich oraz południowych sąsiadów Polski.

