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Jej wysokość: zabudowa kuchenna
KAMduo XL i Olivia Soft najlepiej sprzedającymi się systemami mebli

Można „dyskutować” z gustami i nie ulegać obowiązującym trendom, ale
statystyk nie da się oszukać. Zabudowa pod sufit to najpopularniejsze
rozwiązanie

w

aranżacji

z najskuteczniejszych,

aby

mebli
optymalnie

kuchennych.

Dodatkowo,

zagospodarować

nawet

jedno
niedużą

kuchnię.

Mała kuchnia … duży problem, zwłaszcza dla użytkowników, którzy chcieliby się
w niej poręcznie zagospodarować i w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji. Ale
i z tą niedogodnością można sobie poradzić, zabudowując dostępną przestrzeń nie
tylko w szerz, ale również do góry. Okazuje się, że właśnie to rozwiązanie najczęściej
wybierają klienci Spółki Meblowej KAM.
Statystyki sprzedażowe za rok 2016 producenta mebli kuchennych z Milejewa
pokazują, że największym zainteresowaniem cieszyły się dwa systemy mebli:
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KAMduo XL i Olivia Soft. W czym tkwi ich atut? Oba pozwalają zaaranżować
zabudowę kuchenną aż pod sam sufit.
- Od kilku sezonów naszym hitem sprzedażowym jest linia KAMduo XL, ale w tym
roku takim samym powodzeniem wśród klientów cieszył się system Olivia Soft –
potwierdza Alicja Gajewska ze Spółki Meblowej KAM. – Systemy są utrzymane
w nieco odmiennej stylistyce, mają inny design i oferowane są w innych dekorach,
ale

w

obu

proponujemy

klientom

możliwość

zabudowania

pojemnymi

i funkcjonalnymi szafkami całej ściany do wysokości sufitu.
Po raz pierwszy możliwość zwiększenia standardowej wysokości szafek wiszących
(72 cm) do 100 cm wprowadzono w systemie KAMduo XL. Dzięki temu pojemność
tych szafek wzrosła o 40%, a klienci szybko przekonali się do nowego, praktycznego
rozwiązania. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, a także Złoty
Medal – Wybór Konsumentów to dowód na to, że producent skutecznie odpowiedział
na oczekiwania nabywców kuchni. Dlatego możliwość tę zaproponował również
w systemie Olivia Soft.
Drugim pomysłowym rozwiązaniem dostępnym w obu liniach mebli, które przekonało
klientów firmy KAM, są szafki dolne wyposażone w regulowane nóżki w wysokości
10 lub 15 cm. Dzięki nim można optymalnie ustawić wysokość blatu roboczego,
odpowiednio do wzrostu użytkownika.
- Oba systemy mebli wyposażamy w nowoczesne szuflady z pełnym wysuwem, co
ułatwia dostęp do przechowywanych w nich akcesoriów kuchennych, naczyń czy
zapasów - mówi Alicja Gajewska. – Zarówno szuflady, jak i szafki wyposażone są
w zawiasy z miękkim domykaniem, dzięki którym domykają się cicho i delikatnie po
lekkim pchnięciu frontu.
System Olivia Soft oferowany jest w trzech dekorach drewnopodobnych: sosna
Andersen, dąb Saint Tropez oraz dąb złoty. Z kolei design systemu KAMduo XL
opiera

się

na

duetach

kolorystycznych

uzyskanych

z

połączenia

dekoru

inspirowanego rysunkiem drewna i połyskującego akrylu w kolorze waniliowym lub
szarym.
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Nawę niedużą wnękę
przeznaczoną na aneks kuchenny
można w pełni wykorzystać
zabudowując ją wysokimi szafkami
z systemu KAMduo XL. Fot. KAM

W linii KAMduo XL w miejsce jednego
rzędu wysokich szafek górnych
wprowadzono możliwość zabudowy z
dwóch rzędów mniejszych szafek. W
obu przypadkach zyskuje się sporą
powierzchnię do przechowywania. Fot.
KAM

Urokliwe gatunki drewna i wysokie
pojemne szafki górnej zabudowy
okazały się atutami kuchni Olivia Soft.
Fot. KAM

Linia Olivia Soft obejmuje ponad 150
szafek, które pozwolą skomponować
kuchnię skrojoną „na miarę” i
odpowiadającą potrzebom różnych
użytkowników. Fot. KAM
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