Informacja prasowa | Press release
Spółka Meblowa KAM www.meblekam.pl

W duecie najlepiej!
Dwukolorowe kuchnie wciąż cieszą się popularnością

Pomimo stylistyki opartej na kontraście są spójne i idealnie ze sobą harmonizują, tworząc ponadczasowe aranżacje. Dualne połączenia kolorystyczne przełamują monotonię i wrażenie masywnego monolitu, poprawiając tym samym
nie tylko estetykę, ale i optykę wnętrza. Kuchnia w dwóch kolorach to jeden z
ulubionych - zarówno przez projektantów, jak i użytkowników - tricków aranżacyjnych.

Niewątpliwie to jedno z rozwiązań, które oparły się sezonowości i ulotności trendów
aranżacyjnych. Pomysł połączenia dwóch dekorów na frontach mebli kuchennych
bardzo spodobał się klientom Spółki Meblowej KAM z Milejewa. Kolekcja KAMduo,
w której po raz pierwszy zaproponowano dualną kolorystykę, od kilku lat cieszy się
niesłabnącą popularnością i doczekała się dwóch następczyń: serii KAMduo XL i tegorocznej nowości KAMduo ML - również dwukolorowych.
- W tym roku zaproponowaliśmy atrakcyjne dekory inspirowane najnowszymi trendami wzorniczymi, które, podobnie jak we wcześniejszych seriach, można zestawiać w
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blowej KAM. - Dąb w designerskiej szarej tonacji i niszowy buk, który na pewno przy padnie do gustu zwolennikom wysmakowanej elegancji, tworzą ciekawe duety z
modną połyskującą bielą, szarością i czernią, która coraz śmielej pojawia się w aranżacjach kuchennych nadając im wyrafinowanej elegancji.

Kuchnia w dwóch kolorach
Dominujący dekor inspirowany rysunkiem drewna, który zestawiono z poziomym pasem wykonanym z gatunku w kontrastowej barwie lub z wyrazistym akcentem w monokolorze to pomysł, na którym oparto estetykę kuchni w dualnej kolorystyce. Zachwycające efekty uzyskano poprzez atrakcyjne zestawienia: od wyrazistego zebrano, które można przełamać jasną gruszą, oryginalnej trawy czy swojskiego modrzewia, które doskonale komponują się z ciepłym orzechem, poprzez wysmakowany
dąb sonoma z oryginalną lawą i pinię w trzech odcieniach, której walory wydobywa
towarzystwo np. modnej szarości, do słonecznego złocistego dębu z połyskującą wanilią i tegorocznych nowości: dębu szarego i jasnego buka, których rysunek doskonale podkreśli popularna biel lub prestiżowa czerń.
- Meble kuchenne w dwóch kolorach to rozwiązanie zarówno dla odważnych, jak
i bardziej zachowawczych właścicieli kuchni, ponieważ efekt końcowy zależy od
kombinacji dekorów, na jakie się zdecydujemy - podpowiada projektantka. - Fronty
w dwóch kolorach na pewno ożywią wnętrze, nadając mu bardziej dynamiczny charakter - dodaje.
Przełamanie dominującego dekoru akcentem w innym kolorze to zabieg, który nie tylko podnosi walory estetyczne aranżacji. Dualna kolorystyka to bardzo dobry sposób
na przełamanie wrażenia masywnego monolitu, szczególnie w przypadku zabudowy
pod sam sufit, a poziome pasy w kontrastowej barwie optycznie powiększają kuchnię. To również idealne rozwiązanie dla użytkowników kuchni, którzy nie potrafią zdecydować czy wolą uniwersalną kuchnię w naturalnym rysunku drewna czy jednak
chcieliby modny kolor. Dzięki dualnej kolorystyce mogą połączyć oba trendy, ciesząc
się ponadczasową zabudową wpisującą się w styl nowoczesnej klasyki.
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Aby jeszcze bardziej zaakcentować spójność stylistyczną aranżacji, można dobrać
do niej uchwyty w identycznym kolorze jak ozdobne pasy na frontach szuflad i cokołach meblowych.

W linii KAMduo XL producent nie tylko
wprowadził nowatorski podział wysokości
szuflad, który optymalizuje strefę
przechowywania oraz wiele udoskonaleń
technicznych usprawniających pracę
mebli, ale zaproponował nowy ciekawy
dekor - buk jasny, który może
zapoczątkować renesans tego gatunku.
Tworzy on bardzo wyrazisty duet z
czarnym połyskliwym akrylem. Fot. KAM

Szarość to niezwykle plastyczny kolor,
który obok bieli jest jednym
z najpopularniejszych trendów w aranżacji
wnętrz. Dąb w takim odcieniu doskonale
odnajduje się w kuchniach urządzonych w
stylu nowoczesnej klasyki. Delikatny
dodatek szarego połysku i uchwyty w tej
samej tonacji tworzą spójne i ciepłe w
odbiorze wnętrze. Fot. KAM

Jednolite meble to bezpieczna aranżacja, ale osoby poszukujące bardziej
zindywidualizowanych rozwiązań powinny pomyśleć o kuchni w dualnej
kolorystyce. Nawet nieduże akcenty
kolorystyczne w postaci pasa pod blatem, na górnej zabudowie i cokołów
sprawią, że wnętrze nabierze bardziej
dynamicznego charakteru. Fot. KAM
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Bardziej zachowawczy użytkownicy kuchni
mogą pozostać przy delikatnych kontrastach,
takich jak pinia szampan z wanilią. Jasny odcień drewna zestawiony z równie delikatnym
dekorem w połysku to propozycja dla zwolenników aranżacji wzorowanych skandynawskim minimalizmem. Fot. KAM

Nic nie stoi na przeszkodzie, by
łączyć jasny rysunek drewna
z wyrazistym kolorem. Delikatna
pinia biała w połączeniu z szarością
tworzy odważne, dynamiczne
połączenie. Ważne, aby zachować
umiar, który nie przytłoczy aranżacji.
Fot. KAM

Dąb złocisty w towarzystwie wanilii to
sprawdzony sposób na przytulną i
ciepłą w odbiorze kuchnię. Delikatny
akcent kolorystyczny nie zaburza
naturalnego piękna dekoru, a jedynie
rozświetla wnętrze. To również
sposób na przełamanie wrażenia
masywnego monolitu w przypadku
zabudowy pod sufit. Fot. KAM
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