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Marzy ci się kuchnia, w której wszystko do siebie pasuje,
zagospodarowany jest każdy wolny centymetr, a mimo to
zostaje sporo przestrzeni do życia? Wcale nie musisz robić
kuchni pod wymiar. Obecnie studia mebli kuchennych mogą
zaprojektować kuchnię w oparciu o gotowe szafki, co także
obniży koszty i skróci czas realizacji takiego zamówienia.
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Harmonia i piękno
- kuchnia sercem domu
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półki szklane w witrynach.
Śmiało więc możemy mówić,
że są to kuchnie z naprawdę
wysokiej półki.

Autorskie patenty

Blaty

W

ymarzona kuchnia z lakierowanego MDF
za cenę 10
000 zł może się okazać zbyt
droga. Nie znaczy to jednak,
że musisz rezygnować z marzeń. Istnieje rozwiązanie,
które pozwala nie tylko przy zachowaniu wysokiej
jakości mebli - zmniejszyć
koszty realizacji, ale także
skrócić czas oczekiwania na
realizację zamówienia. Po

wykonaniu pomiaru wystarczy, niczym z klocków, dopasować odpowiednie moduły korpusów szafek, dobrać ich szerokość i wysokość
do wielkości i kształtu pomieszczenia.

Kammoduł

- Jest to możliwe dzięki
systemowi Kammoduł – wyjaśnia Andrzej Tomasiak,
ekspert salonu kuchennego
ATOM. - Na przykład w na-

szej ofercie jest aż
140 różnych szafek
dolnych i górnych, pod zabudowę piekarnika, okapowych itp.
Dostępne są także szafki
narożne z koszami, czy bardzo funkcjonalna szafka spiżarniana. Do tego możemy
dobierać odpowiednie fronty wykonane na bazie 18-mi-
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limetrowej płyty austriackiej firmy Egger
oraz z płyty MDF akrylowanej
w wysokim połysku. Krawędź
oklejona jest przy pomocy
wodoodpornego kleju poliuretanowego obrzeżem ABS
grubości 2 mm w kolorze
frontu – dodaje nasz ekspert.
Gama kolorystyczna wciąż
się poszerza. W ofercie znajdziemy wzory drewnopodobne np. dąb sonoma, dąb
cassino, czy
egzotyczny
mali wenge, ale także
nowoczesne,
wysokopołyskowe akryle
w modnych
barwach białym, wanilii
lub czarnym.
Wielu
klientom
podoba się
nasz pomysł
łączenia na
jednym froncie
tych dwóch technologii
uszlachetniania tj. drewnopodobnego laminatu i wysokopołyskowego akrylu – zauważa Andrzej Tomasiak.
Obecnie w ofercie jest
osiem płyt drewnopodobnych i 10 akryli w wysokim
połysku.

A co z blatami? Trudno
zdecydować, gdy projektant
pokazuje nam gruby wzornik. - Wybraliśmy więc dziesięć modnych kolorystyczne
blatów, idealnie komponujące się z proponowanymi
barwami frontów kuchni
Kammoduł.

Ile kosztuje
taka kuchnia?

Zdecydowanie mniej niż wykonana z identycznych komponentów zamówionych pod
wymiar w hurtowni. Za stosunkowo niską cenę otrzymamy wysokiej jakości gotowe szafki, które składają się
z korpusów i frontów i wyposażone są już w niezbędne, zaawansowane tech-

nicznie akcesoria, zawiasy Clip
Top Blumotion, szuflady na
prowadnicach tandembox
z pełnym wysuwem i miękkim domykaniem, podnośniki Aventos, podnośniki gazowe, uchwyty, kosze cargo,

Bezpieczna

Producent mebli systemowych Kammoduł zadbał o to,
by jego szafki zarówno w trakcie montażu jak i podczas
użytkowania były jak najbardziej funkcjonalne, ergonomiczne i bezpieczne (np. półki w szafkach zabezpieczone
są przed wysuwaniem). Ich
montaż odbywa się w sposób
bardzo prosty. Każdy element
szafki jest dokładnie spasowany a w zestawie skompletowane są wszystkie potrze-
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Kuchnie Kammoduł wyróżniają się nowatorskimi
i autorskimi rozwiązaniami. Naszym patentowanym rozwiązaniem jest m.in. rewelacyjny system podziału szuflad
o dokładnie przemyślanej
i zoptymalizowanej wysokości, dostosowanej do najczęściej przechowywanych produktów. Dzięki temu nie marnuje się cennej powierzchni
wnętrza mebli – mówi Andrzej Tomasiak.

bne elementy, w tym również nóżki czy zawieszki regulowane w trzech płaszczyznach. kr

