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www.atomkuchnie.pl

Olsztyn
ul. Burskiego 28

róg Wilczyńskiego i Krasickiego

tel. 89 541 00 19
kom. 695 771 749

czynne pn.-pt. 10-18
sob. 10-14

Harmonia i piękno 
- kuchnia sercem domu

439214otbr-a -A

już wybudowany 
dobre materiały 
bezpośrednio

Dom 153 m2

Garaż na 2 auta 
Działka 1200 m2

8 min od Olsztyna 
dojazd bez korków 
blisko las i jezioro

DOM DLA CIEBIE
nie przegap okazji

tel. 501 239 735, e-mail: SalusExpo@op.pl

Szukasz dobrej oferty?
Dom - można trzeba obejrzeć!

Może kupisz dom w cenie mieszkania? 
355 tys. zł (+8% VAT)

Zadzwoń! 
CHĘTNIE UDZIELIMY WYCZERPUJĄCYCH INFORMACJI

Kupując jakikolwiek produkt lub usługę, zależy nam, aby
odznaczała się wysoką jakością i jednocześnie atrakcyjną ceną. 
Te same kryteria dotyczą wyboru mebli kuchennych. Możemy
wybierać spośród bogatej oferty gotowych kuchni, które
dostaniemy w korzystnych cenach, albo wybrać meble kuchenne
na wymiar, idealnie dopasowane do naszych wyobrażeń 
- jednak dużo droższe. Czy zatem nie ma możliwości, aby nasza
kuchnia była indywidualnie dopasowana do naszych potrzeb
i równocześnie dostępna w rozsądnej cenie? Kuchnia

w dobrej cenie
R

ozumiejąc potrzeby
klienta i uwzględ-
niając możliwości
finansowe prze-

ciętnego Kowalskiego, pro-
ducenci tworzą coraz to
nowe rozwiązania, odpo-
wiadając na potrzeby kon-
sumentów. Wzbogacają ofer-
tę mebli wysokiej jakości,
jednocześnie obniżając ich
cenę. Czy to w ogóle możli-
we? - Tak, istota tkwi w pro-
cesach produkcyjnych i no-
woczesnej technologii – wy-
jaśnia Andrzej Tomasiak,
ekspert salonu kuchennego

ATOM. - Jeśli  producentem
jest znana i renomowana
firma z doświadczeniem, jest
w stanie istotnie obniżyć
koszty produkcji, zachowu-
jąc jakość produktu. Przy-
kładem tu może być polska
firma Szynaka Meble, która
stworzyła meble pod  marką
moelke kuchnie. Meble te ce-
chuje trwałość i niezawod-
ność oraz najwyższa jakość
użytych materiałów, nato-
miast ustandaryzowanie nie-
których rozwiązań pozwala
na obniżenie kosztów pro-
dukcji – dodaje.

materiałach. Bardzo ważne
w satysfakcjonującym ko-
rzystaniu z kuchni są ele-
menty techniczne, które są
niewidoczne w codziennym
użytkowaniu, jednak to od
nich w dużym stopniu zale-
ży, czy bę-

dziemy zadowoleni z na-
szych mebli, dlatego należy
zwrócić szczególną uwagę
na ich jakość i niezawod-
ność. – Moelke kuchnie sto-

suje podnośniki klapowe
z systemem cichego zamy-
kania – mówi Andrzej To-
masiak.  Dodatkowo szafki
wyposażone są w zawiasy
110 stopni z hamulcem,
a półki zabezpieczone są
przed przypadkowym wysu-
nięciem lub zerwaniem. Wy-

bierając meble do włas-
nego mieszkania, kie-

rować się należy
przede wszystkim

ich jakością. Dzisiaj u reno-
mowanych producentów, ja-
kość ta, dostępna jest w at-
rakcyjnych cenach, przy za-
chowaniu szerokiej palety
kolorów i faktur. Dokonujmy
naszych zakupów rozważ-
nie, dokładnie sprawdzając
producenta, aby móc cie-
szyć się meblami przez wie-
le lat i nie żałować wyboru –
radzi   ekspert. 

kr

To nie sztampa
Nie oznacza to jednak two-

rzenia produktów sztampo-
wych. Zestawy kuchenne
możemy skomponować z po-
nad 300 różnych typów sza-
fek, a dolne szafki możemy
ustawić na nóżkach 10 lub 15
cm, w zależności od naszego
wzrostu, co wpływa na er-
gonomię i wygodę pracy. 

Także uchwyty możemy do-
pasować do indywidualnych
wymagań. Wybierać może-
my zarówno z jedno, jak
i dwupunktowych. - Marka
moelke kuchnie oferuje bar-
dzo szeroką gamę wzorniczą
oraz kolorystyczną produk-
tów – zapewnia Marta Bulik,
ekspert salonu kuchennego
ATOM. - Ilość połączeń fak-
tur, kształtów i kolorów jest
nieco mniejsza niż w przy-
padku mebli na wymiar, da-
lej jednak pozostawia
ogromne możliwości aran-
żacyjne. Możemy wybrać
meble w konkretnym stylu:
nowoczesne lub w wydaniu
retro i ubrać je w kolory pa-
sujące do naszego miesz-
kania i odpowiadające na-
szym upodobaniom. Naj-
ważniejsze, abyśmy wie-
dzieli, co dokładnie nam
się podoba i co chcemy
kupić, gdyż łatwo zagubić
się w tak różnorodnej ofer-
cie – dodaje ekspert. 

Jakość
to podstawa
Wśród dostępnych mate-

riałów moelke kuchnie pro-
ponuje fronty wykończone
w laminacie, folii, okleinie
modyfikowanej dębowej lub
w trwałym akrylu, które ba-
zują na najwyższej jakości

Fot. Moelke

Fot. Moelke

Fot. Moelke


