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Złoty medal
dla zestawu 

W czasie, gdy nasi
olimpijczycy zdobywali
medale na igrzyskach

zimowych w Soczi,
w Poznaniu swój Złoty Medal
wywalczyła Spółka Meblowa

KAM z Milejowa. W imieniu
firmy medal odebrali  Andrzej

Wołosz i Sylwia Mikutel-
-Kowalska. To już piąty Złoty

Medal w kolekcji tego
znanego producenta mebli. 

M
ilejowo
leży niedaleko
Elbląga. W bran-
ży produkcji

mebli funkcjonuje już nazwa
„elbląskie zagłębie meblowe”.
Dzięki Firmie KAM zagłębie
poszerza swój obszar właś-

gają po sam sufit, idealnie
wykorzystując przestrzeń na
przechowywanie naczyń
i sprzętów. — Takich roz-
wiązań brakowało na rynku

go — dodaje Andrzej Wołosz.
— Naszym pomysłem jest
także ciekawy sposób budowy

wyspy, która cieszy się du-
żym powodzeniem wśród
właścicieli domów. kr

sufitowe były dotąd domeną
drogich mebli na wymiar.
Jako pierwsi oferujemy je
w gotowych zestawach
z szybkim czasem realizacji.

Parametry wygodne
dla wysokich  
Szafki górne w zestawie

KAMduo XL są wyższe od
standardowych o 28 cm, co
pozwoliło na zwiększenie ich
pojemności aż o 40 proc. 

A dzięki zastosowaniu w szaf-
kach dolnych regulowanych
nóżek o wysokości 10 i 15 cm
można optymalnie ustawić
blat roboczy, który dla osób
o wzroście powyżej 170 cm
powinien być na wysokości
91, a nie 86 cm, jak to jest
w standardowych kuchniach.

Fronty na wysoki 
połysk i wyspa

Duże zainteresowanie
wzbudził nowoczesny ze-

staw KAMmoduł  Pro-
Line. — Zdecydowaliś-
my się pokazać również
minimalistyczne obli-
cze naszego wzornict-
wa, projektując kuch-
nię z frontami w wy-
sokim połysku akrylu

ze specjalnym profilem
uchwytowym — wyjaś-

nia Sylwia Kowalska-Mi-
kutel, projektantka. 
— Zastosowaliśmy w tej

kuchni wiele naszych roz-
wiązań autorskich, które
zwiększają funkcjonalność
i wykorzystanie przestrzeni
szafek kuchennych np. szaf-
kę narożną z szufladami czy
innowacyjną szafkę typu car-

nie o niewielkie
Milejowo. Tu
w ciągu 20 lat
wyrosła fabryka,
której młody ze-
spół projektowy
zachwyca jury
konkursów wzor-
niczych. 

Złoty medal
dla...
W lutym tego roku do

bogatej kolekcji wyróżnień
dołączył piąty złoty medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Jury zachwycił
innowacyjny zestaw mebli
KAMduo XL. Meble te się-

kuchni w segmencie stan-
dard — wyjaśnia Andrzej
Wołosz, współwłaściciel fir-
my KAM. — Zabudowy pod-

KAMduo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.


