»... je izjava, ki jo pri Nolte Küchen lahko vzamete
popolnoma dobesedno in ki mene, kot načrtovalko,
vsak dan znova navdušuje.
Tukaj najdete vse, da lahko uresničite svoje sanje –
za praktično vsak žep in vsako zahtevo – vedno v
najboljši kakovosti Made in Germany.
Prav res za življenje v kuhinji!«

www.nolte-kuechen.de

Za življenje v kuhinji ...

Tętno życia w kuchni.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zaradi tiska in fotografskih danosti so lahko barvni toni v tem katalogu malenkost
drugačni od originalnih. Varščina 5 €

Žurnal kuhinj 2018

Katalog kuchni 2018

„ ... to stwierdzenie, które w przypadku Nolte Küchen
można potraktować dosłownie, i które mnie jako
projektantkę zachwyca codziennie na nowo.
Jest tu wszystko, co potrzebne, aby powstała wymarzona kuchnia – na prawie każdy budżet i spełniająca wszelkie wymogi oraz zawsze w najlepszej jakości
made in Germany.
Dla radości życia w kuchni!”

VF-KJ18-SLO
Zmiany techniczne zastrzezone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przedstawione w niniejszym katalogu mogą się
nieznacznie róznić od oryginalnych kolorów. Opłata ochronna 5 €

življenje
v kuhinji.

Radość życia w kuchni ...
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Kakovost ima povsod uspeh.
Na tem mestu se vam želimo najprej zahvaliti. Hvala za zaupanje,
ker nam tako številčno dokazujete, da vas naše kuhinje navdušujejo.
Ponosni smo, da je bila Nolte Küchen v Nemčiji že drugič zaporedoma
izbrana za najljubšo znamko med kuhinjami.
To je pokazala anketa, opravljena marca 2017, pri kateri smo spet
zasedli sam vrh. Tudi pri natečaju za oblikovanje »Rat für Formgebung« smo bili zelo uspešni pri dizajnu. In da lahko vodimo kakovostni
znak skupnosti »Deutsche Gütegemeinschaft Möbel«, potrjuje našo
brezkompromisno orientacijo po kakovosti.
Kljub temu se sedaj ob tem lepem uspehu ne bomo odpočili:
tudi v prihodnje vas bomo presenečali ne le z optično prevzemajočimi
rešitvami na področju kuhinjskega pohištva, temveč z mnogimi inovacijami. Da boste lahko tudi vi uresničili svoje osebne kuhinjske sanje.
V tem žurnalu boste našli mnogo idej: za kuhinje, ki jih lahko vedno
kombinirate tako, da bodo odlično ustrezale velikosti vašega prostora,
vaši cenovni predstavi in vašemu individualnemu stilu bivanja. Sprostite in navdušite se: za vaše bivanje v vaši kuhinji!

Jakość mówi sama za siebie.
Na początek chcielibyśmy złożyć podziękowania. Dziękujemy za zaufanie, jakie zostało nam okazane przez tak wielu wielbicieli kuchni.
Jesteśmy dumni z tego, że marka Nolte Küchen po raz drugi z rzędu
została ulubioną kuchenną marką w Niemczech.
Taki rezultat wykazało badanie konsumenckie przeprowadzone
w marcu 2017 roku, w którym ponownie zajęliśmy pierwsze miejsce.
Także w Niemieckiej Radzie Wzornictwa (Rat für Formgebung)
zapunktowaliśmy w kwestii wzornictwa. Ponadto fakt, że posiadamy
znak jakości Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Jakości Mebli
(Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), potwierdza nasze bezkompromisowe zorientowanie na jakość.
Mimo tak wspaniałego sukcesu nie spoczywamy na laurach.
Wręcz przeciwnie — nadal Państwa zaskakujemy licznymi innowacyjnymi kuchennymi rozwiązaniami, które imponują nie tylko pod
względem wizualnym. Wszystko po to, aby Państwa zupełnie osobiste
marzenia o kuchni stały się rzeczywistością.
W niniejszym katalogu znajdą Państwo liczne pomysły. Na kuchnie,
które w każdej chwili mogą Państwo tak zaaranżować, aby idealnie
pasowały do wielkości Państwa pomieszczenia, do Państwa budżetu
i Państwa indywidualnego stylu mieszkania. Pozwólcie Państwo się
zainspirować: dla Państwa życia w kuchni!

Preverjena kakovost, zagotovljena
varnost in zdravo bivanje

Dizajn in funkcionalnost
kot zagotovilo zadovoljstva.

Sprawdzona jakość, gwarantowane
bezpieczeństwo i zdrowe mieszkanie.

Wzornictwo i funkcjonalność
gwarancją zadowolenia.

Mission-Statement
4
Uvod | Moderne kuhinje
6
Wstęp | Kuchnie nowoczesne
FERRO | SOFT LACK
8
METAL | LUX
12
Original vs. reprodukcija
14
Oryginał vs reprodukcja
FERRO | NOVA LACK
16
PORTLAND | CORONA
18
MatrixArt 900 | Design
20
PORTLAND l LEGNO l NOVA LACK 22, 24
FLAIR | FERRO
26
STONE l FEEL
28
STONE
30
TIMBER | FEEL
32
MANHATTAN | FEEL
34
STONE l ARTWOOD
36
FEEL l ARTWOOD
38
ARTWOOD l SOFTLACK
40
NAPPA
42, 44
NAPPA l NATURE
46
INTEGRA l SOFT LACK
48, 50
LUX
52
Matrix 900
54
Barva | Koncept mat laka
56
Kolor | Koncepcja matowego lakieru
SOFT LACK AVOCADO
58
CARISMA LACK
62, 64, 66
SOFT LACK
68, 70
SIGMA LACK
72
ALPHA LACK
74

GLAS TEC PLUS
76, 78
Svetloba je vzdušje
80
Jakie światło, taki nastrój
SOFT LACK l LEGNO
82
NOVA LACK l NATURE
84, 86, 88
LEGNO l NOVA LACK
90
Uvod - podeželjska kuhinja
92
Wstęp — kuchnie w stylu dworkowym
FRAME LACK
94
WINDSOR LACK
96, 98
Z idejami do več prostora
100, 102
Pomysły na przestrzeń
Odlični delovni poteki
104
Doskonały przebieg pracy
Kuhališče
106
Płyta grzewcza
Pomivanje in ločevanje odpadkov
108
Zmywanie i segregacja odpadów
Ergonomija
110
Ergonomia
Hlajeno, sveže in trajno
112
Schłodzone, świeże i trwałe
Vprašanje organizacije
114
W kwestii organizacji
Notranji organizator
118
Organizacja wewnętrzna
Notranji dekor
120
Dekor wewnętrzny
Kakovost in okolje
122
Jakość i środowisko naturalne

4

5

życia

Tętno

w kuchni.
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Witamy

w tu i teraz.
Pozdravljeni

tukaj in sedaj.
Po vzgledu profesionalnih kuharskih mojstrov
načrtujemo nove kuhinje kot potrebam prilagojene, odprte in komunikativne prostore.
Elegantni, novi materiali nudijo neomejene
možnosti in omogočajo oblikovati odprte in
širokopotezne kuhinje.
Funkcionalnost in brezčasna kultura bivanja
sta združena v idealni simbiozi. Dizajn ravnih
linij z ročaji ali brez ter enostavne stilne oblike so značilne za moderno kuhinjo, ki privlači
poglede. Kuhinja postane tako prostor, ki
daje našemu vsakdanjiku posebne trenutke.

»Eva Brenner, dipl. inž. notranje arhitekture, znana
iz nemške TV-oddaje Srečen dom (»Zuhause im Glück«)
Eva Brenner, dyplomowana architektka wnętrz, znana z niemieckiego
programu telewizyjnego „Zuhause im Glück” („Szczęście w domu”)

Za vaše bivanje
v kuhinji.

»V kuhinji se kuha. So mislili včasih. Danes je postala
komunikacijsko središče stanovanja in se razvila
v majhno oazo dobrega počutja. Kuhanje, uživanje
hrane, pogovori, smeh, bivanje, počitek, delo – naš
vsakdanjik živimo v kuhinji. Zato postaja ta prostor
vedno pomembnejši.
Ko se odločamo za kuhinjo, se odločamo tudi za določeno atmosfero. Način, kako se kuhinja predstavlja,
je jasen znak za individualni stil gospodinjstva in s tem
potreb družinskih članov, ki bivajo v njej. Ali enoosebno
gospodinjstvo, velika družina ali gurman - tukaj je na
voljo za vsakogar prava kuhinja. Prepričajte se sami...«

Dla Twojego życia

w kuchni.

„Kuchnia służy do gotowania. Tak było kiedyś. Dzisiaj
stała się komunikacyjnym centrum mieszkania i niewielką
oazą dobrego samopoczucia. Gotowanie, jedzenie,
rozmowy, śmiech, życie, relaks, praca — życie toczy się
w kuchni. Dlatego pomieszczenie to coraz bardziej zyskuje
na znaczeniu.
Decydując się na kuchnię, decydujesz się również na
pewien świat. Sposób, w jaki prezentuje się kuchnia, to
wyraźny sygnał indywidualnego stylu gospodarstwa
domowego i potrzeb wszystkich osób, które w nim żyją.
Mimo to, czy to singiel, duża rodzina, czy smakosz —
tutaj każdy znajdzie odpowiednią dla siebie kuchnię.
Przekonaj się...”

Podpatrzona u profesjonalnych kucharzy
nowa rzeczowość opiera się na otwartym,
komunikacyjnym planowaniu. Eleganckie,
modne materiały otwierają nieograniczone
możliwości i sprawiają, że kuchnia staje się
duża i przestronna.
Tutaj funkcjonalność i ponadczasowa kultura mieszkania tworzą idealną symbiozę.
Prostoliniowe wzornictwo z uchwytami lub
bez nich oraz prosta wymowa formy czynią
z nowoczesnej kuchni atrakcję przyciągającą
wzrok. Sprawiają również, że jest to miejsce,
w którym życie zawsze ma do zaoferowania
coś wyjątkowego.
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| SOFT LACK

DELOVNA PLOŠČA
SOFT LACK
Arktično bela soft mat
Biały arktyczny delikatny mat

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

FERRO
Modro jeklo
Niebieska stal

Črna PRO
KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

BLAT
Czarny PRO
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| SOFT LACK

Načrtovano
z jasno linijo.
»Kovina je osrednji material: je absolutno v trendu, zato
je bilo modro jeklo FERRO naša prva izbira. Kombinacija s SOFT LAKOM v arktično beli barvi daje kuhinji
sveže poudarke in kljub hladni eleganci oblikuje bivalno
kuhinjo, v kateri radi preživimo mnogo časa.
Z zaključnimi regali je otok manj mogočen in bolj
sproščen. Zanimivi detajli kot so črni kovinski regali
z drsnimi vrati ali prav tako črne ročajne letvice
zaokrožajo tovrstno načrtovanje z mnogo shrambnega
prostora.«

Projekt
z wyraźną linią.
„Metal to modny materiał: jest absolutnie na czasie,
dlatego od razu zdecydowaliśmy się na kuchnię FERRO
w kolorze niebieskiej stali. Połączenie z elementami z serii
SOFT LACK w białym arktycznym kolorze, które tworzą
akcenty świeżości, mimo chłodnej elegancji daje w efekcie
końcowym kuchnię mieszkalną, w której bardzo chętnie
spędzamy dużo czasu.
Regały wieńczące sprawiają, że wyspa wygląda
mniej masywnie i lekko. Interesujące szczegóły, takie jak
czarne metalowe regały z drzwiami przesuwnymi,
czy też czarne listwy uchwytowe, stanowią dopełnienie tego projektu, który zapewnia bardzo dużo
miejsca do przechowywania.”

Viseča omara z regali z arktično
belimi drsnimi vrati je dekorativni
element kuhinje.
Szafka wisząca z regałem z drzwiami
przesuwnymi w białym arktycznym
kolorze to prawdziwa rewelacja.

Odprti regal kot zaključek optično poživi
kuhinjski otok.
Zwieńczenie w postaci otwartego regału
nadaje wyspie kuchennej lekkość.
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Trendovski izgled

z mikavnimi detajli.
»Želeli smo si kuhinjo v modernem kovinskem izgledu, zato smo se
odločili za METAL v barvi sivega jekla. Ličnice izgledajo kot prave –
naši obiskovalci so vedno znova presenečeni. Super je tudi, da je
delovna plošča enaka – kuhinja je zaradi tega zelo homogena.
Namesto pravega materiala smo se zavestno odločili za reprodukcijo
– in kuhinjo zato dobro opremili. Vsebovana je tako ergonomično
visoko grajena pečica kot tudi praktične izvlečne omare ali
osvetlitev.
Ni vedno nujno obvezen velik budžet, da se kuhinja trendovsko
opremi! Tu je dokaz.«

| LUX

Velikopotezno načrtovane izvlečne omare
naredijo kuhinjo
z mnogo prostora.

Świetny wygląd

z fascynującymi detalami.

Przestronnie zaplanowane szafki z szufladami
czynią z tej kuchni niezwykle pojemne cudo.

„Chcieliśmy, aby nasza kuchnia miała atrakcyjny, metalowy wygląd,
i zdecydowaliśmy się na kuchnię METAL w szarym stalowym kolorze.
Front wygląda niezwykle prawdziwie — nasi goście są za każdym
razem pod olbrzymim wrażeniem. Fantastyczne jest też to, że
blat robi takie samo wrażenie — dzięki temu kuchnia ma bardzo
spójny wygląd. Zamiast prawdziwego materiału świadomie zdecydowaliśmy się na reprodukcję — w zamian za to zadbaliśmy o dobre
wyposażenie kuchni. Nie brakuje w niej zarówno ergonomicznie
wysoko zabudowanego piekarnika, jak i praktycznych szafek
z szufladami czy oświetlenia.
Nie trzeba koniecznie dysponować olbrzymim budżetem, żeby móc
świetnie urządzić kuchnię. Oto dowód.”

Pameten način osvetlitve tako notranjosti omar kot tudi delovne površine!
Sprytny sposób na doskonałe oświetlenie zarówno wnętrza szafki,
jak i powierzchni roboczej!

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom

en

in Sach

25

METAL

LUX

DELOVNA PLOŠČA

Sivo jeklo

Bela visoki sijaj

Jeklo, siva

Szary stalowy

Biały wysoki połysk

BLAT
Szary stalowy

G 824
Kombinacija ročajev, črna
Zestawienie uchwytów, kolor czarny
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V vsakem primeru čutna

kakovost.

W każdym razie dostrzegalna

Original ali imitacija? Pri Nolte Küchen lahko izbirate!
Pravi materiali kot so kovina, les, steklo, lak ali cement so
odlična izbira za ljubitelje kuhinj z zelo visokimi zahtevami. Individualno in samostojno lahko iz vsake kuhinje
naredite absolutno kakovostni unikat.
Za vse te naravne materiale so na voljo kakovostne
imitacije. Te absolutno avtentične površine so po izgledu
enake originalu in presenečajo čute z odlično imitirano
optiko in haptiko. Hkrati razbremenite svojo bančni
račun: sedaj se morate odločiti le še, kaj bolj ustreza
vašemu stilu...

wysoka jakość.
Oryginał czy imitacja? W Nolte Küchen masz wybór!
Prawdziwe materiały, takie jak metal, drewno, szkło,
lakier czy cement, są idealnym rozwiązaniem dla
kuchennych pasjonatów o bardzo wysokich wymaganiach. Takie materiały posiadają indywidualny
charakter, przez co czynią z każdej kuchni najwyższej
jakości unikat.
Jednakże dla wszystkich naturalnych materiałów istnieją
także wysokiej jakości reprodukcje. Te w pełni autentyczne powierzchnie w niczym nie ustępują swoim
oryginałom i zaskakują zmysły dzięki doskonałej imitacji
w kwestii wyglądu i dotyku. Jednocześnie odciążają
budżet: teraz musisz jeszcze tylko zdecydować, co lepiej
pasuje do Ciebie i Twojego stylu...

Imitacija
Reprodukcja

Original
Oryginał

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS
petenz

en

in Sach

Svetleče površine za
navdušujoč izgled.

Prawdziwe szkło: Wytrzymałe
i eleganckie.

Błyszczące powierzchnie zapewniające
fascynujący wygląd.

GLAS TEC PLUS, GLAS TEC SATIN

CORONA

Cement: Pravo ročno delob –
Vsaka ličnica je unikat.

Avtentična optika kamna
s fascinirajočo haptiko.

Cement: Prawdziwe ręczne wykonanie —
każdy front to unikat.

Autentyczny wygląd kamienia
i fascynujące wrażenia dotykowe.

PORTLAND

STONE

t

Qualitä

Die Kom

Pravo steklo:
Odporno in elegantno.

KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

FERRO

METAL

Prava kovina / Prawdziwy metal

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz
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in Sach

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz
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in Sach

KÜCHENFRONT

ECHT

ZEMENT
petenz

Prawdziwe drewno: Dodaje każdej kuchni
odrobinę naturalności i przytulności.

Do złudzenia przypomina prawdziwe
drewno.

LEGNO, NATURE

ARTWOOD

Pravi lak: V visokem sijaju ali soft mat so
te ličnice plemenite in elegantne.

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
t
Qualitä

Die

nz
Kompete

en

in Sach

Lakirana laminacija:
Optični vrhunec, enak originalu.

Prawdziwy lakier: Fronty z wysokim połyskiem lub
delikatnie matowe wyglądają szlachetnie i szykownie.

Laminat lakierowany: Wizualna atrakcja,
która w niczym nie ustępuje oryginałowi.

SOFT LACK, NOVA LACK

FEEL, LUX

en

in Sach

t

Qualitä

Die Kom

t

Qualitä

Die Kom

Iluzija pravega lesa
postane resnična.

t

Qualitä

Die Kom

Pravi les: Podeli vsaki kuhinji naravnost
in domačnost.
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Vrhunec dizajna: vse vodoravne ročajne
sledi MatrixArt je mogoče osvetliti.

| NOVA LACK

Atrakcyjne wzornictwo: wszystkie
poziome wgłębienia na uchwyt
MatrixArt z możliwością podświetlenia.

Kuhinja za bolj

kakovostno bivanje.
»Ta kuhinja so uresničljive sanje moških:
ob velikem delovnem otoku postane kuhanje s prijatelji absolutni užitek! Element pulta pri
tem vabi na skupno pivo. Logično, da tudi oprema z aparati omogoča uresničitev vsake želje.
Naravni in avtentični so tudi uporabljeni materiali: FERRO kortensko jeklo je pri tem
v napetem kontrastu z belim visoko sijajnim NOVA LAKOM. Nenazadnje lahko
shranimo v regalni steni z dovolj prostora svojo najljubšo literaturo!«

Kuchnia dla wyższej

jakości życia.
KÜCHENFRONT

FERRO

METALL

Kortensko jeklo

ECHT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Stal kortenowska

DELOVNA PLOŠČA
Kortensko jeklo

BLAT
12

Stal kortenowska

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

NOVA LACK
Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk

„Ta kuchnia stanowi spełnienie męskiego marzenia:
przestronna wyspa sprawia, że gotowanie w gronie przyjaciół to czysta przyjemność!
Z kolei element lady wręcz zachęca do tego, aby razem napić się piwa. Logiczne, że
wyposażenie w urządzenia także nie pozostawia nic do życzenia. Prawdziwe i autentyczne są
również zastosowane materiały: elementy z serii FERRO w kolorze stali kortenowskiej
ciekawie kontrastują z elementami z serii NOVA LACK w białym kolorze z wysokim
połyskiem. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ścianie z regałem, który zapewnia
wystarczającą ilość miejsca na ulubioną lekturę!”
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PORTLAND
Cement antracit
Cement antracyt

KÜCHENFRONT

CORONA

ZEMENT

Arktično bela visoki sijaj

ECHT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Biały arktyczny wysoki połysk

| CORONA

Moderno in plemenito: viseče omare s stekleno
laminirami ličnicami.
Szykowne i szlachetne: szafki wiszące z frontami
pokrytymi szklanym laminatem.

Vsaka ličnica Portland je ročno izdelana in je zato unikat.
Każdy front z serii PORTLAND jest ręcznie wykonany i tym samym unikatowy!

Ljubimo dizajni in mnogo prostora.

Sedaj imamo oboje.
»Jasna zadeva: naša nova kuhinja naj po dizajnu in materialu ustreza našim potrebam. V ravnih linijah, moderna,
z mnogo prostora – to so naše želje. PORTLAND in
cement antracit v kombinaciji s CORONO v arktično beli
visokem sijaju jih odlično izpolnjuje.
Ličnica s pravo cementno površino ustreza našemu
načinu življenja in nas navdušuje, ker je vsaka posamezna
unikat. Tudi višina spodnjih omare MatrixArt 900 je
kot si jo želimo – odlična kombinacija dizajna, ergonomije
in shrambnega prostora. In v različici brez ročajev pride
preprosta eleganca zelo do izraza.«

Kochamy wzornictwo i dużą ilość
miejsca do przechowywania.

Teraz mamy jedno i drugie.
„Jasna sprawa: nasza kuchnia powinna spełniać nasze wymagania w kwestii wzornictwa i materiałów. Prostoliniowa, nowoczesna,
z dużą ilością miejsca — takie były nasze oczekiwania. Kuchnia z serii PORTLAND w wersji cement antracyt w połączeniu z elementami
z serii CORONA w białym arktycznym kolorze z wysokim połyskiem
spełnia je doskonale.
Front z prawdziwą cementową powierzchnią pasuje do
naszego stylu życia i przez cały czas nas zachwyca, ponieważ każdy
z nich to unikat. Także wysokość szafki dolnej MatrixArt 900
doskonale wpisuje się w nasz gust — idealne połączenie wzornictwa,
ergonomii i miejsca do przechowywania. Ponadto prosta elegancka
forma w wersji bez uchwytów prezentuje się wyjątkowo korzystnie.”

Pametno
shranjeno

Sprytne
przechowywanie
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Umetnost
izpuščanja.
Z
je to izvedljivo tudi brez
ročajev: z v korpus vgrajenimi ročajnimi
profili ima kuhinja izjemno grafičen in linijski
izgled. Popolnoma nov dizajn kuhinjske
arhitekture.

Dizajn se ujema s shrambnim
prostorom.
Z
smo pri Nolte Küchen postavili oblikovna merila in kuhinjo brezmejno povezali z bivalnim
delom stanovanja: z zelo majhnim podnožkom skupaj
z višino korpusa 900 mm dobimo ne le idealno delovno
višino, temveč z obilo prostora za shranjevanje tudi
popolnoma nov izgled kuhinje.

Sztuka rezygnacji.
Dzięki
jest to możliwe także
bez uchwytów: zintegrowane z korpusem
wgłębienia na uchwyt sprawiają, że kuchnia
wygląda na jeszcze bardziej uporządkowaną i prostoliniową. Całkowicie nowy wymiar
architektury kuchni.

Wzornictwo i przechowywanie w jednym.
Wraz z
firma Nolte Küchen wyznacza
nowy standard w kwestii aranżacji i sprawia, że przejście
do strefy mieszkalnej staje się jeszcze płynniejsze: rezultatem połączenia małego cokołu z wymiarem korpusu
wynoszącym 900 mm, oprócz idealnej wysokości roboczej z olbrzymią powierzchnią do przechowywania, jest
całkowicie nowy wygląd kuchni.

Ročaji v izgledu plemenitega jekla
za fino usklajene poudarke.
Uchwyty w kolorze stali szlachetnej tworzą
elegancko dopasowane akcenty.

»Eva Brenner, dipl. inž. notranje arhitekture, znana iz nemške TV-oddaje Srečen dom (»Zuhause im Glück«)
Eva Brenner, dyplomowana architektka wnętrz, znana z niemieckiego programu telewizyjnego „Zuhause im Glück” („Szczęście w domu”)
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PORTLAND |

NOVA LACK
Kremenovo siva visoki sijaj
Szary kwarcowy wysoki połysk
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LEGNO
Hrast Marone
Dąb kasztanowy
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PORTLAND
Cement ahatno siv
Cement szary agat
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| NOVA LACK
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Ta kuhinja postane
bivalni prostor.
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PORTLAND |

| NOVA LACK

S kombinacijo različnih kakovostnih, pravih materialov dobi ta
kuhinja udoben bivalni karakter. Velika miza je pri tem središče prostora. Nič čudnega, da že pri prvem pogledu vabi, da sedemo za njo.
Poseben čar pa seveda ni takoj viden. Kajti za kulisnimi vrati se
skriva mnogostransko uporabna notranjost in obilo shrambnega prostora. Tako zakrijemo na primer pečico, kadar je ne potrebujemo.
Osvetljen ročajni profil dodatno odlično uprizarja in izpopolnjuje to
funkcionalno in hkrati brezčasno moderno bivalno in udobno kuhinjo.

Kiedy w kuchni
toczy się życie.
Poprzez połączenie różnych wysokiej jakości, autentycznych
materiałów kuchnia zyskuje nowy, przytulny charakter. Przestronny
stół jadalniany stanowi przy tym centrum całego pomieszczenia.
Nic dziwnego, że już przy pierwszym spojrzeniu zachęca do tego,
aby zatrzymać się przy nim na dłużej. Wyjątkowy urok polega
jednak na tym, co jest niewidoczne. Zza drzwi w postaci kulis
wyłania się bowiem wszechstronne wyposażenie i dużo miejsca do
przechowywania. W ten sposób można przykładowo ukryć piekarnik, kiedy nie jest potrzebny. Podświetlane wgłębienie na
uchwyt ukazuje tę równie funkcjonalną, co ponadczasową mieszkalną
kuchnię pełną komfortu w doskonałym świetle.
Kulisna vrata ustvarjajo udoben ambient s stilom.
Za njimi je veliko prostora za shranjevanje ali celo
za aparate kot je npr. pečica.
Drzwi w postaci kulis tworzą przytulną atmosferę w stylowy
sposób. Za nimi znajduje się mnóstwo miejsca do przechowywania,
a także urządzenia, jak np. piekarnik.
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Poživljajoča

kombinacija.
»Naša nova kuhinja naj bo posebna. Naj bo tako posebna, da bo
vzbujala poglede. Naša izbira je pri tem bila samoumevno FLAIR
z robom v izgledu medenine. Ime je tu hkrati program:
kuhinja, ki izžareva posebnost. Z osvetljenimi MatrixArt ročajnimi
profili je rob posebej poudarjen.

FLAIR | FERRO

Kombinacija s FERRO v kortenskem jeklu je odlična, ustrezna nišna
obloga pa je pri tem zaključni dodatek. Vendar je tudi oprema te
kuhinje vrhunska: obešene omare z regali in drsnimi vrati so uspela
kombinacija odprtega regala in spodnjih omar MatrixArt kot zaključka v vrsti in nudi praktično dovolj prostora za majhne potrebščine.«

Inspirujące

połączenie.
„Nasza nowa kuchnia powinna być czymś wyjątkowym. Prawdziwą
atrakcją przyciągającą wzrok, o jaką naprawdę trudno. Nasz wybór
padł niemal naturalnie na kuchnię FLAIR z obrzeżem w kolorze
mosiądzu. W tym przypadku nazwa mówi wszystko: kuchnia pełna
atmosfery i uroku. Dzięki zastosowaniu podświetlonych wgłębień na
uchwyty MatrixArt obrzeże prezentuje się wyjątkowo korzystnie.
Zestawienie z elementami z serii FERRO w kolorze stali kortenowskiej
doskonale pasuje, a odpowiedni panel wnęki to przy tym kropka
nad i. Również w kwestii wyposażenia prezentowana kuchnia to
prawdziwy hit: szafki wiszące z regałami z drzwiami przesuwnymi
stanowią udane połączenie otwartego regału i szafki, a szafki dolne
MatrixArt wieńczące rząd zapewniają praktyczne miejsce do przechowywania mniejszych przedmiotów.”

FLAIR
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LACK

LAMINAT
Qualität
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Die Kom

Poudarjeni robovi so v izgledu medenine ali
plemenitega jekla in predstavljajo okusno
prilagojen dodatek.
Kontrastujące obrzeże tworzy gustowne akcenty
w kolorze mosiądzu lub stali szlachetnej.

en
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Črna soft mat / Debelejši rob izgleda
medenine
Czarny delikatny mat / gruba listwa
obrzeżowa w kolorze mosiądzu

Zaključna spodnja omara MatrixArt:
pametna rešitev, ki nudi prostor
za majhne reči.
KÜCHENFRONT

FERRO

METALL

Kortensko jeklo
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Stal kortenowska

Zwieńczenie szafki dolnej MatrixArt:
sprytne rozwiązanie zapewniające miejsce
na małe przybory kuchenne.
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STONE v izgledu betona je poseben zaradi
svoje ekstremno avtentične površine.
Kuchnia z serii STONE urzeka niezwykle
autentyczną powierzchnią.

| FEEL
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FEEL
Arktično blea soft mat
Biały arktyczny delikatny mat

STONE
Beton
Beton

G 811
Kombinacija ročaja stara kovina
Zestawienie uchwytów, kolor postarzanego metalu

Avtentičen izgled betona –
zelo rafinirano.
»Nič ni tako dobro kot original. Mi smo drugega mnenja.
Tako sveže in jasno se lahko predstavi samo moderna kuhinja.
Površina STONE je pravemu betonu varljivo podobna in
se tako tudi občuti. Sicer pa gre pri tem za naravi imitiran
ponaredek. Z izbiro te ličnice ostane finančno še dovolj na
voljo za optimalno opremo kuhinje, npr. za izvleke ali praktične
notranje organizatorje.«

Autentyczny wygląd betonu —
pięknie wyrafinowany.
„Nie ma nic lepszego niż oryginał. My uważamy inaczej.
Nowoczesna kuchnia może wyglądać tak świeżo i wyraziście.
Powierzchnia kuchni z serii STONE łudząco przypomina
beton i sprawia takie samo wrażenie w dotyku. Tymczasem jest to wierna reprodukcja. Wybór tego frontu daje
wystarczające możliwości finansowe, aby optymalnie wyposażyć kuchnię, np. w szuflady z wysokim frontem lub praktyczne
elementy organizacji wnętrza szuflady.”
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Natura dostarcza
Narava nam daje

najlepše inspiracije.
»Narava nam daje s svojo raznolikostjo površin in materialov najboljše inspiracije. STONE v betonu z okolico v kamenem hrastu
je najboljši dokaz za uspel prenos ideje v našo kuhinjo. Dekor betona
se ne kaže le od zunaj, temveč se v notranjosti omar nadaljuje v zelo
harmoničnem prehajanju. In močno izrazno črničevje je kot oblikovni
element prisoten povsod v prostoru: od hrbtne stene do elementa
pulta pri delovnem otoku. Zanimiva rešitev za elektroaparate
zaokroža to uspelo načrtovanje.«

najpiękniejszych inspiracji.
„Tworząca różnorodne powierzchnie i materiały natura oferuje
najlepsze inspiracje. Kuchnia STONE w kolorze betonu z
otoczeniem w kolorze korkowego dębu to najlepszy dowód
na udaną realizację w naszej kuchni. Betonowy dekor nie tylko jest
widoczny z zewnątrz, lecz ciągnie się dalej także przez wnętrze
szafek — bardzo harmonijna konsekwencja. Wyrazisty dąb korkowy
jako akcent aranżacyjny przebiega przez całe pomieszczenie: od ścianek tylnych po element lady na wyspie. Interesujące rozwiązanie
na urządzenia AGD stanowi dopełnienie tego udanego projektu.”

G 823

STONE

OKOLJE

Kombinacija ročaja optika legiranega jekla rebričasta

Beton

Črničevje

Zestawienie uchwytów, kolor stali szlachetnej, żłobkowane

Beton

OTOCZENIE
Dąb korkowy
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Viseča omara kot zaključek vrste omar je
alternativa z obilo shrambnega prostora
h klasični stranski oblogi.

TIMBER

Szafka wisząca wieńcząca rząd stanowi alternatywę
z miejscem do przechowywania dla klasycznej
okładziny bocznej.

Črničevje, navpično
Dąb korkowy pionowy

TIMBER
Črničevje, vodoravno
Dąb korkowy poziomy
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LACK

LAMINAT
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petenz

Die Kom

Kuhinja kot individualni

neomejen prostor.
»Sem strasten samosvoj mislec. V veselje mi je, če grem v življenju po
različnih poteh. Zato mi je pomembno, da imam pri izbiri svoje kuhinje
možnost oblikovalskega spreminjanja. Črničevje TIMBER z belo barvo
FEEL mi daje individualno prostost.
Sicer pa je Timber dobavljiv tudi z navpično strukturo, nakar lahko oba
medsebojno kombiniram. A to še ni vse. Pameten zaključek viseče
omare z dodatnim shrambnim prostorom ter osvetljeni ročajni profili
so dodatna posebnost, ki privlači. Z osvetlitvijo prispe poleg tega lep
dekor še posebej do izraza.«

Kuchnia strefą

osobistej wolności.
„Jestem zagorzałą nonkonformistką. Lubię, kiedy moje życie nie zawsze
biegnie jednym torem. Dlatego ważne jest dla mnie, abym także przy
wyborze kuchni miała swobodę aranżacji. Seria TIMBER w kolorze korkowego dębu w połączeniu z elementami z serii FEEL w białym kolorze
zapewnia mi dużo indywidualnej swobody.
Poza tym kuchnia TIMBER jest dostępna także z pionową orientacją struktury,
a nawet z możliwością połączenia obu rodzajów struktur. Ale to nie
wszystko. Sprytne zwieńczenie szafki wiszącej z dodatkowym miejscem do przechowywania oraz podświetlane wgłębienia na uchwyt
to kolejne cechy szczególne, które bardzo mi się spodobały. Uważam, że
dzięki oświetleniu ten świetny dekor jeszcze lepiej się prezentuje.”
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FEEL
Bela mehka mat
Biały delikatny mat

| FEEL
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| MANHATTAN

Stenski regali so praktični
stilni elementi opremljanja
in estetike.
Regały ścienne są jednocześnie praktycznymi elementami
wyposażenia i estetycznymi
elementami stylu.

Dizajn ravnih linij s

skandinavskim navdihom.
Oblike kuhinjskih omar à la carte: MANHATTAN Kiruna breza
in METAL baker oksid tvorita kompozicijo, ki nima primerjave.
Skandinavski svetel lesni dekor odlično harmonira z močnim
bakrenim oksidom. Kombinacija, ki usklajeno poudarja grafične
oblike in minimalistični stil.
Moderni kovinski regali ter kuhalni otok s kreativno
rešitvijo z mizo je še en primer za perfektno kuhinjsko arhitekturo,
ki je odlično usklajena.

Prostoliniowe wzornictwo

ze skandynawską nutą.
Aranżacja kuchni à la carte: seria MANHATTAN w kolorze brzozy
Kiruna z elementami z serii METAL w kolorze tlenku miedzi tworzą
niezrównaną kompozycję. Jasny, drewniany dekor w skandynawskim
stylu doskonale pasuje do wyrazistego tlenku miedzi. Połączenie, które po mistrzowsku podkreśla graficzną formę i minimalistyczny styl.
Nowoczesne, metalowe regały oraz wyspa kuchenna
z kreatywnym rozwiązaniem kwestii stołu to kolejne przykłady
na wyjątkową i perfekcyjnie dopasowaną architekturę kuchni.

MANHATTAN

METAL

G 813

Breza Kiruna

Bakrov oksid

Kombinacija ročaja stari baker

Brzoza Kiruna

Tlenek miedzi

Zestawienie uchwytów, kolor postarzanej miedzi
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STONE |

Les in kamen –
zelo napet kontrast.
Za močno kombinacijo: ARTWOOD v hrastu z vejami natur in STONE
v bazaltu se zlijejo v samostojno estetiko. Osupljivo – imitacija lesa in
kamna izgledata kot pravi. Poseben vrhunec je kuhalni in pomivalni
otok z istim dekorjem ličnice in delovne plošče, ki navidezno daje občutek, kot da je iz enega ulitka. Prefinjeni detajli so poseben dodatek – kot
npr. od strani dostopen regal in osvetljeni ročajni profil.

STONE
Basalt
Kolor bazaltowy
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Vrhunska harmonija: ličnica, delovna plošča in osvetljen ročajni prpfil so medsebojno učinkovito usklajeni.
Harmonia jako główna atrakcja: front, blat i podświetlane wgłębienie na uchwyt
są efektownie do siebie dopasowane.

ARTWOOD
Hrast z vejami naravno
Naturalny dąb z sękami

Drewno i kamień —
intrygujący kontrast.
Mocna kombinacja: seria ARTWOOD w kolorze naturalnego dębu
z sękami oraz seria STONE w kolorze bazaltowym łączą się w niezależną estetykę. Łudzące podobieństwo: reprodukcje drewna i kamienia
wyglądają niezwykle prawdziwie. Wyjątkową atrakcją jest wyspa
kuchenna ze zlewozmywakiem z identycznym dekorem frontu
i blatu, która dzięki temu ma spójny wygląd. Przemyślane detale dodają
jeszcze więcej pikanterii, jak na przykład regał z dostępem z boku
czy podświetlane wgłębienie na uchwyt.
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| ARTWOOD
Prostor
s kakovostjo bivanja.
ARTWOOD oreh Royal je s FEEL v sivi barvi papirusa združen v
uravnoteženi brezčasni estetiki. Ta kuhinja ravnih linij izžareva mir,
individualnost in mnogo blagodejne toplote. Dekorativni stenski
panel je pri tem odprt za ideje, kajti fleksibilne elemente je mogoče
kadarkoli na novo ustrezno prilagoditi. Povsem po želji, volji in trenutnem življenjskem počutju. Mnogo veselja nudi tudi kuhinjski otok z
višino korpusa 900 mm, ki predstavlja po dizajnu in udobju nova
merila.

Przestrzeń
dobrego samopoczucia.
Kuchnia ARTWOOD w kolorze orzecha królewskiego łączy się z elementami z serii FEEL w popielatym kolorze, tworząc zrównoważoną,
ponadczasową estetykę. Ta prostoliniowa kuchnia emanuje spokojem, indywidualnością i dużą dozą błogiego ciepła. Ozdobna
ściana z półkami pozostaje przy tym otwarta na wszelkie pomysły,
ponieważ elastyczne elementy można bezustannie rozmieszczać
na nowo. Całkowicie według ochoty, nastroju i kaprysu. Elementem
sprawiającym wiele radości jest również wyspa kuchenna o wysokości korpusu wynoszącej 900 mm, która w kwestii wzornictwa
i komfortu wyznacza nowe standardy.

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom

en

in Sach

ARTWOOD

FEEL

Oreh Royal

Papirus siva mehka mat

Orzech królewski

Popielaty delikatny mat

Artwood v dekorju oreh Royal izžareva
udobno atmosfero.

Panelna stena je dekorativna
in praktična rešitev.

Kuchnia ARTWOOD w kolorze orzecha
królewskiego zapewnia błogą atmosferę.

Ściana z półkami to ozdobne
i praktyczne rozwiązanie.
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| SOFT LACK
Naša hiša ima veliko srce –

za vse naše prijatelje.
»V naši lastni hiši smo sedaj uresničili naše sanje velikopotezne bivalne kuhinje.
Stranski regal in regalni elementi so v istem dekorju
kot naše kuhinjske ličnice, tako da zaokrožujejo prijetno
bivalno atmosfero. Odlično usklajena na naš dizajnski stil
je ta brezročajna kuhinja Nolte v jasni obliki ravnih linij.
ARTWOOD v dekorju oreh Kuba ustvarja toplo in udobno
atmosfero. Avtentična površina daje iluzijo pravega lesa.«

Nasz dom ma wielkie serce —

dla wszystkich naszych
przyjaciół.
„W naszym własnym domu nareszcie zrealizowaliśmy
marzenie o przestronnej kuchni mieszkalnej.
Komoda i elementy regałowe są utrzymane
w tym samym dekorze, co nasze fronty kuchenne i nadają
przytulną atmosferę. Ta bezuchwytowa kuchnia o wyraźnej, prostej wymowie form doskonale pasuje do naszego
stylu wzornictwa. Kuchnia ARTWOOD w kolorze orzecha
kubańskiego tworzy ciepłą i przytulną atmosferę. Autentyczna powierzchnia do złudzenia przypomina prawdziwe
drewno.”
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na uchwyt

ARTWOOD
Oreh Kuba
Orzech kubański

SOFT LACK
Bela mehka mat
Biały delikatny mat
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OKOLJE

NAPPA

DELOVNA PLOŠČA

Lava mehka mat

Izgled usnja braziljsko rjava

Črna PRO

OTOCZENIE

Efekt skóry
brązowy brazylijski

Czarny PRO

Lawa delikatny mat

BLAT
12
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Od narave

inspirirana za najlepše.

G 822

Žametna struktura izgleda USNJA NAPE v brazilsko rjavi barvi ustvarja iz vaše kuhinje prijetno domač prostor,
ki izžareva toplino. Osupljivo: Površina, ki je občutna kot
usnje, je v vsakem pogledu odporna na obremenitve
kuhinjskega vsakdanjika. Regali v svetli lava barvi
so harmonično kombinirani in izpopolnjujejo notranjo
arhiterkuro. To je recept, ki je posebnost.

Kombinacija ročaja rjava eloksirana
Zestawienie uchwytów, kolor brązowy anodyzowany

Natura źródłem

pięknej inspiracji.
Aksamitna struktura kuchni NAPPA w kolorze brązowym brazylijskim czyni z kuchni przytulną przestrzeń do
życia, promieniującą ciepłem. Łudzące podobieństwo:
w dotyku przypomina skórę, jednak jest wyposażona
w powierzchnię, która pod każdym względem sprosta
obciążeniom związanym z codziennym użytkowaniem
kuchni. Regały w kolorze jaśniejszej lawy tworzą
harmonijne połączenie i dopełniają aranżację przestrzeni. Przepis, który daje coś więcej.

Do potankostni ubrani z okusom: ustrezni, rjavo eloksirani
kovinski ročaji dajejo občutek popolnosti.
Styl w najdrobniejszych szczegółach: dopasowane, metalowe uchwyty
w kolorze brązowym anodyzowanym nadają gustowny wygląd.
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Kuhinja za
najvišje zahteve.
KÜCHENFRONT

Za gurmane pod ljubitelji kuhinj je NAPPA zlato Inka v kombinaciji s hrastom
NATURE Mokka iz pravega lesa pravi posladek. Harmonična kombinacija,
ki ne izžareva toplino samo po prijetnem usnjenem karakterju. K ekskluzivnemu
ambientu so dodani še ekskluzivni detajli: dodatno nudi kuhinja Nolte s svojim
150 mm visokim predalom PremiumLINE celo prostor pod kuhališčem
in ima odlični notranji organizator – tudi pri 12 mm debeli delovni plošči.
Površina delovne plošče v črni barvi PRO odlično zaokrožuje celoten vtis.

Kuchnia spełniająca
najwyższe wymagania.
Dla prawdziwych smakoszy spośród kuchennych pasjonatów kuchnia NAPPA
w kolorze złota Inków w połączeniu z elementami z serii NATURE w kolorze dębu
mokka z prawdziwego drewna to naprawdę smaczny kąsek. Harmonijne połączenie, które emanuje ciepłem nie tylko poprzez przyjemny, skórzany charakter. Do
ekskluzywnej atmosfery dochodzą ekskluzywne detale: i tak kuchnia marki Nolte
wyposażona w szufladę PremiumLINE o wysokości 150 mm zapewnia miejsce
do przechowywania nawet pod płytą grzewczą oraz doskonałą organizację wewnątrz szuflady — także w połączeniu z blatem o grubości 12 mm. Powierzchnia blatu w kolorze czarnym PRO uświetnia wrażenie ogólne.

V zahvalo sistemu Matrix 150 so pod mnogimi kuhališči izvedljivi polnofunkcijski predali – celo
pri delovnih ploščah debeline 12 mm.
Dzięki zastosowaniu siatki Matrix 150 istnieje możliwość aranżacji w pełni funkcjonalnych
szuflad pod wieloma płytami grzewczymi — nawet w połączeniu z blatami o grubości 12 mm.
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NATURE

NAPPA

G 822

Hrast Mokka

Izgled usnja zlato Inka

Kombinacija ročaja rjava eloksirana

Dąb mokka

Efekt skóry złoto Inków

Zestawienie uchwytów, kolor brązowy anodyzowany

| NATURE
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| SOFT LACK

SOFT LACK
Črna mehka mat
Czarny delikatny mat
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INTEGRA
Papirus siva mehka mat
Popielaty delikatny mat
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Modny, industrialny efekt

i klasyczne wzornictwo.
Moderen industrijski izgled

s klasičnim dizajnom.
»Kot ambiciozen hobi kuhar sem točno vedel, kako bo
izgledala moja kuhinja. Glede funkcij kot njene podobe.
Tako se kuhinja INTEGRA v sivi barvi papirusa s črnimi
poudarjenimi ročajnimi profili odlično ujema z mojo
ostalo notranjo opremo. Enako velja za kovinske regale,
pri katerih ne le da je ves shrambni prostor na en pogled
dostopen. Regale je mogoče postaviti prilagodljivo potrebam. Dodatno so na vljo še viseče vitrine s steklom
in žico. Privlačne za pogled. Nič čudnega torej, da
želijo prijatelji zadnji čas kuhati samo še pri meni.«

| SOFT LACK

„Jako ambitny kucharz amator miałem dokładne
wyobrażenie, jak powinna wyglądać moja kuchnia.
Zarówno pod kątem funkcji, jak i aranżacji. Kuchnia
INTEGRA w popielatym kolorze z zaakcentowanym
na czarno wgłębieniem na uchwyt doskonale pasuje
do reszty mojego wyposażenia. To samo dotyczy metalowych regałów, które nie tylko od razu udostępniają
całą przestrzeń do przechowywania, lecz także dają się
elastycznie ustawić jeden za drugim. Poza tym kuchnia
jest wyposażona w wiszące szafki witrynowe
z efektem szkła zbrojonego drutem. Prawdziwa
atrakcja przyciągająca wzrok. Nic dziwnego, że
ostatnio moi przyjaciele chcą gotować tylko u mnie.”

Optični magnet za oči: vitrina s steklom in optiko žice daje industrijski izgled.
Wizualna atrakcja przyciągająca wzrok: przeszklona szafka witrynowa z efektem szkła zbrojonego
drutem podkreśla industrialny charakter.

Na izbiro vam je: decentno zadržana
brez ročajev ali s poudarki v črni
barvi ali izgledu plemenitega jekla.
Decyzja należy do Ciebie: dyskretnie
powściągliwa bez uchwytów, z czarnymi
akcentami lub w kolorze stali nierdzewnej.
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Standardna višina korpusa 750 mm s podnožkom
višine 150 mm nudi mnogo shrambnega prostora
za vse kuhinjske pripomočke.
Standardowa wysokość korpusu wynosząca 750 mm
z cokołem o wysokości 150 mm zapewnia mnóstwo
miejsca do przechowywania wielu przyborów
kuchennych.

9m

2

Więcej kuchni na m².
Več kuhinje na m2.
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LUX

Arktično bela mehka mat

Papirus siva mehka mat

Arktyczny biały delikatny mat

Popielaty delikatny mat

»Kdo bi si mislil, da je našo majhno kuhinjo mogoče
tako povečati? Prostor meri samo 9 m2, z elementi LUX
v barvah arktično bela in siva papirusa pa je naša
kuhinja prav prostorna. Integrirali samo lahko celo
jedilno mizo za celo družino in shrambni prostor za
štiričlansko družino, ki ga bomo dodobra izkoristili.
Belo-siva barvna kombinacija pričara v majhen
prostor poleg tega pravo svežino.«

„Kto by pomyślał, że nasza mała kuchnia kiedykolwiek
okaże się tak duża? Pomieszczenie ma zaledwie 9 m²,
ale dzięki serii LUX w białym arktycznym i popielatym
kolorze nasza kuchnia wydaje się być o wiele bardziej
przestronna. Udało nam się w nią wkomponować nawet
stół jadalniany dla całej rodziny, a miejsce do przechowywania przy czteroosobowej rodzinie też z pewnością
nam się przyda. Poza tym biało-szare zestawienie
kolorów wnosi do tej niewielkiej przestrzeni prawdziwą
świeżość.”
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750 mm - stand. višina korpusa
Wysokość korpusu w standardzie 750 mm

900 mm - višina korpusa Matrix 900
Matrix 900: wysokość korpusu 900 mm

750 mm

+20%

900 mm

150 mm

50 mm

9m

2

310 cm
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Za še več potrebnega prostora:

30 0 c m

900 mm visok korpus.

Z Matrix 900 do največ shrambnega
prostora na obstoječem mestu.
Standard Matrix 900 wydobywa z istniejącej przestrzeni maksimum miejsca do
przechowywania.

A smemo predstaviti? Našo čudežno shrambo
Matrix 900. Z omarami višine 900 mm pričaramo
maksimalni shrambni prostor. Posodo, lonce in še
mnogo drugih kuhinjskih pripomočkov lahko v bližini
spravite in spet udobno uporabite za pripravo vaših jedi.
Učinkovita rešitev za majhne kuhinje.

Dla jeszcze większego
zapotrzebowania na miejsce:

wysokość korpusu 900 mm.
Z ogromną chęcią pragniemy przedstawić: nasz czarodziej miejsca do przechowywania — Matrix 900. Dzięki
wysokości szafek dolnych wynoszącej 900 mm zyskujesz
dodatkowe miejsce do przechowywania. W ten sposób
możesz bez problemu pomieścić naczynia, garnki i wiele
innych przyborów kuchennych oraz wygodnie przygotowywać swoje potrawy.
Wydajne rozwiązanie dla życia w małej kuchni.
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Barva ...
za bivanje v kuhinji.
Kolor...
dla życia w kuchni.
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Kolor inspiruje, stymuluje oraz kreuje. Kolor to życie. Ponadto oferuje niemal nieskończone możliwości personalizacji. Ciepłe odcienie działają pobudzająco, chłodniejsze uspokajają. Pasujące do
siebie odcienie tworzą harmonię, a wyraźny kontrast niezwykłe akcenty. Krótko mówąc nic nie
wpływa na atmosferę pomieszczenia tak, jak kolor. Odkryj zatem naszą nowa koncepcje kolorystyczna — odkryj swoja własna kuchnie.
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Koncept laka mat nudi aktualne moderne barve,
kot je tukaj avokado.

ra
Obilo prosto
jsca
Mnóstwo mie

SOFT LACK
Avokado, mehka mat
Awokado delikatny mat
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W ofercie koncepcji matowego lakieru znajdują się
również aktualnie modne kolory, jak na przykład
prezentowany tutaj kolor awokado.

SOFT LACK
Arktično blea soft mat
Biały arktyczny delikatny mat

Masz
Vse

kot je treba.
»To je moja najljubša barva. Ta čudovit odtenek avokada
me vedno spominja na pomlad. Torej, zakaj se ne bi
sedaj odločili za ta sveži barvni odtenek? Sedaj je pred
mano – v SOFT LAKU avokada z arktično belo. Njena
prednost je odprt zaključni regal pri kuhinjskem otoku.
Ali, da lahko vgradne aparate na podlagi rasterja
150 odlično in v ustrezni višini integriram – popolnoma
brez moteče zaslonke. Delovna plošča debeline
12 mm arktično bele barve je dodatno ugodno presenečenje: ne le da je lepa, prepričuje tudi s površino PRO!
Moji prijatelji so bili zeleni od zavisti, ko so mojo kuhinjo
prvič videli.«

zielone światło.
„To mój ulubiony kolor. Ten przepiękny odcień awokado
zawsze przypomina mi wiosnę. Dlaczego zatem nie wybrać kuchni w tym orzeźwiającym kolorze? Oto ona —
moja kuchnia z serii SOFT LACK w kolorze awokado
w połączeniu z arktyczną bielą. Niewątpliwą zaletą jest
otwarty regał wieńczący wyspę kuchenną. Albo to, że
dzięki wymiarowi siatki Matrix 150 mogę idealnie i na
odpowiedniej wysokości zintegrować urządzenia
do zabudowy — bez żadnej zbędnej osłony. Blat
o grubości 12 mm w białym arktycznym kolorze to
kolejna piękna niespodzianka: blat nie tylko świetnie wygląda, lecz także przekonuje powierzchnią w wersji PRO!
Nawiasem mówiąc, moi znajomi zzielenieli z zazdrości,
jak po raz pierwszy zobaczyli moją nową kuchnię.”

Rešitev z regali je v lepem nasprotju z arktično
belo barvo kuhinjskega otoka.
Rozwiązanie z regałem tworzy piękny kolorystyczny
kontrast z arktyczną bielą wyspy kuchennej.
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Urządzenia do zabudowy
Vgradni aparati -

nabrito načrtovani.
Peka, kuhanje pod paro, odtajanje, celo kuhanje kave –
s kakovostnimi vgradnimi aparati in idejami je načrtovanje
kuhinje pravo veselje. Tudi ergonomično na vidno višino
vgrajeni aparati na podlagi merskega rasterja Matrix 50
nimajo pri Nolte Küchen nobenih motečih prilagodljivih
letvic ali zaslonk. Vsi aparati se vgradijo čisto po meri.
To ne velja le za pečice, temveč tudi za parne kuhalnike,
vgradne kavne avtomate ali celo za grelne predale.

sprytnie zaplanowane.
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Pieczenie, gotowanie na parze, rozmrażanie, a nawet
parzenie kawy — dzięki wysokiej jakości urządzeniom
do zabudowy oraz sprytnemu planowaniu wszystko
sprawia więcej radości. Również przy ergonomicznie
zabudowanych na wysokości wzroku urządzeniach
dzięki siatce w standardzie Matrix 150 w Nolte Küchen
nie ma zbędnych listew maskujących ani osłon. Wszystkie urządzenia są perfekcyjnie zintegrowane. To samo
dotyczy nie tylko piekarników, lecz także parowarów,
ekspresów do kawy do zabudowy, a nawet szuflad do
podgrzewania naczyń.

V skladu z življenjem

v kuhinji – Matrix 150.
Preprost, logični in jasno: Matrix 150 je na voljo za našo
ekskluzivno rastrsko mero. Temelji na enostavni in razumljivi merski logiki, pri kateri so vse širinske, višinske in
deloma tudi globinske mere deljive s 150 mm. In skrbi
za to, da je mogoče odlično integrirati električne aparate
vseh vodilnih proizvajalcev.

Doskonale pasuje do życia

w kuchni — Matrix 150.
Prosty, logiczny i jasny: Matrix 150 to wprowadzony
tylko dla nas wymiar siatki. Szablon polega na bardzo
prostej i zrozumiałej logice wymiarów, w której
wszystkie wymiary szerokości, wysokości, a częściowo
także głębokości, są podzielne przez 150 mm. Poza
tym szablon umożliwia idealną integrację urządzeń
AGD wszystkich wiodących producentów.
Pri Nolte Küchen na podlagi rastrske mere Matrix 150 mogoče enostavno in
optimalno integrirati električne aparate vseh vodilnih proizvajalcev – brez moteče zaslonke.
W kuchniach marki Nolte dzięki wymiarowi siatki Matrix 150 urządzenia do zabudowy wszystkich
producentów można w prosty sposób idealnie wkomponować — bez zbędnej osłony.
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OKOLJE
CARISMA LACK
Temno modra
Głęboki niebieski delikatny mat

Hrast gomoljika
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OTOCZENIE
Dąb truflowy

G 845
Kombinacija ročaja optika legiranega jekla
Zestawienie uchwytów, kolor stali szlachetnej

Poglobljena napa je vidna samo, ko je v uporabi.
Wpuszczany okap blatowy jest widoczny tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Plemenita modra
za plemenit ambient.
CARISMA LAK temno moder je prava inspiracija. Za številne kuharske ideje.
Ta kuhinja briljira s svojim temno modrim pravim lakom, jasnim dizajnom in
filigranskim okvirjem. Odprti regali pri kuhinjskem otoku pričarajo
udobno atmosfero z mnogo prostora za vašo individualno dekoracijo. Optični in
funkcionalni dodatek je tudi poglobljena napa, ki se prikaže s pritiskom na
gumb. Kuhinja z magičnim izžarevanjem – kot že ime samo.

Szlachetny niebieski,
szlachetny efekt.
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Kuchnia CARISMA LACK w głębokim niebieskim kolorze stanowi czystą inspirację. Tutaj kulinarne pomysły będą Cię wręcz zalewać. Ta kuchnia zadaje szyku
przez zastosowanie prawdziwego lakieru w głębokim niebieskim kolorze, wyraźnego wzornictwa i filigranowej ramy. Otwarte regały przy wyspie
kuchennej tworzą ponadto przytulną atmosferę i zapewniają dużo miejsca do
indywidualnej aranżacji. Wizualnym i funkcjonalnym smaczkiem jest także
wpuszczany okap blatowy, który pojawia się po naciśnięciu przycisku. Kuchnia o magicznej charyzmie — jak już sama nazwa wskazuje.
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CARISMA LACK
CARISMA LACK
Bela mehka mat
Biały delikatny mat
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CARISMA LACK
Papirus siva mehka mat
Popielaty delikatny mat
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Smaragd mehka mat
Szmaragdowy
delikatny mat
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Bivalni, jedilni
in priljubljen kotiček.

Ergonomično, visoko vgrajen
pomivalni stroj.
Ergonomiczna, wysoko zabudowana zmywarka do naczyń.

Pri laku KARISMA BELA s poudarki v barvah siva papirus
in smaragd pride odprto prostorsko oblikovanje še posebej do izraza. S to stilno kombinacijo postane vsak dan
posebno vreden. Visoko vgrajen pomivalni stroj je
ergonomični vrhunec, ki se harmonično ujema s celotno
kuhinjo. Pospravljanje posode postane prijetno opravilo.
Tudi podnožni predali, ki decentno skrbijo za dodaten
shrambni prostor, so priljubljena podrobnost ljubiteljev
kuhinje. Ta kuhinja je čudovit prostor prijetnega počutja.

G 845
Kombinacija ročaja optika legiranega jekla
Zestawienie uchwytów, kolor stali szlachetnej

Przestrzeń mieszkalna,
kulinarna, jednym
słowem — ulubiona.
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W przypadku kuchni CARISMA LACK w białym kolorze
z popielatymi i szmaragdowymi akcentami otwarta
aranżacja nadaje przestrzeni kuchennej ton. To stylowe
zestawienie sprawia, że każdy dzień należy do przyjemnych. Wysoko zabudowana zmywarka do
naczyń stanowi ergonomiczną atrakcję i harmonijnie wkomponowuje się w wygląd ogólny. Dzięki temu
wkładanie naczyń do zmywarki to czysta przyjemność.
Również szuflady cokołowe, które w dyskretny sposób zapewniają dodatkowe miejsce do przechowywania,
stanowią jeden z ulubionych detali kuchennych pasjonatów. Ta kuchnia jest wspaniałym miejscem wpływającym
na dobre samopoczucie.
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Sveži, urbani izgled
s kreativnimi detajli.
Jasen, purističen, modern. SOFT LAK s kremenasto sivimi in arktično belimi ličnicami je
nezadržen in kljub temu vznemirljiv pri navdušencih dizajna in ljubiteljih kuhinj. S kombinacijo
Matrix 900 s 600 mm visokimi spodnjimi omarami dobi kuhinja značilno silhueto in
dodatno odlagalno površino. 12 mm delovna plošča iz pravega stekla usklajeno podčrta brezčasen dizajni kuhinje. Ne le lepo, temveč tudi praktično. In tako izrazito je definirana
premočrtnost.

Świeży, miejski wygląd
z kreatywnymi detalami.
Przejrzysta, purystyczna, nowoczesna. Kuchnia SOFT LACK z frontami w szarym kwarcowym
i białym arktycznym kolorze wygląda kojąco, a mimo to sprawia, że serca fanów wzornictwa
oraz kuchennych pasjonatów biją szybciej. Połączenie szablonu Matrix 900 z szafkami dolnymi o wysokości 600 mm nadaje kuchni charakterystyczne kształty i zapewnia
dodatkową powierzchnię użytkową. Blat z prawdziwego szkła o grubości 12 mm
mistrzowsko podkreśla ponadczasowe wzornictwo kuchni. Piękno może być tak praktyczne.
Tak wyrazista może być prostoliniowość.

Ličnice koncepta laka mat so prav tako dobavljive v mnogih hladnih barvah.
W ofercie koncepcji frontów z matowym lakierem znajduje się również wiele chłodnych odcieni.
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SOFT LACK

SOFT LACK

G 840

Kvarčno siva mehka mat

Arktično bela mehka mat

Komb. ročaja optike legiranega jekla, kovine

Szary kwarcowy
delikatny mat

Biały arktyczny delikatny mat

Zestawienie uchwytów, kolor stali szlachetnej, metal
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še
Središče hi
Serce domu

Kuhinja za bivanje,

kuhanje, uživanje jedi in smeh.
»Naša kuhinja ni samo za kuhanje. Tukaj živimo naš vsakdanjik.
Jemo, se pogovarjamo, uživamo skupne ure, načrtujemo opravila –
naša kuhinja SOFT LAK v barvi lave in magme mehka mat je hitro
postala naš življenjski prostor in družinsko središče. Prevzemajoče,
kako harmonično je kuhinja povezana z dnevnim in jedilnim
prostorom v celoto. In mnogo pomembnih reči, ki jih družina vsak
dan potrebuje, najdejo v naši kuhinji ravno pravi prostor.«

Kuchnia do życia,

gotowania, jedzenia
i do zabawy.
„Nasza kuchnia nie służy wyłącznie do gotowania. Tutaj odbywa
się właściwie wszystko. Spożywanie posiłków, rozmowy, spotkania
w przytulnej atmosferze, planowanie dnia codziennego — nasza
kuchnia SOFT LACK w delikatnie matowym kolorze lawy i magmy
szybko stała się przestrzenią do życia i miejscem spotkań całej
rodziny. To niesamowite, jak harmonijnie aranżacja kuchni łączy się
w jedną całość ze strefą mieszkalno-jadalnianą. A te wszystkie
ważne przedmioty, których rodzina potrzebuje na co dzień, znalazły
dla siebie w naszej nowej kuchni idealne miejsce.”

G 560
Ročajna letvica, optika kovine
Listwa uchwytowa w kolorze metalu

SOFT LACK
Lava mehka mat
Lawa delikatny mat

SOFT LACK
Magma mehka mat
Magma delikatny mat
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V zahvalo regalnim elementom najde vsaj svojo nišo.
Dzięki elementom regałowym każdy znajdzie swoją niszę.
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Nowoczesna, prostoliniowa
DELOVNA PLOŠČA
Oldstone

Moderna, z ravnimi linijami

Küchenzeile

BLAT

in harmonična.

Oldstone

SIGMA LACK
Kvarčno siva mehka mat
Szary kwarcowy delikatny mat
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Delovna plošča in niša v markantnem Oldstone sta posebnost te kuhinje!
Blat i wnęka w charakterystycznym kolorze Oldstone sprawiają, że kuchnia ma w sobie to coś!

Dolg ozek prostor s terasnimi vrati na eni
strani in prehod v stanovanjsko jedilni del na
drugi strani. To res ni enostavno. A modularno
načrtovanje z nasprotno ležečim kuhalnim in
pomivalnim območjem je odlična rešitev! Tako
kot kombinacija SIGMA LAKA v kremenasto
sivi barvi z Oldstone: zadržana siva barva
se sreča z ekstremnim avtentičnim dekorjem
kamna – harmonična kombinacija!

i harmonijna.
Długie, wąskie pomieszczenie z drzwiami
tarasowymi i przejściem do strefy mieszkalno-jadalnianej. To wcale nie takie proste,
pomyślałam. Jednak modułowe projektowanie
z rozmieszczonymi naprzeciwko siebie kuchenką i zlewozmywakiem okazało się idealnym
rozwiązaniem! Tak samo jak połączenie elementów z serii SIGMA LACK w szarym kwarcowym kolorze z elementami w kolorze Oldstone:
dyskretny szary i niezwykle autentyczny dekor
kamienny — harmonijne połączenie!
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ALPHA LACK

Majhna

a fina.
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ALPHA LACK

DELOVNA PLOŠČA

Arktično bela
visoki sijaj

Naplavljen les

Biały arktyczny wysoki
połysk

Jasno mnenje. Pri tej kuhinji je linij manj in so brez okraskov, hkrati pa
so decenten stilni element, ki se vtisne v spomin. Dizajn brez ročajev,
optika visoki sijaj Alfa lak z delovno ploščo v dekorju naplavljen les je moderen. Tudi na najmanjšem prostoru skrbi ta kuhinja
za mnoga presenečenja. Osvetljena steklena niša je privlačna in
motiv usklajen z okolico. Ta ALFA LAK je pravi sijaj.

40

BLAT
Drewno dryftowe

Małe

jest piękne.
Jasne stwierdzenie. W przypadku tej kuchni zredukowana linia,
całkiem pozbawiona zakrętów, stanowi decydujący element stylu. Bez
uchwytów, z wysokim połyskiem, kuchnia ALPHA LACK z blatem
w kolorze drewna dryftowego urzeka nowoczesnym wzornictwem. Również na bardzo małej powierzchni ta kuchnia robi duże
wrażenie. Podświetlana szklana wnęka to prawdziwa atrakcja
przyciągająca wzrok, umiejętnie prezentująca znajdujący się w niej
motyw w korzystnym świetle. Kuchnia ALPHA LACK to prawdziwa
atrakcja.

Z ograjnimi elementi najde vsak kuhinjski
pripomoček svoj prostor.
Dzięki elementom relingowym wszystkie
przybory kuchenne znajdą swoje miejsce.

Vzbudite emocije z individualnim oblikovanjem niš.
Rozbudź emocje indywidualną aranżacją wnęki!
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GLAS TEC PLUS

Ne le optičen

temveč tudi funkcionalni užitek.
»V tej kuhinji je mnogo viškov, ki si jih je vredno ogledati:
Od kakovostnih steklenih ličnic GLAS TEC PLUS prek črnih ročajnih profilov MatrixArt
in dizajnerskih steklenih vrat z aluminijevim okvirjem v črni barvi mat do kotne rešitve
z električnim dvižnim stebrom. Dodatno je v tej kuhinji na voljo še velika jedilna miza, mnogo
delovne površine na 25 mm debeli delovni plošči in kot optični vrhunec še niša v dekorju
»Rusty-Steel«.«

Nie tylko sam wygląd,
GLAS TEC PLUS
belo visoki sijaj
Biały wysoki połysk

także jej funkcjonalność to przyjemność.
KÜCHENFRONT
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DELOVNA PLOŠČA
Črna PRO

BLAT
Czarny PRO
Kakovostno granitno pomivalno korito.
Wysokiej jakości zlewozmywak granitowy.

Dizajnerska steklena vrata z aluminijevim okvirjem podeljujeta
kuhinji individualno eleganco.
Designerskie drzwi przeszklone w aluminiowej ościeżnicy przywodzą
na myśl indywidualną elegancję.
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„W tej kuchni jest tyle atrakcji, że warto dokładniej się jej przyjrzeć:
Zaczynając od wysokiej jakości frontów z prawdziwego szkła GLAS TEC PLUS, przez czarne
wgłębienia na uchwyt MatrixArt i designerskie drzwi przeszklone w aluminiowej
ościeżnicy w czarnym matowym kolorze, po rozwiązania narożne z elektrycznie podnoszoną
kolumną. Ponadto w kuchni znajduje się obszerny stół jadalniany, dużo powierzchni roboczej na
blacie o grubości 25 mm, a wizualną atrakcję stanowi wnęka z dekorem Rusty-Steel.”
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Ustrezni sedeži za živahen klepet - naj vam bo udobno!
Pasujące miejsca do siedzenia na ożywione spotkania —
proszę się rozgościć!

Kot iz čarobne dežele: spodnja kotna
omara z dvižnim stebrom se na
pritisk gumba premakne ven.
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki:
rozwiązanie narożne z podnoszoną kolumną
wyjeżdża po naciśnięciu przycisku.
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Svetloba

je vzdušje.
Naj bo svetlo. Svetloba v kuhinji ne ustvarja samo prijetno vzdušje in osvetljuje poudarke, temveč ugodno vpliva
na naše počutje. Moderna LED-tehnika daje blago
prijetno svetlobo, ki jo lahko prilagodimo na zadevno
počutje ali dnevni čas. Tako ustvarja osvetljena ročajna
letva MatrixArt na primer poseben ambient in okusno
podčrtuje vodene linije v kuhinji. Tudi integrirana osvetlitev visečih omar skrbi za čustvene prebliske!

Jakie światło,

taki nastrój.
Niechaj stanie się światłość! Światło w kuchni nie tylko
tworzy przytulną atmosferę czy ciepłe akcenty, lecz
przede wszystkim zapewnia dobre samopoczucie.
Nowoczesna technika LED emituje delikatne światło, które
można dopasować do konkretnego nastroju lub pory
dnia. I tak na przykład podświetlana listwa uchwytowa
MatrixArt tworzy wyjątkową atmosferę i podkreśla ze
smakiem linię kuchni. Również zintegrowane oświetlenie
szafki wiszącej zapewnia nastrojowe momenty!

Osvetlitev za počutje lahko s pilotom
ali aplikacijo na mobilnem telefonu po
želji nastavimo.
Efekt świetlny można w bardzo prosty
sposób ustawić wedle potrzeby za
pomocą pilota zdalnego sterowania lub
aplikacji na telefon.
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SOFT LACK |

Družinsko središče
z jasnimi strukturami.
»Ljubimo dizajn in uživamo v udobju – zato smo kombinirali SOFT LAK v beli mehki mat barvi z LEGNO v hrastu šampanjec in tako izpolnili vse svoje želje. Čudovito – bela moderna lak ličnica se optično odlično ujema z naravnim izžarevanjem pravega lesa. Perfektne so
tudi vodoravne in navpične linije pri MatrixArt – ki smo jih izbrali po svojem okusu in
skladno z našimi načrti. Brezmejno smo navdušeni! Nič čudnega torej, da je bila naša kuhinja
hitro izbrana za najljubši družinski prostor.«

Jasna struktura
miejsca rodzinnych spotkań.
„Kochamy wzornictwo i lubimy, kiedy jest przytulnie — dlatego połączyliśmy kuchnię
SOFT LACK w białym delikatnie matowym kolorze z elementami z serii LEGNO w kolorze
szampańskiego dębu i tym samym spełniliśmy wszystkie nasze życzenia. Rewelacja —
biały, nowoczesny, lakierowany front wyglądem doskonale koresponduje z naturalnym
urokiem prawdziwego drewna. Bardzo spodobała nam się także pozioma i pionowa
linia możliwa dzięki szablonowi MatrixArt — wybraliśmy ją według własnego uznania, tak aby
pasowała do naszego projektu. Jesteśmy naprawdę zachwyceni! Nic dziwnego zatem, że
nasza kuchnia szybko została uznana za ulubione pomieszczenie całej rodziny.”
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SOFT LACK
Bela mehka mat
Biały delikatny mat
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LEGNO
Hrast šampanjec
Dąb szampański

Navpično vodene linije ročajne letve
so stilni oblikovni element.
Pionowy przebieg listwy uchwytowej stanowi
stylowy element dekoracyjny.
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NOVA LACK |

NOVA LACK
Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk
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NATURE
Hrast konjak
Dąb koniakowy
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Postavite svoje najljubše
kose v središče.
Zaprezentuj swoje
ulubione przedmioty.

NOVA LACK |
Za ljubitelje
purističnega okusa.
Odličen stil: nOVA LAK V KOMBINACIJI z NATURE. Bela visoki lesk
s hrastom konjak – ta kuhinja je elegantna z jasno vodenimi linijami.
Z ljubečim dizajnom in skupno igro pravega laka in pravega
lesa bo pri vas s svojim udobnim ambientom na pravem mestu. Višek
za vaše bivanje v kuhinji: Linearni dizajn oblikovnega koncepta
MatrixArt poudari atmosfero osvetljenega zgornjega ročajnega
profila. Kuhinja z lastno osebnostjo. Sanjska.

Dla pasjonatów
purystycznego smaku.
Pewność stylu par excellence: NOVA LACK w połączeniu z elementami z serii NATURE. Biały z wysokim połyskiem i koniakowy dąb — ta
kuchnia to kwintesencja eleganckiej powierzchowności z wyraźnie
zarysowanymi liniami. Dzięki pieczołowitej dbałości o szczegóły oraz
doskonałemu połączeniu prawdziwego lakieru i prawdziwego
drewna pokochasz ją również za przytulną atmosferę. A oto szczegół,
który sprawia, że życie w kuchni staje się ciekawsze: liniowe wzornictwo koncepcji aranżacji MatrixArt zostało nastrojowo podkreślone
przez podświetlane górne wgłębienie na uchwyt. Kuchnia z własną osobowością. Fantastyczna.
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NOVA LACK |

Brezstični prehod: Pomivalno korito je vgrajeno v delovno ploščo debeline 12 mm
iz stekla in stično s površino.
Płynne przejście: zlewozmywak został zlicowany z wysokiej jakości szklanym blatem
o grubości 12 mm.

Čista harmonija

za pravimi materiali.
Komur je pomembna naravnost, pravi materiali in puristična kuhinjska estetika, bo ustrezala kombinacija NOVA LAK arktično bele
barve visoki les in NATURE v hrastu tobak: pravi lak, pravi les in
pravo steklo. S temi kakovostnimi materiali je kuhinja kot osebnost
z občutno dušo. Priporočljiva za vse, ki jim je pomembna naravnost
in ki cenijo posebne detajle. Ta kuhinja je v vsakem pogledu užitek
na najvišji ravni.

Czysta harmonia

dzięki prawdziwym materiałom.
Każdy, kto przywiązuje wagę do naturalności, autentyczności i purystycznej estetyki kuchni, dobrze robi, decydując się na zestawienie kuchni NOVA LACK w białym arktycznym kolorze z wysokim
połyskiem z elementami z serii NATURE w kolorze tytoniowego dębu.
Prawdziwy lakier, prawdziwe drewno i prawdziwe szkło — te wysokiej jakości materiały nadają kuchni autentyczną osobowość i duszę,
którą można poczuć. Rekomendowana każdemu, kto przywiązuje
wagę do naturalności i dostrzega wyjątkowe szczegóły. Ta kuchnia
to najwyższa rozkosz pod wieloma względami.
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NATURE
Hrast tobak
Dąb tytoniowy

NOVA LACK

G 840

Arktično bela visoki sijaj

Kombinacija ročaja optika legiranega jekla

Biały arktyczny wysoki połysk

Zestawienie uchwytów, kolor stali szlachetnej
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Udobno počutje na

najvišji ravni.

Atmosfera dobrego samopoczucia

»Moje življenje je dobro organizirano. Za dobro počutje
potrebujem red in jasne linije. Te lastnosti naj odlikujejo tudi
mojo kuhinjo. Moja LEGNO v hrastu gomoljika v kombinaciji z NOVA LAK v temno modri barvi visoki sijaj se odlično
ujema z mojim življenjskim stilom in navdihom za preprosto
eleganco.
Mirne površine, ravne linije, visoka kakovost – odlično. Sanjska so tudi kulisna vrata, ki vse kuhinjske
pripomočke in električne aparate optično prekrijejo. Zame
je ta kuhinja s svojim purističnim izgledom kot začarana.«

na najwyższym poziomie.
„Moje życie jest bardzo dobrze zorganizowane. Potrzebuję
porządku i jasnej stylizacji, abym mogła poczuć się komfortowo. Te właściwości powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie także w mojej kuchni. Kuchnia LEGNO w kolorze truflowego dębu w połączeniu z elementami z serii NOVA LACK
w głębokim niebieskim kolorze z wysokim połyskiem idealnie
pasuje do mojego stylu życia i hołdu dla prostej elegancji.
Stonowane powierzchnie, proste linie, wysoka
jakość — kuchnia doskonała. Jak marzenie są także
drzwi w postaci kulis, które zabierają z widoku wszystkie
kuchenne przybory i urządzenia AGD. Dla mnie magia tej
kuchni leży w jej purystycznym uroku.”

NOVA LACK
Temno modra visoki sijaj
Głęboki niebieski wysoki połysk

LEGNO
Hrast gomoljika
Dąb truflowy
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| NOVA LACK

Kulisna vrata v pravem lesu spretno skrivajo kuhinjsko
tehniko in skrbijo za pospravljen ambient.
Drzwi w postaci kulis z prawdziwego drewna zręcznie zasłaniają
sprzęt kuchenny i porządkują przestrzeń.
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Klasične kuhinje za

ljubitelje tradicije.
Nič staromodnosti. Kuhinje v podeželskem karakterju so dandanes
izjemno brezčasne. Včasih že sama arhitektura hiše zahteva kuhinjo
tega stila. Podeželski stil izžareva toplino in udobnost, njegova skrivnost pa temelji na ljubeče izdelanih podrobnih detajlih: z nostalgičnimi elementi kot so pilastri, venčni profili, svetlobne zaslonke in profilirane ličnice ali celo rafinirano igro barv je ta kuhinja še posebej
očarljiva. Zelo zanimiva je pri tej kuhinji tudi namerna sprememba
stila, npr. z modernimi jeklenimi regali. Prepričajte se ...

Klasyczne kuchnie dla

dla miłośników tradycji.
W żadnym wypadku nie staromodne. Kuchnie w stylu dworkowym
są obecnie bardzo na czasie. Niekiedy już sama architektura domu
wyznacza styl kuchni. Ten styl emanuje ciepłem i przytulną atmosferą,
a jego tajemnica leży przede wszystkim w detalach wykonanych
z pieczołowitą starannością: nostalgiczne elementy, takie jak pilastry, listwy wieńczące, listwy oświetleniowe i profilowane fronty,
czy też wyszukana gra kolorów w dużym stopniu stanowią
o uroku. Interesujące w tych kuchniach jest także świadome mieszanie stylów, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych, stalowych regałów. Wystarczy spojrzeć...
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FRAME LACK
Lava mehka mat
Lawa delikatny mat

FRAME LACK
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Šipek mehka mat

K 138

Głóg delikatny mat

Optika legiranega jekla, kovina
Kolor stali szlachetnej, metal

Všeč so mi kuhinje, ki so tako pisane

kot je pisano moje življenje.
»Moja kuhinja je moja mali svet. V veliko veselje mi je, da lahko tukaj
s svežimi dodatki iz svojega vrta pripravljam jedi. Že od nekdaj so
me navduševale barve v kuhinji. Vendar: kateri odtenki se medsebojno ujemajo? Koncept laka mat kuhinj Nolte Küchen je zame
pravi. Izbirati je mogoče med skupno 20 barvami, ki med
seboj odlično harmonirajo. Topli barvi »Šipek mehka mat« in »Lava
mehka mat« sta pri tem takoj zadeli moj okus.«

Lubię kuchnie, które są tak kolorowe,

jak moje życie.
„Moja kuchnia to mój mały świat. Możliwość przetwarzania tutaj
świeżych składników z mojego ogrodu daje mi wiele radości. Już
od zawsze chciałam mieć kuchnię, która nawiązywałaby do tych
kolorów. Ale: które odcienie do siebie pasują? Koncepcja matowego lakieru marki Nolte Küchen ułatwiła mi to zadanie. Mogłam
wybrać spośród łącznie 20 kolorów, które idealnie do siebie
pasują. Ciepłe kolory „głóg delikatny mat” i „lawa delikatny mat” od
razu przypadły mi do gustu.

Vitrine se ujemajo z nostalgičnim
stilom kuhinje in ji podeljujejo
osebni navdih.
Szafki witrynowe dobrze pasują
do nostalgicznego stylu kuchni i nadają
jej osobisty charakter.
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Kolory ze
Ujemajoča barvna igra
s toplimi odtenki iz
koncepta laka mat.
Spójna gra kolorów z ciepłymi odcieniami z koncepcji matowego lakieru.
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Oaza miru v
tradicionalnem podeželskem stilu.
Nostalgična in z modernim udobjem – podeželska kuhinja WINDSOR
LAK fascinira s svojim tradicionalnim karakterjem in vabi k sanjam.
Kremenasto sive ličnice so kombinirane z dodatki, tipičnimi za podeželje
(npr. venčni profili, svetilne zaslonke in napa). Tako postane kuhinja mesto
prijetnega počutja s posebnim šarmom.

Oaza spokoju w tradycyjnym
stylu dworkowym.
Nostalgiczna z nowoczesnym komfortem — kuchnia w stylu
dworkowym WINDSOR LACK fascynuje tradycyjnym charakterem
i skłania do tego, aby przez chwilę sobie pomarzyć. Fronty
w szarym kwarcowym kolorze zostały połączone z typowymi
dla stylu dworkowego akcesoriami (takimi jak: listwy wieńczące,
listwy oświetleniowe, okap). Dzięki temu kuchnia staje się miejscem
dobrego samopoczucia o bardzo wyjątkowym uroku.

Shramba
celo v kotih
Przechowyt
wanie nawe
ch
w najdalszy
ch
zakamarka

K 138
Optika legiranega jekla, kovina
Kolor stali szlachetnej, metal
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in

Sachen

Qualität

Die Kom

Kremenasto siva mehka mat
Szary kwarcowy delikatny mat

DELOVNA PLOŠČA

V praktični kotni spodnji omari »Le Mans« lahko
skrijemo številne pripomočke.
W praktycznej narożnej szafce dolnej „Le Mans”
znikają liczne przybory kuchenne.

WINDSOR LACK

Rustika temna

BLAT
40

Rustica ciemny
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WINDSOR LACK

Odprti jekleni regali poživijo kuhinjo.
Otwarte, stalowe regały nadają kuchni lekkość.

Tradicionalni
in moderni izgled.
Tradicija in nostalgija – moderno načrtovano.
Podeželska kuhinja WINDSOR LAK iz atraktivnega laka
mat povezuje zanimive fasete v usklajen celotne koncept.
Klasične ličnice z okvirjem sovpadajo s transparentnimi vitrinami in skrbijo za udobno in hkrati času
primerno atmosfero. Moderna jedilna miza in odprti
jekleni regali so v napetostnem nasprotju. WINDSOR
LAK odlično povezuje tradicijo in modernost!

Tradycja napotyka
na nowoczesność.
Tradycja i nostalgia — w nowoczesnej odsłonie.
Kuchnia w stylu dworkowym WINDSOR LACK z atrakcyjnym matowym lakierem łączy liczne fascynujące
aspekty w spójną koncepcję. Klasyczne fronty płycinowe i przezroczyste szafki witrynowe tworzą
błogą atmosferę, idącą jednocześnie z duchem czasu.
Nowoczesny stół jadalniany i otwarte stalowe
regały tworzą ciekawy kontrapunkt. Kuchnia WINDSOR LACK to doskonałe połączenie tradycji z nowoczesnością!

WINDSOR LACK
Črna mehka mat
Czarny delikatny mat

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

G 341
Črna / optika legiranega jekla, kovina
Kolor czarny / stali szlachetnej, metal

100

101

Če vas podrobneje zanima načrtovanje vaše nove kuhinje,
vam nudimo s brošuro »Moja kuhinja« številne praktične ideje in napotke, s katerimi lahko svoj prostor najboljše izkoristite.
Jeżeli zamierzasz bliżej zająć się planowaniem swojej nowej
kuchni, zachęcamy do zapoznania się z treścią naszej
broszury „Moja kuchnia”, zawierającej liczne praktyczne
wskazówki i inspiracje na temat możliwości perfekcyjnego
wykorzystania przestrzeni, jaką masz do dyspozycji.

Povprašajte v vaši trgovini ali naročite
svoj izvod tukaj:
Zapytaj swojego sprzedawcę lub zamów
egzemplarz bezpośrednio tutaj:

Možnosti za optimalno oblikovanje kuhinje so številne. Optimalno pomeni: v celoti prilagojeno potrebam uporabnika – te pa so lahko skrajno različne. Družina z dvema otrokoma ima drugačne potrebe
kot ena oseba ali par.
Pred podrobnim načrtovanjem vaše sanjske kuhinje je treba pojasniti gradbene danosti kot je velikost
in oblika prostora. Kje so okna, vrata, vtičnice in priključki? Kako dobro, da smo pri Nolte Küchen v
praktičnih prospektih »Moja kuhinja« vse to že upoštevali. Naj vam bo sestavljanje vašega osebnega
kuhinjskega profila v zabavo.

Istnieje wiele możliwości optymalnej aranżacji kuchni. Optymalny oznacza: całkowicie dopasowany do
potrzeb użytkownika — te z kolei mogą być bardzo różne. I tak przykładowo rodzina z dwójką dzieci
ma inne wymagania niż singiel czy para.
Przed rozpoczęciem planowania szczegółów dotyczących wymarzonej kuchni należy ustalić uwarunkowania budowlane, takie jak wielkość i przekrój pomieszczenia. Gdzie są okna, drzwi, gniazdka i przyłącza? Jak to dobrze, że firma Nolte Küchen pomyślała o wszystkim i wydała broszurę „Moja kuchnia”.
Życzymy udanej zabawy podczas tworzenia osobistego profilu kuchni!
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V naši kuhinji je

vse pod kontrolo.
»Najino kuhinjo Nolte je strokovnjak načrtoval točno po želji. Tudi če
se po velikosti razlikujeva za celih 20 cm, je kuhinja za naju in najine
potrebe idealna. Treba je najti ustrezno balanco med zanimivim
dizajnom in praktično funkcionalnostjo – kajti ne le velikost prostora
odloča o udobju kuhinje. Da bo skupna priprava jedi in obedovanje
poseben doživljaj, je treba dobro načrtovati tudi delovne poti.
Ergonomično vgrajeni elektroaparati nudijo poleg tega visoko
mero udobja. Kuhinjski otrok na sredini je za nas komunikacijsko središče.«

W naszej kuchni oboje mamy

wszystko idealnie pod
kontrolą.
„Projekt naszej kuchni marki Nolte, która będzie doskonale spełniać
nasze oczekiwania, zleciliśmy profesjonalnemu doradcy. Chociaż
różnica wzrostu między nami wynosi 20 cm, kuchnia idealnie do nas
pasuje i spełnia nasze wymagania. Zadanie polegało na znalezieniu
doskonałej równowagi pomiędzy ciekawym wzornictwem a praktyczną funkcjonalnością — nie tylko wielkość pomieszczenia decyduje
bowiem o komforcie w kuchni. Aby wspólne gotowanie i spożywanie
posiłków było nie lada przeżyciem, należało dobrze zaplanować ciągi
komunikacyjne. Poza tym ergonomicznie zabudowane urządzenia AGD zapewniają wysoki poziom komfortu. Znajdująca się
pośrodku wyspa kuchenna stanowi nasze komunikacyjne centrum.”
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Da si v kuhinji ne bomo v napoto, je delovne poti treba smiselno načrtovati. Poteki med
tremi območji hlajenje/shranjevanje, kuhanje in pomivanje naj ne bodo medsebojno
oddaljeni za več kot dve rokavni dolžini – a naj kljub temu nudijo dovolj prostora za
več kuharskih mojstrov.
Aby w kuchni nie wchodzić sobie w drogę, należy dobrze zaplanować ciągi komunikacyjne.
Procesy odbywające się pomiędzy trzema obszarami: chłodzenie/przechowywanie zapasów,
gotowanie i zmywanie powinny być od siebie oddalone o nieco ponad dwukrotność długości
ramienia — i mimo to zapewniać wystarczającą ilość miejsca dla kilku osób gotujących
jednocześnie.
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W centrum kuchni ma miejsce
Na sredi kuhinje

skupaj kuhamo ...
... zato so na voljo različna kuhališča in nape: električna, Indukcijska,
plinska in celo integrirani nišni ventilatorji: v vaši kuhinji Nolte lahko
vse odlično integrirate. Kombinirajte po želji - in čisto po svojih
potrebah.

wspólne gotowanie...
... dlatego w naszej ofercie znajdują się najróżniejsze warianty płyt
grzewczych i okapów kuchennych: obojętne, czy kuchenki elektryczne,
indukcyjne, gazowe czy też zintegrowane wentylatory blatowe —
z kuchnią marki Nolte wszystkie rodzaje można doskonale zintegrować. Komponuj, ile dusza zapragnie — całkowicie według własnych
osobistych potrzeb.

Integriran nišni ventilator
Zintegrowany wentylator blatowy

Kuhališče s pogrezljivo mizno napo
Płyta grzewcza z wpuszczanym
okapem blatowym

Plinsko kuhališče
Kuchenka gazowa
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Čistoča
na hitro.
Kdor dobro in z veseljem kuha, ima vedno
znova mnogo uporabljene posode. Za hitro
pomivanje je poleg pomivalnega korita
potreben prostor z veliko odcejalno površino
– da se lahko spet hitro posvetimo prijetnim
stvarem. Za nepriljubljena opravila, kot je
odstranjevanje smeti nudi Nolte Küchen
mnoge udobne rešitve. Poleg klasičnih sistemov imamo tudi smetnjake za kotne omare
ali praktične rešitve za odstranjevanje smeti
za delovno površino. Tako lahko ostanke zbirate neposredno pod delovno površino.

Wszystko szybko
znowu czyste.
Każdy, kto dobrze i chętnie gotuje, zużywa
mnóstwo naczyń. Zmywanie zdecydowanie
ułatwia duża ilość miejsca obok zlewozmywaka i duży ociekacz — w ten sposób
można bardzo szybko ponownie wrócić do
ciekawszych zajęć. Także w kwestii niechętnie wykonywanych czynności, jak wyrzucanie
śmieci, firma Nolte Küchen oferuje wiele
wygodnych rozwiązań. Oprócz klasycznych
systemów do dyspozycji są także kosze na
odpady do szafek narożnych czy praktyczne
rozwiązania na usuwanie odpadów z blatów.
Przykładowo resztki powstałe podczas
przygotowywania posiłków można usunąć
bezpośrednio pod blat.
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Ergonomičnost –

po meri človeka.
Vsaka kuhinja Nolte je tako individualna kot njen lastnik.
Zato so naše kuhinje po meri človeka, ki kuha v kuhinji in ne
obratno. Ergonomičnost je v kuhinjskem vsakdanjiku izredno
pomembna. Zato naj bodo vgrajeni aparati kot je pomivalni stroj ali pečica na višini, ki je za hrbtenico ugodna. Če
se dizajn in funkcionalnost dopolnjujeta, je bivanje v kuhinji
veliko bolj prijetno.
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Z aparati, vgrajenimi na višini, ki je ugodna
za delo in ki ščiti vašo hrbtenico,
je delo mnogo bolj udobno.
Urządzenia do zabudowy na ergonomicznej
wysokości roboczej nie nadwyrężają pleców
i umożliwiają wygodną pracę.

Ergonomia —

człowiek jest miarą
wszystkiego.
Każda kuchnia marki Nolte jest tak indywidualna, jak jej
posiadacz. Dlatego u nas to właśnie człowiek jest miarą,
według której powstaje kuchnia — nie na odwrót. Do
ergonomii przywiązujemy dużą wagę także w codziennej
kuchennej rutynie. Dlatego urządzenia do zabudowy, takie
jak zlewozmywaki czy piekarniki, powinny być umieszczone na wysokości bezpiecznej dla pleców. Kiedy wzornictwo
i funkcjonalność wzajemnie się uzupełniają, życie w kuchni
od razu staje się dużo piękniejsze.
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Hlajeno, sveže in trajno ...
... v naših programih nudimo veliko izbiro hladilnikov in zamrzovalnikov ter omar za shranjevanje. Da bodo sir, jajca in suha živila kot
so testenine in riž v kuhinji vsako na svojem mestu in da bo vse v najlepšem redu. Tudi lonci, ponve in drugi kuhinjski pripomočki se zlahka
shranijo. V našem sortimentu so na voljo različni sistemi za različno
velika gospodinjstva in za vse navade kuhanja in nakupovanja.

Schłodzone, świeże i trwałe...
... w naszym programie oferujemy duży wybór lodówek i zamrażarek oraz systemów szafek do przechowywania zapasów. Dzięki temu
sery, jajka oraz suche produkty spożywcze mają w kuchni swoje stałe
miejsce i wszystko jest w najlepszym porządku. Także garnki, patelnie
i inne przybory kuchenne można idealnie rozmieścić. W naszym
asortymencie znajdują się różne systemy pasujące do gospodarstw każdej wielkości i do wszystkich nawyków związanych
z gotowaniem i robieniem zakupów.

Kotna rešitev za spodnje omare »Le Mans«.
Rozwiązanie narożne do szafki dolnej „Le Mans”.
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+32 %

Pametno spravljeno.
Pospravljena kuhinja - tudi na drugi pogled?
Brez težav s pravilnim notranjim organizatorjem. Če ima vse svoje mesto in ni odvečnega prostora, je bila vaša izbira pravilna:
iz umetne mase, bukve, hrasta natur in
črnega jesna.

Sprytne rozmieszczenie.
Posprzątana kuchnia, nawet na drugi
rzut oka? Dzięki odpowiedniej organizacji
wewnętrznej to żaden problem. Kiedy
wszystko jest na swoim miejscu, a przestrzeń
jest całkowicie wykorzystana, oznacza to, że
był to dobry wybór: w wersji z tworzywa
sztucznego, buku, naturalnego dębu lub
czarnego jesionu.
Umetna masa
Tworzywo sztuczne

32 % več prostora

z odlično organizacijo.
Tudi naši poglobljeni izvlečni elementi pri
odpiranju vedno znova presenetijo:
Neverjetnih 32 % več shrambnega prostora
z globino 750 mm! In to pri samo 150 mm
več potrebnega prostora ob steni. In tudi
pri delovni površini je znatno več koristne
površine!

Pravi les hrast

Pravi les jesen črn

Prawdziwe drewno: dąb

Prawdziwe drewno: czarny jesion

mba
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32 % więcej miejsca,

i to perfekcyjnie
zorganizowanego.
Nasze szuflady z wysokim frontem o zwiększonej głębokości wywołują podczas otwierania prawdziwy efekt „Wow!”:
zwiększenie miejsca do przechowywania
o imponujące 32 % jest możliwe dzięki
zastosowaniu głębokości planowej wynoszącej 750 mm! I to przy zapotrzebowaniu na
miejsce przy ścianie wynoszącym zaledwie
150 mm. Także na blacie zyskujesz w ten sposób znacznie więcej powierzchni użytkowej!
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Izberite sami.
Sistem predalov in izvlekov serije Nolte Küchen PremiumLINE skrbi,
da je v kuhinji vse na svojem mestu. Glede na okus in proračun
lahko izbiramo med različicami PremiumLINE, PremiumLINE škatla ali
PremiumLINE steklo. Tako opremljene izvlečne omare, celo do širine
1200 mm, nudijo odlično organiziran shrambni prostor.

Wybór należy do Ciebie.
System szuflad i szuflad z wysokim frontem PremiumLINE marki
Nolte Küchen sprawia, że w kuchni wszystko jest na swoim miejscu.
W zależności od gustu i budżetu można wybrać spośród wariantów
PremiumLINE, PremiumLINE Box i PremiumLINE Glas: tak wyposażone szafki z szufladami zapewniają perfekcyjnie zorganizowane
miejsce do przechowywania o szerokości wynoszącej nawet do
1200 mm.

PremiumLINE

PremiumLINE Box

PremiumLINE Glas

kakovostno in dobro

največ prostora za odlaganje

dizajn z vpogledom

wartościowy i dobry

maksymalna ilość miejsca do przechowywania

wzornictwo z widokiem

Opcijsko dobavljiva notranja osvetlitev poudarja predale in izvleke –
za še boljši pregled in manj nereda.
Dodatkowo dostępne oświetlenie wewnętrzne doskonale prezentuje szuflady oraz szuflady
z wysokim frontem — jeszcze lepsza przejrzystość i mniej bałaganu.
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Przytulność
Udobje in

harmoničnost.
Ker je pomemba tudi notranjost, so naši korpusi tako od zunaj kot od znotraj v istem dekorju – ne le pri lesnih odtenkih,
temveč tudi pri standardnih barvah. Majhen detajl, ki pa
naredi veliko razliko, kajti šele z njim je izgled harmoničen.

i harmonia.
Ponieważ wnętrze również się liczy, nasze korpusy zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz są utrzymane w tym samym
dekorze — nie tylko w przypadku odcieni drewna, lecz
także przy wszystkich kolorach uniwersalnych. Niby taki
mały detal, a robi dużą różnicę, gdyż w ten sposób powstaje
bardzo harmonijny ogólny obraz.
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Kakovost je

vprašanje detajlov.
Glede kakovosti ne delamo kompromisov.
Stroga preverjanja so osnova za to, da
naše kuhinje varno in zanesljivo delujejo tudi
po dolgoletni uporabi. To vam zagotavlja
tudi znak preverjanja GS za Nolte Küchen.
Vendar je za vas pomembnejše, da v vaši
kuhinji Nolte vsak dan na mnogih detajlih in
posebnostih občutite visoko kakovost znamke
Nolte Küche.

Jakość

tkwi w szczegółach.
W kwestii jakości nie uznajemy żadnych
kompromisów. Surowe kontrole są podstawą, aby Twoja kuchnia w bezpieczny
i niezawodny sposób funkcjonowała także
po wieloletniej eksploatacji. Gwarancję tego
stanowi m.in. znak kontrolny GS, który został
nadany marce Nolte Küchen. Ważniejszym
dla Ciebie aspektem są jednak doznania,
jakie będą Ci towarzyszyć podczas korzystania z Twojej wysokiej jakości kuchni Nolte,
którą to jakość da się odczuć w różnorodnych detalach i wyjątkowych właściwościach.

Že integrirano v znamki Nolte Küchen:

Odgovornost in ekologičnost.
Varovati naravne vire, skrbeti, da ostaneta zrak in voda čista, in podpirati trajnost. Že
leta so to trije pomembni stebri za odgovorno in ekološko ravnanje pri Nolte Küchen. Na
primer z modernimi filtrirnimi napravami za proizvodnjo brez škodljivih snovi z okolju prijazno
reciklažno embalažo in uporabo lesa iz gozdov z izključno trajnim odgovornim gozdarjenjem. Glede emitiranja škodljivih snovi ležijo naši materiali znatno pod zakonsko dovoljenimi
vrednostmi, kar je najboljši pogoj za zdravo bivanje.
Za naš angažma za okolje smo s strani uradnih institucij certificirani in smo prejeli znak
preverjanja za vsa pomembna področja – na kar smo zelo ponosni. Kot eno izmed prvih
podjetij naše panoge imamo certifikat FSC® in smo certificirani po PEFC™.

Nieodzowny aspekt marki Nolte Küchen:

odpowiedzialność i ekologia.
Oszczędność zasobów naturalnych, ochrona czystości powietrza i wody oraz wspieranie
zrównoważonego rozwoju. Oto trzy najważniejsze filary odpowiedzialnej i ekologicznej
działalności firmy Nolte Küchen od wielu lat. Możliwe przykładowo dzięki nowoczesnym
urządzeniom filtrującym do produkcji bez szkodliwych substancji, dzięki przyjaznym dla środowiska naturalnego i nadającym się do recyclingu opakowaniom oraz dzięki zastosowaniu
drewna pochodzącego wyłącznie ze zrównoważonej, odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
W kwestii emisji substancji szkodliwych nasze materiały wykazują znacznie niższe wartości
niż wartości dopuszczone ustawowo — to najlepsze warunki dla zdrowego mieszkania.
Oficjalnym potwierdzeniem naszego zaangażowania w ochronę środowiska są także
nadane nam certyfikaty i znaki kontrolne we wszystkich istotnych obszarach — jesteśmy
z tego bardzo dumni. Jako jedna z pierwszych firm w branży otrzymaliśmy certyfikat FSC®;
posiadamy także certyfikat PEFC™.

»... je izjava, ki jo pri Nolte Küchen lahko vzamete
popolnoma dobesedno in ki mene, kot načrtovalko,
vsak dan znova navdušuje.
Tukaj najdete vse, da lahko uresničite svoje sanje –
za praktično vsak žep in vsako zahtevo – vedno v
najboljši kakovosti Made in Germany.
Prav res za življenje v kuhinji!«

www.nolte-kuechen.de

Za življenje v kuhinji ...

Tętno życia w kuchni.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zaradi tiska in fotografskih danosti so lahko barvni toni v tem katalogu malenkost
drugačni od originalnih. Varščina 5 €

Žurnal kuhinj 2018

Katalog kuchni 2018

„ ... to stwierdzenie, które w przypadku Nolte Küchen
można potraktować dosłownie, i które mnie jako
projektantkę zachwyca codziennie na nowo.
Jest tu wszystko, co potrzebne, aby powstała wymarzona kuchnia – na prawie każdy budżet i spełniająca wszelkie wymogi oraz zawsze w najlepszej jakości
made in Germany.
Dla radości życia w kuchni!”

VF-KJ18-SLO
Zmiany techniczne zastrzezone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przedstawione w niniejszym katalogu mogą się
nieznacznie róznić od oryginalnych kolorów. Opłata ochronna 5 €

življenje
v kuhinji.

Radość życia w kuchni ...

Nolte Küchen GmbH & Co. KG I Anni-Nolte-Straße 4 I 32584 Löhne I +49 57 32 / 899 0 I www.nolte-kuechen.de
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