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Tętno życia w kuchni!

Co jest istotą kuchni? Powinna dobrze wyglądać i być komunikacyj-
nym centrum podczas gotowania, pogawędek i delektowania się 
życiem. Powinna ułatwiać pracę i zapewniać porządek oraz orien-
tację. Ponadto powinna doskonale do Państwa pasować, spełniać 
Państwa życzenia i potrzeby. A przy tym także uwzględniać Państwa 
wymagania w kwestii stylu i budżetu. 
Od ponad 60 lat marka Nolte Küchen jest synonimem pierwszorzęd-
nej jakości, wysokogatunkowego wzornictwa i doskonałej ergonomii 
Made in Germany. 

Mając powyższe na uwadze, nie dziwi zatem, że już po raz drugi 
z rzędu otrzymaliśmy wyróżnienie dla ulubionej marki kuchni 
w Niemczech. W niniejszym Katalogu znajdą Państwo niezliczone 
inspiracje do aranżacji Państwa osobistej przestrzeni do życia – 
kuchni – w pełni wedle Państwa życzenia. 

Pozwólcie Państwo się zainspirować mottem: Tętno życia w kuchni.

zornictwo i unkcjonalnoś  gwarancj  zadowolenia.

Sprawdzona jakoś , gwarantowane 
ezpiecze stwo i mieszkanie w warun-

kach prozdrowotnych.
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Eva Brenner, dyplomowana architektka wnętrz, znana z niemieckiego programu telewizyjnego „Zuhause im Glück” („Szczęśliwy dom”).

Oryginał czy reprodukcja... 
  ... oto jest pytanie

Szczerze mówiąc, trudno to odróżnić, ponieważ wszystkie materiały 
zastosowane w kuchni marki Nolte wyróżnia w pierwszej kolejności 
wyjątkowa wartość. 
Fronty wykonane z prawdziwych materiałów, takich jak drewno, 
szkło, lakier, cement czy metal, są idealnym rozwiązaniem dla 
kuchennych pasjonatów o bardzo wysokich wymaganiach. 
Jednakże dla wielu 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.
Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, zawsze otrzymasz 
kuchnię najlepszej jakości, która idealnie pasuje do Ciebie i Twojego 
budżetu.

„Kuchnia służy do gotowania. Tak było kiedyś. Dzisiaj stała się komunikacyjnym centrum 
mieszkania i małą oazą dobrego samopoczucia. Gotowanie, jedzenie, rozmowy, śmiech, 
życie, relaks, praca – życie toczy się w kuchni. Dlatego pomieszczenie to coraz bardziej 
zyskuje na znaczeniu. 

Dla Twojego życia w kuchni
Decydując się na kuchnię, decydujesz się również na pewien świat. Sposób, w jaki prezentu-
je się kuchnia, to wyraźny sygnał indywidualnego stylu gospodarstwa domowego i potrzeb 
wszystkich jego mieszkańców. Mimo to, czy to singiel, duża rodzina czy smakosz –  
tutaj każdy znajdzie odpowiednią dla siebie kuchnię. Przekonaj się...”

 d  inot  wysokiej jakości orygina .

BE  d  korkowy  autentyczna reprodukcja.
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PHOENIX
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Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

PHOENIX
Bia y delikatny mat

TAVOLA
 inot

Dom dla całej rodziny

„U nas panuje otwartość i wesoła atmosfera. Kuchnia stanowi centrum  
życia w naszym domu. To tutaj razem gotujemy, spożywamy posiłki, żyjemy 
i śmiejemy się. Stylowa przytulność kuchni TAVOLA w kolorze dębu Pinot  
jest dokładnie tym, czego potrzebujemy.  Prawdziwe drewno o delikat-
nym rysunku słojów w połączeniu z prostotą serii PHOENIX w białym  
kolorze roztaczają ciepłą przytulność z nutą nowoczesności. 
To nasze poczucie pełni życia“.

Zlicowany zlewozmywak 
nie tylko do rze wygl da, lecz także 

jest nad wyraz praktyczny w codziennej pracy, 
ponieważ nie ma żadnych przeszkadzaj cych krawędzi.

98



Zintegrowane 
oświetlenie

Przytulność w każdym szczególe

Oświetlenie w eleganckiej  szafce wiszącej z regałem oraz  podświetlane wgłę-
bienia na uchwyt udoskonalają nastrojową i przytulną atmosferę. Ponadto nasza kuchnia 
przekonuje także funkcjonalnością: przestronnie zaplanowane  szafki z szufladami 
zapewniają miejsce do przechowywania, tak bardzo potrzebne dla każdej rodziny.  
4  Wysoko zabudowany piekarnik zapewnia najlepszą ergonomię i oszczędza plecy.

Sza ka wisz ca z rega em ze zintegrowanym oświetleniem 
oraz wierzch i sp d z czarnego szk a roztaczaj  atmos erę 
nowoczesnej przytulności.
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SOFT LACK
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Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

„W naszym pierwszym wspólnym mieszkaniu kuchnia i salon są ze 
sobą połączone na względnie małej powierzchni. Zestawienie serii 
TAVOLA w kolorze dębu Pinot z serią SOFT LACK w popielatym 
kolorze od razu nas zachwyciło. Kuchnia jest zarazem przytulna 
i nowoczesna i zapewnia całe mnóstwo miejsca do przechowy-
wania nawet tam, gdzie inne kuchnie muszą się poddać: dzięki 
zastosowaniu inteligentnej siatki w standardzie Matrix 150 pod płytą 
indukcyjną jest nawet miejsce na  szufladę.

 Otwarty regał na końcu rzędu otwiera się w kierunku salonu 
i zapewnia miejsce na indywidualne dekoracje. Idealne rozwiązanie 
dla naszego połączenia salonu z kuchnią”.

SOFT LACK
opielaty delikatny mat

TAVOLA
 inot

Sprytne przechowywanie  tutaj 
wszystko jest na swoim miejscu, 
a przestrze  się nie marnuje. 

Mieszkanie w duchu młodości
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ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

SOFT LACK

SOFT LACK
Sahara delikatny mat

TAVOLA
 Barolo

„Jako projektant uwielbiam wyraziste linie, wysokiej jakości materiały i wyra-
finowane wzornictwo. Wszystko to daje mi charyzmatyczna kuchnia TAVOLA 
w kolorze dębu Barolo. 

 Stylowe, prawdziwe drewno dębowe o delikatnym rysunku słojów 
w harmonijnym zestawieniu z kuchnią SOFT LACK w kolorze Sahara. Eksklu-
zywne szczegóły, takie jak  wyspa kuchenna ze zintegrowanym stołem, 

 zlicowana płyta grzewcza czy też ścianka z szafkami z bardzo dużą 
ilością miejsca do przechowywania i otwartymi regałami podkreślają przytulny 
i zarazem nowoczesny charakter. To moja kuchnia!“

Zlicowana p yta grzewcza ma nowoczesny wygl d i jest prosta w pielęgnacji. 

Styl z wyrafinowanymi detalami

chwyt w kolorze stali szlachetnej 
stanowi dope nienie tego projektu. 
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SOFT LACK

„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”.

SOFT LACK 
Bia y arktyczny  

delikatny mat

BLAT 

zarny 

LISTWA UCHWYTOWA 561 

zarny anodyzowany

FERRO 
ie ieska stal

16 1716



Zwie czenie w postaci otwartego rega u nadaje wyspie kuchennej lekkoś .

Sza ka wisz ca z rega em z drzwiami 
przesuwnymi w ia ym arktycznym  
kolorze stanowi przejście do stre y 

mieszkalnej.

iejsce do przechowywania w naj-
piękniejszej postaci  za magnetycznymi 
rontami z prawdziwego metalu znajduje 

się dużo miejsca na zapasy i przy ory 
kuchenne.

Perfekcja w najdrobniejszych szczegółach 

Magnetyczna 
powierzchnia

 Regały wieńczące sprawiają, że wyspa wygląda mniej ma-
sywnie i lżej. Interesujące szczegóły, takie jak  czarne listwy 
uchwytowe czy też  czarne metalowe regały z drzwia-
mi przesuwnymi stanowią dopełnienie tego projektu, który 
zapewnia bardzo dużo miejsca do przechowywania.

Dowodem na to, że w serii FERRO zastosowany został prawdzi-
wy metal, świadczy chociażby fakt, że fronty są magnetyczne.

18 19
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Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

LUX

Świetny wygląd z atrakcyjnymi detalami 

„Chcieliśmy, aby nasza kuchnia miała atrakcyjny, metalowy wygląd 
i zdecydowaliśmy się na kuchnię METAL w szarym stalowym kolorze. 
Front wygląda zaskakująco prawdziwie – nasi goście są za każdym 
razem pod olbrzymim wrażeniem. Fantastyczne jest też to, że  blat 
robi takie samo wrażenie – dzięki temu kuchnia ma niezwykle 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 zabu-
dowanego piekarnika, jak i praktycznych szafek z szufladami czy  
oświetlenia szafek wiszących. Nie trzeba koniecznie dysponować 
olbrzymim budżetem, żeby móc świetnie urządzić kuchnię!  
Oto dowód”.

LUX 
Bia y wysoki po ysk

METAL 
Szary stalowy

BLAT 
Szary stalowy

G 824 
Zestawienie uchwyt w, kolor czarny

rzestronnie zaplanowane sza ki z szu adami czyni  z tej kuchni 
niezwykle pojemne cudo.

Sprytny spos  na doskona e oświetlenie zar wno wnętrza sza ki, jak i powierzchni ro oczej

20 21
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NOVA LACK  
Bia y wysoki po ysk

BLAT 
Stal kortenowska

Kuchnia dla wyższej jakości życia

„Ta kuchnia stanowi spełnienie marzeń każdego mężczyzny:
przestronna wyspa sprawia, że gotowanie w gronie przyjaciół to czysta przyjem-
ność! Z kolei element bufetu 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 ściance z regałem, która zapewnia wystarczającą 
ilość miejsca na ulubioną lekturę!”

trakcyjne wzornictwo  
wszystkie poziome wg ę ie-

nia na uchwyt atri rt 
z możliwości  podświetlenia. 

FERRO 
Stal kortenowska

22



CORONA
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Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Kochamy wzornictwo i dużą ilość miejsca 
do przechowywania. Teraz mamy jedno 
i drugie

„Jasna sprawa: nasza kuchnia powinna spełniać nasze wymaga-
nia w kwestii wzornictwa i materiałów. Prostoliniowa, nowoczesna, 
z dużą ilością miejsca – takie były nasze oczekiwania. Kuchnia 
z serii PORTLAND w wersji antracytowego cementu w połącze-
niu 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 miej-
sca do przechowywania. Ponadto prosta elegancja w wersji bez 
uchwytów prezentuje się wyjątkowo korzystnie”.

Sprytne  
  przechowywanie

PORTLAND
ement antracyt

CORONA 
Bia y arktyczny wysoki po ysk
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„Dzięki MatrixArt 900 jest to możliwe także bez 
uchwytów: zintegrowane z korpusem wgłębienia na 
uchwyt sprawiają, że kuchnia wygląda jeszcze bardziej 
graficznie i prostoliniowo. Oczywiście można je także 
wyposażyć w modne oświetlenie LED. Całkowicie nowy 
wymiar architektury kuchni”.

Sztuka rezygnacji

Eva Brenner, dyplomowana architektka wnętrz, znana z niemieckiego 
 programu telewizyjnego „Zuhause im Glück” („Szczęście w domu”).

chwyty w kolorze stali szlachetnej tworz  
elegancko dopasowane akcenty.

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

Wzornictwo i przechowywanie w jednym

26
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NOVA LACK
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ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

LEGNO 
 kasztanowy

NOVA LACK 
Szary kwarcowy wysoki po ysk

PORTLAND 
ement szary agat

Poprzez połączenie różnych wysokiej jakości,  
autentycznych materiałów kuchnia zyskuje nowy, 
przytulny charakter mieszkalny. Przestronny stół jadal-
niany stanowi przy tym centrum całego pomieszczenia. 
Nic dziwnego, że już przy pierwszym spojrzeniu za-
chęca do tego, aby zatrzymać się przy nim na dłużej.

Kiedy w kuchni toczy się życie
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Zza  drzwi w postaci kulis wyłania się bowiem 
bogate życie wewnętrzne z dużą ilością miejsca do prze-
chowywania. W ten sposób można przykładowo ukryć 
piekarnik, kiedy nie jest potrzebny.  Podświetlane 
wgłębienie na uchwyt sprawia, że blat dosłownie 
unosi się w powietrzu i ukazuje tę równie funkcjo-
nalną, co ponadczasową mieszkalną kuchnię pełną 
komfortu w doskonałym świetle.

rzwi w postaci kulis tworz  przytuln  atmos erę ze stylem. 
Za nimi znajduje się mn stwo miejsca do przechowywania,  
a także urz dzenia, jak np. piekarnik.

Wyjątkowy urok tkwi także w tym, 
co niewidoczne

Zintegrowany 
wentylator blatowy
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Atrakcyjne połączenie

„Nasza nowa kuchnia powinna być czymś wyjątkowym. Prawdziwą atrakcją przy-
ciągającą 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 podświetla-
nych wgłębień na uchwyt MatrixArt obrzeże prezentuje się wyjątkowo korzystnie.

Połączenie z elementami z serii FERRO w kolorze stali kortenowskiej stanowi dosko-
nałą kompozycję, a dopasowany 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 900 wieńczące rząd zapewniają praktyczne 
miejsce do przechowywania mniejszych przedmiotów”.

Zwie czenie sza ki dolnej atri rt  sprytne 
rozwi zanie zapewniaj ce miejsce na ma e przy ory kuchenne.

FERRO 
Stal kortenowska

FLAIR 

zarny delikatny mat, 

gru e o rzeże w kolorze mosi dzu

rzeża w kolorze mosi dzu 
tworz  gustowne akcenty.Funkcja przesuw

ania
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FEEL

FEEL 
Bia y arktyczny delikatny mat

„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 wy-
sokim frontem lub praktyczne elementy organizacji wewnętrznej”.

Autentyczny wygląd betonu – wyrafinowane piękno

G 811 
Zestawienie uchwyt w, kolor postarzanego metalu

uchnia z serii S E w kolorze etonu urzeka 
niezwykle autentyczn  powierzchni .

STONE 
Beton

Wygląda zaska- 
kująco prawdziwie!
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Natura dostarcza  
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 
biegnie dalej także przez wnętrze szafek – bardzo harmonijna 
konsekwencja możliwa tylko w Nolte Küchen. Wyrazisty dąb 
korkowy jako akcent aranżacyjny przebiega przez całe 
pomieszczenie: od ścianek tylnych po  element bufetu 
przy wyspie. Interesujące rozwiązanie na urządzenia AGD 
stanowi dopełnienie tego udanego projektu”.

OTOCZENIE 
 korkowy

STONE 
Beton

G 823 
Zestawienie uchwyt w, kolor stali szlachetnej,  

ż o kowane

Perfekcja wewnątrz 
i na zewnątrz!
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PHOENIX
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Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

„Kiedy budowaliśmy nasz dom, byliśmy świeżo po powrocie z Włoch, gdzie 
na dobre zafascynował nas tamtejszy styl życia i sposób aranżacji wnętrz.
Dlatego od razu zakochaliśmy się w serii MANHATTAN Marmur. Połączenie ma-
towego czarnego i szarego marmuru jest eleganckie i jednocześnie szlachetne.

 Wyspa nadaje kuchni optyczną ciężkość, podczas gdy rezygnacja z kla-
sycznych szafek wiszących dodaje jej pewnej lekkości.
Natomiast dzięki laminatowi z   powierzchnią zapobiegającą powsta-
waniu odcisków palców seria PHOENIX w czarnym delikatnie matowym 
kolorze jest w pełni odporna i łatwa w pielęgnacji. Uwielbiamy naszą kuchnię 
z włoskim poczuciem pełni życia!”

Fascynacja marmurem

olejn  atrakcj  naszej kuchni jest zlicowany zlewozmywak granitowy oraz r wnież zlicowana  
duża p yta grzewcza.

PHOENIX 
zarny delikatny mat

MANHATTAN 
amur szary

Perfekcyjna  
integracja
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FEEL

TIMBER
 korkowy

poziomy

FEEL
Bia y delikatny mat

TIMBER
 korkowy

pionowy

Sza ka wisz ca wie cz ca rz d stanowi alternatywę z miejscem do 
przechowywania dla klasycznej ok adziny ocznej.

Sza ka aptekarska zapewnia 
mn stwo miejsca do przechowywania. 

„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 połącze-
niu z elementami z serii FEEL w białym kolorze zapewnia mi dużo indywidualnej 
swobody.

 Sprytne zwieńczenie szafki wiszącej z dodatkowym miejscem do przecho-
wywania oraz  podświetlane wgłębienia na uchwyt to kolejne szczególne 
cechy, które bardzo mi się spodobały. Uważam, że dzięki oświetleniu ten świetny 
dekor jeszcze lepiej się prezentuje”.

Kuchnia strefą osobistej wolności
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MANHATTAN

MANHATTAN
Brzoza iruna

etalowe rega y ścienne 
s  praktycznymi elemen-
tami wyposażenia i jed-
nocześnie estetycznymi 
elementami stylu.

G 813
Zestawienie uchwyt w, kolor postarzanej miedzi

METAL
lenek miedzi

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 
wyjątkowej i perfekcyjnie dopasowanej architektury kuchni. 

Prostoliniowe wzornictwo  
ze skandynawską nutą
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STONE

armonia jako g wna atrakcja  ront, 
lat i podświetlane wg ę ienie na uchwyt 

s  e ektownie do sie ie dopasowane. 

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 zlewozmy-
wakiem 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.

Perfekcyjna harm
onia

ARTWOOD
aturalny d  z sękami

STONE
olor  
azaltowy
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Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

ARTWOOD
 podpalany

FEEL
Sahara delikatny mat

Surowy urok tego, co pierwotne. 

„Uwielbiamy wszystko, co nadzwyczajne, pierwotne i pełne życia. 
Dokładnie to podoba nam się w naszym lofcie w starej fabryce 
na peryferiach miasta. Otwarte przestrzenie, sięgające podłogi 
przeszklone fronty, a w centrum nasze ulubione miejsce – kuchnia 
mieszkalna. Kuchnia ARTWOOD w kolorze podpalanego dębu 
marki Nolte Küchen to nasza miłość od pierwszego wejrzenia, która 
doskonale pasuje do naszego pełnego życia ogniska domowego. 
Wygląd podpalanego drewna roztacza urokliwą aurę, a w po-
łączeniu ze spokojnymi elementami z serii FEEL w kolorze Sahara 
powstaje ostatecznie spójna aranżacja. Nietuzinkowe są także 
szczegóły:  szafki wiszące ze zintegrowanym oświetleniem,  

 wysoko zabudowany piekarnik wolnostojący na blacie  
i  otwarte regały z tyłu wyspy. Aż trudno wyobrazić sobie pięk-
niejszy początek dnia niż śniadanie w naszym ulubionym miejscu!”

Perfekcyjnie zorganizowane 

   miejsce do  
   przechowywania 

Sza ki wisz ce z podświetlan  listw  uchwytow  w spodzie tworz  nastr j. 

G 822
Zestawienie uchwyt w, kolor r zowy anodyzowany
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SOFT LACK
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Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

SOFT LACK
Bia y delikatny mat

Więcej życia w kuchni.

„Jako osoby kreatywne przywiązujemy wagę do wyrazistych materiałów i indywidualnego 
wzornictwa. Dokładnie to daje nam kuchnia ARTWOOD w kolorze podpalanego dębu. 
Poprzez charyzmatyczny wygląd w kontrastującym połączeniu z elementami z serii SOFT 
LACK w białym delikatnie matowym kolorze powstaje industrialna aranżacja, którą wprost 
uwielbiamy. A najlepsze jest to, że jako  autentyczna reprodukcja kuchnia ARTWOOD 
oprócz świetnego wyglądu przekonuje także ceną. Kreatywne wieczorki kulinarne z na-
szymi przyjaciółmi odbywają się teraz najczęściej u nas, ponieważ tutaj wszyscy czują się 
naprawdę dobrze. Jak widać, styl nie jest kwestią pieniędzy!”

ARTWOOD
 podpalany
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wietne wzornictwo i najlepsza unkcjonalnoś   system 
szu ad i szu ad z wysokim rontem „ remium E”.

 przejrzystej sza ce aptekarskiej wszystkie  
zapasy znajd  swoje miejsce. 

Blat o zwiększonej g ę okości zapewnia duż  powierzchnię ro ocz , podczas gdy w umiesz-
czonych pod spodem sza kach z szu adami jest mn stwo miejsca do przechowywania.

Pełna życia aranżacja w indywidualnej atmosferze. 

Wyjątkową charyzmę tej modnej kuchni widać także we wszystkich 
szczegółach.  Podświetlany system relingowy,  podświetlane 
wykończenie przyścienne oraz  podświetlane wgłębienia na 
uchwyt tworzą spektakularną aranżację kuchni i zapewniają fanta-
styczny efekt świetlny. 

Wierna 
   reprodukcja!
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Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

SOFT LACK 

ARTWOOD
rzech ku a ski

SOFT LACK
Bia y delikatny mat

Nasz dom ma wielkie serce – dla wszystkich  
naszych przyjaciół

„W naszym własnym domu nareszcie zrealizowaliśmy marzenie o przestronnej kuchni miesz-
kalnej.  Komoda i   elementy regałowe są utrzymane w tym samym dekorze, co nasze 
fronty kuchenne i stanowią dopełnienie przytulnej atmosfery. 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”.

Podświetlane 
wgłębienia  
na uchwyt
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12

Aksamitna struktura kuchni NAPPA w brązowym brazylijskim kolorze 
czyni z kuchni przytulną przestrzeń do życia, która promieniuje cie-
płem. Łudzące podobieństwo: w dotyku przypomina  skórę, jed-
nak jest wyposażona w powierzchnię, która pod każdym wzglę-
dem sprosta obciążeniom związanym z codziennym użytkowaniem 
kuchni.  Regały w kolorze jaśniejszej lawy tworzą harmonijne 
połączenie i dopełniają aranżację przestrzeni. Rezultat: przepis 
na coś więcej.

Natura źródłem inspiracji pięknem

Styl w najdro niejszych szczeg ach  dopasowane, metalowe uchwyty w kolorze 
r zowym anodyzowanym stanowi  dope nienie gustownego wygl du. 

NAPPA
E ekt sk ry, r zowy 
razylijski

OTOCZENIE
awa delikatny mat

BLAT
zarny 

Doskonała harmonia kolorów

G 822
Zestawienie uchwyt w, kolor r zowy anodyzowany
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Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

NAPPA
E ekt sk ry, z oto nk w

G 822
Zestawienie uchwyt w, kolor r zowy anodyzowany

zięki zastosowaniu siatki atri   istnieje możliwoś  aranżacji w pe ni unkcjonalnych szu ad pod 
wieloma rodzajami p yt grzewczych  nawet w po czeniu z latami o gru ości  mm. 

Dla prawdziwych smakoszy spośród kuchennych pasjonatów kuchnia NAPPA 
w kolorze złota Inków w połączeniu z elementami z serii PHOENIX w kolorze 
czarnym delikatnie matowym to naprawdę smaczny kąsek. Harmonijne połą-
czenie, 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 miej-
sce do przechowywania nawet pod płytą grzewczą oraz doskonałą organizację 
wewnętrzną – także w połączeniu z blatem o grubości 12 mm.  Powierzchnia 
blatu w kolorze czarnym PRO uświetnia wrażenie ogólne.

Kuchnia spełniająca najwyższe wymagania

PHOENIX
zarny delikatny mat
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ECHT
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INTEGRA
opielaty delikatny mat

Modny, industrialny efekt i klasyczne  
wzornictwo w jednym

„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   zaakcen-
towanym na czarno wgłębieniem na uchwyt doskonale pasuje 
do reszty mojego wyposażenia. Tutaj chętnie gotuję dla moich 
przyjaciół”.

ecyzja należy do ie ie  dyskretnie 
powści gliwa ez uchwyt w al o z czarnym 
akcentem, al o w kolorze stali szlachetnej 
w każdorazowo dw ch wersjach. 

SOFT LACK
zarny delikatny mat
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„  Czarne metalowe regały nie tylko umożliwiają natychmiastowy 
dostęp do całej przestrzeni do przechowywania, lecz także dają się 
elastycznie ustawić jeden obok drugiego. 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”.

Czarna elegancja 

izualna atrakcja przyci gaj ca wzrok  przeszklona sza ka witrynowa 
z e ektem szk a z rojonego drutem podkreśla industrialny charakter.

zarne metalowe rega y zapewniaj   
dodatkowe miejsce do przechowywania  

i umożliwiaj  dowolne rozszerzenie.
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Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

+20%

750 � 900 �

9m2
50 �150 �

310 cm

300 cm

LUX
opielaty delikatny mat

LUX
rktyczny ia y delikatny mat

„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 przestron-
na. 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 niewiel-
kiej przestrzeni prawdziwą świeżość”.

Więcej kuchni na m²

atri   wysokoś  korpusu  mmysokoś  korpusu w standardzie  mm

Z ogromną przyjemnością pragniemy przedstawić: nasz czarodziej miejsca do przecho-
wywania – 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 przyrządzać swoje 
potrawy. Dzięki temu dostępne miejsce można wykorzystać do maksimum – wydajne roz-
wiązanie dla życia w małej kuchni. 

Dla jeszcze wyższego zapotrzebowania na miejsce:  
wysokość korpusu 900 mm

Optymalnie wykorzystane

Czarodziej 
miejsca

62 63



OTOCZENIE
urry

Seria  zosta a 
ca kowicie wykonana 
z materia u z recyklingu. 

W harmonii ze środowiskiem naturalnym

„Piękno może być tak ekologiczne! Kuchnia VIDA w kolorze bawełny papirus od płyty 
z tworzywa drzewnego po papier dekoru została wykonana z materiału z recyklingu, 
a ponadto jest ciekawa w dotyku. Harmonijnie połączone detale podkreślają naturalny 
urok i przekonują najlepszą funkcjonalnością. Od  podświetlanego regału z półkami 
z przyciemnianego na czarno szkła przez  organizację wewnętrzną z prawdzi-
wego drewna dębowego po wybór uchwytów kuchnia ta pokazuje swój niepowtarzalny 
charakter. A w połączeniu z akcentami w moim ulubionym kolorze curry powstaje ożywiona 
i zarazem przytulna atmosfera. Tutaj czuję się naprawdę dobrze!”

VIDA
Bawe na papirus
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olor... 
dla życia w kuchni

              Kolor oznacza
inspirację, stymulację, kreatywnoś . 
             Kolor oznacza życie. 
       Na dodatek oferuje niemal niesko czone
możliwości indywidualizacji. 
            Ciepłe odcienie działają pobudzająco,
chłodniejsze kolory uspokajają. 
      Te same odcienie tworzą harmonię, 
            a wyraźny kontrast
atrakcyjne akcenty. 
 Krótko mówiąc, nic nie wpływa na atmosferę 
         pomieszczenia tak, jak kolor. 
             Odkryj zatem naszą nową koncepcję 
kolorystyczną –  
        odkryj swoj  w asn  kuchnię.
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ozwi zanie z rega em tworzy 
piękny kolorystyczny kontrast z arktyczn  

iel  wyspy kuchennej. 

Masz zielone światło

„To mój ulubiony kolor. Ten przepiękny odcień awo-
kado zawsze przypomina mi wiosnę. Dlaczego zatem 
nie wybrać kuchni w tym orzeźwiającym kolorze? Oto 
ona – moja kuchnia z serii SOFT LACK w kolorze awo-
kado w połączeniu z arktyczną bielą. Atrakcję stanowi 
przy tym otwarty regał wieńczący wyspę kuchenną. 
Albo fakt, 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, gdy po raz pierwszy zobaczyli moją nową 
kuchnię”.

Mnóstwo miejsca  

       do przechowywania

SOFT LACK
wokado delikatny mat

SOFT LACK
Bia y arktyczny 
delikatny mat

LISTWA UCHWYTOWA 560
olor metalu 
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 olte üchen dzięki wymiarowi siatki atri   urz dzenia do 
za udowy wszystkich producent w można w prosty spos  idealnie 
wkomponowa   ez z ędnej os ony.

Doskonale pasuje do życia 
w kuchni – Matrix 150

Prosty, logiczny i jasny: Matrix 150 to wprowadzony przez 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.

Ergonomicznie  

doskonale zabudowane 

urządzenia AGD

Pieczenie, gotowanie na parze, rozmrażanie, a nawet parzenie kawy – dzięki wysokiej 
jakości urządzeniom do zabudowy oraz sprytnemu planowaniu wszystko sprawia dużo 
więcej radości. Również przy ergonomicznie zabudowanym na wysokości wzroku urządze-
niom dzięki siatce w standardzie Matrix 150 w kuchniach marki Nolte 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.

Sprytnie zaplanowane urządzenia do zabudowy
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ECHT
LACK

KÜCHENFRONT SOFT LACK
Bia y arktyczny

delikatny mat

Świeży, miejski wygląd z kreatywnymi detalami

Przejrzysta, purystyczna, nowoczesna. Kuchnia SOFT LACK z frontami w sza-
rym kwarcowym i białym arktycznym kolorze wygląda spokojnie, a mimo 
to sprawia, że serca fanów wzornictwa oraz kuchennych pasjonatów biją 
szybciej. Połączenie szablonu  Matrix 900 z szafkami dolnymi o wysoko-
ści 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. 

Wzornictwo i przechowy- 

      wanie w jednym

 o ercie koncepcji ront w z matowym 
lakierem znajduje się r wnież wiele 
ch odnych odcieni.

SOFT LACK 
Szary kwarcowy  

delikatny mat

G 811
Zestawienie uchwyt w, kolor postarzanego metalu
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SIGMA LACK 
Szary kwarcowy delikatny mat

Nowoczesna, prostoliniowa i harmonijna 

„Długie, wąskie pomieszczenie z drzwiami tarasowymi i przejściem 
do strefy mieszkalno-jadalnianej po drugiej stronie. Myślałam, 
że to wcale nie takie proste. Jednak modułowe projektowanie 
z rozmieszczonymi naprzeciwko siebie kuchenką i zlewozmywa-
kiem 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 kamienny dekor – harmonijne połączenie!”

Blat i wnęka w charakterystycznym kolorze ldstone sprawiaj , że kuchnia ma w so ie to coś

BLAT
ldstone
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„W tej kuchni jest tyle atrakcji, że warto dokładniej się jej 
przyjrzeć: zaczynając od wysokiej jakości frontów z praw-
dziwego szkła GLAS TEC PLUS przez czarne  wgłę-
bienia na uchwyt MatrixArt i   designerskie drzwi 
przeszklone z aluminiową ościeżnicą w czarnym matowym 
kolorze aż po rozwiązania narożne z elektrycznie podno-
szoną 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 ”.

GLAS TEC PLUS 
Bia y wysoki po ysk

BLAT
zarny 

ak za dotknięciem czarodziejskiej r żdżki   
rozwi zanie narożne z podnoszon  kolumn   

wyjeżdża po naciśnięciu przycisku.

Wysokiej jakości  
   zlewozmywak 
 granitowy

Nie tylko sam wygląd, także jej funkcjo-
nalność to prawdziwa przyjemność
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Ekscytujące  
 efekty świetlne

E ekt świetlny można w ardzo prosty 
spos  ustawi  wedle potrze y za 
pomoc  pilota zdalnego sterowania 
lu  aplikacji na tele on.

Niechaj stanie się światłość! Światło w kuchni nie tylko tworzy przytulną atmo-
sferę 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 uchwy-
towa MatrixArt tworzy wyjątkową atmosferę i podkreśla ze smakiem linię kuchni. 
Również zintegrowane oświetlenie szafki wiszącej zapewnia nastrojowe momenty! 

Jakie światło, taki nastrój
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G 845
Zestawienie uchwyt w, kolor stali szlachetnej

CARISMA LACK
Bia y delikatny mat

CARISMA LACK
opielaty delikatny mat

    Ulubiony kącik
z komodą

CARISMA LACK
palowy delikatny mat

Przestrzeń mieszkalna, kulinarna, jednym słowem – ulubiona

W przypadku kuchni CARISMA LACK w białym kolorze z popielatymi i opalowymi 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 czy-
sta 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 wprawiającym w dobre samopoczucie.

Ergonomicznie wysoko za udowane 
urz dzenia G .
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SOFT LACK
Bia y delikatny mat

LEGNO
 szampa ski

Nowoczesna  
    i przytulna

„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 
charakterem prawdziwego drewna. Bardzo spodobała nam się także  pozioma i piono-
wa 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”.

Jasna struktura miejsca rodzinnych spotkań

ionowy prze ieg listwy uchwytowej stanowi stylowy element dekoracyjny 
i podkreśla sza ki do za udowy urz dze .
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KÜCHENFRONTNOVA LACK

G ę oki nie ieski  

wysoki po ysk

LEGNO
 tru owy

rzwi w postaci kulis EG  z prawdziwego drewna sprytnie zas aniaj  
sprzęt kuchenny i porz dkuj  przestrze .

„Moje życie jest bardzo dobrze zorganizowane. Potrzebuję porządku i jasnej stylizacji, 
abym mogła czuć się komfortowo. Te właściwości powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie 
także w mojej kuchni. Kuchnia LEGNO w kolorze truflowego dębu w połączeniu z ele-
mentami 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 po-
staci kulis, które usuwają z widoku wszystkie kuchenne przybory i urządzenia AGD. Dla 
mnie magia tej kuchni leży w jej purystycznym uroku”.

Atmosfera dobrego samopoczucia na najwyższym poziomie
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Seria EG  w kolorze dę u sepia przekonuje w aściwościami powierzchni.  akt, że wg ę ienie na uchwyt atri rt iegnie dalej nawet 
przy zmywarce do naczy , gwarantuje optyczn  ci g oś .

„Jako dziennikarz podróżuję po całym świecie. 
Z tej przyczyny mój dom ma dla mnie wyjątkowe 
znaczenie. Naturalność i autentyczność sprawiają mi 
radość – i dokładnie to uwielbiam w mojej kuchni. 
Dzięki kuchni LEGNO w kolorze dębu sepia mogę liczyć 
na naturalne, prawdziwe drewno, spokojne kolory 
i charyzmatyczne wzornictwo. A siatka MatrixArt gwa-
rantuje mi  optyczną przejrzystość i porządek bez 
żadnych uchwytów. Po prostu doskonałe rozwiązanie 
do mojego domu!”

Naturalność i nowoczesna  
elegancja w jednym

    Ciągłe wgłębienie  
      na uchwyt

 ten spos  zachowana zostaje do ra orientacja   
inteligentnie zaplanowane miejsce do przechowywania. 

NOVA LACK
opielaty wysoki po ysk

LEGNO
 sepia
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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 tkwi przede 
wszystkim w detalach wykonanych z pieczołowitą starannością: nostalgiczne 
elementy, takie jak pilastry, listwy wieńczące, listwy oświetleniowe i profilowa-
ne fronty czy też wyszukana gra kolorów w dużym stopniu stanowią o uroku. 
Interesujące w tych kuchniach jest także świadome mieszanie stylów, np. po-
przez zastosowanie nowoczesnych, stalowych regałów. Wystarczy spojrzeć... 

Kuchnia w stylu dworkowym
w nowoczesnej interpretacji
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FRAME LACK
G g delikatny mat

FRAME LACK
awa delikatny mat

K 138
olor stali szlachetnej, metal

„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”.

Lubię kuchnie, które są tak kolorowe, jak moje życie

Sza ki witrynowe do rze pasuj   
do nostalgicznego stylu kuchni  
i nadaj  jej oso isty charakter.

Kolory ze  
świata ogrodu

Sp jna gra kolor w z ciep ymi odcieniami 
z koncepcji matowego lakieru. 
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40

Przechowywanie 
nawet w naj-
dalszych
zakamarkach

BLAT
ustica ciemny

WINDSOR LACK
Szary kwarcowy  
delikatny mat

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 czy też 
okap. Dzięki temu kuchnia staje się miejscem dobrego samopoczucia o bardzo 
wyjątkowym uroku.

 praktycznej narożnej 
sza ce dolnej „ e ans” znikaj  

liczne przy ory kuchenne.

K 138
olor stali szlachetnej, 

metal
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KÜCHENFRONT Platzhalter

WINDSOR LACK
wokado delikatny mat

WINDSOR LACK
Bia y delikatny mat

UCHWYT 204
olor stali szlachetnej

„Od lat mieszkamy na wsi. Kochamy przyrodę, nasz 
ogród i dworek. Nasza nowa kuchnia WINDSOR LACK 
poprzez swoją grę kolorów tworzy doskonałe połącze-
nie przyrody z mieszkaniem. Za sprawą modnego  
koloru awokado i nostalgicznych elementów, takich 
jak  listwy wieńczące i   profilowane fronty, 
kuchnia daje dokładnie takie poczucie pełni życia. Mimo  
to z niczego nie rezygnujemy: pozwoliliśmy sobie nawet 
na ekspres do kawy do zabudowy. Tradycja może 
wyglądać tak nowocześnie!”

Tradycja z nutą nowoczesności
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Szczegóły robią różnicę

 Szafki witrynowe z drzwiczkami szczeblinowymi,  otwarte 
regały,  profile wieńczące, listwy oświetleniowe i  4  uchwyt, 
który optymalnie nawiązuje do charakteru, stanowią dopełnienie 
aranżacji perfekcyjnej kuchni w stylu dworkowym. Tutaj liczy się 
miłość do szczegółów!

odkreślaj  przytulny wygl d i nadaj  
lekkoś  aranżacji  sza ki witrynowe 

z drzwiczkami szcze linowymi i otwarte 
rega y wie cz ce. 
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Jeżeli zamierzasz bliżej zająć się planowaniem swojej no-
wej 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.
Aby od razu rozpocząć planowanie kuchni, wystarczy 
skorzystać z naszego internetowego planera pod adresem 
www.nolte-kuechen.de.

„Optymalna kuchnia jest zawsze dopasowana do 
indywidualnych potrzeb swoich użytkowników. Ci 
z kolei są tak różni, jak charaktery i sposoby na życie 
poszczególnych osób. I tak przykładowo czteroosobo-
wa rodzina ma zupełnie inne wymagania niż gospo-
darstwo domowe singla. Również różne wymagania 
budowlane odgrywają przy tym dużą rolę.

Dlatego firma Nolte Küchen oferuje mnóstwo pomysłów 
i możliwości aranżacji kuchni dokładnie tak, jak potrzebują 
tego jej użytkownicy. Wszystko zaczyna się od dokładne-
go zaplanowania, a kończy na najdrobniejszych szcze-
gółach. Przekonaj się o tym na następnych stronach”.

Pomysły na przestrzeń!

Optymalne planowanie dla  
indywidualnych potrzeb!

Zapytaj swojego sprzedawcę o więcej in ormacji lu  
zam w egzemplarz „ oja kuchnia” ezpośrednio tutaj
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+32 %
„Do przechowywania niezbędnych przyborów kuchen-
nych zdecydowaliśmy się na system szuflad i szuflad 
z wysokim frontem PremiumLINE Glas marki Nolte 
Küchen. System sprawia, że wszystko w naszej kuchni 
jest na swoim miejscu, a przy tym okazuje się być 
prawdziwym czarodziejem miejsca do przechowywania. 
Szafki z szufladami zapewniają doskonale zorgani-
zowaną przestrzeń do przechowywania o szeroko-
ści wynoszącej nawet 1200 mm. Dzięki głębokości 
planowej wynoszącej 750 mm mamy dokładnie o 32 % 
więcej miejsca do przechowywania niż w standardo-
wych szafkach dolnych. I to przy zapotrzebowaniu na 
miejsce przy ścianie wynoszącym zaledwie 150 mm. 
Nigdy wcześniej nie pomyślelibyśmy, że bez problemu 
zmieścimy w kuchni wszystko, a nawet będziemy mieli 
jeszcze miejsce na kolejne nowe nabytki”.

Perfekcyjnie zorganizowane miejsce 
do przechowywania

„Razem z profesjonalnym doradcą w studio kuchennym 
stworzyliśmy zestawienie dla naszej kuchni idealnej. 
Rezultat jest nie tylko widoczny gołym okiem, lecz także 
przekonuje licznymi inteligentnymi szczegółami i pomy-
słami, które sprawiają, że życie w naszej nowej kuchni 
to sama przyjemność”.

Nasza kuchnia idealna

Prawdziwy 
czarodziej miejsca

odatkowo dostępne oświetlenie wewnętrzne 
doskonale prezentuje szu ady oraz szu ady 

z wysokim rontem  jeszcze lepsza przejrzy-
stoś  i mniej a aganu.

 Oświetlenie 
wewnętrzne

LISTWA UCHWYTOWA 560 

olor stali szlachetnej

LUX
Szary kwarcowy 

wysoki po ysk

ARTWOOD
aturalny d  

z sękami
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Porządek w kuchni to połowa sukcesu

„W kwestii organizacji wewnętrznej oferta firmy Nolte Küchen była dla nas w pełni przekonująca: począw-
szy od mat przeciwpoślizgowych aż po różne przegródki na sztućce i inne przybory w wersji z tworzywa 
sztucznego czy nawet z prawdziwego drewna oferta nie pozostawia nic do życzenia. Zdecydowaliśmy się 
na wariant z prawdziwego drewna dębowego i w pełni wyposażyliśmy naszą kuchnię – w ten sposób 
wszystko jest na swoim miejscu, a szuflady i szuflady z wysokim frontem są doskonale zorganizowane.
Dębowy odcień świetnie pasuje przy tym do frontów w szarym kwarcowym kolorze”.

rawdziwe drewno  dworzywo sztuczne rawdziwe drewno  czarny jesion

Wszystko perfekcyjnie
  

  zorganizowane
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„W centrum naszej kuchni jest wspólne gotowanie! Dlatego szczególną uwagę zwróciliśmy na 
optymalny przebieg pracy. Także przy wyborze najlepiej nadającej się do naszego projektu 
kuchenki mogliśmy polegać na doświadczeniu planisty i możliwościach kuchni marki Nolte: 
w tej kwestii wszystko jest możliwe, niezależnie od tego, czy to płyty indukcyjne czy gazowe, 
wpuszczane okapy kuchenne, wentylatory blatowe czy też klasyczne okapy. Ostatecznie 
wybór padł na ten ostatni, ponieważ po prostu najlepiej pasuje do naszej kuchni!”

yta grzewcza z wpuszczanym okapem latowym

Zintegrowany 
wentylator latowy

Dla optymalnego  
  przebiegu pracy

„Aby zagwarantować efektywny przebieg pracy w kuchni, już na etapie 
projektowania zastanawialiśmy się nad idealnymi ciągami komunikacyjny-
mi. Tutaj obowiązuje zasada: odległość między obszarami chłodzenie/
przechowywanie zapasów, gotowanie i zmywanie powinna wynosić nie 
więcej niż dwukrotność długości ramienia, a jednocześnie zapewniać 
wystarczającą ilość miejsca dla dwóch osób gotujących. Zasada ta 
została w naszej kuchni doskonale zrealizowana. Dzięki temu podczas 
gotowania nigdy nie wchodzimy sobie w drogę”.

Gotowanie: wspólne przeżycie
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rz dzenia do za udowy na ergonomicz-
nej wysokości ro oczej nie nadwyrężaj  

plec w i umożliwiaj  wygodn  pracę.

„Bądźmy szczerzy: w przypadku, gdy ktoś, tak jak my, 
bardzo chętnie i często gotuje, to kuchnia powinna być 
dopasowana do niego, nie na odwrót. Tylko wtedy 
bowiem praca w kuchni w dłuższej perspektywie jest 
przyjemna i sprawia radość. 
Dobrze zatem, że w Nolte Küchen mogliśmy zabudo-
wać na wysokości wzroku nie tylko piekarnik, lecz także 
zmywarkę do naczyń. Chyba nie trzeba wspominać, że 
również wysokość powierzchni roboczej mogliśmy wybrać 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami”.

Miara wszystkiego

Wysoko zabudowana zmywarka do naczyń
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„Oboje bardzo chętnie gotujemy, co oczywi-
ście zawsze wiąże się z produkcją odpadów 
i brudnymi naczyniami. Dlatego od samego 
początku ważne jest dla nas, aby po posiłku 
szybko przywrócić czystość w kuchni.
Duża komora zlewozmywaka z odpowiednio du-
żym ociekaczem jest przy tym bardzo pomocna, 
ponieważ dzięki temu możemy wygodnie i szybko 
wyczyścić także garnki, których nie wstawiamy do 
zmywarki. W temacie segregacji odpadów zde-
cydowaliśmy się na klasyczne rozwiązanie pod 
zlewem, które jest przejrzyste i oszczędza nam 
konieczności pokonywania dłuższych dystansów. 
A dzięki wiszącemu koszowi na odpady nie 
musimy bez przerwy czyścić szuflady z wysokim 
frontem, ponieważ nic nie ma szansy wpaść do 
niej przez przypadek”.

Czystość w mgnieniu oka

Ułatwiona segregacja  

    odpadów!
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„... w naszej kuchni musimy pomieścić najróżniejsze rzeczy: od sprzę-
tów kuchennych i garnków przez talerze i sztućce aż po wszelkiego 
rodzaju zapasy. 
Na przykład w szafce aptekarskiej zmieściliśmy wszystkie artykuły 
spożywcze, które nieschłodzone zawsze muszą być pod ręką. Świeże 
produkty żywnościowe znalazły swoje miejsce w dużej lodówce. 
Podczas projektowania zdecydowaliśmy się na rozwiązanie bez aran-
żacji narożnych, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie dla naszej 
przestrzeni. Jednakże oczywiście znaleźlibyśmy w Nolte Küchen także 
całe mnóstwo sprytnych pomysłów na aranżację narożników, jak na 
przykład praktyczne rozwiązania narożne do szafek dolnych LeMans”.

Schłodzone, świeże czy o długim terminie 

przydatności do spożycia...

ozwi zanie narożne do sza ki dolnej  
„ e ans”.
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„Ten szczegół bardzo nas przekonał: w przeciwieństwie do większości 
innych producentów w Notle Küchen wszystkie szafki są w 14 dekorach 
korpusu takie same wewnątrz, jak i na zewnątrz. W pierwszym odczuciu 
brzmi to banalnie, ma jednak olbrzymie znaczenie w kwestii przytulności: 
dla naszych szafek wiszących oznacza to, że w miejscu szpitalnej bieli 
również wewnątrz posiadają drewniany dekor. Cieszy mnie to za każdym 
razem, kiedy otwieram szafkę. Do tego na przednim boku korpusu 
znajduje się tak zwana „szczelna krawędź”. Sprawia ona, że do wnętrza 
szafek dostaje się mniej kurzu”.

Niczym nieprzerwana harmonia

o wnętrza sza ek dostaje się mniej kurzu dzięki szczelnej krawędzi, 
kt ra domyka korpus od przodu.

Perfekcja wewnątrz  

i na zewnątrz!

dealne wewn trz i na zewn trz  nie tylko w przypadku 
drewnianych dekor w, lecz także rozwi za  etonowych 
i jednokolorowych.
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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 in-
stalacjom filtrującym do produkcji bez szkodliwych substancji czy przyjaznym dla środowi-
ska naturalnego i nadającym się do recyclingu opakowaniom, a także 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™.

Nieodzowny aspekt marki Nolte Küchen:
odpowiedzialność i ekologia

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 towa-
rzyszyć podczas korzystania z Twojej wysokiej jakości kuchni Nolte, którą to jakość da się 
odczuć w różnorodnych szczegółach i wyjątkowych właściwościach.

Jakość tkwi w szczegółach
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VF-KJ19-PL
Zmiany techniczne zastrzeżone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przedstawione w niniejszym katalogu mogą nieznacznie 
różnić się od oryginalnych kolorów. Opłata ochronna 5 euro.

... to motto, które w Nolte Küchen można rozumieć 
zupełnie dosłownie i które mnie jako planistkę każ-
dego dnia zachwyca na nowo. Tutaj znajdą Państwo 
wszystko, co jest niezbędne, aby Państwa wymarzona 
kuchnia stała się rzeczywistością: rozwiązania niemal-
że na każdą kieszeń, spełniające wszelkie oczekiwa-
nia i zawsze najlepszej jakości – made in Germany. 

Tętno życia w kuchni ...

Eva Brenner, dyplomowana architektka wnętrz, 
znana z niemieckiego programu telewizyjnego 
„Zuhause im Glück” („Szczęśliwy dom”).




