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Nolte Küchen

Unterstützer der

INFORMACJE OGÓLNE:

SPIS TREŚCI
PROGRAMY:

Nasze kuchnie zachwycają materiałami wysokiej jakości:

Łatwa do czyszczenia, a zarazem odporna na 
uszkodzenia powierzchnia w zależności od wer-
sji – z wysokim połyskiem lub delikatnie matowa. 

Każdy z tych ręcznie wykonanych frontów 
jest unikatowy i posiada powierzchnię 
z prawdziwego cementu. 

Zastosowane blaty robocze lub 
elementy paneli okalających, 
grubość w mm.

Aby spełnić najwyższe wymagania fronty 
są wielokrotnie lakierowane na wysoki 
połysk lub delikatny mat.

Prawdziwe drewno jako pierwotny 
i w pełni naturalny produkt wnosi do 
kuchni ciepło i bezpieczeństwo.

Prawdziwe szkło to bardzo wysokiej 
jakości powierzchnia ze szkła bezpiecznego 
z polakierowanym tyłem.

Niezwykle wytrzymałe, a przy tym łatwe 
do czyszczenia dzięki powierzchni zapo-
biegającej powstawaniu odcisków palców. 

Warstwy mieszanki żywic, lakieru 
i cząsteczek metalu nadają frontom 
właściwości magnetyczne.

Autentyczna powierzchnia z żywicy 
melaminowej do złudzenia przypomina 
prawdziwe drewno.

Kuchnie specjalne zostały oznaczone w niniejszym katalogu następująco:

– kuchnia Nolte bez uchwytów – szafki dolne o wys. 90 cm z 
20% dodatkowego miejsca 
do przechowywania

– kuchnia Nolte bez 
uchwytów z szafkami 
dolnymi o wys. 90 cm

Dekor wewnętrzny 128
Dla Twojego życia w kuchni 6
Doskonały przebieg pracy  120
Ergonomia  122
Jakie światło, taki nastrój 72 
Jakość i środowisko naturalne  130
Kolor | Koncepcja matowego lakieru 108
Maksymalizacja miejsca 
do przechowywania 42
Matrix900 und MatrixArt900  38, 42
Nolte Living 30
Nowa klasyka  84
Organizacja wewnętrzna  118
Pomieszczenie gospodarcze 68
Projekt  114
Przechowywanie zapasów  126
Przegląd blatów roboczych 112
Przegląd frontów 104
Przegląd korpusów 110
Siatka Matrix150 80
Sprzęt AGD 80 
Wzornictwo i przechowywanie 38
Zmywanie i segregacja odpadów  124

Dla życia w kuchni.

Co jest istotą kuchni? Powinna dobrze wyglądać i być 
komunikacyjnym centrum podczas gotowania, pogawędek 
i delektowania się życiem. Powinna ułatwiać pracę i zapew-
niać porządek oraz orientację. Oprócz tego optymalnie do 
Państwa pasować i 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 pierwszorzędnej jakości, wysokogatunkowego 
wzornictwa i doskonałej ergonomii Made in Germany. 
Mając powyższe na uwadze, nie dziwi zatem, że już po raz 
trzeci z rzędu otrzymaliśmy wyróżnienie jako „Ulubiona marka 
kuchni w Niemczech”. Zalety produktów marki Nolte Küchen 
zostały dostrzeżone także na arenie międzynarodowej, 
w ponad 60 krajach na świecie.

W niniejszym katalogu znajdą Państwo niezliczone inspiracje 
do aranżacji Państwa osobistej przestrzeni do życia – kuchni – 
dokładnie w taki sposób, w jaki sobie Państwo życzą. Pozwólcie 
się Państwo zainspirować mottem: dla życia w kuchni.

MARC HOGREBE
Dyrektor zarządzający

MELANIE THOMANN-BOPP
Dyrektor zarządzający

ECKHARD WEFING
Dyrektor zarządzający

Po raz trzeci z rzędu: 
ulubiona marka 
mebli kuchennych 
w Niemczech.

Znak jakości „Złote M” 
jest gwarancją jakości, 
bezpieczeństwa i 
zdrowego mieszkania.

Produkujemy w 
Niemczech – posiadamy 
również oficjalne 
certyfikaty wystawiane 
przez Verband Deutsche 
Möbelindustrie e.V. 
(Związek Niemieckiego 
Przemysłu Meblarskiego).

Także na tle aktualnych wydarzeń szczególnie poważnie traktujemy naszą 
odpowiedzialność za środowisko naturalne i przyszłość kolejnych pokoleń. 
Dlatego jesteśmy szczególnie dumni mogąc zaprezentować dwa kolejne 
certyfikaty w tym zakresie!
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DLA TWOJEGO ŻYCIA W KUCHNI
„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. Decydując się na kuchnię, decydujesz się również na pewien 
świat. Życie w kuchni ma bowiem kilka obliczy, jest indywidualne, a przede wszystkim 
jest kwestią Twojego własnego stylu. A styl – jak wiadomo – można wyrazić na wiele 
sposobów: przez modę, wystrój wnętrza, ulubioną muzykę i inne obszary życia. 
Dlaczego zatem nie przez kuchnię?

Niewątpliwą zaletą Nolte Küchen jest fakt, że indywidualny smak i styl nie zależą tutaj 
od budżetu. Gdyby po obejrzeniu niniejszego Katalogu naszła Cię ochota na nową 
kuchnię, możesz od razu zacząć projektowanie – za pomocą internetowego 
planera Nolte Küchen pod adresem www.nolte-kuechen.com“.

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

W I Ę C E J 
I N F O R M A C J I

PRZECIWIEŃSTWO MONOTONII
Wolisz przytulność elegancję, czy klasykę?
A może preferujesz styl nowoczesny i purystyczny, ponadczasowy lub wiejski?

Na cokolwiek się nie zdecydujesz w Nolte Küchen wszystko jest możliwe. 
Możliwości projektowania są zróżnicowane: od aktualnie modnej czerni, ciemnych 
kolorów i dekorów, poprzez ponadczasowe, eleganckie połączenia, takie jak dąb 
wulkaniczny z bielą, po współczesną interpretację klasycznej kuchni w stylu retro.

1 MANHATTAN Dąb Nero – 
czerń w najbardziej przytulnej postaci.

2 FLAIR Biały delikatny mat z obrzeżem 
w kolorze dębu wulkanicznego – 
idealnie dopasowany, a jednocześnie 
indywidualny.

3 PORTO Biały delikatny mat – 
nowa odsłona domu na wsi.

Zeskanuj kod 
i dowiedz 
się więcej! 

W różnych miejscach tego 
czasopisma znajdują się kody QR, 
za pomocą których można uzyskać 
więcej informacji na temat danej 
kuchni lub tematów specjalnych.
Sprawdź! 



MANHATTAN
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Czerń w najbardziej
      przytulnej postaci.

Augmented Reality: 
teraz zobacz tę kuchnię w formie 

modelu 3D na żywo w swoim domu.
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MANHATTAN Dąb Nero
KORPUS Grafitowy
BLAT ROBOCZY Czarny PRO

1 Regały otwarte i szafki witrynowe 
z wbudowanym oświetleniem bocznym 
otwierają prostą kuchnię i nadają jej 
artystycznego charakteru w każdym 
pomieszczeniu. 

2 Czarny komplet uchwytów 851 idealnie 
pasuje do tej kuchni.

MANHATTAN

TREND STAJE SIĘ KLASYKĄ
Nowy MANHATTAN Dąb Nero zapewnia harmonijne 
połączenie przytulności i ponadczasowej elegancji dzięki 
wyrazistej strukturze powierzchni, która w zależności od 
padania światła przechodzi z głębokiej czerni w delikatną 
szarość. Czarny sprzęt AGD, szafki witrynowe z czarną, 
anodyzowaną, aluminiową ościeżnicą i z barwioną 
na kolor czarny szybą, czarny blat roboczy oraz czarny 
zlewozmywak z dopasowaną baterią mieszakową 
zapewniają tej kuchni szczególnie elegancki wygląd. 
Dbałość o szczegóły widać po zajrzeniu do wnętrza szafki: 
w nowych szafkach witrynowych nie widać zawiasów, co 
sprzyja tworzeniu niezwykle domowej atmosfery.
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Elegancja zredukowana do 
najistotniejszych elementów.

WIĘCEJ 
INFORMACJI:

MANHATTAN
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1 Dyskretny, ale przykuwający uwagę: 
czarny, matowy wbudowany zlewozmywak 
harmonijnie wkomponowuje się w ogólny 
wygląd kuchni.

2 Gwarancja przytulności: regały w kolorze 
dąb grafitowy srebrny zapewniają miejsce 
nie tylko na książki kucharskie.

PLUS

STYLOWE POŁĄCZENIE
Ciemnoszare fronty, czarne matowe akcenty w połączeniu 
z dopasowanym dekorem drewna – klasyczna, a jednocze-
śnie bardzo modna kombinacja. PLUS grafitowy delikatny 
mat z powierzchnią zapobiegającą powstawaniu odcisków 
palców w połączeniu z dębem grafitowym srebrnym tworzą 
niezrównanie przytulne połączenie.

PLUS Grafitowy delikatny mat
OTOCZENIE Dąb grafitowy srebrny
BLAT ROBOCZY Grafitowy PRO

KOMPLET UCHWYTÓW 851
Czarny, metal
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MANHATTAN

DĄB GRAFITOWY SREBRNY 
DLA INDYWIDUALISTÓW
Front MANHATTAN w kolorze dębu grafitowego srebrnego 
jest popularnym, prostym elementem umożliwiającym 
tworzenie różnych połączeń. Zapewnia wiele możliwości 
i zachwyca wyrazistym rysunkiem słojów – czy to w jednej 
tonacji czy też, jak tu – z czarnymi dodatkami.

1 Niewidoczny z części mieszkalnej piekarnik jest ukryty 
z boku bloku szafki do zabudowy urządzeń. 

2 Dołączona listwa uchwytowa G 675 umiejętnie 
łączy w sobie elegancję wpuszczanej listwy uchwytowej 
z zaletami klasycznego uchwytu.

3 Dużo miejsca w szufladach dzięki inteligentnej 
organizacji wnętrza.

MANHATTAN 
Dąb grafitowy srebrny
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Puryzm 
   o wyraŹnej linii.

FERRO / SOFT LACK
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NOVA LACK

PRAKTYCZNE MOŻE 
BYĆ PIĘKNE
Z pełnej elegancji i szlachetności kuchni 
można czerpać radość każdego dnia. 
W szczególności, gdy oferuje dużo miejsca 
do przechowywania i przestrzeń na to, co 
jest Ci szcególnie bliskie.
Podświetlane wgłębienia na uchwyt 
podkreślają poziomą liniowość tej kuchni, 
w której próżno szukać typowych szafek 
wiszących, a mimo to jest dużo miejsca do 
przechowywania.

1 Za pomocą praktycznych pojemników 
możesz wszystko razem wystawić na stół 
i szybko z powrotem sprzątnąć.

2 Wszystko na swoim miejscu: maksymalna 
przestrzeń do przechowywania perfekcyjnie 
zorganizowana.

3 Podświetlane krawędzie uchwytów 
podkreślają eleganckie kontury tej kuchni.

NOVA LACK Szary platynowy wysoki połysk
OTOCZENIE Czerwona henna delikatny mat
BLAT Czarny PRO
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1 Mikser, ekspres do kawy czy sokowirówka: 
wiele urządzeń kuchennych stało się stylowymi przedmiotami 
codziennego użytku. Jeśli jest ich zbyt wiele, ale nadal 
używasz ich na co dzień, pomocna okaże się szafka 
nasadzana z drzwiami podnoszonymi.

2 Podświetlane profile uchwytów z zagłębieniem MatrixArt 
podkreślają uporządkowany wygląd nieprzerwanych szafek 
bocznych i szafek do zabudowy urządzeń.

NOVA LACK Biały wysoki połysk
BLAT Roboczy w kolorze dębu Barriqué

NOVA LACK

BIEL MOŻE BYĆ TAK NOWOCZESNA
Jeśli chcesz podążać za modą w kierunku schludnego, czystego wyglądu 
kuchni z dużymi powierzchniami, nie możesz ich pominąć: szafki boczne i 
szafki do zabudowy urządzeń z nieprzerwanymi drzwiami. Minimalistyczne 
wrażenie wzmacniają dodatkowo podświetlane profile uchwytów z 
zagłębieniem MatrixArt. Dekor blatu roboczego w kolorze dębu Barriqué, 
którego użyto również na półkach ściennych, gwarantuje dopasowane, 
kontrastowe otoczenie.
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1 Idealna harmonia:
Dopasowane do siebie fronty i uchwyty 
sprawiają, że ta kuchnia ma w sobie 
„to coś”.

2 Szczególny element wystroju:
Wyróżniające się krawędzie w kolorze 
dębu wulkanicznego.

3 Dzięki zastosowaniu dębu wulkanicznego, 
nawet w otwartych komorach, ta kuchnia 
wygląda absolutnie harmonijnie.

FLAIR / MANHATTAN

TUTAJ WSZYSTKO 
DO SIEBIE PASUJE
Harmonia panuje nawet wówczas, gdy kolory i 
dekory – rozsądnie połączone – są rozmieszczone 
w różnych miejscach kuchni. Tak jak tutaj:
MANHATTAN Dąb wulkaniczny styka się z 
wyróżniającą się krawędzią FLAIR w tym samym 
kolorze, co zapewnia wizualną harmonię. 
Niemal niewidoczna z zewnątrz, uwydatnia się 
dopiero po otwarciu drzwi i szuflad. Uchwyty, 
również w kolorze dębu wulkanicznego, 
doskonale uzupełniają wygląd tej kuchni.

FLAIR biały delikatny mat z obrzeżami w kolorze dąb wulkaniczny
MANHATTAN Dąb wulkaniczny
BLAT ROBOCZY Biały premium PRO

KOMPLET UCHWYTÓW 855
Dąb wulkaniczny, drewno
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MANHATTAN / SOFT LACK

MIEJSCE DO 
PRZECHOWYWANIA 
I WZORNICTWO W 
IDEALNEJ SYMBIOZIE
Front MANHATTAN w kolorze dębu wulkanicznego zapewnia 
bogate kontrasty. Charakterystyczny dekor jest idealnym uzupełnie-
niem spokojnego frontu SOFT LACK. Ponadto szafki wiszące o wys. 
105 cm nadają tej kuchni bardzo oryginalny wygląd. Doskonałym 
uzupełnieniem szafek są otwarte regały i biały niski kredens.

MANHATTAN Dąb wulkaniczny
KORPUS Dąb wulkaniczny
SOFT LACK Biały delikatny mat

1 Standard w seryjnych kuchniach 
Nolte: dopasowany dekor 
wewnętrzny, tutaj w kolorze dębu 
wulkanicznego.

2 Centralny aneks kuchenny z białym 
frontem stanowi idealny kontrast 
dla drewnianych frontów z dębu 
wulkanicznego.

3 Ta szafka typu cargo zapewnia 
idealnie dostępne miejsce do 
przechowywania na 
całej wysokości 210 cm.

LISTWA UCHWYTOWA 675
Wygląd stali szlachetnej
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1 Napęd elektryczny pozwala na bezpro-
blemowe otwieranie i zamykanie szafek 
wiszących jednym naciśnięciem palca. 

2 Wyciąg zintegrowany z płytą grzewczą 
zapewnia dobrą widoczność w kuchni 
bez konieczności stosowania klasycznego 
okapu kuchennego.

MANHATTAN UNI Biały
ARTWOOD Orzech kubański

KOMPLET UCHWYTÓW 850
Czarny, metal

ARTWOOD / MANHATTAN

DOBRE SAMOPOCZUCIE OD 
KUCHNI PO SALON
Połączenie kolorów MANHATTAN UNI biały i ARTWOOD orzech ku-
bański w tej kuchni tworzy harmonijny kontrast pomiędzy jasną i ciemną 
kolorystyką. Barwy te w połączeniu z oświetleniem cokołu zapewniają 
domową atmosferę, która stanowi doskonałe przejście do salonu. 
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Nolte  
     LIVING

Perfekt abgestimmter  
Wohnbereich

Intelligent geplanter  
Hauswirtschaftsraum

WIĘCEJ NIŻ KUCHNIA
Kuchnie Nolte Küchen pozwalają na zaaranżowanie również 
salonu z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do kuchni. 
Dzięki naszym nowoczesnym meblom można stworzyć idealne pod 
względem wizualnym przejście z kuchni do innych pomieszczeń, 
takich jak salon czy jadalnia. 

1 Szafka wisząca w kolorze ARTWOOD 
Orzech kubański stanowi doskonałe 
przedłużenie kuchni do salonu. 
Wbudowane oświetlenie sprawia, 
że otwarte półki wyglądają stylowo 
i przyciągają wzrok.

2+3 Dużo miejsca do przechowywania 
i praktyczna powierzchnia do ustawiania: 
ta szafka dolna oferuje coś więcej niż 
tylko wystarczającą ilość miejsca na 
telewizor.

Dowiedz się więcej o 
Nolte LIVING:
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Harmonijna
    naturalność.

ARTWOOD
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Mieszanka
  wyjątkowych materiałów.

PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK
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PORTLAND / TAVOLA

NATURALNIE PRZYTULNIE
Cóż za stylowe połączenie: kuchnia PORTLAND z powierzchnią z 
prawdziwego cementu w szarym szafirowym kolorze w połączeniu 
z elementami z programu TAVOLA w kolorze dębu pinot robi wyjątkowo 
eleganckie, szlachetne i imponujące wrażenie. Otwarty regał ze 
szklanymi półkami i oświetleniem wygląda ekstrawagancko i przyciąga 
wzrok. Wyspa kuchenna i blat są utrzymane w tym samym stylu 
– w wersji z prawdziwego cementu w szarym szafirowym kolorze – 
a wysoko zabudowane, osobne piekarniki atrakcyjnie wyglądają, 
a jednocześnie są praktyczne.

1 Rozwiązanie bynajmniej nie „typowo kuchenne“: 
ciemne szklane półki jasno rozświetlone.

2 Ręcznie wykończona powierzchnia z prawdziwego 
cementu sprawia, że każdy front to unikat.

PORTLAND Cement szary szafirowy
TAVOLA Dąb Pinot

BLAT Cement szary szafirowy
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WZORNICTWO I PRZECHOWYWANIE W JEDNYM
Wraz z Matrix900 firma Nolte Küchen wyznacza nowy standard w kwestii aranżacji i sprawia, że 
przejście do salonu staje się jeszcze płynniejsze: rezultatem połączenia małego cokołu z wymiarem 
korpusu wynoszącym 900mm, oprócz idealnej wysokości roboczej z olbrzymią powierzchnią do 
przechowywania, jest całkowicie nowy wygląd kuchni.

SZTUKA REZYGNACJI
„Dzięki MatrixArt900 jest to możliwe także bez 

uchwytów: zintegrowane z korpusem wgłębienia na 
uchwyt sprawiają, że kuchnia wygląda na jeszcze 

bardziej uporządkowaną i prostoliniową. 
To całkowicie nowy wymiar architektury kuchni”.

Eva Brenner, dyplomowana architektka wnętrz, 
znana z niemieckiego programu telewizyjnego 
„Zuhause im Glück” (Szczęśliwy dom).
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1 Pomysłowe detale w zakresie miejsca 
do przechowywania robią różnicę!

2 Idealne zintegrowanie: kompaktowe 
miejsce do zmywania naczyń ze 
zmywarką i segregacją odpadów.

PLUS

PRECYZYJNA PERFEKCJA
Małe pomieszczenie ze skośnym sufitem?
Dzięki Matrix 900 nie stanowi to problemu! Praktyczny 
wymiar korpusu 900 mm zapewnia maksymalną ilość 
miejsca do przechowywania nawet w przypadku 
mniejszych kuchni. Jasny front w kolorze PLUS szary 
platynowy delikatny mat jest urzekająco subtelny 
i harmonijnie wtapia się w wystrój pomieszczenia. 

PLUS Szary platynowy delikatny mat
BLAT ROBOCZY Czarny PRO

LISTWA UCHWYTOWA 560
w kolorze stali szlachetnej
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+20%+20%

PERFEKCYJNIE WYKORZYSTANE 
MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA 
DZIĘKI MATRIX 900
Dużo miejsca w szafkach: w Nolte Küchen, dzięki Matrix150, większość 
wymiarów opiera się na podstawie 150 mm. Dzięki temu, oprócz standardowej 
wysokości korpusu 750 mm, druga wysokości szafki dolnej wynosi 900 mm: 
Matrix 900. Zapewnia to co najmniej 20% więcej miejsca do przechowywania – 
jest to bezkonkurencyjna zaleta, zwłaszcza w małych kuchniach.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE 
PRZESTRZENI
Dodatkowa zaleta: w przypadku skośnych sufitów w Nolte Küchen można 
zawsze znaleźć odpowiednie rozwiązanie – zarówno w przypadku Matrix 900, 
jak i przy standardowej wysokości korpusu i niskiej ściance kolankowej. 
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1 Duże szuflady i szuflady z wysokim 
frontem zapewniają odpowiednią ilość 
zorganizowanego w sposób przejrzysty 
miejsca do przechowywania.

2 Drzwi szafek wiszących otwierają się 
do góry, zapewniając oszczędność 
miejsca i łatwo dostępne miejsce do 
przechowywania.

3 Duża lodówka, wiele urządzeń AGD czy 
po prostu miejsce do przechowywania 
– tutaj na wszystko znajdzie się miejsce. 
Kolejną wizualną zaletą jest zintegrowane 
w pionie oświetlenie. 

PORTLAND / PLUS

PRAKTYCZNA KUCHNIA 
MIESZKALNA DLA CAŁEJ RODZINY
Wiele miejsca do przechowywania, przestrzenna powierzchnia robocza i 
duży stół jadalniany sprawiają, że ta kuchnia jest głównym miejscem spotkań 
całej rodziny. Jednocześnie na etapie planowania położono duży nacisk 
na materiały wysokiej jakości: dowodem na to jest PORTLAND z prawdziwego 
cementu oraz PLUS z laminatu z powierzchnią zapobiegającą pozostawianiu 
odcisków palców.

PORTLAND Cement antracyt
PLUS Biały delikatny mat
BLAT ROBOCZY Cement antracyt



46

1

2

2525

47

LUCCA Cement antracyt
BLAT ROBOCZY Buk rdzeniowy

KOMPLET UCHWYTÓW 848 
Wygląd tytanu szczotkowanego

1 Klasyczna szafka narożna z karuzelą doskonale 
wykorzysta każdy kąt Twojej kuchni.

2 Dużo miejsca w szafkach: korpus, który jest o 15 cm 
głębszy niż zwykle, zapewnia dużo miejsca do 
przechowywania. Możliwość wykonania szuflad 
nawet pod płytami indukcyjnymi.

+  32%
dodatkowego miejsca 
do rzechowywania

LUCCA

DOSKONAŁY WYGLĄD CEMENTU
Podoba Ci się wygląd cementu, ale nie chcesz inwestować w oryginalny 
materiał? Front LUCCA będzie dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem! 
Poprzez antracyt i połączenie z bukiem rdzeniowym powstaje kuchnia 
o zrównoważonym kontraście. Front jest autentyczną reprodukcją, dzięki 
czemu pozostanie Ci wystarczający budżet na pozostałe elementy 
wyposażenia kuchni – i to bez konieczności rezygnacji z wyjątkowego 
wyglądu.
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

                   Gdy kuchnia i salon
      stają się jednym.

PLUS / LUCCA
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STONE

INSPIRACJA NATURĄ
Powierzchnie i materiały zaczerpnięte prosto z natury w kuchni 
STONE w betonowym kolorze z otoczeniem w kolorze dębu 
korkowego tworzą imponującą kompozycję. Betonowy wygląd 
jest wyrazem niekonwencjonalego wzornictwa i oprócz dekoru 
frontów znajduje swoją kontynuację także wewnątrz szafek – 
taka spójność jest możliwa tylko w Nolte Küchen. Połączenie 
imponującego i ciekawie zaprojektowanego bufetu z wyrazistymi 
dekorami robi wyjątkowe wrażenie.

KOMPLET UCHWYTÓW 849
Wygląd stali szlachetnej

1 Absolutna harmonia na zewnątrz i wewnątrz możliwa tylko 
w Nolte Küchen: betonowy dekor przebiega także wewnątrz szafek. 

2 Praktyczne akcesoria i źródło światła jednocześnie: 
system relingów z oświetleniem.

STONE Beton
OTOCZENIE Dąb korkowy
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STONE

REDUKCJA DO 
NAJISTOTNIEJSZYCH 
ELEMENTÓW
Tutaj widać, jak można stworzyć imponującą kuchnię 
z konsekwentną grą czerni i bieli. Front STONE w 
kolorze białego betonu stanowi doskonałą przeciwwa-
gę dla czarnych elementów. Podświetlane wgłębienia 
na uchwyt i regały MatrixArt ze zintegrowanym oświe-
tleniem stanowią nastrojowe akcenty w tej, skądinąd 
purystycznej kuchni.

1 Pod płytą grzewczą zarezerwowano miejsce na 
wszystko, co powinno zawsze być szybko pod ręką.

2 W połączeniu z wąskimi blatami roboczymi, ta 
kuchnia bez uchwytów jest wyjątkowo efektowna.

3 Regały ze zintegrowanym oświetleniem przyciągają 
uwagę – zwłaszcza w czarnym kolorze.

STONE Beton biały
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FLAIR Czarny delikatny mat /grube listwa obrzeżowa w kolorze mosiądzu
FERRO Stal kortenowska
BLAT Czarny PRO

1 W zwieńczeniu szafki dolnej MatrixArt900 
można przechowywać drobne przybory. 

2 Obrzeża w kolorze mosiądzu tworzą stylowe 
akcenty i w połączeniu z podświetlanymi 
wgłębieniami na uchwyt dają wrażenie 
bardzo wysokiej jakości.

FLAIR / FERRO

ATRAKCJA PRZYCIĄGAJĄCA WZROK
Kuchnia FLAIR w czarnym, delikatnie matowym kolorze z obrzeżem 
w kolorze mosiądzu tworzy atrakcyjną kompozycję z elementami z pro-
gramu FERRO w kolorze stali kortenowskiej, które zostały zastosowane 
w przypadku szaf wnękowych. Także okładziny wnęk i ścian są wykona-
ne z takich samych materiałów. To kuchnia, która wykracza poza ramy 
przeciętności. Podświtlane wgłębienia na uchwyt MatrixArt i charaktery-
styczne obrzeża w kolorze mosiądzu nadają jej lekkość i sprawiają, że 
niemal unosząc się w powietrzu, wygląda zjawiskowo.
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1 Blat roboczy znajduje się we wnęce 
okiennej, co zapewnia dodatkową 
powierzchnię ustawienia. 

2 Wszystkie kąty są wykorzystane – użyta 
tu szafka na kółkach zapewnia optymalne 
miejsce do przechowywania, nawet w 
trudno dostępnych miejscach.

SOFT LACK Sahara delikatny mat
BLAT ROBOCZY Dąb grafitowy srebrny

SOFT LACK

MAŁO MIEJSCA – 
DUŻA KUCHNIA
Praktycznie zaprojektowana kuchnia w kształcie litery U pozwala 
na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Połączenie 
SOFT LACK Sahara w delikatnym macie z blatem roboczym 
i okładziną wnęk w kolorze dąb grafitowy srebrny tworzy ciepłą 
atmosferę. Regał od strony salonu stanowi doskonałe przejście 
i oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania.

KOMPLET UCHWYTÓW 848 
Wygląd tytanu szczotkowanego
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1 Piekarnik do zabudowy z boku nie 
jest widoczny z salonu. Praktyczna 
szafka aptekarska z dużą ilością miejsca 
do przechowywania jest doskonale 
zintegrowana wizualnie.

2 Moduł wentylatora zamiast okapu 
kuchennego – sprytne rozwiązanie, które 
sprawia, że urządzenia elektryczne 
pozostają całkowicie ukryte w tej kuchni. 

SOFT LACK

NA PIERWSZY RZUT OKA TEJ KUCHNI NIE WIDAĆ
Kuchnia ta dyskretnie łączy się z salonem i jest niemal nierozpoznawalna. Jednak dzięki sprytnemu planowaniu 
ma ona wszystkie atrybuty nowoczesnej kuchni – ale dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się. 

SOFT LACK Biały delikatny mat
BLAT ROBOCZY Cement antracyt
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Zauważalnie
        wysoka jakość.

FEEL
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PLUS / MANHATTAN

MODNA SZAROŚĆ W 
NAJPIĘKNIEJSZYCH ODCIENIACH
Coś więcej niż łatwe czyszczenie: na korzyść delikatnie matowej kuchni PLUS 
w szarym kwarcowym kolorze przemawia laminat zapobiegający powstawa-
niu odcisków palców. Praktyczny i ładny detal: nawet panele okalające na 
szafkach wiszących, szafkach dolnych i wyspie kuchennej zostały wykonane 
z tego samego łatwego do czyszczenia materiału. W połączniu z elementami 
z programu MANHATTAN w kolorze korkowego dębu powstała kuchnia 
o wyrazistm designie, dodatkowo podkreślonym przez otwarty regał. 
Blat szary kwarcowy PRO doskonale dopełnia wrażenie ogólne. 

PLUS Szary kwarcowy delikatny mat
MANHATTAN dąb korkowy
BLAT Szary kwarcowy PRO

1 Otwarty regał zawsze zapewnia przytulność 
i nadaje przestrzeni indywidualnego 
charakteru.

2 Szafka dolna z regałem z szufladami w wersji 
MANHATTAN w kolorze dębu korkowego 
zapewnia bardzo dużo miejsca do przechowy-
wania i sprawia, że wyspa kuchenna wygląda 
przyjemnie i lekko.

LISTWA UCHWYTOWA 561
Czarny anodyzowany
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ALPHA LACK

DUŻO MIEJSCA 
Pomimo kompaktowego rozmiaru ta kuchnia sprawia 
wrażenie niezwykle przestronnej. Jest to spowodowane 
rezygnacją z klasycznych uchwytów oraz faktem, że 
szafki boczne i szafki do zabudowy urządzeń nie są tak 
wysokie, jak całe pomieszczenie.

1 Kuchnie Nolte Küchen dają 
możliwość łatwego tworzenia nawet 
odpowiednio umeblowanego 
przedpokoju. 

2 Ciepły dekor blatu w kolorze Dębu 
Barriqué kontrastuje z jasnymi frontami 
i harmonijnie przechodzi w osłonę 
antybryzgową na ścianie. 

3 Czysta ergonomia: wysoko 
zabudowana zmywarka do naczyń 
zapewnia ochronę z tyłu. ALPHA LACK Biały wysoki połysk

BLAT ROBOCZY W kolorze dębu barriqué
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Graficzna przejrzystość
     w doskonałej oprawie.

TITAN
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Nolte  
     LIVING

Perfekt abgestimmter  
Wohnbereich

Intelligent geplanter  
Hauswirtschaftsraum

WSZYSTKO SCHOWANE – OBOK KUCHNI
Jak powinno wyglądać Twoje pomieszczenie gospodarcze? To zależy oczywiście od ilości
miejsca, jaką masz do dyspozycji, i od Twoich indywidualnych potrzeb. Jedni wykorzystują je do 
przechowywania artykułów gospodarstwa domowego, inni – zamieniają w piękną garderobę 
z licznymi, pojemnymi szufladami. Decyzja należy do Ciebie. A co powiesz na meblościankę 
doskonałą? Z jednej strony funkcjonalne pomieszczenie gospodarcze ze wszystkim, co powinno się 
w nim znaleźć, a z drugiej – atrakcyjny korytarz z garderobą i szafką wiszącą w funkcji komody, 
gdzie znajdzie się miejsce chociażby na klucze.

1 Sprytne rozwiązanie: garderoba jako meblościanka 
zapewnia dużo miejsca.

2 Mała szafka wisząca jako komoda: idealna na drobiazgi 
potrzebne na co dzień.

Najszybsza droga do 
inteligentnie zaplanowanego 
i sensownie urządzonego 
pomieszczenia gospodarczego. 
Pobierz informcaje.
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GLAS TEC PLUS

KUCHNIA PEŁNA NIESPODZIANEK
Czarno-białe aranżacje to prawdziwe klasyki. Kuchnia GLAS TEC PLUS 
jest czymś więcej: to prawdziwa rozkosz dla oka. Przyczyniają się do 
tego wysokiej jakości fronty z prawdziwego szkła oraz designerskie drzwi 
przeszklone w aluminiowej ościeżnicy w czarnym matowym kolorze, 
czy też czarne wgłębienia na uchwyt MatrixArt.

GLAS TEC PLUS Biały wysoki połysk 
BLAT Czarny PRO

1 Przyciąga wzrok: wysokiej jakości zlewozmywak 
granitowy i wnęka z dekorem „Rusty Steel“.

2 Rozwiązanie narożne z podnoszoną kolumną 
wyjeżdża po naciśnięciu przycisku.

3 Dużo miejsca do gotowania i przechowywania 
dzięki powierzchni roboczej dostępnej z obu stron.
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GLAS TEC PLUS

JAKIE ŚWIATŁO, TAKI NASTRÓJ
Światło w kuchni nie tylko tworzy przytulną atmosferę czy ciepłe akcenty, 
lecz przede wszystkim zapewnia dobre samopoczucie. Nowoczesna tech-
nika LED emituje delikatne światło, które można łatwo za pomocą pilota 
lub aplikacji na telefon dostosować do konkretnego nastroju lub pory 
dnia. Podświetlane wgłębienie na uchwyt MatrixArt tworzy wyjątkową 
atmosferę i podkreśla stylowo linię kuchni. Również zintegrowane oświe-
tlenie szafek wiszących zapewnia nastrojowe momenty! 

1 Zintegrowane oświetlenie szafki wiszącej tworzy 
wyjątkowy efekt świetlny. 

2 Wgłębienia na uchwyt MatrixArt są podświetlane. 

3 Efekt świetlny można w bardzo prosty sposób 
ustawić według potrzeb za pomocą pilota zdalnego 
sterowania lub aplikacji na telefon. 

Spraw, aby Twoje oświetlenie byłointeligentne! 
Sterowanie oświetleniem w kuchni Nolte jest 

bardzo proste dzięki aplikacji i Bluetooth.
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TITAN / FEEL

KUCHNIA Z AURĄ
Delikatny szlif kuchni TITAN w grafitowym kolorze 
ujawnia się dopiero przy bliższym spojrzeniu: 
na pierwszy rzut oka kuchnia zdaje się mieć jeden 
kolor, a w połączeniu z elementami z programu FEEL 
w szarym platynowym kolorze wygląda bardzo spójnie. 
Również takie zestawienie może roztaczać wyjątkową 
aurę: przyczynia się do tego oświetlenie szafek 
wiszących i regałów oraz wgłębień na uchwyt. 

1 Czarny zlewozmywak z czarną armaturą
doskonale pasuje do wyglądu ogólnego.

2 Szuflady z wysokim frontem z szufladami wewnętrznymi 
zapewniają dużo miejsca do przechowywania.

3 Również blat roboczy o grubości 25 mm w czarnym 
kolorze PRO idealnie wkomponowuje się w tę aranżację.

TITAN Grafitowy
FEEL Szary platynowy delikatny mat
WORKTOP Black PRO 
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1 Design w każdym szczególe: armatura i zlewozmywak są całe czarne. 

2 Miękko zaokrąglone uchwyty w kolorze stali szlachetnej podkreślają 
ciepły charakter.

KOMPLET UCHWYTÓW 836
Wygląd stali szlachetnej

MANHATTAN UNI Czerwona henna
MANHATTAN Dąb korkowy

MANHATTAN UNI / MANHATTAN

CZERWONA HENNA I DĄB KORKOWY – 
PERFEKCYJNA HARMONIA
Cudowne uczucie zadowolenia: kuchnia MANHATTAN UNI w kolorze czerwonnej 
henny z elementami MANHATTAN w kolorze korkowego dębu roztacza harmonię 
i przyjemną atmosferę. Wyspę kuchenną można elektrycznie podnosić i opuszczać i 
w ten sposób dopasować do wzrostu – dzięki temu praca w kuchni jest wygodna. 
Umieszczone na przemian szafki wiszące i otwarte regały prezentują się jako gustowny 
element stylistyczny. 
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SOFT LACK

ŚWIEŻY KOLOR DLA
DOBREGO NASTROJU
Kuchnia SOFT LACK w odcieniu awokado w połączeniu 
z białym arktycznym, delikatnie matowym kolorem wpro-
wadza wiosenny nastrój podczas gotowania. Przy czym 
kuchnia ta nie tylko promienieje uwodzicielską świeżością, 
lecz jest także w stu procentach funkcjonalna i zapewnia 
bardzo dużo miejsca do przechowywania. Otwarty regał 
wieńczący wyspę kuchenną oraz w kolorze biały arktyczny 
blat o grubości 12mm z powierzchnią PRO dodatkowo 
podkreślają wiosenną lekkość.

1 Inteligentne rozwiązanie narożne zapewnia mnóstwo 
miejsca do przechowywania.

LISTWA UCHWYTOWA 560
Wygląd metalu

SOFT LACK Biały arktyczny delikatny mat
SOFT LACK Awokado delikatny mat

BLAT Biały arktyczny PRO
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DOSKONALE PASUJE DO ŻYCIA W KUCHNI – MATRIX 150
Prosty, logiczny i jasny: Matrix150 to wprowadzony przez nas wymiar siatki. Szablon polega na bardzo prostej i zrozumiałej
logice wymiarów, w której wszystkie szerokości, wysokości, a częściowo także głębokości są podzielne przez 150mm. Poza tym 
szablon umożliwia idealną integrację urządzeń AGD wszystkich wiodących producentów.

SPRYTNIE ZAPLANO-
WANE URZĄDZENIA 
DO ZABUDOWY
Pieczenie, gotowanie na parze, rozmrażanie, 
a nawet parzenie kawy – dzięki wysokiej jakości 
urządzeniom do zabudowy oraz sprytnemu zapla-
nowaniu wszystko sprawia dużo więcej radości. 
Również przy ergonomicznie zabudowanym 
na wysokości wzroku urządzeniom dzięki siatce 
w standardzie Matrix150 w kuchniach marki Nolte 
nie ma zbędnych listew maskujących ani osłon. 
Wszystkie urządzenia są perfekcyjnie zintegrowa-
ne. To samo dotyczy nie tylko piekarników, lecz 
także parowarów, ekspresów do kawy do zabudo-
wy, a nawet szuflad do podgrzewania naczyń.
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SOFT LACK / LEGNO

PRZYTULNOŚĆ Z NUTĄ 
INDYWIDUALIZMU
Głęboki niebieski kolor kuchni SOFT LACK w harmonii z elementami 
z programu LEGNO w odcieniu szampańskiego dębu wygląda 
elegancko i przytulnie zarazem. Umieszczona centralnie wyspa 
zapewnia dużo miejsca do przechowywania i powierzchnię roboczą, 
jednocześnie doskonale odgradzając kuchnię od salonu. 

KOMPLET UCHWYTÓW 845
Wygląd stali szlachetnej

SOFT LACK Głęboki niebieski delikatny mat
LEGNO Dąb szampański

1 Perfekcyjna organizacja:
organizacja wewnętrzna z prawdziwego 
drewna DĘBOWEGO.

2 Ponadczasowy kontrast:
nieszablonowe połączenie różnych 
kolorów i materiałów.
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NOWA KLASYKA – 
DELIKATNA 
ELEGANCJA 
Tradycja spotyka nowoczesność. Elegan-
cja z charakterem: NOWA KLASYKA 
stanowi inspirujące połączenie nowego 
ze sprawdzonym – w efekcie powstaje 
całkiem odrębna stylistyka. Inspiracje 
zaczerpnięte z art déco pasują tutaj 
tak samo jak elementy architektoniczne. 
W połączeniu z wieloma innymi detala-
mi tworzą elegancką i nienachalną styli-
stykę. Pozwól się zafascynować zupełnie 
nowym i wyjątkowym designem.
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TORINO LACK

WYRAZISTE STRUKTURY 
O PRZYTULNYM 
CHARAKTERZE
Subtelna gra kształtów, kolorów i powierzchni. Między 
nostalgią a postmodernizmem: posmak Roaring Twen-
ties w atrakcyjny sposób łączy się ze współczesnością, 
tworząc kuchnię, której styl znajduje swój wyraz w wy-
razistości i elegancji. Kojące odcienie szarości frontów 
w delikatnie matowym kolorze lawy oraz sprawiające 
wrażenie najwyższej jakości szuflady z litego drewna 
są stylowo podkreślone przez manganowy brąz szafki 
witrynowej, uchwytów i armatury.

1 Uchwyty stanowią doskonałe designerskie 
akcenty ze świata glamour w stylu art déco.

2 Wysokiej jakości szuflady z fornirem w kolorze 
dębu Pinot stanowią ekskluzywny detal.

UCHWYT 208 
Manganowy brąz

TORINO LACK Lawa delikatny mat
BLAT Marmur brązowy
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TORINO LACK / LEGNO

STYLOWA CZERŃ
Także w czarnym kolorze kuchnia TORINO LACK pięknie 
się prezentuje. Styl i kształt sprawiają przy tym wyjątkowo 
szlachetne i delikatne wrażenie, mimo to w oko wpadają 
co rusz to nowe, ciekawe detale. Zwłaszcza gdy szafki 
dolne z regałem z szufladami z litego drewna w kolorze 
szampańskiego dębu tworzą ciepłe kolorowe akcenty.

TORINO LACK Czarny delikatny mat
LEGNO Dąb szampański
BLAT Czarny PRO

1 Styl w najmniejszych szczegółach: 
elegancki kształt uchwytu.

2 Szafki dolne z regałami z szufladami 
z litego drewna w kolorze szampańskiego 
dębu ocieplają aranżację.

UCHWYT 9AA
Czarny
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TORINO LACK

FASCYNUJĄCY ŚWIAT 
KONTRASTÓW
Połączenie białego frontu TORINO LACK z blatem w czarnym 
kolorze PRO tworzy ciekawy kontrast, który znacząco wpływa na 
ogólny charakter tej kuchni. Interesujące detale, takie jak regały 
z szufladami bez mechanicznych prowadnic, z krzyżowymi 
wstawkami w kolorze dębu Barolo, dopełniają całości. Wraz z 
szafką dolną pod kuchenkę, zaaranżowaną na wzór klasycznych 
szuflad bez mechanicznych prowadnic, dają niepowtarzalne 
wrażenie ogólne o indywidualnym, osobistym charakterze.

KOMPLET UCHWYTÓW 835
Manganowy brąz

TORINO LACK Biały delikatny mat
BLAT Czarny PRO

1 Powiew nostalgii: 
szuflady w szafce dolnej z regałem.

2 Stylistyczna perfekcja: 
uchwyty w kolorze manganowego brązu.
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SOFT LACK / LEGNO

NOWOCZESNA 
NATURALNOŚĆ
Gdy biały, nowoczesny front wykończony prawdziwym 
lakierem natrafia na emanujące naturalnością drewno, 
powstaje niezwykle wyrazista i żywa aranżacja. 
Podobnie jak w przypadku połączenia elementów 
z programu SOFT LACK w białym, delikatnie matowym 
kolorze z elementami LEGNO w kolorze szampań-
skiego dębu. Liniowość wgłębień na uchwyt MatrixArt 
sprawia, że kuchnia ta mimo swojej otwartości za 
każdym razem przekonuje wyrazistą strukturą i konse-
kwentną prostoliniowością. 

SOFT LACK Biały delikatny mat
LEGNO Dąb szampański
BLAT Czarny PRO

1 Skromnie i  przejmująco: biały, 
lakierowany front daje szlachetne 
wrażenie i doskonale komponuje się 
z frontem z prawdziwego drewna 
w kolorze szampańskiego dębu.

2 Pionowy przebieg listwy uchwytowej 
stanowi bardzo stylowy element 
dekoracyjny i podkreśla prostoliniowość 
kuchni.
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Naturalne piękno spotyka się z
błyszczącym wzornictwem.

NOVA LACK
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Przytulność w
 nowych wymiarach.

TAVOLA / PLUS



98 99

1

2

2525

FOCUS

KLASYKA
W NOWOCZESNEJ 
INTERPRETACJI
Smukłe wzornictwo ramy frontu FOCUS daje wrażenie 
prostoty, lekkości, a nawet puryzmu. Ta kuchnia sprawia 
wrażenie nieco amerykańskiej, a to z powodu bloku 
szafek do zabudowy urządzeń, który przełamuje tył.
Podświetlane szafki witrynowe jako szafki dolne otwierają 
wyspę na część mieszkalną. Serdecznie witamy!

1 Zapewniają dużą ilość miejsca do 
przechowywania: szafki wiszące o wys. 105 cm. 

2 Dobrze zorganizowane szuflady i podświetlane 
szuflady z wysokim frontem zapewniają dobrą 
orientację.

UCHWYT 317
Wygląd stali szlachetnej

FOCUS SZARY PLATYNOWY Delikatny mat
BLAT ROBOCZY Czarny PRO
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PORTO Biały delikatny mat
BLAT ROBOCZY Marmur biały

PORTO

TRADYCJA Z NUTĄ 
NOWOCZESNOŚCI
PORTO Biały delikatny mat ułatwia spełnienie marzeń o kuchni w stylu retro. 
Charakterystyczny, fasetowany wygląd frontów jest zarówno stylowy, jak i 
ponadczasowy. Zintegrowana biblioteczka i klasyczna szafka na porcelanę 
z eleganckimi szklanymi drzwiami szafek kształtują wygląd frontu. Dopasowane 
profile gzymsów podkreślają stylistykę wiejskiego domu i dbałość o szczegóły. 

1 Nowa koncepcja klasycznej szafki 
na naczynia – ta komoda zapewnia 
dodatkowe miejsce do przechowywania. 

2 Dzięki fasetowemu krojowi szafka 
witrynowa nawiązuje do stylistyki frontu.

UCHWYT 209
Stylistyka stali nierdzewnej
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1 Otwarty regał wieńczący wizualnie 
rozdziela zespół szafek wiszących 
i zapewnia łatwy dostęp, na przykład 
do naczyń lub przypraw.

2 Dzięki rozwiązaniu Matrix 150 możliwe 
jest nawet umieszczenie funkcjonalnej 
szuflady bezpośrednio pod płytą 
indukcyjną.

WINDSOR LACK Lava delikatny mat
BLAT ROBOCZY Bazalt

WINDSOR LACK

OAZA SPOKOJU W 
TRADYCYJNYM WIEJSKIM STYLU
WINDSOR LACK Lava delikatny mat prezentuje się jak tradycyjna 
kuchnia w stylu retro. Dzięki charakterystycznym elementom stylistycznym 
przyciąga wzrok miłośników nostalgicznych kuchni, którzy jednak nie 
chcą rezygnować z praktycznej wygody.

UCHWYT 204
Stylistyka stali nierdzewnej
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MANHATTAN UNI

MANHATTAN LUCCA

STONEARTWOOD

LUX METAL

FEEL TITAN
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WIĘCEJ 
INFORMACJI:

Niezwykły wygląd tej powierzchni uzyskano dzięki nieregularnym 
wgłębieniom w płycie wykonanej z tworzywa drzewnego. Następ-
nie płytę ręcznie pokrywa się cementem, ziemią krzemionkową i 
kolorowym lakierem, po czym jest dodatkowo zabezpieczana la-
kierem bezbarwnym. Solidne i piękne w celu uzyskania szczególnie 
kontrastowych zestawień.

Fronty z prawdziwego metalu nadają kuchni autentyczności i 
charakteru: kilka warstw mieszaniny cząsteczek metalu, żywic i farby 
nakłada się na podstawę z płyty wykonanej z tworzywa drzewnego 
i zabezpiecza bezbarwnym lakierem. Całość dodatkowo przekonu-
je efektem magnetycznym.

Drewno, jako pierwotny i czysto naturalny produkt, wnosi do kuchni 
ciepło i bezpieczeństwo. Naturalne zmiany koloru i struktury, uwi-
daczniające się w rysunku słojów, to nieodłączny element drewna. 
Naturalny surowiec o doskonałej, rzemieślniczej jakości obróbki 
zastosowany w kuchni, nadaje jej uroku i charakteru. 

Fronty z prawdziwego szkła – luksusowe i przytulne. Na wysokoga-
tunkowy materiał nośny przykleja się polakierowaną od tyłu taflę 
szkła bezpiecznego. Front szklany o niesamowitej odporności na 
zużycie nadaje kuchni nowoczesnej przejrzystości i przestrzeni. 

Błyszczące fronty pokryte prawdziwym lakierem są kilkakrotnie 
lakierowane, a następnie polerowane, co pozwala uzyskać za-
mkniętą i wyjątkowo gładką powierzchnię.  Oprócz błyszczących 
frontów dostępne są fronty pokryte miękkim, matowym, prawdziwym 
lakierem. Te ostatnie urzekają swym ciekawym wyglądem. 

Wysokiej jakości, delikatnie matowa powierzchnia laminatu o 
właściwościach zapobiegających pozostawianiu odcisków palców, 
która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością. 

Cechą charakterystyczną lakierowanego laminatu jest wyjątkowo 
spokojna powierzchnia o optymalnej wytrzymałości. Te fronty skła-
dają się z płyty wykonanej z tworzywa drzewnego, której powłoka 
została polakierowana w trakcie procesu produkcyjnego. W zależ-
ności od upodobań – wysoki połysk lub delikatny mat.

PRAWDZIWY CEMENT

PRAWDZIWY METAL

NATURALNE DREWNO

PRAWDZIWE SZKŁO

PRAWDZIWY LAKIER

LAMINAT

LAMINAT LAKIEROWANY

WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI WIDOCZNE 
NA PIERWSZY RZUT OKA
Tutaj można szybko się rozeznać: na kolejnych stronach znajdują się 
wszystkie fronty z naszej wszechstronnej oferty, produkowane z wykorzystaniem 
innowacyjnego wymiaru siatki Matrix150 i wyposażone w wybrane uchwyty – 
posortowane wg grup cenowych.

Szary 
kwarcowy

Magnolia Sahara OliwkowyBiały Szary 
platynowy

Biały arktyczny Lawendowy Czerwona 
henna

Grafitowy            

Brzoza Kiruna Dąb 
wulkaniczny

Dąb grafitowy 
srebrny

Dąb ChaletDąb korkowy Dąb Nero Cement
szary szafirowy

Cement
szary agat

Cement
antracyt

Beton Biały Beton Kolor bazaltowyDąb z sękami
naturalny

Dąb dziki
rustykalny

Orzech 
królewski

Orzech 
kubański

Dąb 
podpalany

Szary platynowy 
wysoki połysk

Szary kwarcowy 
wysoki połysk

Biały arktyczny 
Wysoki połysk

Sahara 
Wysoki połysk

Magnolia 
wysoki połysk

Biały 
Wysoki połysk

Lawa 
Wysoki połysk

Szary stalowy Tlenek miedzi

Szary platynowy 
delikatny mat

Szary kwarcowy 
delikatny mat

Biały arktyczny 
delikatny mat

Biały 
delikatny mat

Magnolia delikat-
ny mat

Sahara 
delikatny mat

Lawa 
delikatny mat

Perłowy Grafitowy
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ALPHA LACK

NOVA LACK

PORTLAND

GLAS TEC PLUS GLAS TEC SATIN

ELEGANCE LEGNO

FERRO TAVOLA

SIGMA LACKPLUS

TREND LACK

FLAIR

VEGAS

FOCUS PORTO

VENTA

Biały arktyczny 
wysoki połysk

Biały 
wysoki połysk

Magnolia 
wysoki połysk

Sahara
wysoki połysk

Szary kwarcowy 
wysoki połysk

Magnolia 
wysoki połysk

Sahara 
wysoki połysk

Głęboki niebieski 
wysoki połysk

Biały 
wysoki połysk

Szary platynowy 
wysoki połysk

Biały arktyczny 
wysoki połysk

Nocna czerń 
wysoki połysk

Grafitowy
wysoki połysk         

Cement
szary szafirowy

Biały 
wysoki połysk

Biały

Biały
wysoki połysk

Dąb 
Szampański

Niebieska stal Dąb Pinot Cement
szary agat

Dąb 
truflowy

Stal kortenowska Dąb Barolo Cement
antracyt

Dąb 
sepia

Biały 
delikatny mat

Szary kwarcowy 
delikatny mat

Biały 
delikatny mat

Szary platynowy
delikatny mat

Szary kwarcowy 
delikatny mat

Grafitowy 
delikatny mat

Czarny 
delikatny mat

Biały arktyczny 
Wysoki połysk

Biały 
Wysoki połysk

Magnolia 
Wysoki połysk

Czarny / obrzeże 
wygląd stali 
szlachetnej

Czarny / obrzeże 
dąb wulkaniczny

Biały / obrzeże 
wygląd stali 
szlachetnej

Biały / obrzeże 
dąb wulkaniczny

Biały / obrzeże 
wygląd mosiądzu

Czarny / obrzeże 
wygląd mosiądzu

Stal szlachetna
szlifowana

Biały 
delikatny mat

Biały 
delikatny mat

Biały Manganowy 
brąz szlifowana

Szary platynowy
delikatny mat

Szary platynowy
delikatny mat

Magnolia
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             Kolor oznacza
inspirację, stymulację, kreatywność.
             Kolor oznacza życie.
Na dodatek oferuje niemal nieskończone
  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 swoją własną kuchnię.

Magnolia Sahara Lava Magma Awokado Oliwkowy Janowiec Curry Czerwona 
henna

Biały Głóg

CzarnySzary 
platynowy

Biały 
arktyczny

Szary 
kwarcowy

Grafitowy Czarna 
jagoada

Głęboki 
niebieski

Opalowy

Soft Lack Frame Lack Windsor LackTorino Lack

   Harmonia 
w każdym
       połączeniu. 

Prawdziwy lakier zapewnia nowoczesną 
i szlachetną atmosferę w Twojej kuchni.
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PERFEKCJA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ – 
NASZE DEKORY KORPUSÓW
Niezależnie, którą z naszych kuchni wybierzesz: jej perfekcja zostanie osiągnięta dopiero wtedy, 
gdy również obszar ukryty za frontami będzie spełniać surowe normy jakości.  Dlatego w celu uzyskania 
jednolitego wyglądu wszystkie korpusy są wewnątrz i na zewnątrz wykończone tym samym dekorem – 
nie tylko w przypadku odcieni drewna, lecz także przy wszystkich kolorach uniwersalnych.

SZCZELNOŚĆ 
TO SZCZELNOŚĆ
W przypadku Nolte Küchen powyż-
sze stwierdzenie można potraktować 
dosłownie: drzwi ze szczelną kra-
wędzią zamykają się tak dokładnie, 
że do wnętrza szafki przedostaje się 
znacznie mniej kurzu.

To, co zachwyca od pierwszego 
wejrzenia, przekonuje każdego 
dnia na nowo: harmonia i perfekcja, 
które utrzymują się również we 
wnętrzu szafy.

Dąb Chalet Dąb wulkanicznyNaturalny dąb z sękami

Biały premium Magnolia Sahara

Biały premium z połyskiem Magnolia z połyskiem Sahara z połyskiem

Szary kwarcowyBiały arktyczny

Beton

Orzech królewski

Szary platynowy Grafitowy
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NATURALNY UROK LUB CHŁODNA 
ELEGANCJA – BLATY O WYGLĄDZIE KAMIENIA, 
GŁADKIE LUB O WYGLĄDZIE DREWNA
Gdy jakość jest odpowiednia, kluczowe znaczenie ma wzornictwo. W przypadku naszych blatów oznacza to, że masz 
wolność wyboru. Jasne kolory uniwersalne sprawiają, że kuchnia jest elegancka, a realistyczny wygląd kamienia nadaje 
całemu pomieszczeniu konkretną strukturę. Dla tych, którzy preferują ciepłą i domową atmosferę w kuchni od zawsze 
idealne są blaty drewniane. Do wyboru jest wiele różnych dekorów, które można dopasować do własnych upodobań – 
oczywiście zawsze w wysokiej jakości i z zachowaniem najwyższych standardów wzornictwa.

Stal kortenowska Buk rdzeniowy

Łupek Java Srebrny jesion

Szary stalowy Brzoza Kiruna

Cement antracyt

Biały arktyczny PRO

Tlenek miedzi Dąb Chalet

Czarny PRO Dziki dąb rustykalny

Steel Naturalny dąb z sękami

Szary platynowy

Biały premium PRO

Dąb korkowy

Terrazzo Bianco Dąb wulkaniczny

 Terra Nova Dąb Kansas surowy

Szary kwarcowy PRO

Beton biały

Prawdziwe szkło biały Orzech kubański

Marmur biały Orzech królewski

Terra Mare Dąb Castell

Grafitowy PRO

Beton

Prawdziwe szkło szary 
kwarcowy

Mokka jesion

Marmur szary Dąb Barriqué

Kolor bazaltowy Dąb grafitowy srebrny

Titan perłowy

Cement szary szafirowy

Prawdziwe szkło czarny

Marmur brązowy Rustica ciemny

Kamień naturalny antracyt Drewno dryftowe

Titan grafitowy

Cement szary agat
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POMYSŁ NA PRZESTRZEŃ
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 
czteroosobowa rodzina ma zupełnie inne wymagania niż gospodarstwo domowe singla. 
Również różne wymagania budowlane odgrywają przy tym dużą rolę. Dlatego firma Nolte Küchen 
oferuje mnóstwo pomysłów i możliwości aranżacji kuchni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. 
Wszystko zaczyna się od dokładnego planowania, a kończy na najdrobniejszych szczegółach. 
Przekonaj się o tym na następnych stronach.

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. Aby od razu rozpocząć planowanie 
kuchni, wystarczy skorzystać z naszego internetowego 
planera pod adresem www.nolte-kuechen.com

Zapytaj swojego 
sprzedawcę o 
więcej informacji lub 
zamów egzemplarz 
„Moja kuchnia” 
bezpośrednio tutaj.

M
y 

kit
ch

en

For the third consecutive time!

My kitchen
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

25 25
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Tutaj życie w kuchni pisze piękne 
scenariusze: odkryj domowe historie 
szczęśliwych posiadaczy 
Nolte Küchen.

KUCHNIA IDEALNA
„Razem z profesjonalnym doradcą w studio kuchennym zaprojektowaliśmy 
naszą kuchnię idealną. Rezultat jest nie tylko widoczny gołym okiem, lecz także 
przekonuje licznymi inteligentnymi szczegółami i pomysłami, które sprawiają, 
że życie w naszej nowej kuchni to prawdziwa przyjemność”.

LUX / ARTWOOD

PO DWAKROĆ 
PRZEKONUJĄCA:
DZIĘKI DESIGNOWI 
I FUNKCJONAL-
NOŚCI
Każdy z nas ma inne wyobrażenia 
na temat swojej wymarzonej kuchni, 
która spełni wszelkie oczekiwania. 
Twój profesjonalny doradca w studio 
kuchennym bierze przy tym pod 
uwagę wszystkie Twoje indywidualne 
oczekiwania. 

Szafki z szufladami zapewniają doskonale zorganizowaną przestrzeń do przechowywania 
o szerokości wynoszącej nawet 1200mm. Dzięki głębokości planowej wynoszącej 750mm 
do dyspozycji jest o 32% więcej miejsca do przechowywania niż w standardowych szafkach 
dolnych. I to przy zapotrzebowaniu na miejsce przy ścianie większym o zaledwie 150mm.

1 Dodatkowo dostępne oświetlenie 
wewnętrzne doskonale prezentuje 
szuflady oraz szuflady z wysokim frontem 
i zapewnia jeszcze lepszą orientację.

2 32% więcej miejsca do przechowywania 
niż w standardowych szafkach dolnych – 
dzięki głebokości planowej 750mm.

LISTWA UCHWYTOWA 560
Wygląd stali szlachetnej

LUX Szary kwarcowy wysoki połysk
ARTWOOD Naturalny dąb z sękami

+32% dodatkowego 
miejsca do rzechowywania
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PORZĄDEK W KUCHNI TO POŁOWA SUKCESU
„W kwestii organizacji wewnętrznej oferta firmy Nolte Küchen była dla nas w pełni przekonująca: począwszy od mat 
antypoślizgowych aż po różne przegródki na sztućce i inne przybory w wersji z tworzywa sztucznego, a 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”.

Najszybsza droga do 
idealnego porządku w kuchni. 

Pobierz informacje:

Tworzywo sztuczne 

Prawdziwe drewno: dąb

Prawdziwe drewno: czarny jesion

Everything organised 
         in the kitchen.
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DLA OPTYMALNEGO PRZEBIEGU PRACY 
„Aby zagwarantować efektywny przebieg pracy w kuchni, już na etapie projektowania zastanawialiśmy się nad idealnymi 
ciągami komunikacyjnymi. W tej kwestii obowiązuje następująca 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”.

1 Zintegrowany wentylator blatowy.

2 Płyta grzewcza z wpuszczanym 
okapem blatowym. 

GOTOWANIE: 
WSPÓLNE PRZEŻYCIE
„Wspólne gotowanie jest w naszej kuchni najważniejsze! 
Także przy wyborze najlepiej nadającej się do naszego projektu 
kuchenki mogliśmy polegać na doświadczeniu planisty i możli-
wościach kuchni marki Nolte: w tej kwestii wszystko jest możliwe, 
niezależnie od tego, czy chodzi o płyty indukcyjne czy gazowe, 
okapy wpuszczane, wentylatory blatowe czy też okapy klasyczne. 
Ostatecznie wybór padł na ostatnie z wymienionych rozwiązań, 
ponieważ po prostu najlepiej pasuje ono do naszej kuchni!”
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MIARA WSZYSTKIEGO
„Bądźmy szczerzy: gdy ktoś, tak jak my, bardzo chętnie i często gotuje, 
kuchnia powinna być dopasowana do niego, nie na odwrót. Tylko wtedy 
bowiem praca w kuchni jest przyjemna na dłuższą metę i sprawia radość. 
Dlatego dobrze się składa, że w Nolte Küchen mogliśmy zabudować 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”.

1 Ergonomiczny i praktyczny: piekranik na wysokości wzroku.

2 Wygodna dla pleców: wysoko zabudowana zmywarka do naczyń.
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CZYSTOŚĆ W MGNIENIU OKA
„Oboje bardzo chętnie gotujemy, co oczywiście 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 dużym ociekaczem jest przy 
tym bardzo pomocna, ponieważ dzięki temu możemy wygodnie i szybko 
umyć także garnki, których nie wstawiamy do zmywarki. W temacie segregacji 
odpadów zdecydowaliśmy 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”.



126

1

2

127

SCHŁODZONE, ŚWIEŻE 
CZY O DŁUGIM TERMINIE 
PRZYDATNOŚCI DO 
SPOŻYCIA …
„… w naszej kuchni musimy pomieścić najróżniejsze 
rzeczy: od sprzętów kuchennych i garnków przez 
talerze i sztućce aż po wszelkiego rodzaju zapasy. 
Na przykład w szafce aptekarskiej zmieściliśmy 
wszystkie artykuły spożywcze, które zawsze muszą 
być pod ręką, a nie można ich trzymać w lodówce. 
Świeże produkty żywnościowe znalazły swoje miejsce 
w dużej lodówce. Podczas projektowania zdecydo-
waliśmy się na rozwiązanie bez aranżacji 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”.

1 Praktyczne i oszczędza miejsce: 
rozwiązanie narożne do szafki 
dolnej LeMans. 

2 Praktyczna czarodziejka miejsca: 
klasyczna szafka aptekarska.
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NICZYM NIEZMĄCONA HARMONIA
„Ten detal był dla nas bardzo przekonujący: w przeciwieństwie do większości innych producentów w Nolte Küchen wszystkie 
szafki są w 15 dekorach korpusu takie same wewnątrz, jak i na zewnątrz. W pierwszej chwili 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. Poza tym na przednim boku 
korpusu znajduje się tak zwana „szczelna krawędź”. Sprawia ona, że do wnętrza szafek dostaje się mniej kurzu”.

1 Do wnętrza szafek dostaje się 
mniej kurzu dzięki szczelnej krawędzi, 
która domyka korpus od przodu.

2 Idealne wewnątrz i na zewnątrz – 
nie tylko w przypadku drewnianych 
dekorów, lecz także rozwiązań 
betonowych i jednokolorowych.
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Nolte Küchen

Unterstützer der

JAKOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH
W kwestii jakości nie uznajemy żadnych kompromisów. Surowe kontrole są podstawą, aby Two-
ja kuchnia w bezpieczny i niezawodny sposób funkcjonowała także po wieloletniej eksploatacji. 
Gwarancją tego jest m.in. znak kontrolny GS. Ważniejszym dla Ciebie aspektem są jednak dozna-
nia, jakie będą Ci towarzyszyć podczas korzystania z Twojej wysokiej jakości kuchni Nolte, którą to 
jakość da się odczuć w licznych szczegółach i wyjątkowych właściwościach.

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 chociażby dzięki nowoczesnym instalacjom 
filtrującym do produkcji bez szkodliwych substancji czy 
przyjaznym dla środowiska naturalnego i nadającym się 
do recyclingu opakowaniom, a także dzięki zastosowaniu 
drewna pochodzącego wyłącznie ze zrównoważonej, 
odpowiedzialnej gospodarki leśnej. W kwestii emisji sub-
stancji 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™.



VF-KJ22-PL
Zmiany techniczne zastrzeżone. Ze względu na technikę druku i fotografowania odcienie kolorów przedstawione 
w niniejszym katalogu mogą się nieznacznie różnić od oryginalnych kolorów. Opłata ochronna 5 euro.
Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4 | 32584 Löhne | tel.: +495732/8990 | www.nolte-kuechen.com

Dla życia
   w kuchni …
… to motto, które w Nolte Küchen można rozumieć 
zupełnie dosłownie i które mnie jako planistkę 
każdego dnia zachwyca na nowo. Tutaj znajdą 
Państwo wszystko, co jest niezbędne, aby Państwa 
wymarzona kuchnia stała się rzeczywistością: 
rozwiązania niemalże na każdą kieszeń, 
spełniające wszelkie oczekiwania i zawsze 
najlepszej jakości – made in Germany. 

Eva Brenner, dyplomowana 
architektka wnętrz, 

znana z niemieckiego
programu telewizyjnego 

„Zuhause im Glück” 
(Szczęśliwy dom).




