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Competenza e qualità
Laddove forma, colore e funzione si armonizzano in modo così
perfetto come in una cucina Nolte, è possibile creare facilmente
un‘atmosfera di completo benessere. Per ogni situazione, ogni stato
d‘animo e ogni momento della giornata.
Nolte Küchen: spazio per vivere.
Kompetencja w zakresie jakości
Tam, gdzie forma, kolor i funkcjonalność tworzą tak perfekcyjną harmonię, jak w kuchni marki Nolte, można w niezwykle łatwy sposób stworzyć atmosferę dobrego samopoczucia.
Do każdej sytuacji, każdego nastroju i na każdą porę dnia.
Nolte Küchen: przestrzeń do ycia.

Con riserva di modifiche tecniche. Per ragioni dovute alla stampa e alla tecnica fotografica è possible che
le tonalità cromatiche in questo catalogo talvolta si scostino.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przedstawione w niniejszym
katalogu mogą się nieznacznie różnić od oryginalnych kolorów.
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Nolte Küchen
Anni-Nolte-Straße 4
32584 Löhne
Fon +49 5732 899-0
Fax +49 5732 899-265

Il giornale delle cucine Katalog kuchni

Contributo di partecipazione alle spese 5,- €- Opłata ochronna 5,- €

Per
la vita
in cucina.
Dla życia w kuchni.

Qualità
senza compromessi
e perfetta lavorazione artigianale: di questo è sinonimo Nolte Küchen. Made in Germany da oltre 50 anni. Già in passato
abbiamo messo alla prova la nostra forza innovativa, sia con la semplicità geniale del modulo MATRIX 150, sia con i decori
interni o gli esclusivi elementi creativi come SOFTform. Anche nello sfruttamento dei beni naturali poniamo parametri di
riferimento. Già dal 2010 Nolte Küchen è in possesso della certificazione FSC® e PEFC per la gestione forestale socialmente sostenibile ed ecologicamente compatibile.
Lasciati ispirare da una cucina che garantisce una maggiore qualità di vita!
Jako: niezmienna przez cały czas
i czysta, rzemieślnicza obróbka — to właśnie Nolte Küchen. Od ponad 50 lat made in Germany. W przeszłości niejednokrotnie udowodniliśmy naszą siłę innowacji: choćby genialną, łatwą w zastosowaniu siatką wymiarową MATRIC 150, dekorem wewnętrznym lub
wyjątkowymi elementami projektowymi, jak SOFTform. Wyznaczamy standardy także w zakresie wykorzystania surowców naturalnych:
od 2010 roku firma Nolte Küchen jest wyróżniona certyfikatem FSC® oraz PEFC w dziedzinie gospodarki leśnej zgodnej z zasadami
życia społecznego i ochrony środowiska.
Pozwól sobie na odrobinę inspiracji — przez kuchnie zapewniające wyższą jakość życia!

Andreas Kuipers
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Manfred Wippermann

Marc Hogrebe
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Kuchnia to najważniejsze ze
wszystkich pomieszczeń.
Tutaj prawdopodobnie żyjemy bardziej
intensywnie niż w każdym innym
pomieszczeniu w domu.
Jest to miejsce, w którym się spotykamy.
Jako rodzina lub przyjaciele.
Jako para.
W kuchni gotujemy, jemy i delektujemy się.
A czasem zapominamy przy
tym o całym świecie.
Kłócimy się. I znowu godzimy.
Czytamy, piszemy, wysyłamy e-maile i
inne wiadomości. Trochę filozofujemy.
I to właśnie w tak dyskretny sposób kuchnia
decyduje o rytmie naszego dnia.
Dobry poranek. Potem południe. Wieczór.
A czasem także i noc ...
Dlatego kochamy kuchnię.
Dla życia w kuchni. Nolte
6

La cucina è la regina delle stanze.
È qui, più che altrove,
che viviamo probabilmente con
la massima intensità i nostri momenti in casa.
È il luogo in cui ci si ritrova e ci si incontra.
Con i famigliari o con gli amici.
Con il partner. In cucina
cuciniamo, mangiamo, assaporiamo il gusto
della vita. È qui che abbiamo forse
a disposizione tutto il tempo del mondo.
Litighiamo. E ci riappacifichiamo.
Leggiamo, scriviamo, coloriamo,
inviamo e-mail e messaggi.
Filosofiamo un po’. E, in tutta segretezza,
la cucina scandisce la nostra giornata.
Di mattina. A mezzogiorno. Di sera.
E a volte anche di notte...
Per questo amiamo la cucina.
Per la vita in cucina. Nolte
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Un loft per l'abitante
moderno ed esigente
della grande città.

SOFT LACK 76A/76Q
PG 4 | Blanco ártico mate soft - Арктический белый мягкий матовый /
Gris cuarzo mate soft - Серый кварц мягкий матовый

Loft dla nowoczesnych mieszkańców dużych miast
o wysokich wymaganiach.

12 12

G 58

G 59

12

vidrio gris cuarzo

vidrio genuino blanco

Prawdziwe szkło szary kwarc

Prawdziwe szkło biały

G 840 Acabado acero inoxidable metal
G 840 под нержавеющую сталь, металл
4,7 m

6,1 m

29m2
KÜCHENFRONT
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Frontale cucina
Vera vernice

Front kuchni
Prawdziwy

Piani di lavoro da 12 mm
in vero vetro
12-mm blat szklany
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MATRIX 900 -

la la nuova altezza

900

corpo

10

la nuova altezza corpo MATRIX 900 signifi ca un‘unione
ottimale tra design e ergonomia: da un lato MATRIX
900 permette di realizzare una cucina con un‘estetica
completamente nuova, dall‘altro l‘altezza di lavoro di
962 mm (associata a un piano di lavoro da 12 mm e uno
zoccolo da 50 mm) è ideale dal punto di vista ergonomico. E soprattutto nelle piccole cucine il maggiore spazio
interno utilizzabile assume un‘importanza superiore alla
media rispetto al corpo standard da 750 mm.
MATRIX 900 - nowa wysokość korpusu
Nowa wysokość korpusu 900 mm oferuje idealne połączenie
ergonomii i designu. Zapewnia nie tylko całkowicie nową
optykę w kuchni, ale także w kwestii komfortu ustanawia nowe
standardy: W połączeniu z grubym na 12 mm blatem
szklanym lub laminatowym i z cokołem o wysokości
wynoszącej zaledwie 50 mm powstaje ergonomicznie idealna
wysokość robocza. Oprócz tego nowa wysokość korpusu
zapewnia dodatkową przestrzeń, co stanowi ogromną zaletę
w szczególności w małych kuchniach.
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La nuova linea
Con MatrixArt abbiamo creato un'estetica di limpida linearità ed eleganza. Una cucina per gli amanti del design e del linguaggio formale
grafico. Qui funzionalità e cultura abitativa senza tempo si uniscono in
una simbiosi ideale. Il tradizionale si combina con idee innovative. Questa
è la perfezione che con MatrixArt abbiamo tradotto in realtà fin nei minimi
dettagli. Ne fa parte ad esempio l'illuminazione a LED, disponibile su
richiesta, della maniglia incassata superiore, la quale mette in scena la
linearità in modo emozionale.
MatrixArt - Nowa linia
Dzięki MatrixArt stworzyliśmy estetykę wyraźnych linii i prostej elegancji. Kuchnia
dla wielbicieli designu i graficznej wymowy formy. Tutaj funkcjonalność łączy się z
ponadczasową kulturą mieszkania w idealnej symbiozie. Sprawdzone rozwiązania
łączą się z innowacyjnymi pomysłami. Oto perfekcja, jaką dzięki MatrixArt firma
Nolte Küchen osiąga w każdym detalu. Do tego zalicza się na przykład dostępne
na życzenie oświetlenie ledowe górnych uchwytów, które w sposób emocjonalny
prezentuje linię.
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È tutta questione
di linea!
Wszystko polega na linii!

S 59
Premio bianco
Biały Premium

3,80 m

5,30 m

20m2
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Organizzare con comfort
Organizacja pełna komfortu
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Frontale cucina
Vera vernice

Front kuchni
Prawdziwy

NOVA LACK 731
PG 7 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

15

NOVA LACK 731 / NATURE 565
PG 7 | Bianco lucido - Biały z wysokim połyskiem / Rovere Cognac - Dąb Cognac

Penthouse,un invito a
vivere in cucina.
Loft dla nowoczesnych mieszkańców dużych miast o wysokich wymaganiach.
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G 59

Vetro bianco
Prawdziwe szkło biały
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5,20 m

Die Kom

Frontale cucina
Vera vernice

Front kuchni
Prawdziwy

36m2
6,30 m

Uno scaffale pensile indipendente fa della
cucina un accogliente spazio abitativo.
Indywidualnie zaaranżowany regałwiszący zmieni kuchnię w
przytuln pomieszczenie.
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NOVA LACK 731/73C

PG 7 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem / PG 7 | Curry lucido - Curry z dużym połyskiem

Curry - un colore che dà
sapore alla cucina.
Curry — kolor nadaje kuchni smaku

S 59
Premio bianco
Biały Premium

2,80 m

4,60 m

13m2
Con la traccia maniglia superiore illuminata puoi
sottolineare l'eleganza della linea. Disponibile
su richiesta.
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Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

Podświetlana górna linia uchwytów podkreśla elegancką
formę.
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Die Kom

Più piacere per m2 dalla tua cucina

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

Więcej kuchni na m²

E 26 / NDO

50

Nordic Oak
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Vera vernice
Vera vernice - I frontali in vera vernice
vengono prima laccati ripetutamente e poi
lucidati, per ottenere così una superficie chiusa
e particolarmente liscia.

2,80 m

PG 4 | Magma opaca - Magma miękka matowa

20

2,80 m

SOFT LACK 769

8m2

Prawdziwy lakier
Fronty pokryte prawdziwym lakierem są kilkakrotnie
lakierowane, a następnie polerowane, co
ozwala uzyskać zamkniętą i wyjątkowo gładką powierzchnię.
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La Linea nella sua
forma migliore

KÜCHENFRONT

ECHT
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6,50 m

petenz
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Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vero vetro
Front kuchni
Prawdziwe szkło

Linia jest najlepszą formą
2,90 m

19m2

G 51
S 51
Sahara / Sahara lucido
Sahara / sahara błyszczący
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Vero vetro

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ

Frontali in vero vetro – lussuosi e invitanti. Su un materiale di sostegno
di alto valore viene incollata, in modo perfettamente piano, una lastra
di vetro di sicurezza laccata sul retro. Con il frontale di vetro di alta
brillantezza, estremamente resistente al logorio, la cucina si presenta
con una trasparenza moderna che genera un senso di ampiezza.
Prawdziwe szkło
Fronty z prawdziwego szkła — luksusowe i przytulne. Na
wysokogatunkowy materiał nośny nakleja się na płasko lakierowaną od tyłu taflę szkła bezpiecznego. Błyszczący front szklany o
niesamowitej odpornoś ci na zużycie nadaje kuchni nowoczesnej
przejrzystości i przestrzeni.
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Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vero legno
Front kuchni
Naturalne drewno

GLAS TEC PLUS 168 / NATURE 567
PG 7 | Sahara lucido - Sahara z dużym połyskiem / PG 8 | Rovere mocca - dąb Mokka
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5,40 m

3,30 m

18m2

Cultura abitativa

senza tempo

Ponadczasowa kultura mieszkania
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Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy
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Vero legno

Frontale cucina
Vero legno
Front kuchni
Naturalne drewno

Il legno è un prodotto naturale genuino e puro che dà un senso di
calore e sicurezza affettiva. Il legno possiede una venatura tipica,
con colore e struttura cangianti. Quando viene impiegato in cucina,
questo materiale naturale, infonde all‘arredamento fascino e carattere.

NATURE 566 / SOFT LACK 76W
PG 8 | Rovere tabacco - dąb Tabak / PG 4 | Bianco opaco - Biały miękki matowy

24

Naturalne drewno
Drewno, jako pierwotny i czysto naturalny produkt, wnosi
do kuchni ciepło i bezpieczeństwo. Naturalne zmiany
koloru i struktury, uwidaczniające się w rysunku słojów, to
nieodłączny element drewna.
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LUX 361/36G

PG 3 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem / PG 3 | Grigio quarzo lucido - Szary kwarc z dużym połyskiem

Combinazione

con Contrasto

Połączenie z kontrastem

4,00 m

LUX 364/36G

PG 3 | Orange lucido - Orange z dużym połyskiem / Grigio quarzo lucido - Szary kwarc z dużym połyskiem

4,80 m

S 85
Frontale cucina
Laminato verniciato
LAMINAT
Front kuchni
t
Qualitä
Laminat lakierowany
KÜCHENFRONT

Grigio quarzo

LACK

4,40 m

Szary kwarc

petenz

Die Kom

in Sachen

21m2
S 59
Premio bianco
Biały Premium
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GLAS TEC SATIN 17W/17Q
PG 8 | Bianco - Biały / PG 8 | Grigio quarzo -Szary kwarc

Motivo nicchia

con carattere
Motywy wnękowe z charakterem

Mattoni

Cegła

Presentiamo qui cinque nuovi motivi naturali e di grande espressività per la nicchia. Dal mattone bianco a un tronco autentico,
c'è qualcosa per ogni gusto. Poichè la stampa comprende anche
la sezione del bordo, l'effetto della nicchia è particolarmente
autentico.
Legno spaccato

Tutaj prezentujemy pięć nowych, wyrazistych i naturalnych motywów do
wnęk. Od białej cegły do autentycznego pnia drzewa — każdy znajdzie
coś dla siebie. Dzięki temu, że krawędź jest opatrzona nadrukiem, wnęki
sprawiają wyjątkowo autentyczne wrażenie.

50

S 59
PWD

Ardesia

Drewno łupane

Łupek

Premio bianco
Biały Premium

4,85 m

S 85

Frontale cucina KÜCHENFRONT
Vero vetro ECHT
Front kuchni GLAS
Prawdziwe szkło Qualität
petenz

Die Kom

in Sachen

Tronco d'albero

Pień drzewa

Tronco di betulla

Pień brzozy

Szary kwarc
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2,60 m

Grigio quarzo

12m2
29

MANHATTAN UNI 490/493
PG 0 | Bianco - Biały / PG 0 | Kubanit metallizzato - Metalik kubanit

Punto d´incontro

per chi sa vivere

Punkt spotkań dla koneserów

PWD
S 59
Premio bianco
Biały Premium

KUM
Kubanit metallizzato
Metalik kubanit

4,60 m
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2,80 m

13m2
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ALPHA LACK 55A
PG 5 | Bianco artico lucido - Biały arktyczny wysoki połysk

3,40 m

2,30 m

8m2

Un appartamento
determina la pianta
Apartament wyznacza zarysy

Offriamo il programma giusto per progetti
compatti Anche in poco spazio non si deve
necessariamente rinunciare al comfort.
Oferujemy odpowiedni program do kompaktowego planowania. Nawet na małej powierzchni nie trzeba rezygnować z
komfortu.
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T 23

Driftwood
Drewno dryftowe

PWG
Bianco premium lucido
Biały Premium błyszczący

All’interno degli estraibili è possibile nascondere facilmente le prese - una soluzione intelligente per avere a disposizione la
corrente esattamente dove serve.
KÜCHENFRONT
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Die Kom
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Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

W szufladach można bardzo łatwo ukryćgniazdka — sprytne
rozwiązanie zapewniające dostęp do prądu tam, gdzie jest
on potrzebny.
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Metti in gioco tutte
le tue
Emotioni!

L'alternativa più moderna ed elegante rispetto alla classica configurazione a nicchia. Freschi e spumeggianti o piuttosto tranquilli e armonici
– scegliete tra nove suggestivi motivi che assicurano un'atmosfera di
maggiore benessere nella vostra cucina, nelle misure da 60 a 180 cm!
Su richiesta, disponibili anche con retroilluminazione.

Herbs

Ice Cube

Birch Forest

Cups

Forks

Kiwi

Espresso

Beach

Orange

Lavender

Pepper

Lemon

Blueberry

Tomato

Wyraź więcej emocji!
Nowoczesna i elegancka alternatywa dla klasycznego projektowania wnęk. Raz ekscytująco
świeże, raz spokojne i harmonijne — wybierz jeden z dziewięciu nastrojowych motywów, które
zadbają o odpowiednią atmosferę w Twojej kuchni. Dostępne są wymiary od 60 do 180 cm! Na
życzenie także z możliwością podświetlenia.

60
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80 90 100
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80 90 100
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60

80 90 100

120

160

180
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ALPHA LACK 551
PG 5 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

Un piacere ottico
e funzionale
Optyczna i funkcjonalna jedność

50

E 25

Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

KÜCHENFRONT
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Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

LUW

UV vernice, Bianco lucido
UV lakier, Biały błyszczący

4,50 m

Narożnik wyrównujący do szafki dolnej „LE MANS” wykorzystuje każdą
przestrzeń.
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18m2

3,90 m

L'angolare di compensazione per base "LE MANS"
sfrutta tutto lo spazio disponibile.
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Cucine per
soddisfare le
massime esigenze
Quando scegliete una cucina Nolte potete essere certi
che, per quanto riguarda il design, non lasceremo nulla al
caso. Poiché il buon design si ispira sia alla persona sia alla
finalità. Per tale motivo, oltre all'impatto visivo, anche tutte
le funzioni devono armonizzarsi. Esattamente nella cucina!
Teniamo conto di questo e spingiamo la nostra filosofia
sempre un po' più avanti: per forme chiare che resistono alle
tendenze e hanno la stoffa della classicità!
Kuchnie sprostające najsurowszym wymaganiom
Gdy wybierzesz kuchnię marki Nolte możesz mieć pewność, że pod względem
wzornictwa nic nie jest przypadkowe. Dobry design jest bowiem zorientowany
na człowieka i funkcjonalność. Oprócz wyglądu muszą do siebie pasować
także wszystkie funkcje. Właśnie w kuchni! Zwracamy na to uwagę i wciąż posuwamy naszą filozofię o jeden krok dalej: dla wyrazistych form, które stawiają
się trendom i wyróżniają się powiewem klasyki!
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5,25 m

GLAS TEC PLUS 16W/16S
PG 7 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem
PG 7 | Nero notte lucido - Nocna czerń z dużym połyskiem

19m

3,70 m

2

Limpido

linguaggio formale
Wyrazistość formy

L'elegante maniglia a listello sottolinea la perfetta leggerezza delle linee.
Elegancka listwa uchwytowa podkreśla perfekcyjne linie.

16

E 14

Rovere argento affumicato
dąb srebrny dymiony

50

EDS

Rovere argento affumicato
dąb srebrny dymiony
KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vero vetro
Front kuchni
Prawdziwe szkło

G 530 Cromo lucido, metallo
G 530 chrom błyszczący, metal

40

41

La moderna linearità
Nowoczesna prostolinijność

18m2

2,90 m

6,10 m

G 530 Cromo lucido, metallo
G 530 chrom błyszczący, metal

Il legno può essere veramente moderno.
Prawdziwe drewno może być tak nowoczesne.

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vero vetro
Front kuchni
Prawdziwe szkło

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vero legno
Front kuchni
Naturalne drewno

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom
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NATURE 565 / GLAS TEC PLUS 16W
PG 8 | Rovere Cognac - Dąb Cognac / PG 7 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

43

NOVA LACK 731
PG 7 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

Gioco raffinato
con la forma
Wyrafinowana gra formy

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

Attualmente in cucina predominano morbide forme
organiche. Consoni a questo look sono i fianchi a
spessore SOFTform con arrotondamenti in verticale
che, combinati con le angoliere concave e le moderne maniglie arrotondate, generano il complesso di
linee soffici che caratterizzano la cucina.
Okrągłe elementy - Organiczne, łagodne formy zdobywają kuchnię. Panele okalające SOFTform z pionowymi zaokrągleniami określają wygląd
kuchni — w połączeniu z wklęsłymi szafkami narożnymi i nowoczesnymi,
zaokrąglonymi uchwytami miękkie linie nadają kuchni wyjątkowego tonu.

44
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3,80 m

Raggi Arrotondati
27m2

Delikatne promienie

7,19 m

G 501 Cromo lucido, metallo
G 501 chrom błyszczący, metal

50

E 14

Rovere argento affumicato
dąb srebrny dymiony

SF

G 79
Bianco lucido
biały błyszczący

SPOT 180

PG 4 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

46

I raggi verticali dei fianchi a spessore SOFTform determinano una
conclusione morbida e moderna che viene arrotondata da piani
di lavoro adattati in modo corrispondente.
Pionowe zaokrąglenia paneli okalających SOFTform dbają o nowoczesne i miękkie formy,
wykańczane przez odpowiednio dopasowane blaty robocze.

47

SOFT LACK 76W

Il rotondo
sta nel quadrato

PG 4 | Bianco opaco - Biały miękki matowy

Okrągłość łączy się z narożnikami
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

50

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

S57 / W57

Java Ardesia
Java Łupek

Pratico mobile a carosello con angolo concavo.
Praktyczna szafka karuzelowa z wklęsłym narożnikiem.

G 970 Effetto acciaio inox, metallo
G 970 wygląd stali szlachetnej, metal

Il pratico mobile a carosello
con angolo concavo non solo
è un miracolo di spazio, ma è
anche bello da vedere.

4,60 m

3,45 m

Szafka karuzelowa z wklęsłym narożnikiem
nie tylko świadczy o doskonałym wykorzystaniu przestrzeni, ale także stanowi obiekt
przyciągający wzrok.

16m2
48

49

STAR 27W

L´individuo è la misura

PG 3 | Bianco - Biały

Człowiek jest wymiarem

Lavastoviglie rialzata per un'altezza di lavoro ergonomica
Podwyższona zmywarka do naczyń na ergonomicznej wysokości roboczej

50

S 42
PWD

Bianco / Bianco premium
Biały / Biały Premium

G 800 Cromo lucido, metallo
G 800 chrom błyszczący, metal

4,20 m

4,55 m

19m2

50

51

MATRIX 900 –

Spazio di stivaggio a piacere,
perfettamente organizzato.

Design e comfort.
MATRIX 900 – design i komfort.

Per progettare una cucina bisogna anzitutto sapere chi lavorerà principalmente
in questo ambiente e a quali dimensioni corporee bisogna riferirsi. Se cucinano
sia lui sia lei, bisogna far riferimento ad un‘accettabile dimensione „media“. Le
altezze di ergonomia individuale per i piani di lavoro possono venire determinate
facilmente adottando la “regola generale 150“. Potete pertanto adottare con
facilità ogni cucina Nolte ai vostri requisiti personali. Con le varie altezze di zoccolo si realizzano altezze di lavoro ergonomiche per le varie altezze di persona.
Tutto è possibile dagli 836 fino ai1100 mm!

la nuova altezza corpo MATRIX 900 signifi ca un‘unione ottimale tra design e ergonomia: da un lato MATRIX 900 permette di realizzare una cucina con un‘estetica
completamente nuova, dall‘altro l‘altezza di lavoro di 962 mm (associata a un
piano di lavoro da 12 mm e uno zoccolo da 50 mm) è ideale dal punto di vista ergonomico. E soprattutto nelle piccole cucine il maggiore spazio interno utilizzabile
assume un‘importanza superiore alla media rispetto al corpo standard da 750 mm.

Doskonała organizacja każdego miejsca do przechowywania
Podczas projektowania kuchni należy najpierw ustalić, kto będzie w niej najczęściej pracować i do jakiej wysokości ciała należy ją dostosować. Jeżeli gotują obie osoby, należy
rozpocząć od „średniej” wielkości akceptowanej dla obojga. Indywidualne, ergonomiczne
wysokości robocze można łatwo obliczyć, korzystając ze „wzoru empirycznego 150”.
Dzięki temu każdą kuchnię Nolte można doskonale dopasować do indywidualnych wymagań. Różne wysokości cokołów umożliwiają uzyskanie ergonomicznej wysokości roboczej
dla każdej wysokości ciała. Z zakresem od 836 do 1100 mm wszystko jest możliwe!

150 mm
750 mm

+ 20 %

900 mm

Vano ripostiglio più grande
Więcej miejsca

Nowa wysokość korpusu MATRIX
900 oznacza optymalne połączenie
designu i ergonomii. Z jednej strony
można przy użyciu MATRIX 900
uzyskać zupełnie nową optykę
kuchni, a z drugiej strony wysokość
robocza 962 mm (w połączeniu
z blatem 12 mm i cokołem 50
mm) idealnie spełnia wymagania
ergonomii. Dodatkowa ilość miejsca
w porównaniu ze standardowym
korpusem 750 mm ma wyjątkowo
duże znaczenie w szczególności w
małych kuchniach.

Regola generale 150. Facile da tenere a mente.
Ideale ergonomico: in piedi si lavora meglio
di tutto quando si ha una distanza di circa
150 mm tra piano di lavoro e gomito tenuto
ad angolo.
Wzór empiryczny 150. Optymalne postrzeganie. Ergonomiczny
ideał: Najwygodniej można pracować w pozycji stojącej, gdy
odległość między blatem roboczym a zgiętym łokciem wynosi
ok. 150 mm.

0
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150 mm Altezza zoccolo
Wysokość cokołu

0

50 mm Altezza zoccolo
Wysokość cokołu
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del diverso

LUX 362

LUX 361

La freschezza
Odświeżająca inność

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
t
Qualitä
petenz

in Sachen

LUX 367

LUX 368

Die Kom

Frontale cucina
Laminato verniciato
Front kuchni
Laminat lakierowany

PWG

LUX 36G

50

S 42

50

E 25 / KOD

Bianco, Bianco premium lucido

Kansas Oak non piallato

Biały, Biały Premium błyszczący

Dąb Kansas surowy

G 530 Cromo lucido, metallo
G 530 chrom błyszczący, metal
KÜCHENFRONT

54

LUX 363

LAMINAT
t
Qualitä
petenz

Die Kom

en

in Sach

Laminato verniciato
Il laminato verniciato è caratterizzato da una superficie lucida estremamente equilibrata con resistenza ottimale. Questi frontali sono
realizzati con pannelli in legno, il cui rivestimento è stato laccato
lucido nel corso del processo di produzione.
Laminat lakierowany
Cechą charakterystyczną lakierowanego laminatu jest wyjątkowo spokojna
powierzchnia z dużym połyskiem o optymalnej wytrzymałości. Te fronty składają
się z płyty wykonanej z tworzywa drzewnego, której powłoka została polakierowana z dużym połyskiem w trakcie procesu produkcyjnego.

4,85 m

LUX 361/36G/363

PG 3 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem / Grigio quarzo lucido - Szary kwarc z dużym połyskiem / Lemon lucido - Lemon z dużym połyskiem

2,60 m

LUX 364

LUX 36V

LACK

12m2
55

Una combinazione
eccitante

Inspirująca kombinacja

50

S 59
G 79

Premio bianco
Biały Premium

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK

3,00 m

petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

4,20 m

13m2

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

TREND LACK 41R/411

PG 4 | Rosso lucido - Rosso z dużym połyskiem / PG 4 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

56
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ELEGANCE 340

Ambientazione

PG 8 | Bianco lucido - Biały z dużym połyskiem

5,00 m

4,20 m

di grande stile
Stylowe otoczenie

21m2

La vetrinetta è creata esattamente per la cucina.
Szafka witrynowa jest idealnie dopasowana do kuchni.

40

S 84

Colorado ardesia
Łupek colorado

LGW
Vernice, bianco lucido
lakier, biały błyszczący

K 130 Cromo lucido, metallo
K 130 chrom błyszczący, metal

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom
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Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

59

Autenticà sin nei dettagli
Autentyczność w najdrobniejszym detalu

5,20 m

4,60 m

24m2
40

S 86
Granito Atlas
atłasowy granit

Sono i dettagli che sottolineano il fascino mediterraneo.
To są detale, które podkreślają śródziemnomorski urok.

LMM
Vernice, Magnolia opaca
lakier, Magnolia miękka matowa

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

K 138 Effetto acciaio inox, metallo
K 138 wygląd stali szlachetnej, metal

WINDSOR LACK 722

PG 6 | Magnolia opaca - Magnolia miękka matowa

60

61

Una casa di campagna,
che segue il proprio stile

FRAME LACK A07/A13

PG 6 | Lava opaco - Lawa miękki matowy / Bacca di rosa opaco - Głóg miękki matowy

Dworek, który podąża za własnym stylem

K 138 Effetto acciaio inox, metallo
K 138 wygląd stali szlachetnej, metal

3,60 m

5,40 m

19m2
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

Una vetrina conferisce alla cucina
un charme nostalgico
Witryna nadaje kuchni nostalgiczny
charakter

62

63

Casa significa calore, comfort e armonia.
E la voglia di accenti.
Dom to ciepło, przytulność i harmonia. I radość z tworzenia akcentów.

Il colore è
ispirazione, stimolo, creatività.
Il colore è vita.
E offre possibilità di personalizzazione
quasi infinite. Le tonalità calde hanno un
effetto stimolante,
i colori freddi hanno invece un
effetto calmante.
Il tono su tono crea armonia, un buon
contrasto invece accenti eccitanti.
In breve: niente influisce sull'atmosfera
di un ambiente più del colore.
Scoprite la nostra nuova concezione
cromatica in questo senso scoprite proprio la vostra cucina.
Kolor jest inspiracją, stymulacją, kreatywnością. Kolor to życie. Na dodatek
oferuje niemal nieskończone możliwości indywidualizacji. Ciepłe odcienie
działają pobudzająco, chłodniejsze kolory uspokajają. Te same odcienie
tworzą harmonię, a wyraźny kontrast niezwykłe akcenty.
Krótko mówiąc, nic nie wpływa na atmosferę pomieszczenia tak, jak kolor.
Odkryj zatem naszą nową koncepcję kolorystyczną — odkryj swoją własną
kuchnię.

64

Colore -

per la vita in cucina.
Kolor — więcej życia w kuchni.

Bianco
Biały

Castle è il nuovo antico
bisogno di genuinità, rigore
artigianale e tradizione.
Castle stanowi odpowiedź na odwieczną potrzebę
prawdziwości, sztuki rzemiosła i tradycji.

Magnolia
Magnolia

Sahara
Sahara

Lava
Lava

Magma
Magma

Curry
Curry

Zafferano
Szafran

Paprika
Papryka

Bacca di rosa
Głóg

Scegliete tra quattro forme di
facciata e 16 colori personalizzati secondo i vostri gusti!
Cztery kształty frontów i 16 kolorów do wyboru —
indywidualność według własnego gustu!

Soft Lack

Contour Lack

Bianco artico
Biały arktyczny

Papiro grigio Grigio quarzo
Popielaty
Szary kwarcytowy

Frame Lack

Opal
Opal

Smeraldo
Szmaragd

Laguna
Laguna

Mirtillo
Czarna jagoda

Windsor Lack

65

Il legno ama in colore, il colore ama il legno.
Drewno kocha kolor, kolor kocha drewno.

Bianco artico
Biały arktyczny

Sahara
Sahara

Laguna
Laguna

Paprika
Papryka

Mirtillo
Czarna jagoda

Bacca di rosa
Głóg

Bianco artico
Biały arktyczny

Nordic Oak

Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

Rovere Chalet
Dąb Chalet

Rovere sbiancato palude
Dąb bagienny bielony

Papiro grigio
Popielaty

Opal
Opal

Smeraldo
Szmaragd

Curry
Curry

Zafferano
Szafran

Il colore rende la vita in cucina più bella, ricca e individuale. La nuova concezione cromatica vi faciliterà la ricerca
della combinazione che renderà unica la vostra cucina.
Un luogo in cui vi sentite a vostro agio sotto ogni aspetto,
perchè perfettamente adatto alla vostra vita.
Kolor upiększa i wzbogaca życie w kuchni oraz nadaje mu indywidualny
charakter. Nowa koncepcja kolorystyczna pozwoli odnaleźć takie połączenie
kolorów, które zmieni kuchnię w wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym poczujesz się dobrze, ponieważ idealnie wkomponuje się w Twoje życie.

66
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Un autentico edificio antico
che segue il vostro
stile di vita del tutto personale.

CONTOUR LACK B01/B05/B14

PG 6 | Bianco opaco - Biały miękki matowy / Grigio papiro opaco - Szmaragd miękki matowy / Smeraldo opaco -Popielaty miękki matowy

Autentyczne stare budownictwo, które dopasowuje się do w pełni indywidualnego stylu życia.

5,30 m

33m2

EST

Effetto acciaio inox
wygląd stali szlachetnej

6,15 m

12

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

G 845 Effetto acciaio inox, metallo
G 845 wygląd stali szlachetnej, metal

In quale luogo la gioia di un pasto squisito può essere più
grande che nel mezzo degli eventi? Cucina in vera lacca
opaca, al tempo stesso moderna e senza tempo. La lavastoviglie montata in alto, il piano di lavoro di profondità
extra o la panca sono solo alcuni esempi dell'amore per il
dettaglio.
Gdzie radość z pysznego jedzenia może być większa, niż w miejscu
znajdującym się w centrum wydarzenia. Zarówno ponadczasowa,
jak i nowoczesna kuchnia z delikatnie matowym lakierem. Zamontowana wysoko zmywarka do naczyń, bardzo głęboki blat lub
ławka to tylko nieliczne przykłady zamiłowania do szczegółów.

68

69

Nella casa a schiera
si realizzano i vostri sogni
di un ambiente personale.

SOFT LACK 76L/769

PG 4 | Lava opaco - Lawa miękki matowy / Magma opaco - Magma miękki matowy

W szeregowcu możesz zrealizować swoje własne marzenia o mieszkaniu.

E 25
Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in Sachen

t

Qualitä

Die Kom

25

Frontale cucina
Vera vernice
Front kuchni
Prawdziwy

LM9

Lack, Magma opaco
Lack, Magma miękki matowy

G 530 Cromo lucido, metallo

4,50 m

G 530 chrom błyszczący, metal

18m2

3,90 m

Con il forno in posizione rialzata potete unire la
funzionalità all'ergonomia ottimale.
Za pomocą wysoko zamontowanego piekarnika funkcjonalność
współgra z optymalną ergonomią.

70

71

Perfezione artigianale.
Rzemieślnicza perfekcja

Per gli amanti dell'arte artigianale tradizionale,
questo frontale a telaio in 5 pezzi è un vero piacere.
la miłośników tradycyjnego rękodzieła ten 5-częściowy front ramkowy jest

50

E 23 / CED

Rovere Chalet
Dąb Chalet

G 317 Effetto acciaio inox, metallo
G 317 wygląd stali szlachetnej, metal

1,5 m

2,25 m

2,20 m

3m2
4,30 m

25m2

VIENNA 460/465

PG 5 | Bianco opaco - Biały miękki matowy / Rovere Chalet - Dąb Chalet

72

73

Un concetto

spaziale armonico

Harmonijna koncepcja przestrzeni

Elementi estraibili fin sotto il forno.
Szuflady z wysokim frontem nawet pod piekarnikami.

40

S 84
Ardesia Colorado
Łupek Colorado

SVD
50

A 16
Acacia savana
Akacja sawannowa

3,50 m

3,95 m

14m2

LAGO 31S

PG 5 | Acacia savana - Akacja sawannowa

74

75

2,85 m

3,00 m

8m

Piccolo è bello.
Małe jest piękne

2

Con l'efficiente angolare di compensazione per base sottolavello viene sfruttato perfettamente tutto lo spazio disponibile.
Wydajny narożnik wyrównujący do szafki pod zlewozmywak zapewnia perfekcyjne wykorzystanie istniejącego miejsca.

50

M 78

50

G 78

Magnolia

Magnolia lucido

Magnolia

Magnolia błyszczący

50

HPL
Pori legno Lava
Lava Pory w drewnie

G 530 Cromo lucido, metallo

MANHATTAN 496/497

G 530 chrom błyszczący, metal

PG 1 | Pori legno Magnolia - Magnolia Pory w drewnie / Pori legno Lava - lava Pory w drewnie

76

77

La nueva calidad del bienestarNowa jakość dobrego samopoczucia

4,00 m

3,90 m

16m2
50

U 10 / ULD

Olmo della Provence
Wiąz Provence

50

G 79
Bianco lucido
biały błyszczący

G 485 Effetto acciaio inox, metallo
G 485 wygląd stali szlachetnej, metal

MANHATTAN 494 / LUX 361
PG 1 | Olmo de la Provence - Provence Wiąz Provence / PG 3 | Lava lucido - lava z dużym połyskiem

78
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La perfezione
sia all ‘ interno sia
all ‘ esterno
Perfekcja wewnątrz i na zewnątrz

NDO

Nordic Oak

PWD

Non importa quale delle nostre cucine sceglierete:
sarà perfetta soltanto se anche dietro i frontali
soddisferà i più rigorosi requisiti di qualità. Per ottenere un quadro complessivo omogeneo, in ogni
cucina realizzata dalla nostra azienda i 17 diversi
corpi hanno lo stesso laminato sia all'interno sia
all'esterno.
Nieważne, którą kuchnię z naszej oferty wybierzesz: jej perfekcja
zostanie osiągnięta dopiero wtedy, gdy również obszar ukryty za frontami będzie spełniać surowe normy jakości. Dlatego, aby zachować
jednolity obraz ogólny, 17 różnych korpusów w każdej produkowanej
przez nas kuchni jest wewnątrz i na zewnątrz pokrytych tym samym
dekorem.

Premio bianco
Biały Premium

PWG

Bianco lucido
Biały Premium błyszczący

80

SVD

Acacia savana
Akacja sawannowa

AWD

Magnolia

AWG

Magnolia lucido
Magnolia błyszczący

ULD

Olmo della Provence
Wiąz Provence

SHD

Sahara

KOD

Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

KUM

Kubanit metallizzato
Kubanit metallic

CED

Rovere Chalet
Dąb Chalet

ALU

Effetto alluminio
Wygląd aluminium

NAD

Noce Amador

EDS

Rovere argento affumicato
Dąb srebrny dymiony

QGD

Grigio quarzo
Szary kwarc

SHG

Sahara lucido
Sahara błyszczący

81

E 20

E 26

40

50

40

Rovere argento polare
Dąb srebrny polarny

50

Nordic Oak

40

50

Acacia savana
Akacja sawannowa

E 24

E 23

S 48

A 16

E 25

40

A 15

50

40

Larice Alaska
modrzew Alaska

Piani di lavoro effetto legno
– semplicemente perfetti.

50

Melo canadese
Jabłoń kanadyjska

R 20

U 10

Blaty robocze imitujące drewno - po prostu doskonałe.

40

50

40

Rovere Chalet
Dąb Chalet

50

40

Nebraska Oak non piallato
Dąb Nebraska surowy

A 27

E 13

50

Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

T 23

40

50

40

.

50

Olmo della Provence
Wiąz Provence

Rustica oscuro
Rustica ciemny

A 19

A 20

Piani di lavoro 25mm - Avanti con leggerezza
40

50

40

Grey Canyon Oak

50

Noce Amador

E 14

40

Madera flotante
Drewno dryftowe

50

40

50

Legno vecchio clara
Drewno postarzane jasne

40

Legno vecchio scuro
drewno postarzane ciemne

E 21

16
16
16

50

40

50

40

40
25

50

50

Fianco · Panel boczny

50

Corpo · Korpus
Rovere argento affumicato
Dąb srebrny dymiony
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Piano di lavoro · Blat roboczy

Il nuovo piano di lavoro di spessore 25 mm dà alla cucina
un aspetto leggero e arioso. Specialmente in collegamento con MatrixArt si evidenziano le perfette proporzioni di
questo piano di lavoro, che dà l'impressione di galleggiare sopra le basi. Oltre a tutti i piani di cottura standard,
si possono integrare senza problemi anche molti piani di
cottura a induzione senza compromettere la funzionalità del
cassetto sottostante.
Blaty 25 mm — z lekkością do przodu
Nowy blat o grubości 25 mm nadaje kuchni lekkość i filigranowy wygląd. W szczególności w połączeniu z MatrixArt uwidaczniają się idealne proporcje tego blatu —
wydaje się, jakby unosił się nad szafkami dolnymi. Oprócz wszystkich standardowych
płyt grzewczych można bez problemu zamontować także wiele płyt indukcyjnych, nie
ograniczając przy tym możliwości korzystania ze znajdującej się pod nimi szuflady.

Rovere di palude, sbiancato
Dąb bagienny bielony
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S 52

S 70

Piani di lavoro in Uni
o effetto pietra –
semplicemente perfetti.

40

50

S 71

50

Sand

S 72

S 85

50

Shadow

40

Premio bianco
Biały Premium
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M 78

S 42

50

16

Bianco
Biały

40

40

50

Magnolia

50

40

50

Sahara

Kubanit

50

40

Steel

S 43

50

16

40

Ardesia antracite
Łupek antracyt

40

40

50

Grigio quarzo
Szary kwarc

S 87

40

S 57

16

Ardesia Java
Łupek Java

40

50

Atlas Granit
atlas granite

S 49

G 71

40

50

Granito nero profondo
Granit intensywna czerń

S 54

40

50

S 86

Black Travertin

Nero
Czarny

40

Oxid marone

40

50

50

Colorado ardesia
Łupek colorado

Oxid Nero

S 55

40

50

Dolomiti grigio
Szary dolomit

S 75

S 13

S 51

40

50

Grigio metallizzato
Szary metallic

50

Granito pietra
Kamienny granit

40

S 59

40

40

S 84

S 47

S 58

S 50

40

Blaty robocze w uniwersalnych kolorach lub o wyglądzie kamienia po prostu doskonałe. Nasze blaty robocze są produktami wysokiej jakości!
Nieważne, czy zdecydujesz się na eleganckie, jednokolorowe dekory uniwersalne, czy na realistyczne odwzorowanie dekorów kamiennych o innowacyjnej powierzchni: wszystkie urzekają nadzwyczajnym wyglądem i sprawiają,
że Twoja kuchnia jest wyjątkowa!

50

Pietra naturale
Kamień naturalny

Snow

I nostri piani di lavoro sono prodotti di qualità! E non
importa se la vostra scelta cade sugli eleganti laminati
Uni monocromatici oppure sui laminati effetto pietra riprodotti in modo realistico, con superfici innovative: tutti
colpiscono per lo straordinario impatto visivo e rendono
la vostra cucina un'esperienza unica!

40

S 41

50

S 81

40

Jura Granit
jura granite

50

40

50

Dark Glitterstone
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Piani di lavoro da 12 mm in
vero vetro o interno pieno per un'estetica elegante
e leggera.

EST

Interno pieno
Solid core

Blaty o grubości 12 mm ze szkła lub z pełnym rdzeniem —
synonim eleganckiego i lekkiego wyglądu.

Effetto acciaio inox
wygląd stali szlachetnej

Con i nuovi piani di lavoro da 12 mm in vero vetro e interno pieno
fanno ingresso nella cucina materiali estremamente resistenti: il
materiale a interno pieno è noto per il rivestimento di facciate,
dove ha superato brillantemente il test di resistenza a vento e
intemperie. Soprattutto nell'unione con il corpo alto 900 mm si
ottiene così un'estetica del tutto nuova per la cucina.

S 70

S 71

Nowe blaty ze szkła lub z pełnym rdzeniem o grubości jedynie 12 mm to nowe ekstremalnie
odporne materiały w kuchni. Materiał z pełnym rdzeniem jest znany z fasad budynków i z
powodzeniem zdał test odporności na działanie każdych warunków atmosferycznych. W
szczególności w połączeniu z korpusem o wysokości 900 mm powstaje w pełni nowa aranżacja
kuchenna.

Vero vetro

Snow

Sand

Prawdziwe szkło

S 72

86

Vetro bianco

Vetro grigio quarzo

Prawdziwe szkło biały

Prawdziwe szkło szary kwarc

Shadow

S 75

Steel
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Silent Comfort: graduale e silenzioso.
Le ante si chiudono in modo graduale e silenzioso. I cassetti e gli
estraibili si chiudono in modo praticamente automatico grazie a
questo sistema di autochiusura. Noi lo chiamiamo: sistema per chiudere con eleganza.
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Silent Comfort: delikatnie i cicho
Drzwi zamykają się delikatnie i bezgłośnie. Szuflady i szuflady z wysokim frontem są dzięki samoczynnemu wciąganiu
zamykane prawie że automatycznie. Mówimy na to: eleganckie zamykanie.
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Perfetta chiusura
a tentuta.

Da noi potete veramente prendere questa
definizione alla lettera. Le ante con bordo a
tenuta si chiudono in modo così perfetto che
nemmeno un granello di polvere può penetrare
all'interno del mobile.
Szczelność to szczelność
U nas ma to znaczenie dosłowne. Drzwi z obrzeżem z uszczelką
zamykają się tak dokładnie, że do wnętrza szafki przedostaje się
znacznie mniej kurzu.
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MATRIX 150 - una semplice logica di misure.

150
150

"MATRIX 150" è una dimensione modulare esclusiva concepita da
noi. Si basa su una logica di misura molto semplice e chiaramente
comprensibile: tutte le misure di larghezza, altezza e persino profondità in millimetri si possono dividere per 150. Si crea in tal modo un
gran numero di cucine belle e funzionali, con proporzioni armoniche
in tutte le dimensioni. E inoltre: progettarle è un gioco da ragazzi –
se volete, anche su fogli a quadretti.

300

600

900

750

2250

150

2100

2250

150

450

Matrix 150 — prosta logika wymiarów
„MATRIX 150” to wprowadzony tylko przez nas wymiar siatki. Polega on na bardzo jasnej i
zrozumiałej logice wymiarów: wszystkie wymiary szerokości, wysokości, a nawet głębokości
można podzielić przez 150 mm. Umożliwia to projektowanie wielu pięknych, funkcjonalnych
kuchni o harmonijnych proporcjach we wszystkich wymiarach. Co więcej: ich projektowanie jest
dziecinnie proste — można to robić nawet na papierze milimetrowym.

2100
1950

1950

1800
1650

1500

1500

1350

1350
1200
1050
900

900

750

600

600

750

450
300

300

150
0

70 mm 300 mm

600

450

300

150

0

50 mm

600
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750

93

Tutto si adatta.
Esiste una linea per per basi e una linea per pensili.
Possibilità di scegliere dal programma completo di mobili per cucine
e comunque di ritornare sempre su queste due linee di base: non
esiste nessun'altra misura modulare in grado di offrirvi questo. I
forni incassati in modo ergonomico con altezza di 600 mm possono
venire integrati soltanto presso la nostra azienda senza il fastidioso
pannello di copertura! Anche le vaporiere, le macchine per il caffè e
molto altro si adattano sempre in modo perfetto assieme al cassetto
accessori. Un quadro complessivo tranquillo e armonico: "MATRIX
150" rende possibile tutto ciò!

Linea pensili
Linia szafek wiszących

Wszystko pasuje.
Dostępna jest linia szafek dolnych i linia szafek wiszących.
Możliwość wybierania z całego programu mebli kuchennych
przy zachowaniu tych dwóch linii podstawowych — tego nie zapewni
żadna inna siatka wymiarów. Ergonomicznie wbudowane piekarniki
o wysokości 600 mm można tylko u nas zintegrować bez dodatkowej
osłony! Także parowary, ekspresy do kawy i inne elementy wyposażenia
idealnie pasują do szuflady na akcesoria. Jednolity, harmonijny obraz
ogólny: z „MATRIX 150” to możliwe!

600
Linea basi
Linia szafek dolnych
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450

150

300

Perfetto sfruttamento dello
spazio di stivaggio

150 mm moltiplicato per x, questa è la giusta misura per gli elementi di arredamento della cucina. In cassetti ed estraibili con
altezze di 150, 300 e 450 mm si crea il posto per tutte le provviste e tutti gli utensili da cucina e non si spreca spazio. Nei
cassetti alti 150 mm della nuova dimensione modulare "MATRIX
150" trovano posto sufficiente persino mestoli e barattoli per
conserva di grandi dimensioni. Anche la cassetta per bevande
è ora realizzata su misura.
Perfekcyjne wykorzystanie miejsca w szafkach.
150 mm razy x to dokładny wymiar elementów, które można umieścić w kuchni. W
szufladach i szufladach z wysokim frontem o wysokości 150, 300 i 450 mm każdy
pojemnik i każdy przyrząd kuchenny znajdzie swoje miejsce bez zajmowania zbędnej
przestrzeni. W szufladach o wysokości 150 mm i nowym wymiarze siatki „MATRIX 150”
nawet chochle do zupy i duże puszki z konserwami znajdą odpowiednią ilość miejsca.
Jest także dostępna wystarczająca ilość miejsca do wyciągania skrzynek z napojami.
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ComfortLine: La qualità comprovata
e imbuttata da anni!
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ammortizzatore integrato di serie
Estrazione totale di serie
Intelaiature laterali alte e chiuse e pareti posteriori in acciaio
Fondo in truciolato di 16 mm
Guide in stabili intelaiature di acciaio appoggiate su prismi
A partire da una larghezza di 800 mm fino a una portata massima di 80 kg
e molto altro ancora sottolineano la competenza in termini di qualità.
ComfortLine: jakość od lat
sprawdzona i niepokonana!
seryjnie zintegrowany amortyzator
seryjny pełny wysuw
wysokie, zamknięte ścianki boczne i ścianki tylne ze stali
dno z płyty wiórowej 16 mm
ułożyskowane na pryzmach prowadnice ze stabilnych elementów stalowych
szer. powyżej 800 mm — obciążenie maks. 80 kg
i wiele innych czynników podkreśla kompetencję zakresie jakości.

Utilizzati con successo
oltre 15 milioni di volte!
Ponad 15 milionów zastosowań!
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Tutto in ordine?
Organizzazione all ‘ insegna della comodità.

La rara maestria nella progettazione di cucine: disporre le posate, gli utensili da cucina e le provviste con
sfruttamento ottimale dello spazio disponibile, senza
nessun impiccio e tutto al suo posto. I nostri sistemi di
organizzazione interna facilitano il lavoro e creano ordine. Qui offriamo un'ampia scelta di soluzioni pratiche
e belle, a piacere in plastica metallica, legno di faggio
o effetto wengé con divisori in alluminio.
Wszystko w porządku?Komfortowa organizacja.
Wyższa szkoła projektowania kuchni: rozmieścić sztućce,
naczynia i zapasy w taki sposób, aby nie stracić nawet najmniejszej ilości miejsca, aby nic nie przeszkadzało i wszystko
miało swoje miejsce. Nasze systemy organizacji wewnętrznej
ułatwiają pracę i zapewniają idealny porządek. Oferujemy
duży wybór praktycznych i ładnych, gustownych rozwiązań,
do wyboru w kolorze metalicznego tworzywa sztucznego,
litego buku czy wenge z przegródkami z aluminium.
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60

0

Uno spazio utile
Perfettamente illuminato!
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75

Miejsca do przechowywania —
perfekcyjnie oświetlone!
Światło tworzy w kuchni przytulną atmosferę i tworzy akcenty.
Wyjątkowo praktyczne — i zaskakująco eleganckie —
z powodzeniem jest stosowane w naszych szufladach i
szufladach z wysokim frontem. Dzięki temu nawet w
wysokich i głębokich na 75 cm przestrzeniach naczynia i
garnki prześcigają się w promieniejącym blasku.

0

La luce crea nella cucina un'atmosfera accogliente e pone
accenti. Assolutamente pratica – e straordinariamente elegante – la utilizziamo anche nei nostri cassetti ed elementi
estraibili. Dove, persino nei nostri alti e spaziosi vani, profondi anche fino a 75 cm, stoviglie e pentole fanno a gara
a chi splende di più.
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ChromLine:
alto valore ad
eleganza

104

GlasLine:
stile e
stabilità

La cromatura – l'argomento con cui abbiamo di nuovo
definito una tendenza: il cromo, metallo nobile, dona
agli interni perfettamente organizzati dei cassetti o
degli estraibili un aspetto ancora più brillante.

GlasLine – Intelaiatura laterale in vetro. Sotto metallo nobile, sopra robusto vetro trasparente. Nolte Küchen propone
questa combinazione di materiali di alta qualità per le
intelaiature laterali di cassetti di 300 e 450 mm di altezza.

ChromLine: wartościowość i elegancja
Chrom — temat, którym po raz kolejny wyznaczamy trendy:
ten szlachetny materiał nadaje najlepiej zorganizowanemu
wnętrzu szuflady lub szuflady z wysokim frontem jeszcze większego wyrazu.

GlasLine: styl i stabilność
GlasLine — szklane ścianki boczne. Na dole metal szlachetny,
u góry przezroczyste, trwałe szkło. Tylko w kuchniach Nolte jest
dostępne to wyjątkowe połączenie materiałów ścianek bocznych
szuflad o wysokości 300 i 450 mm.
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Uno spazio utile con
una perfetta visibilità
Tagliatutto elettrico
Elektryczna krajalnica uniwersalna

Tostapane da incasso
Toster do zabudowy

Bilancia da incasso
Waga do zabudowy

Una buona progettazione si distingue per i numerosi accessori
attentamente studiati e che semplificano le attività quotidiane:
elementi estraibili di grandi dimensioni, organizzazione degli
elettrodomestici, colonne estraibili o pratiche basi: a voi la scelta.
Miejsce do przechowywania o doskonałej widoczności
Dobry projekt wyróżnia się wieloma przemyślanymi elementami
wyposażenia, które ułatwiają codzienną pracę: czy to pojemne
szuflady z wysokim frontem na skrzynki z napojami, wyposażenie elektryczne, szafka typu cargo czy praktyczny schowek na
miotłę: wybór należy do Ciebie.

Cestello estraibile di grande capienza per raccolta differenziata
Duża szuflada cokołowa do sortowania odpadów

Stipo con cestelli per provviste
Szafka stołowa z koszami na zapasy

Raccolta differenziata direttamente sotto il piano di lavoro Organizzazione elettrodomestici
Sortowanie odpadów bezpo rednio pod blatem roboczym Organizacja urządzeń AGD
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Stipo con portaasciugamani
Szafa stołowa z uchwytem na ręcznik

Base estraibile con cestello portabottiglie
Szafka z systemem wysuwu z koszem na butelki

Base estraibile con cestello estraibile incorporato allo
zoccolo, di grande capienza
Szafka z systemem wysuwu z dużą szufladą cokołową

Cassetto zoccolo
Szuflada w cokole

Colonna per provviste con rispettivi cesti
Szafka typu cargo z koszami na zapasy

Colonna per provviste con cassetti interni
Szafka typu cargo z szufladami wewnętrznymi

Colonna per provviste
Szafka unit

Colonna per provviste (colonna estraibile)
Szafka z systemem wysuwu (apteczka)

Colonna per provviste „Le Mans“
Szafka unit „Le Mans“

Colonna per scope
Szafka na przybory do sprzątania
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La luce è emozione!
La luce non è solo luminosità: non illumina solo il posto di lavoro,
ma guida anche la nostra psiche. Con una giusta scelta può
renderci felici e rallegrarci. Ha un effetto calmante e aumenta il
nostro senso di benessere. Progetta un ambiente con un'illuminazione armoniosa e risveglia le tue emozioni.
Światło jest źródłem emocji!
Światło jest czymś więcej niż tylko światłem: nie tylko
oświetla stanowisko pracy, ale też steruje naszą psychiką.
Właściwie dobrane sprawia, że jesteśmy szczęśliwi
i wprawia nas w dobry nastrój. Działa uspokajająco
i poprawia nasze samopoczucie. Zaplanuj nastrojowe
oświetlenie otoczenia i obudź swoje emocje.

Emozione e funzione
I nuovi profili luminosi di Nolte Küchen ci riescono senza sforzo:
sul piano di lavoro e come profilo a parete illuminano con grande suggestione la cucina. Si rivela essere uno speciale highlight
il profilo a parete come sistema con corrimano per tutti i possibili
utensili da cucina.
Emocje i funkcje
Nowe profile świetlne od Nolte Küchen robią to doskonale:
na blacie roboczym i jako listwa przyścienna nastrojowo
oświetlają kuchnię. Wyjątkowo atrakcyjnie wygląda profil
przyścienny zastosowany jako system relingów na wszystkie
możliwe przybory kuchenne.
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Talvolta si ottiene
ilmassimo con il poco

Tu ami qualcosa di speciale. Se apprezzi l'understatement e un quadro generale armonico, progetta senza maniglie con MATRIXART. Raffinata, stravagante o confortevole, con la nuova cucina senza
maniglie MATRIXART puoi progettare la tua cucina
in un linguaggio formale grafico ed elegante.
Mniej czasami znaczy więcej
Uwielbiasz wyjątkowość. Przywiązujesz wagę do niedopowiedzeń
i harmonijnego obrazu całości, a następnie planujesz kuchnię bez
uchwytów z MATRIXART. Szlachetną, ekstrawagancką lub przytulną
— dzięki nowej, bezuchwytowej kuchni MATRIXART możesz zaprojektować swoją kuchnię z wykorzystaniem wyrazistej i eleganckiej formy.
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Il tocco perfetto.

Date alla progettazione della vostra cucina un tocco
assolutamente personale – esattamente quello che
più vi si addice! Nolte Küchen – e soltanto lei – offre
il decisivo vantaggio del perfetto adattamento estetico di questa maniglia a corrimano agli elettrodomestici Siemens.
Wszystko w garści
Nadaj projektowi swojej kuchni indywidualnego wyrazu
— dostosowanego do jej użytkowników! Tylko w Nolte
Küchen decydującą zaletą jest fakt, że wygląd tego
uchwytu relingowego jest perfekcyjnie dopasowany do
urządzeń do zabudowy marki Siemens.
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Wyposażenie specjalne

Dotazione speciale

La maniglia come
elemento
configurativo.

Combinazione maniglie 960 kombinacja uchwytów 960

Maniglia a listello 530* uchwyt krawędziowy wpuszczany 530*

Combinazione maniglie 970 kombinacja uchwytów 970

Maniglia a listello 560* uchwyt krawędziowy wpuszczany 560*

Combinazione maniglie 980 kombinacja uchwytów 980

Maniglia a listello 501* uchwyt krawędziowy wpuszczany 501*

Maniglia a listello 502* uchwyt krawędziowy wpuszczany502*
*per GLAS TEC PLUS / GLAS TEC SATIN disponibile
dla GLAS TEC PLUS / GLAS TEC SATIN

Combinazione maniglie per carrelli 800
kombinacja uchwytów do szuflad z wysokim frontem 800

Le maniglie rappresentano il tocco finale
di una riuscita progettazione della cucina.
Con la maniglia adatta, darete alla vostra
cucina un'impronta assolutamente personale – esattamente quello che più vi si
addice. E che meglio si addice anche alla
vostra cucina.

Combinazione maniglie per carrelli 830
kombinacja uchwytów do szuflad z wysokim frontem 830

Maniglia a listello 571 uchwyt krawędziowy wpuszczany 571

Combinazione maniglie 912 kombinacja uchwytów 912

Maniglia a listello 510 uchwyt krawędziowy wpuszczany 510

Combinazione maniglie 925 kombinacja uchwytów 925
Uchwyt jako element wystroju.
Uchwyty są przysłowiową kropką nad „i” udanego projektu
kuchni. Dopasowane uchwyty pozwalają nadać kuchni indywidualnego wyrazu — dokładnie pasującego do Ciebie.
I do Twojej kuchni.

Combinazione maniglie 945 kombinacja uchwytów 945

Esecuzione per ante 800/830
Wersja dla drzwi 800/830
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Dotazione standard

G 325

G 311

G 471

G 347

G 472

G 318

G 332

G 326

G 352

G 322

G 349

160 mm Distanza tra i foratura 160 mm Odstęp między otworami

G 317

192 mm Distanza tra i foratura 192 mm Odstęp między

224 mm Distanza tra i foratura 224 mm Odstęp międzyspacing

Wyposażenie standard

G 440

G 350

G 483

G 431

G 482

G 302

G 447

G 316

G 493

G 474

G 481

G 494

Dotazione speciale
Wyposażenie specjalne

G 348

G 7MB

Combinazione maniglie 831

Combinazione maniglie 832

Combinazione maniglie 840

kombinacja uchwytów 831

kombinacja uchwytów 832

kombinacja uchwytów 840

Combinazione maniglie 818

Combinazione maniglie 815

Combinazione maniglie 816

Combinazione maniglie 845

kombinacja uchwytów 818

kombinacja uchwytów 815

kombinacja uchwytów 816

kombinacja uchwytów 845
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G 449

G 7AA

G 7FA

G 425

G 469

G 7SA

G 7HA

G 310

G 351

G 7TA

G 7UA

G 416

G 485

G 7DA

G 426

G 308

G 7EA

G 489

pulsante przycisk

G 430

96 mm Distanza tra i foratura 96 mm Odstęp między otworami

128 mm Distanza tra i foratura 128 mm Odstęp między otworami

G 333

Combinazione maniglie 825
K 130

kombinacja uchwytów 825

K 139

K 138
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Laminato
verniciato

Laminato
stratificato
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È caratterizzato da una superficie lucida estremamente
equilibrata con resistenza ottimale. Questi frontali sono
realizzati con pannelli in legno il cui rivestimento è stato
laccato lucido nel corso del processo di produzione.
Laminat lakierowany - Ekstremalnie gładka powierzchnia o wysokim połysku i optymalnej wytrzymałości to cecha charakterystyczna
laminatu lakierowanego. Te fronty składają się z płyty wykonanej
z tworzywa drzewnego, której powłoka została polakierowana w
trakcie procesu produkcyjnego na wysoki połysk.
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I frontali in laminato stratificato vengono prodotti con
materiali per laminati secondo le norme DIN 438-3 e DIN
68861 . Questi laminati sono composti da strati di carta
semplice e carta stampata o carta tinta decorativa impregnata di resina artificiale. I pannelli in materiale stratificato
sono molto resistenti all‘abrasione e ai colpi e resistono
bene anche al calore. I nostri frontali in laminato stratificato hanno il grande vantaggio di una facile e immediata
pulizia e di un’elevata resistenza al logorio.
Laminat - Fronty z laminatu to materiały płytowe wytwarzane
zgodnie z normą DIN 438-3 i DIN 68861, składające się z
kilku warstw papieru impregnowanych żywicą syntetyczną oraz
nadrukowanych i zabarwionych papierów dekoracyjnych. Płyty
z laminatu cechują się dużą odpornością na ścieranie i uderzenia oraz wyjątkową wytrzymałością cieplną. Łatwe, szybkie
czyszczenie i niesamowita odporność to uża zaleta naszych
frontów z laminatu.
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Vera vernice
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I frontali in vera vernice di alta brillantezza vengono prima
laccati ripetutamente e poi lucidati, per ottenere così una
superficie chiusa e particolarmente liscia. Oltre ai frontali
laccati con il Nova Lack e Trend Lack di alta brillantezza ci
sono poi i frontali con lacca a effetto opaco soffice
(Soft Lack / Contur Lack / Frame Lack / Windsor Lack).
Questi ultimi attraggono l‘attenzione con la loro piacevole percezione tattile. Anche loro vengono verniciati a più
strati. Tutti i frontali in vera vernice corrispondono alle più
severe esigenze di qualità e si contraddistinguono per la
facilità con cui si possono pulire.
Prawdziwy lakier - Błyszczące fronty pokryte prawdziwym lakierem są
kilkakrotnie lakierowane, a następnie polerowane, co ozwala uzyskać
zamkniętą i wyjątkowo gładką powierzchnię. Oprócz łyszczących
frontów NOVA LACK i TREND LACK są dostępne fronty pokryte miękkim
matowym prawdziwym lakierem (Soft Lack / Contur Lack / Frame Lack
/ Windsor Lack). Te ostatnie urzekają swym ciekawym wyglądem. One
również są pokrywane kilkoma warstwami lakieru. Wszystkie fronty
pokryte prawdziwym lakierem są zgodne z najsurowszymi wymaganiami
jakościowymi i wyróżniają się łatwą pielęgnacją.

Vero vetro
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Vero legno
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Frontali in vero vetro – lussuosi e invitanti. Su un materiale
di sostegno di alto valore viene incollata, in modo perfettamente piano, una lastra di vetro di sicurezza laccata sul
retro. Con il frontale di vetro di alta brillantezza, estremamente resistente al logorio, la cucina si presenta con una
trasparenza moderna che genera un senso di ampiezza. I
frontali in vetro sono altrettanto facili da curare come gli
specchi e ogni altra superficie di vetro.

Il legno è un prodotto naturale genuino e puro
che dà un senso di calore e sicurezza affettiva.
Il legno possiede una venatura tipica, con colore e struttura cangianti. Quando viene impiegato in cucina, questo materiale naturale, infonde
all‘arredamento fascino e carattere. I frontali in
vero legno si possono curare facilmente con un
panno leggermente inumidito.

Prawdziwe szkło - Fronty z prawdziwego szkła — luksusowe i
przytulne. Na wysokogatunkowy materiał nośny nakleja się na
płasko lakierowaną od tyłu taflę szkła bezpiecznego. Błyszczący front szklany o niesamowitej odporności na zużycie nadaje
kuchni nowoczesnej przejrzystości i przestrzeni. Fronty szklane
pielęgnuje się tak łatwo jak lustra i inne szklane powierzchnie.

Naturalne drewno - Drewno, jako pierwotny i czysto naturalny
produkt, wnosi do kuchni ciepło i bezpieczeństwo. Naturalne
zmiany koloru i struktury, uwidaczniające 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 naturalnego drewna
pielęgnuje się z łatwością przy użyciu wilgotnej szmatki.
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Ascia di prezzo 3
Kategoria cenow 3
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NOVA BASIC 13R
Rovere argento affumicato
Dąb srebrny dymiony

in Sa

NOVA BASIC 13P
Rovere argento polare
Dąb srebrny polarny

lität

SATIN GLASART 28M
Magnolia opaca
Magnolia miękka matowa

Qua

LUX 363
Lemon lucido
lemon z dużym połyskiem

KÜ CH EN

Ascia di prezzo 2
Kategoria cenow 2

LUX 364
Orange lucido
orange z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 1
Kategoria cenow 1

KÜ CH EN

LUX 36G
Grigio quarzo lucido
Szary kwarc z dużym połyskiem

etenz

FRO NT

SATIN GLASART 28W
Bianco opaco
Biały miękki matowy

SCHICHT

LUX 367
Lava lucido
Lava z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 2
Kategoria cenow 2

LUX 368
Sahara lucido
Sahara z dużym połyskiem

STOFF
Komp

TOUCH 44M
Magnolia opaca
Magnolia miękka matowa

Die

LUX 362
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

TOUCH 44W
Bianco opaco
Biały miękki matowy

MANHATTAN UNI 49U
Curry
Curry

MANHATTAN UNI 49Q
Grigio quarzo metallizzato
Szary kwarc metallic

MANHATTAN UNI 493
Kubanit metallizzato
Kubanit metallic

MANHATTAN UNI 498
Sahara
Sahara

MANHATTAN UNI 491
Magnolia
Magnolia

MANHATTAN UNI 490
Bianco
Biały

KÜ CH EN

LUX 361
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

MANHATTAN 49R
Rovere argento affumicato
Dąb srebrny dymiony

MANHATTAN 497
Pori legno Lava
Lava pory w drewnie

MANHATTAN 492
Noce Amador
Noce Amador

MANHATTAN 495
Rovere Chalet
Dąb Chalet

MANHATTAN 49K
Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

MANHATTAN 494
Olmo della Provence
Wiąz Provence

MANHATTAN 49S
Acacia savana
Akacja sawannowa

MANHATTAN 49D
Nordic Oak
Nordic Oak

MANHATTAN 496
Pori legno Magnolia
Magnolia pory w drewnie

MANHATTAN 49P
Rovere argento polare
Dąb srebrny polarny

Ascia di prezzo 0
Kategoria cenow 0
Ascia di prezzo 2
Kategoria cenow 2
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A voi la scelta.

Ancora per un rapido orientamento: tutti i frontali
del nostro versatile programma, realizzati secondo
l'innovativa misura modulare MATRIX 150 e dotati
di maniglie a scelta – ordinati secondo gruppi di
prezzo.

in Sa

chen

Wybór należy do Ciebie.
Jeszcze raz dla szybkiej orientacji: wszystkie
fronty z naszego zróżnicowanego programu,
wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej siatki wymiarów MATRIX 150 i wyposażone w indywidualnie dobrane
uchwyty — posortowane wg grup cenowych.
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Ascia di prezzo 5
Kategoria cenow 5
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LAGO 31S
Acacia savana
Akacja sawannowa

in Sa

VIENNA 46K
Kansas Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

VIENNA 465
Rovere Chalet
Dąb Chalet

VIENNA 46D
Nordic Oak
Nordic oak

VIENNA 460
Bianco opaco
Biały miękki matowy

SPOT 188
Nero notte lucida
Nocna czerń z dużym połyskiem

SPOT 189
Rosso rubino lucida
Rubinowa czerwień z dużym połyskiem

SPOT 18S
Sahara lucido
Sahara z dużym połyskiem

SPOT 18M
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 4
Kategoria cenow 4

LAGO 31W
Bianco
Biały

li

ALPHA LACK 55M
Bianco opaco
Biały miękki matowy

Qua

ALPHA LACK 55R
Rosso lucido
Rosso z dużym połyskiem

KÜ CH EN

ALPHA LACK 558
Sahara lucido
Sahara z dużym połyskiem

FRO NT

ALPHA LACK 552
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 4
Kategoria cenow 4

ALPHA LACK 551
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

SPOT 180
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

STAR PUS 278
Sahara con ottica tavolato
Sahara, wygląd desek

Ascia di prezzo 3
Kategoria cenow 3

ALPHA LACK 55A
Bianco artico lucido
Biały arktyczny wysoki połyskiem

VENTA 918
Sahara
Sahara

Ascia di prezzo 4
Kategoria cenow 4

VENTA 912
Magnolia
Magnolia

etenz

NOVA BRILLANT 29R
Rosso Monza lucido
Czerwony Monzarot z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 3
Kategoria cenow 3

VENTA 911
Bianco
Biały
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TREND LACK 41R
Rosso lucido
Rosso z dużym połyskiem

Die

TREND LACK 41B
Azzurro lucido
Azzurro z dużym połyskiem

KÜ CH EN

NOVA BRILLANT 29T
Aqua turchese metallizata lucida
qua turkus metallic z dużym połyskiem

etenz

TREND LACK 418
Sahara lucido
Sahara z dużym połyskiem

STOFt F
Qua

Komp

NOVA BRILLANT 29M
Magnolia lucida
Magnolia z dużym połyskiem

Die

TREND LACK 412
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

NOVA BRILLANT 29W
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

STAR 275
Effetto alluminio
Wygląd aluminium

STAR 271
Magnolia
Magnolia

STAR 27W
Bianco
Biały

KÜ CH EN

TREND LACK 411
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 4
Kategoria cenow 4

TREND LACK 41A
Bianco artico lucido
Biały arktyczny wysoki połysk

CHICAGO 541
Grigio quarzo metallizzato lucido
Szary kwarc metallic z dużym połyskiem

CHICAGO 540
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

Ascia di prezzo 3
Kategoria cenow 3
Ascia di prezzo 5
Kategoria cenow 5
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Ascia di prezzo 7
Kategoria cenow 7
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GLAS TEC PLUS 16S
Nero notte lucido
Nocna czerń z dużym połyskiem

GLAS TEC PLUS 168
Sahara lucido
Sahara z dużym połyskiem

GLAS TEC PLUS 16M
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

GLAS TEC PLUS 16W
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem
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NOVA LACK 734
Porpora lucido
Purpura z dużym połyskiem

NOVA LACK 73C
Curry lucido
Curry z du ym po yskiem

NOVA LACK 73N
Nero notte lucido
Nocna czerń z dużym połyskiem
etenz

in Sa

li

Il legno è vita
Ogni facciata in legno massello è unica persino le facciate dello stesso tipo di legno
si distinguono in modo del tutto naturale per
piccolissime sfumature. Pertanto le leggere
differenze di colore e struttura sono sempre
una dimostrazione di genuinità e pregio
di una facciata in legno. Ed è proprio in
questo che consiste la sua bellezza...
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NOVA LACK 739
Magma lucido
Magma z dużym połyskiem

NOVA LACK 733
Kubanit tinta unita Hochglanz
Kubanit Uni z dużym połyskiem

NOVA LACK 732
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

NOVA LACK 738
Sahara lucido
Sahara z dużym połyskiem
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NOVA LACK 731
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

KÜ CH EN

Ascia di prezzo 8
Kategoria cenow 8

ELEGANCE 340
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem

chen

in Sa

li

Qua

124

FRO NT

ECHT
S
GLtA
ät

GLAS TEC SATIN 17Q
Grigio quarzo
Szary kwarc
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Ascia di prezzo 8
Kategoria cenow 8

HIGH WOOD 514
Olmo della Provence
Wiąz Provence

FRO NT
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NOVA LACK 73A
Bianco artico lucido
Biały arktyczny wysoki połysk

Ascia di prezzo 8
Kategoria cenow 8

GLAS TEC SATIN 17W
Bianco
Biały

KÜ CH EN
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HIGH WOOD 510
Magnolia
Magnolia

Ascia di prezzo 7
Kategoria cenow 7

MONTREAL 500
Magnolia lucido
Magnolia z dużym połyskiem

TREND LINE PLUS 53M
Magnolia lucida
Magnolia z dużym połyskiem

MONTREAL 501
Bianco lucido
Biały z dużym połyskiem
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NATURE 567
Rovere mocca
Dąb Mokka

etenz

Komp

KÜ CH EN

NATURE 566
Rovere tabacco
Dąb Tabak

KÜ CH EN

Ascia di prezzo 8
Kategoria cenow 8

NATURE 565
Rovere Cognac
Dąb Cognac

Ascia di prezzo 6
Kategoria cenow 6

NATURE 564
Rovere Platino
Dąb platynowy

Ascia di prezzo 6
Kategoria cenow 6

Drewno to życie
Każdy front z litego drewna jest jedyny w swoim rodzaju
— nawet fronty z tego samego drewna w naturalny sposób
delikatnie się od siebie różnią. Dlatego nieznaczne różnice
w kolorze i strukturze są zawsze dowodem na prawdziwość
i wysoką jakość drewnianych frontów. To właśnie ta cecha
decyduje o ich pięknie...
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Bianco
Biały

Magnolia
Magnolia

Sahara
Sahara

Lava
Lava

Magma
Magma

Curry
Curry

Zafferano
Szafran

Paprika
Papryka

Bacca di rosa
Głóg

Soft Lack

Contour Lack

Frame Lack

Windsor Lack

Casa significa calore, comfort e armonia. E la voglia di accenti.
Dom to ciepło, przytulność i harmonia. I radość z tworzenia akcentów.

Quattro facciate, 16 colori, ora scegliete il colore preferito.
Cztery fronty, 16 kolorów — teraz możesz wybrać swój wymarzony kolor.
A voi la scelta della forma del frontale, dal nitido frontale design al frontale a telaio.
L'atmosfera generale è data dalle due linee cromatiche in lacca opaca, una in colori
caldi e una in tonalità fresche. Gli accoppiamenti di colori armonizzati facilitano la
ricerca della combinazione che renderà unica la vostra cucina. Non importa se sceglierete una combinazione di colori in tinta unita, con essenze o accenti singoli: la vera lacca
opaca è un piacere non solo per la vista, ma anche per il tatto. La superficie in vera
lacca risponde ai più alti requisiti di qualità ed è inoltre di facile manutenzione.

Do wyboru są różne kształty frontów, od wyrazistych frontów stylizowanych, aż po fronty
ramowe. Dwa kolorowe pasma w delikatnie matowym lakierze, jedno w ciepłych, a drugie w
zimnych odcieniach, decydują o podstawowym nastroju. Dopasowane pary kolorów ułatwiają
odnalezienie zestawienia, które sprawi, że kuchnia stanie się wyjątkowa. Niezależnie od tego,
czy zdecydujesz się na zestawienie kolorów uniwersalnych, z litym drewnem, czy na pojedyncze
akcenty, delikatnie matowy lakier jest przyjemny nie tylko dla oczu, ale i w dotyku. Lakierowana
powierzchnia odpowiada najwyższym wymaganiom w zakresie jakości, a na dodatek jest łatwa
w pielęgnacji.

Castle è il nuovo antico bisogno di genuinità, rigore artigianale e tradizione.
Castle stanowi odpowiedź na odwieczną potrzebę prawdziwości, sztuki rzemiosła i tradycji.
Bianco artico
Biały arktyczny
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Papiro grigio
Popielaty

Grigio quarzo
Szary kwarcytowy

Opal
Opal

Smeraldo
Szmaragd

Laguna
Laguna

Mirtillo
Czarna jagoda
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Responsabilità
Ed ecologia.

La progettazione è il nostro
asso nella manica –
La qualità prima di tutto

La nostra azienda dispone del certificato PEFC. Inoltre
siamo tra i primi nel nostro settore ad essere certificati
FSC®. Con l'acquisto di una cucina Nolte contribuirete
così attivamentea proteggere l'ambiente e il clima.

Con le nostre cucine definiamo gli standard! E affinché tutto
funzioni anche in termini di progettazione e consulenza, le
nostre cucine sono disponibili esclusivamente presso rivenditori
specializzati e qualificati. Il vostro consulente offre soluzioni su
misura, competenza, impegno e assistenza. Ha la risposta giusta
alle vostre domande: affinché acquistiate esattamente la cucina
più adatta a voi!

Odpowiedzialność i ekologia
Nasze przedsiębiorstwo jest wyrżnione certyfikatem
PEFC. Ponadto jako jedni z pierwszych w naszej branży
uzyskaliśmy certyfikat FSC®. Kupując kuchnię marki Nolte,
aktywnie pomagasz w ochronie środowiska naturalnego
i klimatu.

Projekt jest atutem — jakość oczywistością
Nasze kuchnie tworzą standardy! A żeby wszystko pasowało także
pod względem projektowania i doradztwa, nasze kuchnie
są dostępne wyłącznie w specjalistycznym handlu kuchennym.
Twój doradca zapewni indywidualne rozwiązania, kompetencję, zaangażowanie i serwis. Udzieli prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania. Aby
kuchnia spełniała wszystkie wymogi i oczekiwania!

Design e funzionalità come garanti
della soddisfazione del cliente.
Design i funkcjonalność jako gwarancja zadowolenia.
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Dla życia w kuchni.
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www.nolte-kuechen.de
Competenza e qualità
Laddove forma, colore e funzione si armonizzano in modo così
perfetto come in una cucina Nolte, è possibile creare facilmente
un‘atmosfera di completo benessere. Per ogni situazione, ogni stato
d‘animo e ogni momento della giornata.
Nolte Küchen: spazio per vivere.
Kompetencja w zakresie jakości
Tam, gdzie forma, kolor i funkcjonalność tworzą tak perfekcyjną harmonię, jak w kuchni marki Nolte, można w niezwykle łatwy sposób stworzyć atmosferę dobrego samopoczucia.
Do każdej sytuacji, każdego nastroju i na każdą porę dnia.
Nolte Küchen: przestrzeń do ycia.

Con riserva di modifiche tecniche. Per ragioni dovute alla stampa e alla tecnica fotografica è possible che
le tonalità cromatiche in questo catalogo talvolta si scostino.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przedstawione w niniejszym
katalogu mogą się nieznacznie różnić od oryginalnych kolorów.

VF-NK-MG15-I

Nolte Küchen
Anni-Nolte-Straße 4
32584 Löhne
Fon +49 5732 899-0
Fax +49 5732 899-265

Il giornale delle cucine Katalog kuchni

Contributo di partecipazione alle spese 5,- €- Opłata ochronna 5,- €

Per
la vita
in cucina.
Dla życia w kuchni.

