Radość życia
w kuchni.

LA CUCINA NELLA SUA
FORMA MIGLIORE
KUCHNIE W NAJLEPSZEJ FORMIE
Nolte Küchen è il marchio di cucine più

Nolte Küchen to ulubiona marka mebli

popolare della Germania. Non lo dicono

kuchennych w Niemczech. Tak uważają

solo i nostri clienti ma anche partner impor-

nie tylko nasi klienci, ale nasi ważni

tanti come architetti o architetti di interni,

partnerzy jak i architekci i projektanci

premiati di recente con l’APA | Architects

wnętrz, którzy ostatnio przyznali nam

Partner Award argento delle riviste AIT e xia.

srebrny medal APA | Architects Partner

Questo è il nostro ulteriore incentivo. Ciò

Award. To dla nas dodatkowa motywa-

ci conferma che la qualità e l’innovazione

cja do działania. Utwierdza nas to w

assumono una posizione centrale. Ai nostri

przekonaniu, że obraliśmy właściwy kurs,

partner di commercio va dato in parte

którym podążamy, zgodnie z wymogami

il merito di questo successo. Anche una

jakości i innowacyjności. Istotnym elemen-

consulenza esperta e le soluzioni su misura

tem sukcesu są nasi Partnerzy Handlowi.

contribuiscono a rendere le nostre cucine

Kompetentne doradztwo i rozwiązania

così popolari. Per voi. E questo è ciò che più

projektowe przyczyniają się do tego, że

conta per noi.

ECKHARD WEFING
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MARC HOGREBE

Amministratore
Dyrektor Zarządzający

Amministratore
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Amministratore
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klienci tak bardzo cenią nasze kuchnie.
Klienci to Państwo. I to Państwo jesteście
dla nas najważniejsii.
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Architects Partner Award 2014, premiati con un riconoscimento d’argento.

Design e funzionalità come garanzie di soddisfazione.

Architects Partner Award 2014, srebrny medal.

Design i funkcjonalność to gwarancja zadowolenia.
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Kuchnia to najważniejsze ze
wszystkich pomieszczeń.
Tutaj żyjemy bardziej intensywnie niż w każdym
innym pomieszczeniu naszego domu.
To miejsce, w którym się spotykamy
z rodziną i przyjacółmi.
W kuchni przyżądzamy i spożywamy posiłki,
delektujemy się nimi.
Czasem jednak zapominamy przy tym o
całym świecie.
Kłucimy się i znomu się godzimy.
Czytamy, piszemy i wysyłamy maile
i inne wiadomości.
Czasami rozmyślamy.
Kuchnia dyskretnie decyduje o rytmie
naszego dnia.
Dobry poranek, potem południe, wieczór.
A czasem także i noc ...
Za to kochamy kuchnie.
Tętno życia w kuchni. nolte
4
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CONTENUTO SPIS TREŚCI

Vero legno
Prawdziwe drewno
Vero vetro
Prawdziwe szkło
Vera laccatura
Prawdziwy lakier
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«Ogni dettaglio è
una scelta
individuale.
Solo quando ci si

»Każdy detal to
indywidualna decyzja.

ritrova in cucina,
la si rende perfetta».

wtedy, gdy można
w niej odnaleźć

Kuchnia jest
doskonała dopiero

samego siebie.«
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ARTWOOD
RISPECCHIA IL CARATTERE DELLA NATURA. UNA SUPERFICIE CHE NON
È SECONDA A NIENTE NÉ NELL’ASPETTO NÉ AL TATTO.
UCHWYCENIE CHARAKTERU NATURY. POWIERZCHNIA, KTÓRA ZARÓWNO
WIZUALNIE, JAK I W DOTYKU NIE RÓŻNI SIĘ OD ORYGINAŁU.
SUGGERIMENTO
In combinazione con il programma
LUX (massimo splendore) o con
il nuovo programma FEEL (opaco soft),
la cucina ha un aspetto ancora più armonioso.

SUGESTIA
W połączeniu z programem LUX (wysoki połysk)
lub nowym programem FEEL (półmat) kuchnia
sprawia wrażenie idealnej harmonii.
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Rovere naturale
nodato

Rovere selvatico
rustico

Rovere platino
nodato

Dąb naturalny
sękaty

Dąb dziki
rustykalny

Dąb platynowy
sękaty

Noce royal

Noce cuba

Orzech royal

Orzech cuba
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UNO SPAZIO PER
TUTTE LE SITUAZIONI
MIEJSCE NA KAŻDĄ OKAZJE

Flessibile e pratica:
la Sistema parete a pannelli.
Ściana z paneli:
uniwersalna i praktyczna.

ARTWOOD / FEEL

Noce royal
Orzech royal

Papiro grigio
opaco
Papirus szary
półmat

G 560
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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900

IL MIO CENTRO ALIMENTARE: LA CUCINA
CENTRUM MOJEGO ŻYCIA: KUCHNIA
Nolte porta il corpo a nuove altezze. Con Matrix 900,

Nolte podnosi korpusy do nieznanej wcześniej

il sistema con corpus per una maggiore ergonomia, più

wysokości. Wszystko dzięki Matrix 900 – systemowi

spazio da dispensa e un’atmosfera conviviale. Semplice

korpusów gwarantujących więcej ergonomii, miejsca

formula: base di 50 mm e corpus di 900 mm, con un

do przechowywania oraz jeszcze przytulniejszą

elegante piano di lavoro in stile moderno. Per un risultato

atmosferę. Prosty wzór: 50-milimetrowy cokół plus

visibile grazie all’armonico linguaggio design in un sem-

korpus o wysokości 900 mm wraz z modnym, cienkim

plice reticolo. Proponendo isole alte, Nolte fonde i confini

blatem roboczym. Natychmiast widoczny efekt dzięki

tra cucina e salotto, dando un chiaro segno per una

harmonijnemu designowi w przejrzystej siatce wymia-

cucina dalla nuova architettura.

roweji. Dzięki wysokim wyspom Matrix 900 Nolte
zaciera granicę pomiędzy kuchnią i salonem, tworząc
nowy styl projektowania kuchni.
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AL RITMO
DELLA CITTÀ
W RYTMIE MIEJSKIM

La superficie ArtWood crea un’atmosfera
accogliente in cucina.
Powierzchnia ArtWood tworzy w kuchni
przytulną atmosferę.

ARTWOOD / FEEL

16

Noce cuba

Bianco opaco

Orzech cuba

Biały półmat
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UNA GIOIA
LUMINOSA
CZYSTA RADOŚĆ

Il piano di lavoro di 25 mm di spessore in grigio completa
questa armoniosa atmosfera con colori caldi e naturali.
Szary blat roboczy o grubości zaledwie 25 mm stanowi
dopełnienie nastroju, jaki budują ciepłe, naturalne kolory.

ARTWOOD / FEEL

Rovere platino Sahara opaco
nodato
Sahara półmat
Dąb platynowy
sękaty

G 560
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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AL PASSO COI TEMPI
W ZGODZIE Z DUCHEM CZASU

Con Matrix 900 viene lasciato più spazio
alle possibilità di dispensa decorative.
System Matrix 900 gwarantuje więcej przestrzeni i pozwala
stworzyć dekoracyjne miejsca do przechowywania.

ARTWOOD / LUX

Rovere
selvatico
rustico
Dąb dziki
rustykalny
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Bianco
lucido
Biały wysoki
połysk

21

ISPIRATA DALLA
NATURA
INSPIROWANE NATURĄ

Pannelli frontali, piano di lavoro e listello perimetrale
illuminato in un armonioso abbinamento.
Fronty, blat roboczy i biegnąca wokół listwa z oświetleniem
tworzą harmonijną całość.

ARTWOOD / STONE

Rovere
naturale
nodato

Basalto
Bazalt

Dąb naturalny
sękaty
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«Da godere con degli
amici o da soli,
per mettersi all’opera o
semplicemente per
staccare. Una cucina
che offre spazio

»Wizyta przyjaciół
lub chwila tylko
dla siebie, aktywna
praca lub po prostu
odpoczynek.
W kuchni, w której
spędzasz swój
wolny czas.«

per qualsiasi situazione
di vita».
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UN VERO MIRACOLO
DI SPAZIO
PRAWDZIWY CUD PRZESTRZENI

LUX / MANHATTAN

Grigio quarzo
lucido
Szary kwarcyt
wysoki połysk

Nordic Oak
Dąb nordycki

G 560
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal

Tanto spazio a disposizione per tutto ciò di cui si ha bisogno.
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Dużo miejsca do przechowywania wszystkiego, co potrzebne.
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LA NUOVA
CONVIVIALITÀ
NOWY PRZYTULNY WYSTROJ
Tantissimo spazio per le decorazioni.
Wyjątkowo duża przestrzeń na dekoracje.

SOFT LACK /
MANHATTAN

Bianco opaco
Biały półmat

Olmo della
Provence
Wiąz
Provence

G 845
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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IL CUORE DELLA CASA
NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE
W DOMU

LINEA

Papiro grigio
opaco
Papirus szary
półmat

K 139
Effetto acciaio inox,
metallo
Wygląd stali szlachetnej,
metal

Un’atmosfera rilassata in una cucina rustica moderna.
30

Atmosfera relaksu w modnie zaprojektowanej kuchni w stylu klasycznym.
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L’ECCELLENZA DELLA
CONVIVIALITÀ
BEZTROSKA SIELANKA

La cucina diventa
un’area di comfort.

VENTA / VIENNA

Kuchnia jako
strefa komfortu.

Bianco
Biały

Kansas Oak
non piallato
Dąb Kansas
surowy

K 139
Effetto acciaio inox,
metallo
Wygląd stali szlachetnej,
metal
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ATMOSFERA NATURALE
DOBRE SAMOPOCZUCIE W ATMOSFERZE NATURY

VIENNA

Nordic
Oak
Dąb
nordycki

G 351
Effetto acciaio inox, metallo

L’effetto cornice e le maniglie cubiche favoriscono forma lineari.
34

Proste ramki oraz uchwyty tworzą przejrzyste formy.

Wygląd stali szlachetnej, metal
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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.

Windsor Lack

Frame Lack

Carisma Lack

Soft Lack

A VOI LA SCELTA.

WYBOR NALEŻY DO PAŃTWA.

Scegliete tra 4 forme frontali e 16 colori:

Do dyspozycji są fronty w 4 wzorach, każdy

in base al vostro gusto individuale!

w 16 kolorach – indywidualnie skomponowane
według Państwa upodobań!

Bianco artico
Biały arktyczny

Papiro grigio
Papirus szary

Grigio quarzo
Szary kwarcyt

Lava
Lava

Magma
Magma

Curry
Curry

Opal
Opal

Smeraldo
Szmaragd

Laguna
Laguna

Paprika
Papryka

Bacca di rosa
Dzika róża

Mirtillo
Czarna jagoda

Kolor inspiruje, stymuluje oraz kreuje. Kolor to życie. Ponadto oferuje niemal
nieskończone możliwości personalizacji. Ciepłe odcienie działają pobudzająco,
chłodniejsze uspokajają. Pasujące do siebie odcienie tworzą harmonię, a
wyraźny kontrast niezwykłe akcenty. Krótko mówąc nic nie wpływa na atmosferę
pomieszczenia tak, jak kolor. Odkryj zatem naszą nowa koncepcje kolorystyczna —
odkryj swoja własna kuchnie.
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Bianco
Biały

Magnolia
Magnolia

Sahara
Sahara

Zafferano
Szafran
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COLORI FRESCHI
COPRENTI
ŻYWE KOLORY

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

FRAME LACK

Papiro grigio
opaco
Papirus szary
półmat

Mirtillo opaco
Czarna jagoda
półmat

G 317
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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Da una combinazione cromatica rilassata nasce un quadro armonioso.
Relaksująca kombinacja kolorów tworzy harmonijną całość.
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UN AMBIENTE RUSTICO
CON UNO STILE PROPRIO
KLASYCZNA KUCHNIA W
TWOIM STYLU

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

FRAME LACK

Lava
opaco

Bacca di rosa
opaco

Lava półmat

Dzika róża
półmat

K138

Una vetrina che dona alla cucina uno charme nostalgico.
Witryna nadaje kuchni nostalgicznego uroku.
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Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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FONTE DI
TRANQUILLITÀ
ŹRÓDŁO SPOKOJU

Vera laccatura
Prawdziwy lakier
Pratico mobile ad angolo Le Mans.
Praktyczne wyposażenie szafki narożnej.

WINDSOR LACK

Grigio quarzo
opaco
Szary kwarcyt
półmat

K138
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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DOVE I LIBERI PENSATORI
SONO A CASA
NASZE MARZENIA SĄ W DOMU

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

CARISMA LACK

Papiro grigio
opaco
Papirus szary
półmat

Il piano di lavoro con nucleo solido di 12 mm, in connessione con Matrix 900,
soddisfa i più elevati standard di progettazione.
Blat roboczy o grubości zaledwie 12 mm w połączeniu z frontami Matrix 900 spełnia
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najwyższe wymogi designu.

G 845
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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PIÙ SPAZIO PER LO STILE
DI VITA PERSONALE
WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA
INDYWIDUALNEGO STYLU ŻYCIA
Lavastoviglie ergonomica
montata in alto.
Ergonomiczna wysoka zabudowa
ze zmywarką.

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

CARISMA LACK

Bianco
opaco

Papiro grigio
opaco

Smeraldo
opaco

Biały półmat

Papirus szary
półmat

Szmaragd
półmat

G 845
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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«Vivere, cucinare,
dialogare,
festeggiare:
esigenze diverse
per una cucina
individuale».

»Mieszkanie,
gotowanie, rozmowa,
świętowanie – tak
jak różne są
wymagania, tak
indywidualna jest
kuchnia.«
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PER LE GRANDI CITTÀ,
MODERNE ED ESIGENTI
NOWOCZESNY MIEJSKI WYGLĄD

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

SOFT LACK

Bianco artico
opaco

Grigio quarzo
opaco

Biały arktyczny Szary kwarcowy
półmat
półmat

G 840
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal

Piani di lavoro da 12 mm in vero vetro.
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12-milimetrowe blaty robocze z prawdziwego szkła.
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UN LUOGO PER
TUTTA LA FAMIGLIA
MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY
Con la struttura in scaffali, ognuno
troverà la propria nicchia.
Dzięki wielu regałom każdy znajdzie
swój kącik.
Vera laccatura
Prawdziwy lakier

SOFT LACK

Lava opaco

Magma opaco

Lava półmat

Magma półmat

G 560
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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QUANDO LA COMODITÀ
È ANCHE DI BELL’ASPETTO
JAK PIĘKNE MOŻE BYĆ TO,
CO PRAKTYCZNE

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

SIGMA LACK

Bianco opaco
Biały półmat

Il modulo in granito da 100 mm dona alla
cucina un’elegante naturalezza.
Moduł z granitu o grubości 100 mm nadaje kuchni
naturalnego i szlachetnego charakteru.
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LA VERA GRANDEZZA
NEGLI SPAZI MINIMI
PRAWDZIWA WIELKOŚĆ W
MAŁYM POMIESZCZENIU

Vera laccatura
Prawdziwy lakier

ALPHA LACK

Anche negli spazi piccoli non occorre
rinunciare al comfort.
Również w małym pomieszczeniu nie muszą

Bianco artico
lucido

Państwo rezygnować z komfortu.

Biały arktyczny
wysoki połysk

La variante senza maniglie dona
un aspetto organizzato.
Wariant bez uchwytów tworzy
wrażenie harmonii.
56

57

UN INVITO A VIVERE
IN CUCINA
ZAPROSZENIE DO ZAMIESZKANIA
W KUCHNI

Vera laccatura
Prawdziwy lakier
Vero legno
Prawdziwe drewno

NOVA LACK / NATURE

Bianco
lucido

Rovere
cognac

Biały wysoki
połysk

Dąb
Cognac

Uno scaffale pensile individuale rende la cucina
un accogliente soggiorno.
Indywidualnie zaaranżowany wiszący regał tworzy z
kuchni przytulny salon.
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ARMONIA COMPLETA
DOSKONAŁA HARMONIA
Il piano di lavoro in vetro entusiasma non
solo dal punto di vista ottico ma anche grazie
al lavello incassato a filo con la superficie.
Blat roboczy ze szkła nie tylko fascynuje
swym wyglądem, ale pozwala też na montaż
zespolonego zlewozmywaka.
Vera laccatura
Prawdziwy lakier
Vero legno
Prawdziwe drewno

NOVA LACK / NATURE

Bianco artico
lucido

Rovere
tabacco

Biały
arktyczny
wysoki połysk

Dąb Tabak

G 840
Effetto acciaio inox, metallo
Wygląd stali szlachetnej, metal
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UN LINGUAGGIO
DI FORME LINEARI
CZYTELNY JĘZYK FORM

Vero vetro
Prawdziwe szkło

GLAS TEC PLUS

Bianco
lucido

Nero notte
lucido

Biały
wysoki połysk

Czarny nero
wysoki połysk

G 530
Cromo lucido, metallo

Chrom błyszczący, metal

L’elegante maniglia a listello evidenzia la perfezione delle linee.
62

Elegancka listwa z uchwytem podkreśla perfekcyjną prostotę.
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PIÙ SPAZIO ALLE IDEE
WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA POMYSŁÓW

Vero vetro
Prawdziwe szkło

GLAS TEC SATIN

Grigio quarzo

Bianco

Szary kwarcyt

Biały

Dettaglio brillante:
basi speculari.
Doskonały detal:
cokół lustrzany.
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LEGNO
UNA VIVACITÀ E UN CALORE RISCONTRABILI SOLO NELL’ORIGINALE.
VERO LEGNO PREGIATO PER CUCINE STRAORDINARIE.
TYLKO ORYGINAŁ MOŻE BYĆ TAK DOSKONALE NATURALNY I CIEPŁY W
WYGLĄDZIE. WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNO TO WYJĄTKOWE KUCHNIE.

SUGGERIMENTO
Il legno si combina particolarmente bene con
una vernice opaca soft, lucida o con il vetro.

SUGESTIA
W połączeniu z frontem ze szkła satynowyego
lub lakierem w wysokim połysku linia
Legno prezentuje się szczególnie dobrze
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Rovere
champagne

Rovere
marone

Rovere
tartufo

Dąb
szampański

Dąb
kasztanowy

Dąb
truflowy
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TEMPO DI
CAMBIARE RITMO
CZAS NA ZMIANĘ RYTMU

Vera laccatura
Prawdziwy lakier
Vero legno
Prawdziwe drewno

LEGNO / NOVA LACK

Rovere
tartufo

Blu intenso
lucida

Dąb
truflowy

Głęboki błękit
wysoki połysk

Il rovere tartufo con la sua nobile superficie in vero legno
rende questa cucina un’eccellenza assoluta.
Dąb truflowy o szlachetnej strukturze powierzchni sprawia, że
68

kuchnia przyciąga wzrok.
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«Cucinare con comodità e
creare ordine
in modo ancora più pratico.
Non riuscirei più
rinunciare
ad un corpus alto,
con ante scorrevoli».
»Komfortowe gotowanie
ale jeszcze bardziej
komfortowa czystość.
Nigdy więcej nie
zrezygnuje z wyższych
korpusów i szaf z
systemem składanych
drzwi.«
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PER GIOIRE CON
GLI AMICI
RADOSNY CZAS Z PRZYJACIOŁMI

Vera laccatura
Prawdziwy lakier
Vero legno
Prawdziwe drewno

LEGNO / SOFT LACK

Rovere
marone

Bianco opaco

Dąb
szampański

Biały półmat

Un moderno pannello verniciato di bianco, ideale in
combinazione con lo charme naturale del legno.
Nowoczesny front lakierowany na biało. Idealne
połączenie z naturalnym pieknem drewna.
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– PIANIFICARE CON UN SISTEMA
MATRIX 150 – PRZEMYŚLANE PROJEKTOWANIE
MATRIX 150 è un’esclusiva struttura reticolata intro-

MATRIX 150 to system używany wyłącznie przez

Solo noi proponiamo forni incassati in modo ergo-

Tylko u nas ergonomicznie zabudowane piekarniki

dotta da noi. Si basa su una logica molto semplice

Nolte Küchen. Opiera się on na prostej i zrozu-

nomico ad un’altezza di 600 mm senza aperture

o wysokości 600 mm można zamontować bez

e comprensibile. Tutte le dimensioni sono divisibili

miałej logice: wszystkie wymiary – szerokość,

fastidiose. La pianificazione della cucina non è mai

niepotrzebych dosatkowych i nieatrakcyjnych lini.

per 150 mm. Per proporzioni armoniche in tutte le

wysokość, a nawet głębokość – to wielokrotność

stata così semplice. Se lo si desidera, è sufficiente

Jeszcze nigdy planowanie kuchni nie było tak

dimensioni.

150 mm. Gwarantuje to idealną harmonię propor-

della carta a quadri.

proste. Wystarczy kartka papieru w kratkę.

cji we wszystkich wymiarach.

Linea di pensili
Linia szafek wiszących

Linea di mobili bassi
74

Linia szafek stojących
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– UNA LINEA SEMPLICE
MATRIXART – PROSTE LINIE
MatrixArt è un simbolo di estetica dell’eleganza

MatrixArt to synonim estetyki i elegancji w pro-

lineare. Una cucina per gli amanti del design e del

stych liniach. Kuchnia dla koneserów designu

linguaggio grafico delle forme. Qui si combinano

i graficznego języka form. Tu funkcjonalność i

funzionalità e cultura abitativa senza tempo in

ponadczasowa aranżacja przestrzeni mieszkal-

una simbiosi ideale. Ciò che viene sperimentato

nych łączą się w idealnie. Sprawdzone przez

è combinato a idee innovative e implementato di

nas rozwiązania są łączone z innowacyjnymi

conseguenza fin nel dettaglio. Come anche l’illumi-

pomysłami, konsekwentnie i z precyzją. Tak jak

nazione a LED delle maniglie superiori, disponibile

oświetlenie LED emotion w górnej linii uchwytów,

su richiesta, che mette in scena le linee in modo

które doskonale podkreśla przebieg linii.

emozionale.
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– DESIGN E COMFORT
MATRIX 900 – DESIGN I KOMFORT
La nuova altezza del corpo MATRIX 900 è la com-

Nowa wysokość korpusów MATRIX 900 to

binazione ottimale di design e ergonomia: il corpus

idealne połączenie designu i ergonomii: wyższy

più alto dona un aspetto nuovo, accogliente e am-

korpus tworzy nowy, przytulny styl i oferuje

plia l’area di dispensa. Insieme alla base di 50 mm

więcej miejsca do przechowywania. Wraz z

e al piano di lavoro di 12 o 25 mm nasce un’altezza

50-milimetrowym cokołem i blatem roboczym o

di lavoro ideale ed ergonomica.

grubości 12 lub 25 mm pozwala na pracę na

900

ergonomicznej wysokości.
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PERFEZIONE ALL’INTERNO
E ALL’ESTERNO
PERFEKCJA WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ
Uno sguardo dietro le quinte non deve nascondere
sorprese. Neanche all’interno del corpo facciamo
compromessi in merito a lavorazione e design.

NDO

Nordic Oak
Dąb nordycki

SVD Acacia

ULD Olmo

KOD Kansas

NAD

Noce Amador

EDS Rovere

PWD Premio

AWD

QGD Grigio

PWG Bianco

AWG Magnolia

La decorazione scelta continua qui. Per un quadro

savana
Akacja savana

della Provence
Wiąz Provence

Oak non piallato
Dąb Kansas surowy

CED

Rovere Chalet
Dąb Chalet

Magnolia

SHD

Sahara

omogeneo che faccia impressione.
Rzut oka za kulisy nie musi być niemiłą niespodzianką. Również we wnętrzuszafki, jeśli chodzi o
wykończenie i design, nie godzimy się na żadne
kompromisy. Wybrany kolor można znaleźć
również tu - na korpusie. Tak jednorodny wygląd
wzbudza prawdziwy podziw.

KUM Kubanit

metallizzato
Kubanit metallic
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argento affumicato
Dąb srebrny dymiony

quarzo
Szary kwarcyt

bianco
Biały Premium

lucido
Biały premium połysk

lucido
Magnolia połysk

SHG Sahara

lucido
Sahara połysk
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BRILLA CON ELEGANZA –
CHROMLINE
WNĘTRZE LŚNIĄCE ELEGANCJĄ –
CHROM LINE

PIACE GRAZIE AL
SUO DESIGN
LINEARE – GLASLINE
PRZEJRZYSTY
DESIGN – GLASLINE

I valori interni contano. E donano un’impressione

Non una questione di stile ma una risposta decisa:

di brillantezza. Grazie al nobile inserto cromato nel

il telaio in vetro. Chiaro e solido, in un’armoniosa

telaio del cassetto.

combinazione con questo elegante metallo. Per cassetti ad estrazione di 300 e 450 mm di altezza.

Najważniejsze jest wnętrze. To ono sprawia
wrażenie luksusu: dzięki szlachetnym chromo-

To nie pytanie o styl, a gotowa odpowiedź: boki

wanym wstawkom w bokach szuflad.

szuflad ze szkła. Przejrzyste i stabilne szuflady,
harmonijnie połączone z eleganckim stalowym kolorem. W szufladach o wysokości 300 i 450 mm.
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UN TOUR DELICATO –
SILENT COMFORT
DELIKATNIE I W CISZY –
SILENT COMFORT

Porte che si chiudono quasi senza fare alcun rumore.
Cassetti classici e ad estrazione con apertura quasi
autonoma. In silenzio e con delicatezza. Noi la definiamo: chiusura con eleganza.
Drzwi, które zamykają się niemal bezszelestnie.
Szuflady, które same się domykają. Delikatnie
i cicho. Nazywamy to eleganckim zamykaniem.
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IMPRESSIONANTE
EFFETTO DI
PROFONDITÀ

VITA INTERNA
RADIOSA
OŚWIETLONE WNĘTRZE

IMPONUJĄCA GŁEBOKOŚĆ
Talvolta il «più» è anche «meno». I nostri cassetti a

La luce crea un’atmosfera accogliente e pone degli

estrazione particolarmente profondi offrono il 32 %

accenti. Con estrema comodità e grande eleganza,

di spazio di dispensa in più, riducendo i problemi di

questa viene impiegata nei nostri cassetti classici

spazio, disorganizzazione e semplificando la vita in

e ad estrazione. Diventa così una vera eccellenza.

cucina.
Światło tworzy przytulny nastrój oraz podkreśla
Czasami więcej znaczy mniej. Nasze szuflady

wybrane elementy. Szczególnie praktyczne i za-

o zwiększonej głębokości oferują 32% więcej

skakująco eleganckie – zastosowane w naszych

powierzchni do przechowywania, rozwiązując

szufladach. Światło daje poszucie luksusu.

problemy wynikające z braku miejsca, ograniczając bałagan i chaos w kuchni.
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VERO MIRACOLO DI DISPENSA
PRAWDZIWY CUD PRZECHOWYWANIA
Una buona programmazione si vede da arredamenti ben pensati, che agevolano la maneggevolezza nel quotidiano. Cassetti ad estrazione spaziosi per casse di bibite, organizzazione elettrica,
Affettatrice elettrica
Krajalnica elektryczna

Tostapane a incasso
Toster do zabudowy

Bilancia a incasso
Waga do zabudowy

armadio per medicinali o ripostiglio per scope: a
voi la scelta.
Przemyślane element wyposażenia świadczą o
dobrym projekcie – to one ułatwiają powtarzalne
czynności codziennej pracy. Nieważne, czy
chodzi o miejsce na skrzynki z napojami, urządzenia AGD, szafkę spiżarnianą czy praktyczną
szafkęgospodarczą: wybór należy do Państwar.

Mobile per scope
Szafa gospodarcza

Raccolta differenziata dei rifiuti sotto al piano di lavoro
Sortowanie opadów pod blatem roboczym
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Mobile alto con cesti per la dispensa
Szafka cargo z koszami na zapasy

Mobile a estrazione con capiente cassetto a
estrazione sulla base
Szafka z pojemną szufladą w cokole

Mobile alto con porta salviette
Szafka cargo z uchwytem na ręczniki

Mobile a estrazione con cesto per bottiglie
Szafka z wysuwanym koszem na butelki

Cassetto sulla base
Szuflada w cokole

Mobile da dispensa «Le Mans»
Szafka na zapasy „Le Mans“

Mobile da dispensa con appositi cesti
Szafka na zapasy z koszami

Mobile a estrazione da dispensa (per medicinali)
Szafka spiżarniana
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QUESTIONE DI ORGANIZZAZIONE
KWESTIA ORGANIZACJI

Una cucina sistemata anche al secondo sguardo?
Nessun problema con la giusta organizzazione
interna. Se tutto è al proprio posto e senza spreco
di spazio, avrete scelto bene: plastica, faggio, rovere
e frassino rovere naturale e frassino nero.
Porządek w kuchni również po dokładnym przyjrzeniu się? Dzięki właściwej organizacji wnętrza
to nie problem. Każda rzecz ma swoje miejsce, a
przestrzeń jest dobrze zagospodarowana – świad-

Rovere naturale

Rovere naturale

Rovere naturale

Plastica color metallico
Tworzywo sztuczne

Legno di faggio
Drewno bukowe

Naturalny dąb

Naturalnego dębu

Naturalny dąb

Rovere naturale

Frassino nero
Czarny jesion

Frassino nero
Czarny jesion

Frassino nero
Czarny jesion

Frassino nero
Czarny jesion

czy to o właściwym wyborze: wkłady z tworzywa
sztucznego, drewna bukowego, naturalnego dębu
czy też czarnego jesionu.

Naturalny dąb
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NUOVA VIVIBILITÀ
CON ANTE SCORREVOLI
NOWY KLIMAT POMIESZCZENIA
PO ZAMKNIĘCIU DRZWI

LIBERTÀ DI
ORDINARE – SISTEMA
PARETE A PANNELLI
WOLNOŚĆ, JAKĄ DAJE
PORZĄDEK – ŚCIANA Z PANELI

Trasformare una cucina in un’area abitabile e orga-

Tutto ciò che vi occorre è al posto giusto e a portata

nizzata? Con queste eleganti ante scorrevoli non si

di mano? Una garanzia assoluta con la parete a

impiega più di qualche secondo. Da aperte, le porte

pannelli. Gli elementi potranno essere ordinati libe-

scompaiono tra i mobili, consentendo lo sguardo

ramente e sostituiti in qualsiasi momento, se i vostri

sugli elettrodomestici interni.

desideri e le vostre esigenze dovessero cambiare.
Per una maggiore flessibilità in cucina.

Jak przekształcić kuchnię w uporządkowany pokój
dzienny? Dzięki składanym drzwiom potrwa to nie

Czy wszystko jest na swoim miejscu, a jedno-

dłużej niż kilka sekund. Po otwarciu, drzwi chowa-

cześnie pod ręką, gdy jest potrzebne? Dzięki

ją się pomiędzy szafkami i odsłaniają ukryte w ich

ścianom z paneli na pewno. Elementy można

wnętrzu urządzenia AGD.

dowolnie aranżować i wymieniać, gdy zmienią
się potrzeby. Kuchnia jest dzięki temu bardziej
elastyczna.
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IL BANCONE COME PARTE
DELL’EVENTO

COMODA ED ELEGANTE –
IL MODULO IN GRANITO

BAREK W CENTRUM WYDAŻEŃ

ELEGANCKI I PARKTYCZNY –
MODUŁ Z GRANITU

Desiderate preparare una cena tra amici in un’at-

Non solo ergonomica e all’altezza giusta ma anche

mosfera conviviale? Aiutare i bambini con i loro

completa e al passo coi tempi. Il blocco del lavello

compiti mentre la minestra cuoce? O concedervi

in granito è un vero tocco di classe in cucina. Una

semplicemente una pausa? Questo bancone offre

sensazione tattile unica, che ne evidenzia lo charme

tante nuove possibilità per godervi a pieno la

naturale. In pratica: il granito stesso regge i coltelli

vostra cucina.

affilati.

Wieczorne wspólne gotowanie z przyjaciółmi?

Nie tylko ergonomiczny dzięki umieszczeniu na

Odrabianie lekcji z dziećmi, gdy na kuchence

właściwej wysokości, ale też o najmodniejszym

gotuje się zupa? A może po prostu krótka prze-

wyglądzie: moduł zlewozmywaka z prawdzi-

rwa? Bar stwarza wiele nowych możliwości, by

wego granitu nie pozwoli gościom oglądającym

naprawdę cieszyć się własną kuchnią.

kuchnię powstrzymać okrzyków zachwytu. Wyjątkowa obróbka podkreśla naturalny charakter
kamiennego modułu. Praktyczny: granit stawi
czoła również ostrym nożom.
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RELAX COMUNE:
TAVOLE E PANCHINE

PER UN’ATMOSFERA
ARMONIOSA

WSPÓLNY CZAS NA RELAKS –
STOŁY I ŁAWKI

NASTROJOWA ATMOSFERA

Quando la cucina sostituisce il salotto come area

La luce può lenire o rinvigorire ed è un fattore

abitativa centrale, non possono mancare delle

importante per il nostro benessere. Un’illuminazione

sedute adatte. I grandi tavoli offrono spazio per

sufficiente è comunque un presupposto fondamen-

riunirsi mentre le panchine consentono spazi di

tale per il lavoro in cucina. Con i nostri profili di luce

seduta organizzati. Un invito a trattenersi.

creiamo il collegamento perfetto tra emozione e
funzione.

Kiedy kuchnia przejmuje funkcje pokoju dziennego, nie może w niej zabraknąć odpowiedniego

Światło może uspokajać lub pobudzać i jest waż-

miejsca do siedzenia. Duże stoły pozwalają

nym czynnikiem wpływającym na nasze samo-

zasiąść do ożywionej dyskusji, a ławki dbają o

poczucie. Jednocześnie odpowiednie oświetlenie

relaks. To zaproszenie do wspólnego spędzania

jest warunkiem pracy w kuchni. Nasze profile

czasu.

świetlne tworzą perfekcyjne połączenie emocji i
funkcji.

MatrixArt su richiesta con illuminazione a LED
dimmerabile sulle maniglie superiori.
MatrixArt na życzenie z oświetleniem LED o
96

regulowanej mocy w górnej linii uchwytów.
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A VOI LA SCELTA –
VEDUTA FRONTALE

Manhattan Uni

Manhattan

ArtWood

Lux

Feel

MAJĄ PAŃSTWO WYBÓR –
ZESTAWIENIE FRONTÓW

Per orientarsi rapidamente: tutti i pannelli frontali
del nostro vario programma sono prodotti nell’innovativa struttura reticolata MATRIX 150 e attrezzati
con maniglie a scelta.
Jeszcze raz szybki przegląd: wszystkie fronty z
naszego bogatego i innowacyjnego programu

Bianco
Biały

Magnolia
Magnolia

MATRIX 150 wyposażymy zgodnie z Państwa
życzeniem.

Sahara
Sahara

=

Grigio quarzo
metallic
Metallic
szary kwarcytowy
Terra di Siena
Czerwień siena

Kubanit
metallizzato
Kubanit
metallic
Blu pastello
Niebieska pastela

Rovere argento
polare
Dąb srebrny
polarny

Pori legno
Magnolia
Magnolia z
usłojeniem drewna

Magnolia
lucido

Rovere
selvatico rustico

Bianco
opaco

Magnolia
opaco

Dąb naturalny
sękaty

Dąb dziki
rustykalny

Biały
półmat

Magnolia
półmat

Noce royal

Sahara
opaco

Papiro grigio
opaco

Sahara
lucido

Papirus szary
półmat

Sahara
wysoki połysk

Lava
wysoki połysk

Rovere
naturale nodato

Bianco
lucido
Biały
wysoki połysk

Magnolia
wysoki połysk

Nordic
Oak

Acacia
savana

Rovere
platino nodato

Dąb
nordycki

Akacja
savana

Dąb platynowy
sękaty

Sahara
półmat

Noce cuba

Grigio quarzo
opaco

Papiro grigio
lucido

Grigio quarzo
lucido

Szary kwarcyt
półmat

Papirus szary
wysoki połysk

Szary kwarcyt
wysoki połysk

Olmo
della Provence
Wiąz
Provence

Kansas Oak
non piallato
Dąb Kansas
surowy

Rovere
Chalet

Pori legno
Lava

Dąb
Chalet

Lava z
usłojeniem drewna

Orzech cuba

Orzech royal

Lava
lucido

Lemon
lucido
Lemon
wysoki połysk

Rovere argento
affumicato
Dąb srebrny
dymiony
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Stone

Linea

Ghiaccio

Basalto

Lodowiec

Bazalt

Nova Brilliant

Trend Lack

Bianco
opaco

Sahara
opaco

Bianco artico
lucido

Biały
półmat

Sahara
półmat

Biały arktyczny
wysoki połysk

Papiro grigio
opaco

Magnolia
lucido

Papirus szary
półmat

Magnolia
wysoki połysk
Azzurro
lucido
Lazurowy
wysoki połysk

Bianco
lucido
Biały wysoki
połysk
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Venta

Bianco
lucido

Bianco

Magnolia

Biały

Magnolia

Biały
wysoki połysk
Sahara
lucido
Sahara
wysoki połysk

Spot

Magnolia
lucido

Bianco
opaco

Nordic
Oak

Magnolia
wysoki połysk

Biały
półmat

Dąb
nordycki

Sahara
lucido

Rovere
Chalet

Kansas Oak
non piallato

Sahara
wysoki połysk

Dąb
Chalet

Dąb Kansas
surowy

Bianco
lucido
Biały
wysoki połysk

Sahara
Sahara

Vienna

Rosso
lucido
Rosso
wysoki połysk

Magnolia
lucido
Magnolia z dużym
połyskiem
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Alpha Lack

Bianco artico
lucido
Biały arktyczny
wysoki połysk
Magnolia
lucido
Magnolia
wysoki połysk
Rosso
lucido
Rosso
wysoki połysk

Sigma Lack

Bianco
lucido
Biały
wysoki połysk

Trend Line Plus

Bianco opaco
Biały półmat

Sahara
lucido

Magnolia
lucido

Bianco artico
lucido

Magnolia
wysoki połysk

Biały arktyczny
wysoki połysk

Lago

Sahara
wysoki połysk

Magnolia
lucido

Montreal

Magnolia
wysoki połysk
Magma
lucido

r
Oak

Magma
wysoki połysk
Blu intenso
lucida

r
Oak

Głęboki błękit
wysoki połysk

Bianco
Biały
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Nova Lack

Acacia
savana

Bianco
lucido

Akacja
savana

Biały
wysoki połysk

Glas Tec Plus

Bianco
lucido

Bianco
lucido

Biały
wysoki połysk

Biały
wysoki połysk

Sahara
lucido

Sahara
lucido

Sahara
wysoki połysk

Sahara
wysoki połysk
Nero notte
lucido
Czarny nero
wysoki połysk

r

Glas Tec Satin

Magnolia
lucido

Bianco

Grigio quarzo

Biały

Szary kwarcyt

Magnolia
wysoki połysk
Nero notte
lucido
Czarny nero
wysoki połysk

r
Oak

Oak

Curry
lucido
Curry
wysoki połysk

Magnolia
lucido
Magnolia
wysoki połysk
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High Wood

Magnolia
Magnolia

Bianco
lucido

Nature

Legno

Windsor Lack

Olmo della
Provence

Rovere
cognac

Rovere
tabacco

Rovere
champagne

Rovere
marone

Wiąz Provence

Dąb
Cognac

Dąb
Cognac

Dąb
szampański

Dąb
kasztanowy

Rovere
mocca

Rovere
tartufo

Dąb
Mokka

Dąb
truflowy

Frame Lack

Carisma Lack

A VOI LA SCELTA.

WYBOR NALEŻY DO PAŃTWA.

Scegliete tra 4 forme frontali e 16 colori:

Do dyspozycji są fronty w 4 wzorach,

in base al vostro gusto individuale!

Soft Lack

każdy w 16 kolorach – indywidualnie
skomponowane według Państwa upodobań!

Bianco artico

Papiro grigio

Grigio quarzo

Opal

Smeraldo

Laguna

Mirtillo

Biały arktyczny

Papirus szary

Szary kwarcyt

Opal

Szmaragd

Laguna

Czarna jagoda

Bianco

Magnolia

Sahara

Lava

Magma

Curry

Zafferano

Paprika

Bacca di rosa

Biały

Magnolia

Sahara

Lava

Magma

Curry

Szafran

Papryka

Dzika róża

Biały wysoki
połysk
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PER UNA MAGGIORE
APERTURA IN CUCINA

PORTE DI VETRO E ELEMENTI DI DESIGN IN VETRO
FRONTY I ELEMNTY DEKORACYJNE ZE SZKŁA

LAMINATO VERNICIATO
LAKIEROWANY LAMINAT

VERA LACCATURA
PRAWDZIWY LAKIER

VERO VETRO
PRAWDZIWE SZKŁO

VERO LEGNO
PRAWDZIWE DREWNO

sempre punti di eccellenza.

Feel, Lux

Trend Lack, Nova Lack, Alpha Lack,

Glas Tec Plus, Glas Tec Satin

High Wood, Nature, Legno

Szkło szkłu nierówne. Przejrzyste, satynowane

Una superficie lucida estremamente piana e

Pannelli frontali in vero vetro: lussuosi e

Il legno come prodotto naturale originario e

accoglienti. Sul pregiato materiale portante

puro dona calore e sicurezza. I luccichii natu-

PRZEJRZYSTA KUCHNIA

Il vetro non è sempre uguale. Trasparente, satinato o
colorato nero: in combinazione con il telaio dal desi-

Vetro bianco laccato
Szkło białe lakierowane

Vetro Magnolia laccato
Szkło Magnolia lakierowane

Vetro Sahara laccato
Szkło Sahara lakierowane

Vetro nero laccato
Szkło czarne lakierowane

Vetro opacizzato / grigio
Szkło satynowane / szare

gn adeguato nascono porte moderne, che consentono una veduta nella misura desiderata, restando pur
Sigma Lack, Windsor Lack, Frame Lack,
Carisma Lack, Soft Lack

lub przyciemniane na czarno: w połączeniu

una resistenza ottimale sono caratteristiche

z idealnie dobranym designem tworzą nowo-

tipiche del laminato verniciato. I pannelli

I pannelli frontali verniciati lucidi sono laccati

viene incollata una lastra di vetro di sicu-

rali in colore e struttura visibili nella venatura

czesne fronty, które odsłaniają wnętrze szafki

frontali sono composti da una piastra in

più volte e poi lucidati per ottenere una

rezza – piatta, laccata sul retro. Il pannello

sono una componente del legno. Il materiale

legno, con mantello verniciato lucido durante

superficie chiusa e particolarmente liscia.

frontale in vetro di grande durevolezza dona

naturale con elevata qualità di lavorazione

il processo di produzione. A piacimento, nella

Oltre ai pannelli frontali lucidi, sono presenti

alla cucina una trasparenza e una larghezza

manuale – in cucina dona charme e carat-

variante massimo splendore o opaco soft

pannelli con vernice opaca. Questi ultimi

moderna. I pannelli frontali in vetro vanno

tere. I pannelli frontali in vero legno vanno

(ora nuova).

risultano particolarmente interessanti al tatto.

puliti come gli specchi e le superfici in vetro.

puliti semplicemente con un panno legger-

zgodnie z upodobaniami właścicieli. Zawsze
jednak szklana powierzchnia sama w sobie

Anta in vetro con telaio in alluminio, Vetro opacizzato
Szklane drzwi w aluminiowej ramie, szkło satynowane

przyciąga wzrok.

Anche questi vengono laccati più volte.
Szkło szkłu nierówne. Przejrzyste, satyVetro satinato
Szkło satynowane

Vetro nero fumé
Szkło czarne barwione

Vetro trasparente
Szkło przejrzyste

Vetro satinato
Szkło satynowane

Vetro nero fumé
Szkło czarne barwione

mente umido.
Fronty z prawdziwego szkła – luksusowe i

nowane lub przyciemniane na czarno: w

Fronty pokrywane prawdziwym lakierem o

eleganckie. Na wysokiej jakości materiał

Drewno jako pierwotny i czysty produkt

połączeniu z idealnie dobranym designem

wysokim połysku są wielokrotnie lakiero-

podłoża naklejana jest lakierowana od tyłu

promieniuje ciepłem i daje poczucie bezpie-

tworzą nowoczesne fronty, które odsła-

wane, a następnie polerowane, co pozwa-

szklana szyba zabezpieczająca. Fronty ze

czeństwa. Naturalne różnice koloru i struktu-

niają wnętrze szafki zgodnie z upodoba-

la osiągnąć zamkniętą i wyjątkowo gładką

szkła o bardzo wysokiej odporności nadają

ry widoczne w usłojeniu są naturalną cechą

niami właścicieli. Zawsze jednak szklana

powierzchnię. Poza frontami pokrytymi

kuchni nowoczesnej przejrzystości i prze-

drewna. Zastosowany w meblach naturalny

powierzchnia sama w sobie przyciąga

prawdziwym lakierem o wysokim połysku

strzeni. Szklane fronty można pielęgnować

surowiec o wysokiej jakości obróbki nadaje

wzrok.

dostępne są również fronty półmatowe. Te

tak łatwo jak lustra lub inne powierzchnie

im uroku i charakteru. Fronty z prawdziwe-

ostatnie oczarowują wyjątkową strukturą

ze szkła.

go drewna pozwalają na łatwą pielęgnację

wyczuwalną w dotyku. Również one są

delikatną, wilgotną ściereczką.

lakierowane wielokrotnie.
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CHARME NATURALE – PIANI DI
LAVORO IN EFFETTO LEGNO
UROK NATURY – BLATY ROBOCZE IMITUJĄCE
DREWNO
E 27

Rovere naturale nodato
Dąb naturalny sękaty

E 28

Rovere selvatico rustico
Dąb dziki rustykalny

E 23

Rovere Chalet
Dąb Chalet

U 10 Olmo

A16 Acacia

E 25 Kansas

E 26 Nordic

E 29

Rovere platino nodato
Dąb platynowy sękaty

A 23 Noce

A 27 Noce

E 20 Rovere

S 48 Larice

R 20 Rustica

E 21 Rovere

E 14 Rovere

A 20 Legno vecchio scuro
Drewno postarzane ciemne

A 22

Noce royal
Orzech royal

cuba
Orzech cuba

Amador

La cucina come il piano di lavoro. Ossia: calda e
accogliente. I diversi tipi di effetto legno donano
un’atmosfera di convivialità, in base ai propri gusti.
I nostri piani di lavoro presentano spessori differenti.
Per l’esattezza di 25, 40 o 50 mm. Di pregiata
lavorazione, con design di qualità e un’ampia scelta
di tinte unite differenti, in effetto legno o pietra.
Jaki blat, taka kuchnia. W tym przypadku oznacza

della Provence
Wiąz Provence

savana
Akacja savana

argento polare
Dąb srebrny polarny

Alaska
Modrzew Alaska

oscuro
Rustica ciemny

to ciepło i przytulność. Zróżnicowana stylistyka
drewna tworzy przytulny nastrój odpowiadający
Państwa upodobaniom.
Nasze blaty robocze mają wiele mocnych stron.
A dokładnie szeroka gama grubości w strukturze
drewna 25, 40 lub 50 mm. Są doskonale wykończone i spełniają najbardziej wygórowane standardy designu. Są dostępne w rożnych wersjach kolorow imitujących drewno jak i rownież jednolitych

T 23 Madera

flotante
Drewno dryftowe

oraz imitujących kamień o grubości nawet 12 mm.

Oak non
piallato
Dąb Kansas surowy

Oak
Dąb nordycki

di palude,
sbiancato
Dąb bagienny bielony

argento
affumicato
Dąb srebrny dymiony

E 13 Gray Canyon Oak
E 13 Gray canyon oak
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A 19 Legno vecchio clara
Drewno postarzane jasne
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FRESCA ELEGANZA –
PIANI DI LAVORO IN TINTA
UNITA O EFFETTO PIETRA
S 42

Bianco
Biały

S 59

Premio bianco
Biały Premium

M 78 Magnolia

S 51

Sahara

S 58 Grigio

quarzo
Szary kwarcyt

S 70

Snow

AKCENT ELEGANCJI – BLATY ROBOCZE
W JEDNOLITYCH KOLORACH LUB
IMITUJĄCE KAMIEŃ
Se la qualità è giusta, il design è fondamentale. Per
i nostri piani di lavoro, ciò si traduce in una scelta libera. I semplici colori a tinta unita donano eleganza
alla cucina, un realistico effetto pietra e conferiscono

S 71

Sand

S 72 Shadow

S 75 Steel

S 87

Nero
Czarny

S 92

Ghiaccio
Lodowiec

S 88

Basalto
Bazalt

la sua struttura all’intero spazio.
Jeśli jakość jest odpowiednia, decydujące znaczenie ma design. W przypadku naszych blatów
roboczych oznacza to, że mają Państwo wolny
wybór. Czyste, jednolite kolory nadają kuchni
elegancji, a realistyczna imitacja kamienia dba o
wygląd całego pomieszczenia.

S 49

Black Travertin

S 89 Marmo
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chiaro
Marmur jasny

S 54

Jura Granit
Jura granite

S 90 Marmo

oscuro
Marmur ciemny

S 52 Pietra

naturale
Kamień naturalny

S 85 Dolomiti

S 47

G 71 Granito

S 84 Colorado

S 86 Atlas

nero profondo
Granit intensywna czerń

grigio
Szary dolomit

ardesia
Łupek colorado

Oxid Nero

Granit
Atlas granite

S 57 Ardesia

Java
Łupek Java

S 43 Ardesia

antracite
Łupek antracyt
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12 MM DI PURA ELEGANZA –
PIANI DI LAVORO IN VERO VETRO
O CON NUCLEO SOLIDO
12 MM CZYSTEJ ELEGANCJI – BLATY ROBOCZE
W PEŁNEJ MASIE LUB Z PRAWDZIWEGO SZKŁA
Questi piani di lavoro presentano le caratteristiche

NUCLEO SOLIDO
BLATY PEŁNE

EST

Effetto acciaio inox
Wygląd stali szlachetnej

Takie blaty robocze nadają kuchni niebagatelnych

giuste per la cucina: eleganza, leggiadria e resi-

cech: elegancji, lekkości i ekstremalnej odporno-

stenza estrema. Il motivo: materiali selezionati che

ści. Dzieje się tak ze względu na dobór materia-

mettono in gioco i loro punti di forza, non solo per

łów, których mocną stroną jest nie tylko wygląd,

l’aspetto. Come il materiale del nucleo solido, noto

ale i odporność. Na przykład materiał blatow w

per il rivestimento di facciate, che dimostra la sua

pelnej masie jest stosowany również na fasadach

qualità anche quando il gioco si fa duro.

budynków, a jego wysoka jakość potwierdza się

S 70

Snow

S 71

Sand

S 72

Shadow

S 75

Steel

podczas gwałtownych burz.

VERO VETRO
PRAWDZIWE SZKŁO

G 59
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Vetro bianco
Prawdziwe szkło biały

G 58 Vetro

Grigio quarzo
Prawdziwe szkło szary kwarc
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UNA NICCHIA DI
BENESSERE
ŚCIANA DLA LEPSZEGO
SAMOPOCZUCIA

Lavagna
Tablica kredowa

Mattoni
Cegła

Herbs

Ice Cube

Effetto cemento naturale
Wygląd betonu naturalny

Legno spaccato
Drewno łupane

Birch Forest

Cups

Forks

Effetto pietra naturale calcare
Wygląd naturalnego kamienia wapień

Ardesia
Łupek

Kiwi

Espresso

Beach

Effetto pietra naturale sabbia
Wygląd naturalnego kamienia piasek

Tronco d‘albero
Pień drzewa

Orange

Lavender

Pepper

Effetto pietra naturale rustico
Wygląd naturalnego kamienia Rustica

Tronco di betulla
Pień brzozy

Lemon

Un’alternativa più moderna ed elegante alla classica
struttura a nicchia. Uno stile fresco e spumeggiante
o tranquillo e armonioso: scegliete uno di questi
24 motivi evocativi, che porteranno una maggiore
atmosfera di benessere in cucina. Disponibili nelle
dimensioni 60, 180 o 280 cm, in base al motivo.
Nicchie di vetro, se desiderato, anche con retroilluminazione.
Nowoczesna i elegancka alternatywa dla klasycznego wykończenia ścian miedzy blatem, a szafkami wiszącymi. Świeża lub spokojna i harmonijna – wybór spośród 24 motywów, które tworzą
w kuchni przyjazną atmosferę. O wielkości od
60 do 180 lub 280 cm, w zależności od motywu.
Wykończenie ściany ze szkła na życzenie również z podświetleniem wewnętrznym LED.
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60
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Blueberry
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80

90 100

120

160

180

Tomato

60

80

90 100

120

160

180
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VARIANTI DI MANIGLIE E POMELLI

G 311

G 471

G 440

G 481

G 483

G 325

G 347

G 472

G 431

G 482

G 493

G 318

G 332

G 447

G 316

G 494

G 326

G 352

G 474

G 495

G 335

G 322

G 349

G 348

G 302

G 337

G 333

G 341

G 340

G 353

Distanza di foratura di 160 mm
Odstęp pomiędzy otworami 160 mm

G 317

Distanza di foratura di 192 mm
Odstęp pomiędzy otworami 192 mm

Distanza di foratura di 224 mm
Odstęp pomiędzy otworami 224 mm

WARIANTY UCHWYTÓW

G 350
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G 430

G 426

G 304

G 7TA

G 425

G 449

G 313

G 7DA

G 310

G 469

G 7AA

G 7EA

G 416

G 351

G 7SA

G 7FA

K 130

Pomelli Gałki

Distanza di foratura di 128 mm
Odstęp pomiędzy otworami 128 mm

G 7UA

K 139

K 138
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VARIANTI DI MANIGLIE

RESPONSABILITÀ
E ECOLOGIA

WARIANTY UCHWYTÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EKOLOGIA
Combinazione di maniglia 945
Kombinacja uchwytów 945
La nostra impresa possiede una certificazione PEFC™
e siamo anche certificati FSC® come uno dei primi
nel nostro settore. Acquistando una cucina Nolte
Combinazione di maniglia 831
Kombinacja uchwytów 831

Combinazione di maniglia 815
Kombinacja uchwytów 815

Combinazione di maniglia 840
Kombinacja uchwytów 840

Maniglia a listello 530
Listwa uchwytu 530

contribuirete attivamente a salvaguardare il clima
e l’ambiente.
Nasza firma otrzymała certyfikat PEFC™, ponadto jako jedni z pierwszych w branży uzyskaliśmy

Maniglia a listello 560
Listwa uchwytu 560
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Combinazione di maniglia 818
Kombinacja uchwytów 818

Combinazione di maniglia 816
Kombinacja uchwytów 816

Combinazione di maniglia 845
Kombinacja uchwytów 845

Maniglia a listello 501
Listwa uchwytu 501

Combinazione di maniglia 960
Kombinacja uchwytów 960

Combinazione di maniglia 980
Kombinacja uchwytów 980

Combinazione di maniglia 912
Kombinacja uchwytów 912

Maniglia a listello 502
Listwa uchwytu 502

Combinazione di maniglia 970
Kombinacja uchwytów 970

Combinazione di maniglia 830
Kombinacja uchwytów 830

Combinazione di maniglia 925
Kombinacja uchwytów 925

Maniglia a listello 571
Listwa uchwytu 571

certyfikat FSC®. Decydując się na zakup kuchni
Nolte aktywnie pomagają Państwo chronić klimat
i środowisko.
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www.brise7.com

Contributo di partecipazione alle spese 5 € – Opłata ochronna 5 €
Con riserva di modifi che tecniche. Per ragioni dovute alla stampa e alla tecnica fotografi ca è possible che
le tonalità cromatiche in questo catalogo talvolta si scostino.
Zmiany techniczne zastrzezone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przedstawione w niniejszym
katalogu mogą się nieznacznie róznić od oryginalnych kolorów.
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