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Jaká je podstata kuchyně? Měla by dobře vypadat
a být komunikačním centrem při vaření, povídání a užívání.
Usnadní vám práci a zajistí pořádek a přehled. A kromě
toho se optimálně přizpůsobí vašim přáním a potřebám.
Přitom ale vyhoví i vašemu stylu a rozpočtu. Již více než
60 let představuje společnost Nolte Küchen prvotřídní
kvalitu, vysoce kvalitní design a perfektní ergonomii
Made in Germany. Vzhledem k tomu není divu, že jsme
byli již potřetí za sebou oceněni jako „Nejoblíbenější
značka v Německu“. I ve světě lidé ve více než 60 zemích
oceňují, co všechno společnost Nolte Küchen dokázala.

Zertifiziert durch die DGM
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

Potřetí za sebou:
Nejoblíbenější
značka kuchyní
v Německu.

Zlaté M je zárukou
ověřené kvality,
bezpečnosti
a zdravého bydlení.

Vyrábíme v Německu –
získali jsme tak oficiální
certifikát od svazu
Verband Deutsche
Möbelindustrie e.V.
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V tomto žurnálu jsme označili speciální kuchyně:

V tomto žurnálu najdete nespočet návrhů, aby váš osobní
prostor k životu, tedy kuchyně, dokonale vyhovoval vašim
přáním. Nechte se tedy inspirovat: Pro život v kuchyni.

– kuchyně Nolte bez úchytů

Unterstützer der

– kuchyně Nolte bez úchytů se
spodními skříňkami o výšce 90 cm

Naše kuchyně nadchnou kvalitními materiály:
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK

Pro maximální požadavky jsou čela
několikrát nalakovaná ve vysokém
lesku nebo soft matné.

ECHT
HOLZ

KÜCHENFRONT

Pravé dřevo jako původní a čistý
přírodní výrobek poskytuje teplo
a bezpečí.

KÜCHENFRONT

Pravé sklo, vysoce kvalitní povrch
z bezpečnostního skla s lakovanou
zadní stranou.
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Qualität
pete

Die Kom
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Qualität

Die Kom

Také a zejména na pozadí současných událostí bereme
vážně svou odpovědnost za naše životní prostředí a budoucnost
příštích generací. Proto jsme zvláště hrdí na to, že můžeme
představit dvě další certifikace v této oblasti!

– spodní skříňky vysoké 90 cm
s úložným prostorem větším
o 20 %

ECHT
GLAS
petenz
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in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom
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in Sach

Snadno udržovatelný a odolný povrch,
podle provedení vysoce lesklý nebo
soft matný.
Autentický povrch z melaminové
pryskyřice perfektně pomáhá vytvářet
dokonalou iluzi pravého dřeva.

KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
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Die Kom

KÜCHENFRONT

ECHT

ZEMENT
petenz
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Qualität

Die Kom

Vrstvy ze směsi pryskyřic, laku
a kovových částic zmagnetizují
čelo.
Každé toto ručně vyrobené čelo
má povrch z pravého cementu,
proto je unikátní.

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Extrémně odolné a navíc snadno
udržovatelné díky povrchu Antifingerprint.

40
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Použité pracovní desky, popř.
bočnicové prvky, tloušťka v mm.

Pro

život

v kuchyni.
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COKOLI JINÉHO NEŽ JEDNOTVÁRNÉ
Preferujete raději útulný, elegantní nebo klasický styl?
Nebo dáváte přednost modernímu a puristickému, nadčasovému nebo
venkovskému stylu? Je to úplně jedno, protože u Nolte Küchen najdete všechny
možnosti. Vaše možnosti plánování sahají od současného trendu černých,
tmavých barev a dekorů přes nadčasově elegantní kombinace, jako je sopečný
dub s bílou, až po moderní interpretaci klasické venkovské kuchyně.

1

2

PRO VÁŠ ŽIVOT V KUCHYNI
„V kuchyni se vaří. To bylo kdysi. Dnes se z ní stalo komunikační centrum bytu
a malá relaxační oáza. Vaření, stolování, rozhovory, smích, život, relaxace, práce –
život probíhá v kuchyni. Proto je tato místnost stále důležitější. Rozhodnutím pro
kuchyni se také rozhodujete pro svět. Neboť život v kuchyni má mnoho stránek,
je individuální a především věcí i otázkou vašeho osobního stylu. A styl lze právě
tak vyjádřit mnoha způsoby: v módě, při zařizování, hudbou, kterou milujete,
a dalšímu věcmi. Proč ne také s kuchyní?
To dobré u Nolte Küchen: Individuální vkus a osobní styl zde není otázkou rozpočtu. Pokud budete mít nyní po prolistování tohoto žurnálu chuť na novou kuchyni,
pak můžete přímo začít s plánováním: S webovým plánovačem Nolte Küchen na
adrese www.nolte-kuechen.com.“

Eva Brenner, Dipl.-Ing. bytová architektura, známá z německého TV pořadu
„Zuhause im Glück“ (Šťastný domov)

6

Naskenujte
a zjistěte více!

VÍCE
INFORMACÍ

Na různých místech tohoto
žurnálu najdete QR kódy,
které vám poskytnou další
informace o příslušné kuchyni
nebo speciálních tématech.
Vyzkoušejte si to!

3

1 MANHATTAN Dub Nero,
Černá ve své nejútulnější podobě.
2 FLAIR Bílá soft matná s hranou
v sopečném dubu – dokonale
sladěná a přesto individuální.
3 PORTO Bílá soft matná,
venkov v nové podobě.

7

MANHATTAN

Černá ve své
nejútulnější podobě.

8

Rozšířená realita:
Vyzkoušejte si nyní tuto kuchyni
jako model 3D live u vás doma.

9

MANHATTAN

TREND SE STÁVÁ
KLASIKOU
Nový MANHATTAN dub Nero vytváří harmonickou
kombinaci příjemné útulnosti a nadčasové elegance
díky výrazné povrchové struktuře, která se v závislosti na
dopadu světla mění z tmavě černé na jemně šedou.
Černé elektrické spotřebiče, prosklené skříňky s černě
eloxovanými hliníkovými rámy a černě tónovaným sklem,
černá pracovní deska i černý dřez s odpovídající baterií
dodávají této kuchyni mimořádně elegantní vzhled.
Důraz na detail je patrný při pohledu dovnitř skříňky:
nové prosklené skříňky jsou bez viditelných závěsů,
což přispívá k mimořádně útulnému dojmu.

1 Otevřené police a prosklené skříňky
s integrovaným bočním osvětlením otevírají
jinak poměrně jednoduchou kuchyň
a umělecky ji zasazují do každého prostoru.
2 Černá kombinace úchytek 851 se perfektně
hodí k této kuchyni.

1
2

MANHATTAN Dub Nero
KORPUS Grafit
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

25
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MANHATTAN

Elegance zredukovaná
na to podstatné.

VÍCE
INFORMACÍ:

12

13

1

1 Nenápadný, ale přesto poutavý:
černě matný dřez harmonicky zapadá
do celkového vzhledu kuchyně.
2 Vytvoření útulné atmosféry:
regály jako dub grafit stříbrný nabízí
místo nejen pro kuchařky.

2

PLUS

STYLOVÉ SPOJENÍ
Tmavě šedá čela, černé matné akcenty v kombinaci
s odpovídajícím dekorem dřeva – klasika, a přesto
zcela v trendu. PLUS jako grafit soft matný s povrchem
Antifingerprint tvoří spolu s dubem stříbrný grafit
bezkonkurenční kombinaci z hlediska útulnosti.

PLUS Grafit soft matný
OKOLÍ Dub stříbrný grafit
PRACOVNÍ DESKA Grafit PRO

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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KOMBINACE ÚCHYTEK 851
Černá, kov
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1

MANHATTAN

1 Trouba se ukrývá postranně v bloku přístrojové skříňky a není ji
z obývacího prostoru vidět.

DUB STŘÍBRNÝ GRAFIT
PRO VÍCE JEDINEČNOSTI

2 Nasazená úchytná lišta G 675 šikovně spojuje eleganci zapuštěné
úchytné lišty s výhodami klasického úchytu.
3 Mnoho místa v zásuvkách díky inteligentní vnitřní organizaci.

Čelo MANHATTAN v dubu stříbrný grafit je vítaný,
nekomplikovaný kombinační partner.
Nabízí mnoho možností a přitom se vyznačuje
výrazným fládrováním – ať už se jedná o tón v tónu
nebo jako zde s černými prvky.

2
16

3

MANHATTAN

25

Dub stříbrný grafit
17

FERRO / SOFT LACK

Puristicky
s jasnou linií.

VÍCE
INFORMACÍ:
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1

NOVA LACK

PRAKTICKÉ MŮŽE
BÝT TAKÉ KRÁSNÉ
Elegantní, kvalitní kuchyňské prostředí
vám přináší potěšení každý den. O to
více, pokud také nabízí dostatek úložného
prostoru a místa pro to, co máte rádi.
Osvětlené úchytky zdůrazní horizontální
liniové vedení této kuchyně, která je bez
závěsných skříněk tak typických pro každou
kuchyni, a přesto je k dispozici dostatek
úložného prostoru.

2

3

1 Praktické boxy zajistí, že všechny potřebné
věci se dostanou na stůl v jednom balíku,
a tak z něj budou i odklizeny.

NOVA LACK Platinově šedá vysoký lesk
OKOLÍ Červená henna soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

2 Všechno má své místo – velký úložný prostor
skvěle organizovaný.
3 Osvětlené úchytky podtrhují elegantní linie
této kuchyně.
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz
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in Sach

Qualität

Die Kom

20

KÜCHENFRONT
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1

2

NOVA LACK
NOVA LACK Bílý vysoký lesk
PRACOVNÍ DESKA Dub Barriqué

BÍLÁ MŮŽE VYPADAT MODERNĚ
Pokud preferujete trend uklizeného a čistého vzhledu kuchyně s velkými
plochami, nemůžete se tomuto vyhnout: Boční a přístrojové skříňky
s průběžnými dvířky. Minimalistický dojem je ještě zesílen osvětlenými profily
úchytných prohlubní MatrixArt. Dekor pracovní desky v dubu Barriqué
poskytuje odpovídající, vysoce kontrastní prostředí, které také najdete
v nástěnných policích.
22

1 Mixér, kávovar nebo odšťavňovač: Mnoho
kuchyňských spotřebičů se stalo objekty životního
stylu. Pokud je jich příliš mnoho a používáte je každý
den, pomůže nástavná skříňka se zvedacími dvířky.
KÜCHENFRONT

2 Osvětlené profily úchytných prohlubní MatrixArt
podtrhují čistou optiku průběžnými bočními
a přístrojovými skříňkami.

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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2

FLAIR / MANHATTAN

VŠE ZDE DO SEBE
ZAPADÁ
Harmonie vládne vždy, když se barvy a dekory –
rozumně kombinované – nacházejí v různých částech
kuchyně. Tak jako zde: MANHATTAN sopečný dub
se setkává se zvýrazněnou hranou FLAIR ve stejné
barvě a zajišťuje tak vizuální soulad. Zvenčí to není
téměř vidět, projeví se to až po otevření dveří a výsuvů.
I úchytky ze sopečného dubu dokonale dotvářejí
obraz této kuchyně.

3

1

KOMBINACE ÚCHYTEK 855
Sopečný dub, dřevo
1 Harmonie v dokonalosti:
Vzájemně sladěná čela a úchytky
propůjčují této kuchyni něco zvláštního.

FLAIR Bílá soft matná s hranou v sopečném dubu
MANHATTAN Sopečný dub
PRACOVNÍ DESKA Bílá premium PRO

2 Zvláštní designový prvek:
Zvýrazněná hrana jako sopečný dub.
3 Použití sopečného dubu, a to i
v otevřených prostorech, dotváří
obraz této kuchyně naprosto
harmonickým způsobem.

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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MANHATTAN / SOFT LACK

PERFEKTNÍ SYMBIÓZA
ÚLOŽNÉHO PROSTORU
A DESIGNU
Čelo MANHATTAN v sopečném dubu nabízí výrazný kontrast.
Markantní dekor je ideálním doplňkem ke klidnému čelu
SOFT LACK. Výška závěsné skříňky 105 cm navíc této kuchyni
propůjčuje zcela svébytný design. Skříňky jsou perfektně
doplněny otevřenými regály a bílou nízkou skříňkou.

ÚCHYTNÁ LIŠTA 675 Vzhled nerezové oceli

3

1 U kuchyní Nolte sériově také: Vhodný
vnitřní dekor, zde v sopečném dubu.
2 Centrální kuchyňský blok je svým
bílým čelem dokonalým protipólem
k dřevěnému dekoru čel ze
sopečného dubu.

MANHATTAN Sopečný dub
KORPUS Sopečný dub
SOFT LACK Bílá soft matná

3 Tato spížní skříňka nabízí perfektně
přístupný úložný prostor v plné výšce
210 cm.

KÜCHENFRONT

25
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ECHT
LACK
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Qualität

Die Kom
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1

1 Díky elektrickému pohonu lze nástěnné
skříně otevírat a zavírat velmi jednoduše
konečkem prstu.
2 Digestoř integrovaná do varné desky
umožňuje volný výhled do kuchyně bez
klasické digestoře.

2

ARTWOOD / MANHATTAN

DOBRÝ POCIT OD KUCHYNĚ
AŽ PO OBÝVACÍ POKOJ
KOMBINACE ÚCHYTEK 850
Černá, kov
28

V této kuchyni nabízí kombinace MANHATTAN UNI bílá a ARTWOOD
vlašský ořech kuba harmonický kontrast světlé a tmavé. V kombinaci
se soklovým osvětlením vzniká útulná atmosféra, která vytváří dokonalý
přechod do obývacího prostoru.

MANHATTAN UNI Bílá
ARTWOOD Vlašský ořech kuba

25
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VÍCE NEŽ KUCHYNĚ
S Nolte Küchen máte možnost materiály vybrané pro kuchyň
použít i pro návrh obývacího prostoru. S naším moderním
nábytkem můžete vytvořit vizuálně dokonalý přechod z kuchyně
do dalších místností, jako je obývací pokoj nebo jídelna.

1
2

1 Nástěnná skříňka z ARTWOOD
vlašský ořech kuba vytváří perfektní
prodloužení kuchyně v obytném
prostoru. Otevřené přihrádky jsou
díky integrovanému osvětlení
stylovým lákadlem pro oči.
2+3

Dostatek úložného prostoru
a praktická odkládací plocha:
tato nízká skříňka nabízí nejen
dostatek místa pro vaši televizi.

3

Perfekt abgestimmter
Wohnbereich
Intelligent geplanter
Hauswirtschaftsraum

Nolte

LIVING

Zjistěte více o Nolte LIVING:
30
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ARTWOOD

Harmonická
přirozenost.

VÍCE
INFORMACÍ:

32

33

PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK

Směs materiálů
zvláštního druhu.

VÍCE
INFORMACÍ:

34
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PORTLAND / TAVOLA

PŘIROZENĚ ÚTULNÉ
Co pro působivou kombinaci: PORTLAND v barvě pravý cement safírově
šedá společně s půvabným TAVOLA v barvě dub pinot působí velmi elegantně,
hodnotně a efektně. Extravagantním prvkem je otevřená skleněná police
a osvětlení. Kuchyňský ostrůvek působí jako by byl „z jednoho kusu“ s pracovní
deskou v barvě cement safírově šedá a samostatné trouby vestavěné nad
pracovní deskou upoutávají pozornost a zároveň jsou praktické.

1

1 Všechno jiné než „typické pro kuchyně“:
Tmavé skleněné police, jasně osvětlené.
2
36

2 Ručně nanesený povrch z pravého cementu
dělá z každého čela unikát.

PORTLAND Cement safírově šedá
TAVOLA Dub pinot
PRACOVNÍ DESKA Cement safírově šedá

KÜCHENFRONT
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Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT
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Qualität

Die Kom

25

37

DESIGN SE POTKÁVÁ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
S Matrix 900 Nolte Küchen udává standardy designu a vytváří ještě plynulejší přechod do obývací
oblasti: Díky velmi malému soklu ve spojení s rozměrem korpusu 900 mm vedle ideální pracovní výšky
s velkým úložným prostorem nabízí i zcela nový design kuchyně.

UMĚNÍ VYNECHÁNÍ
„S MatrixArt 900 je to možné i bez úchytek:
Úchytky integrované v korpusu činí kuchyň
ještě více grafickou a přímočarou.
Úplně nová dimenze architektury kuchyní.“

Eva Brenner, Dipl.-Ing. bytová architektura, známá z německého TV pořadu
„Zuhause im Glück“ (Šťastný domov).

38
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1

2

ÚCHYTNÁ LIŠTA 560 Vzhled nerezové oceli

PLUS

PERFEKTNÍ DO
NEJMENŠÍHO DETAILU
PLUS Platinově šedá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

KÜCHENFRONT

Malá místnost se šikmou střechou?
S Matrix 900 žádný problém! Náš praktický rozměr
korpusu 900 mm vám poskytne maximální úložný
prostor i v menší kuchyni. Světlé čelo PLUS platinově
šedá soft matná je půvabně střídmé a harmonicky
zapadá do designu místnosti.

1 Chytrá detailní řešení z hlediska
úložného prostoru jsou rozhodující!
2 Dokonalá integrace: kompaktní mycí
centrum s myčkou a tříděním odpadu.

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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PERFEKTNĚ VYUŽITÝ ÚLOŽNÝ
PROSTOR DÍKY MATRIX 900
Dostatek místa ve skříňkách: u Nolte Küchen je většina rozměrů díky
Matrix150 založena na 150 mm. Z toho vedle standardní výšky
korpusu 750 mm vyplývá výška spodní skříňky 900 mm: Matrix 900.
To nabízí o 20 % více úložného prostoru, což je bezkonkurenční
výhoda zejména v malých kuchyních.

+20 %

OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ PROSTORU
Mimochodem: Nolte Küchen nabízí vždy správné řešení i pro
šikmé střechy – ať už s Matrix 900, nebo se standardní výškou korpusu
s nízkou výškou nadezdívky.

42

43

1

PORTLAND / PLUS

PRAKTICKÁ OBÝVACÍ KUCHYNĚ
PRO CELOU RODINU
Dostatek úložného prostoru, spousta pracovní plochy a velkorysý
jídelní stůl dělají z této kuchyně centrální místo pro celou rodinu.
Zároveň byl při plánování kladen velký důraz na kvalitní materiály:
to dokazuje PORTLAND z pravého cementu a PLUS z vrstveného
materiálu s povrchem Antifingerprint.

2

3

1 Velké zásuvky a výsuvy nabízí dostatek
přehledných úložných prostor.
2 Dveře nástěnných skříněk se otevírají
směrem nahoru, aby se ušetřilo místo,
a úložný prostor je tak snadno přístupný.
3 Ať už se jedná o velkou chladničku,
nespočet elektrických spotřebičů
nebo prostě jen spoustu úložného
prostoru, vše zde má své místo.
Dalším vizuálním vrcholem je vertikálně
integrované osvětlení.
44

PORTLAND Cement antracit
PLUS Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Cement antracit

KÜCHENFRONT

ECHT

ZEMENT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

25
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1

LUCCA

DESIGN CEMENTU
K DOKONALOSTI
Jste nadšeni aktuálním designem cementu, ale nechcete investovat do
originálního materiálu? Pak je pro vás tou správnou volbou čelo LUCCA!
V barvě antracit a v kombinaci s jádrovým bukem vznikne kuchyně
s vyváženým kontrastem. Protože se u čela jedná o autentickou reprodukci,
je zajištěn dostatečně velký rozpočet pro další vybavení vaší kuchyně –
a to, aniž byste se museli zříci vynikajícího designu.

2

1 Klasická rohová skříňka s karuselem perfektně
využije každý úhel vaší kuchyně.

25

46

25

LUCCA Cement antracit
PRACOVNÍ DESKA Jádrový buk

KOMBINACE ÚCHYTEK 848
Vzhled titanu kartáčovaný

2 Hodně místa ve skříňkách: Dostatek prostoru
nabízí korpus hlubší o 15 cm než obvykle.
Zásuvky mohou být dokonce i pod indukčními
varnými deskami.

+32 %

věší úložný prostor
47

PLUS / LUCCA

Když se kuchyně a obývací pokoj
spojí v jeden celek.

VÍCE
INFORMACÍ:
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1

STONE

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU
Přírodní povrchy a materiály jsou u STONE v barvě betonu
působivě kombinované s okolím v barvě dub cesmínový. Design
betonu je netradiční designový prvek a pokračuje jako dekor
i uvnitř skříněk – tato průběžnost existuje jen u společnosti Nolte
Küchen. U působivého a zajímavě naplánovaného pultového
prvku se velmi dobře uplatní kombinace nejvýraznějších dekorů.

2

1 Čistá harmonie venku i uvnitř, kterou nabízí jen
Nolte Küchen: Betonový dekor pokračuje uvnitř skříněk.

KOMBINACE ÚCHYTEK 849
Vzhled nerezové oceli
50

2 Praktické příslušenství a zároveň světelný zdroj:
relingový systém s osvětlením.

STONE Beton
OKOLÍ Dub cesmínový

25

100
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1

STONE

ZREDUKOVÁNO NA
TO PODSTATNÉ
Zde vidíte, jak můžete konsekventní souhrou černé
a bílé vytvořit působivou kuchyň. Čelo STONE v barvě
beton bílý nabízí vynikající protipól k černým prvkům.
Osvětlené úchytky MatrixArt a regály s integrovaným
osvětlením dosazují působivé akcenty v této jinak
puristické kuchyni.

2

1 Pod varnou deskou je připraveno místo pro
všechno, co musíte mít rychle po ruce.
2 Ve spojení se tenkými pracovními deskami se
tato kuchyně bez úchytek velmi dobře uplatní.
3 Regály s integrovaným osvětlením přitahují
pozornost – především v černé.

3
52

STONE Beton bílý

25

53

1

FLAIR / FERRO

SKUTEČNÝ UPOUTÁVAJÍCÍ PRVEK
FLAIR černý soft matná s hranou v designu mosazné představuje dráždivou kombinaci s FERRO v corten oceli, která byla vybrána pro vestavěné
skříňky. Také obložení výklenků a stěn je ze stejného materiálu. Kuchyně,
která vyčnívá z davu. Osvětlené úchytky MatrixArt a odsazené hrany
v designu mosazné vám poskytnou téměř nadnesenou lehkost a působivou
prezentaci.

2

1 V ukončení spodní skříňky MatrixArt 900
mohou být uschovány malé potřeby.
KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
en

in Sach
petenz

Qualität

Die Kom
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KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

12

FLAIR Černá soft matný / těsnicí hrana design mosazné
FERRO Corten ocel
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

2 Hrany v designu mosazné dosazují působivé
akcenty a v kombinaci s osvětlenými
úchytkami působí velmi kvalitně.
55

SOFT LACK

MÁLO PROSTORU –
DOSTATEK MÍSTA V KUCHYNI
Tato kuchyně nabízí optimální využití dostupného prostoru díky
praktickému uspořádání do tvaru písmene U. Kombinace skládající
se ze SOFT LACK Sahara soft matná a pracovní desky i obložení
výklenku v barvě dub stříbrný grafit vytváří hřejivou atmosféru.
Police směřující do obývacího pokoje tvoří dokonalý přechod
a nabízí další úložný prostor.

1

2

1 Pracovní deska zasahuje do
okenního výklenku a nabízí tak
další zastavěnou plochu.
2 Žádný kout nezůstane nevyužitý –
použití rondelové skříňky poskytuje
optimální úložný prostor i na jinak
obtížně přístupných místech.
56

KÜCHENFRONT

KOMBINACE ÚCHYTEK 848
Vzhled titanu kartáčovaný

SOFT LACK Sahara soft matná
PRACOVNÍ DESKA Dub stříbrný grafit

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25
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1

1 Boční vestavná pečicí trouba není
z obývacího prostoru vidět. Praktická
lékárnička se spoustou úložného prostoru
je dokonale vizuálně integrovaná.
2 Modul ventilátoru místo krytu odtahu –
díky tomuto chytrému plánování
zůstávají elektrické spotřebiče v této
kuchyni zcela skryté.

2

SOFT LACK

SOFT LACK Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Cement antracit

ŽÁDNÁ KUCHYNĚ NA PRVNÍ POHLED
Tato kuchyně nenápadně splývá s obývacím prostorem a je téměř nepoznatelná.
Díky chytrému plánování má však všechny atributy moderní kuchyně –
ale jen na druhý pohled.

58

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

12

59

FEEL

Pozoruhodně
vysoká kvalita.

VÍCE
INFORMACÍ:
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61

1

PLUS / MANHATTAN

TENDENČNÍ BARVA ŠEDÁ
V NEJKRÁSNĚJŠÍCH ODSTÍNECH
Více než snadno udržovatelné: PLUS šedý křemen soft matný přesvědčí svým
vrstveným materiálem s povrchem Antifingerprint. Praktický, krásný design:
I bočnice u závěsných skříněk, spodních skříněk a kuchyňského ostrůvku se skládají ze stejného, lehce udržovatelného materiálu. V kombinaci s MANHATTAN
dub cesmínový se zde prezentuje kuchyně s jednoduchým designem, který je
podpořen působením otevřené police. Celkový dojem perfektně završuje
pracovní deska v barvě šedý křemen PRO.

1 Otevřená police vždy zajistí útulnost
a nabízí prostor pro individualitu.
KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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25

25

PLUS Šedý křemen soft matný
MANHATTAN Dub cesmínový
PRACOVNÍ DESKA Šedý křemen PRO

ÚCHYTNÁ LIŠTA 561
Černá eloxovaná

2 Police spodní skříňky se zásuvkami
v MANHATTAN dub cesmínový nabízí
velký úložný prostor a kuchyňský
ostrůvek působí s útulnou lehkostí.

2
63

1

ALPHA LACK

DOSTATEK PROSTORU
V MÍSTNOSTI
Navzdory svým kompaktním rozměrům nabízí tato
kuchyně velkorysý prostorový pocit. Kromě toho,
že se upustilo od klasických úchytek, k tomu přispívá
i to, že se nepočítalo s bočními a přístrojovými
skříňkami do výšky stropu.

2

1 S Nolte Küchen je možné snadno
zařídit i předsíň.

3

2 Hřejivý dekor pracovní desky v barvě
dub barriqué kontrastuje se světlým
vzhledem čel a harmonicky pokračuje
jako ochrana proti stříkání na stěně.
3 Čistá ergonomie: Myčka nádobí
nad pracovní deskou šetří záda.

ALPHA LACK Bílý vysoký lesk
PRACOVNÍ DESKA Dub barriqué

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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25

65

TITAN

Grafická průzračnost
v dokonalém rámci.

VÍCE
INFORMACÍ:

66

67

1

2

VŠECHNO SCHOVANÉ – VEDLE KUCHYNĚ
Kterou technickou místnost byste chtěli mít? To přirozeně zcela závisí na nabízeném prostoru
a vašich osobních požadavcích. Někteří ji přednostně využívají jako odkládací místnost pro
domácí potřeby, jiní z ní udělají krásnou převlékací místnost s početnými zásuvkami,
ve kterých je dost místa. Zcela podle vašeho přání. Nebo vytvořte perfektní dělicí prvek:
Na jedné straně funkční technická místnost se vším, co k tomu patří, a na druhé straně
atraktivní oblast předsíně se šatnou a závěsnou skříňkou jako komodou – na které své místo
najdou například i klíče.

68

1 Chytře uděláno: Šatna jako dělicí prvek nabízí
mnoho místa.
2 Malá závěsná skříňka jako komoda: Ideální pro
maličkosti všedního dne.

Perfekt abgestimmter
Wohnbereich
Intelligent geplanter
Hauswirtschaftsraum

Nolte

LIVING

Nejrychlejší cesta
k inteligentně naplánované
a smysluplně zařízené
technické místnosti.
Informace ke stažení.
69

1

2

GLAS TEC PLUS

KUCHYNĚ PLNÁ VYCHYTÁVEK
Černobílá kombinace je skutečná klasika. GLAS TEC PLUS je více:
skutečná pastva pro oči. Tuto pastvu pro oči zajišťují kvalitní čela
z pravého skla rovněž i designová prosklená dvířka s hliníkovým
rámem v černé matné nebo také černé úchytky MatrixArt.

1 Upoutávající prvek: Kvalitní žulový dřez
a výklenek v dekoru „Rusty-Steel“.
2 Rohové řešení spodní skříňky se zdvihacím
sloupkem vyjede stisknutím tlačítka.

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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25

GLAS TEC PLUS Bílá vysoký lesk
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

3 Dostatek prostoru pro vaření a skladování
díky pracovní ploše přístupné z obou stran.

3
71

GLAS TEC PLUS

SVĚTLO JE NÁLADA
Světlo v kuchyni nevytváří jen útulnou atmosféru nebo nedosazuje jen
akcenty, ale také zajišťuje dobrý pocit. Moderní technika LED přitom
vytváří měkké světlo, které lze jednoduše přizpůsobit příslušné náladě
nebo denní době pomocí dálkového ovládání či mobilní aplikace.
Osvětlená úchytka MatrixArt tak vytváří zvláštní prostředí a stylově
podtrhuje liniové vedení kuchyně. A také integrované osvětlení
závěsných skříněk zajišťuje správnou náladu!

2

1 Integrované osvětlení závěsných skřínek přispívá
ke zvláštnímu náladovému osvětlení.

3

2 Úchytky MatrixArt jsou osvětlené.
3 Náladové osvětlení můžete podle přání jednoduše
nastavit dálkovým ovládáním nebo mobilní aplikací.

1
72

Udělejte své osvětlení chytřejším!
Světlo ve vaší kuchyni Nolte můžete jednoduše
řídit prostřednictvím aplikace a Bluetooth.
73

1

2

3

1 Černý dřez s černou baterií perfektně zapadá
do celkového obrazu.
2 Výsuvy s vnitřními zásuvkami nabízí mnoho
úložného prostoru.
3 Také pracovní deska o tloušťce 25 mm v černé PRO
se zcela zapojuje do celkového designu.
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TITAN / FEEL

KUCHYNĚ S CHARISMATEM
Decentní výbrus TITAN grafit objevíte pouze při
bližším zkoumání – na první pohled působí jednobarevně
a v kombinaci s FEEL v barvě platinově šedá velmi
konzistentně. Také tato kombinace může mít zcela zvláštní
charisma – k tomu velkým dílem přispívá i osvětlení
na závěsných skříňkách a policích i v úchytkách.

TITAN Grafit
FEEL Platinově šedá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom
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in Sach

25
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1

1 Design v detailu: Baterie a dřez jsou kompletně černé.
2 Útulný charakter podtrhuje jemně zaoblená kombinace
úchytek ve vzhledu nerezové oceli.

2

MANHATTAN UNI / MANHATTAN

ČERVENÁ HENNA A DUB
CESMÍNOVÝ V PERFEKTNÍ HARMONII
Přivítejte skvělý pocit pohody: MANHATTAN UNI v barvě červená henna
s MANHATTAN v barvě dub cesmínový vyzařuje harmonii a příjemnou atmosféru.
Elektricky lze nastavit výšku kuchyňského ostrůvku a tak ji přizpůsobit tělesné
výšce – práce v kuchyni je potom pohodlnější. Střídající se závěsné skřínky
a otevřené police se prezentují jako vkusný stylový prvek.
76

MANHATTAN UNI Červená henna
MANHATTAN Dub cesmínový

25

25

KOMBINACE ÚCHYTEK 836
Vzhled nerezové oceli
77

SOFT LACK

SVĚŽÍ BARVA PRO
DOBROU NÁLADU
SOFT LACK v avokádovém odstínu kombinovaný
s arktickou bílou soft matnou zajistí jarní náladu
při vaření. Přesto nevyzařuje jen lákavou svěžest,
stoprocentně je také plně funkční a nabízí velký
úložný prostor. Otevřený koncový regál u kuchyňského ostrůvku a pracovní deska 12 mm v arktické
bílé s povrchem PRO navíc podtrhují jarní lehkost.

1
78

1 Inteligentní rohové řešení zajistí
dostatečně velký úložný prostor.

ÚCHYTNÁ LIŠTA 560
Vzhled kovu

SOFT LACK Arktický bílý soft matný
SOFT LACK Avokádová jemně matná
PRACOVNÍ DESKA Arktický bílý PRO

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT
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Qualität

Die Kom
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PŘESNĚ K ŽIVOTU V KUCHYNI – MATRIX 150
Jednoduše, logicky a jasně: Matrix 150 je námi zavedený a exkluzivní rastrový rozměr. Je založen na velmi jednoduché
a srozumitelné rozměrové logice, ve které jsou všechny šířky, výšky a částečně i hloubky dělitelné 150 mm.
A tak je zajištěno, že lze perfektně integrovat elektrické spotřebiče všech hlavních výrobců.

CHYTŘE PLÁNOVANÉ
VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE
Pečení, vaření v páře, rozmrazování, dokonce i vaření
kávy – s vysoce kvalitními vestavnými spotřebiči
a chytrým plánováním je vše mnohem příjemnější. Také
u spotřebičů ergonomicky namontovaných ve výšce
očí nemusíte u kuchyní Nolte díky rozměrovému rastru
Matrix 150 používat rušivé přechodové nebo krycí lišty.
Všechny spotřebiče jsou čistě integrované. To samozřejmě platí nejen po trouby, ale také pro parní trouby,
vestavné kávovary nebo dokonce i pro vyhřívanou
zásuvku.

80

81

SOFT LACK / LEGNO

ÚTULNOST S OSOBITÝM
NÁDECHEM
SOFT LACK v hluboké modré společně s LEGNO
v barvě dub šampaňské působí elegantně a zároveň
útulně. Centrální ostrůvek nabízí dostatek úložného
prostoru a velkou pracovní plochu – současně tvoří
perfektní oddělující prvek obytné oblasti.

1

2

SOFT LACK Hluboké modré soft matný
LEGNO Dub šampaňské
1 Skvěle organizované:
Vnitřní organizér jako pravé
dřevo DUB.
KÜCHENFRONT

2 Nadčasový kontrast:
vynikající kombinace různých
barev a materiálů.
82

KOMBINACE ÚCHYTEK 845
Vzhled nerezové oceli

ECHT
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Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT
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Die Kom
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NOVÁ KLASIKA –
DECENTNÍ
ELEGANCE
Tradice se setkává s modernou.
Elegance se spojuje s charakterem:
NOVÁ KLASIKA se prezentuje jako
inspirující kombinace moderního
a osvědčeného, která vytváří zcela jedinečný design. Citáty Art Deco najdete
zde, stejně jako architektonické prvky.
Společně s mnoha dalšími detaily
vytváří elegantní a nevtíravý styl.
Budete fascinováni zcela novým
a neobyčejným designem.

84

85

1

TORINO LACK

PŘÍMOČARÉ STRUKTURY
S PŘÍJEMNÝM
CHARAKTEREM
Jemná souhra tvaru, barvy a povrchu. Mezi nostalgií
a postmodernou: Dotek zlatých dvacátých let se
atraktivním způsobem spojuje se současností a vytváří
kuchyni, která svou přímočarostí a elegancí představuje
stylový projev. Uklidňující šedé odstíny čel v lava soft
matné a vysoce kvalitní a půvabné zásuvky z masivního dřeva jsou stylově zdůrazněny vzhledem prosklené
skříňky, úchytek a baterií v barvě manganbronz.

2

1 Úchytky dovedně nastavují designové
akcenty v okouzlujícím světě Art Deco.
2 Exkluzivní design tvoří kvalitní zásuvky
v dubu pinot, dýha.
KÜCHENFRONT

ÚCHYTKA 208
Manganbronz
86

TORINO LACK Lava soft matný
PRACOVNÍ DESKA Mramor, hnědá

ECHT
LACK
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Qualität

Die Kom
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TORINO LACK / LEGNO

STYLOVÁ ČERNÁ
TORINO LACK vynikne i v černé. Stylistika a design jsou
přitom zvlášť působivé a decentní, ale oko vždy objeví nové
zajímavé detaily. Obzvláště když police spodní skříňky
se zásuvkami z masivního dřeva v barvě dub šampaňské
nastaví teplé barevné akcenty.

1

2

1 Stylové do nejmenšího detailu:
Elegantní řeč tvarů úchytek.

TORINO LACK Černý soft matná
LEGNO Dub šampaňské
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz
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in Sach

Qualität

Die Kom
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2 Teplo vnáší police spodních skříněk
se zásuvkami z masivu v barvě dub
šampaňské.

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

ÚCHYTKA 9AA
Černá
89

1

2

TORINO LACK

FASCINUJÍCÍ SVĚT
KONTRASTŮ
Kombinace čela TORINO LACK v bílé s pracovní deskou
v černé PRO vytváří dráždivý kontrast, který rozhodujícím
způsobem ovlivňuje celkový charakter této kuchyně.
Vzhled završují zajímavé detaily, jako police s prvky zásuvek
pro sypké potraviny a křížovými vložkami v dubu barolo.
Společně se spodní skříňkou s místem na vaření v designu
zásuvek na sypké potraviny vytvoříte samostatný celkový
dojem s nádechem individuality a osobnosti.
90

KOMBINACE ÚCHYTEK 835
Manganbronz

TORINO LACK Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

1 Dotek nostalgie:
Nádoby na sypké potraviny v polici
spodní skříňky.
2 Stylisticky perfektní:
Kombinace úchytek v manganbronz.

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

40
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SOFT LACK / LEGNO

MODERNÍ PŘIROZENOST
Jestliže se bílé, moderní čelo setká s přirozeným vzhledem
dřeva, pak vytváří zvláštní pocit čistoty a živosti. Tak jako
u kombinace SOFT LACK v bílé soft matné a LEGNO
v dubu šampaňském. Liniové vedení úchytek MatrixArt
přispívá k tomu, že vás tato kuchyně i přes svou otevřenost vždy přesvědčí jasnou strukturou a konsekventní
přímočarostí.

SOFT LACK Bílá soft matná
LEGNO Dub šampaňské
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

in

Sachen

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

12

1

2

1 Prosté a úchvatné – bíle lakované
čelo působí jednoduše a perfektně
se hodí k čelu z pravého dřeva
v dubu šampaňském.
2 Vertikální liniové vedení úchytné lišty
představuje zvláštní designový prvek
a zdůrazňuje přímočarost kuchyně.
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NOVA LACK

Přirozená krása se snoubí
s lesklým designem.

VÍCE
INFORMACÍ:

94

95

TAVOLA / PLUS

Útulnost v
novém rozměru.

VÍCE
INFORMACÍ:

96
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1

FOCUS

KLASIKA V NOVÉM
VZHLEDU
Bez ozdob, lehce, téměř puristicky působí štíhlý design
rámu čela FOCUS. Tato kuchyně působí trošku americky
kvůli bloku kuchyňské skříňky, který přerušuje zadní řadu.
Osvětlené prosklené skříňky jako spodní skříňky otevírají
ostrůvek směrem k obytnému prostoru. Vítejte!

2

1 Nabízí spoustu úložného prostoru:
závěsné skříňky do výšky 105 cm.
2 Díky dobře organizovaným zásuvkám
a osvětleným výsuvům budete mít
dobrý přehled.

ÚCHYTKA 317
Vzhled nerezové oceli
98

FOCUS Platinově šedá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

25

25
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1

PORTO

TRADICE S MODERNÍM DESIGNEM
S PORTO bílá soft matná si snadno splníte sen o venkovské kuchyni.
Charakteristický fasetový vzhled čel je přitom zároveň stylový a nadčasový.
Integrovanáknihovna a klasická skříňka na nádobí s elegantními vitrínovými
dvířky přebírají designový styl čela. Vhodné lištové profily podtrhují vzhled
venkovského domu a smysl pro detail.

2

1 Nově vymyšlená klasická skříňka
na nádobí – tento příborník poskytuje
další úložný prostor.
2 Vitrína svým fasetovým výbrusem
navazuje na designový styl čela.

PORTO Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Mramor bílý

40

ÚCHYTKA 209
Design nerezové oceli

100

101

1

WINDSOR LACK

KLIDNÉ MÍSTO V TRADIČNÍM
VENKOVSKÉM STYLU
WINDSOR LACK Lava soft matný se prezentuje jako tradiční
venkovská kuchyně. Svými charakteristickými stylovými prvky
je skutečným lákadlem pro milovníky nostalgických kuchyní,
kteří se však nechtějí obejít bez praktického komfortu.

2

1 Otevřený koncový regál police
opticky uvolňuje sestavu nástěnných
skříněk a nabízí snadný přístup například
k nádobí nebo kořenkám.

WINDSOR LACK Lava soft matný
PRACOVNÍ DESKA Čedič

2 Díky Matrix 150 je dokonce možné
mít funkční zásuvku přímo pod indukční
varnou deskou.
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

102

40

ÚCHYTKA 204
Design nerezové oceli
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PŘEHLED VŠECH MOŽNOSTÍ

MANHATTAN UNI

Zde se rychle zorientujete: Na následujících stránkách najdete všechna čela
z našeho rozmanitého programu, která jsou vyrobena v inovativním rastrovém
rozměru Matrix150 a vybavena úchytkami podle vašeho výběru – přehledně
seřazená podle cenových skupin.

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom

LAKOVANÝ LAMINÁT

Arktická bíla

Bíla

Pro lakovaný laminát je charakteristický mimořádně hladký design
a optimální odolnost. Čela jsou vyrobena z jedné desky z aglomerovaného dřeva, jenž byla nalakována v rámci výrobního procesu.
Zcela podle vkusu, vysoce lesklá nebo soft matná.

MANHATTAN

Magnolia

Sahara

Platinově šedá

Šedý křemen

Grafit

Olivová

Levandule

Červená henna

Cement
šedý achát

Cement
antracit

Beton

Čedič

LUCCA

en

in Sach

VRSTVENÝ MATERIÁL
Vysoce kvalitní povrch z vrstveného materiálu soft matný s povrchovou úpravou Antifigerprint, která se vyznačuje velmi vysokou
odolností.
KÜCHENFRONT

SCHICHT

Kiruna bríza

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Dub chalet

Sopečný dub

Dub
grafit stříbrný

Dub nero

Cement
afírově šedá

ARTWOOD

PRAVÝ LAK

ECHT
LACK

Dub cesmínový

STONE

Vysoce lesklá čela s pravým lakem jsou několikrát přelakována
a poté vyleštěna, aby bylo dosaženo uzavřeného a obzvláště
hladkého povrchu. Vedle vysoce lesklých čel jsou k dispozici čela
se soft matným pravým lakem. Poslední zaujme svou zajímavou
haptikou.

PRAVÉ SKLO

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS

Čela z pravého skla – luxusní a útulná. Na vysoce kvalitní podkladový materiál je nalepena plochá, zezadu natřená tabule bezpečnostního skla. Prosklené čelo s maximální odolností dodává kuchyni
moderní transparenci a rozlehlost.

petenz

Qualität
pete

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität

en

nz in Sach

Die Kom

Větev dub
přírodní

Die Kom

en

in Sach

Divoký dub
rustikální

Vlašský ořech
royal

Vlašský ořech
kuba

Dub opalovaný

Beton bílý

FEEL

TITAN

PRAVÉ DŘEVO

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

Dřevo jako původní a čistý přírodní výrobek poskytuje teplo a bezpečí. Přirozené kolísání barvy a struktury, které je patrné ve struktuře,
je součástí dřeva. Přírodní materiál použitý v kuchyni s vysoce kvalitním řemeslným zpracováním jí propůjčuje šarm a charakter.

en

in Sach

Qualität

Die Kom

PRAVÝ KOV

KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
petenz

Čela z pravého kovu dodávají kuchyni charakteristickou autentičnost:
na základ desky z aglomerovaného dřeva je naneseno několik
vrstev směsi kovových částic, pryskyřice a barvy, které jsou zalité
bezbarvým lakem. Výsledek navíc přesvědčí magnetickým účinkem.

Arktický bílý
soft matný
KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom

en

in Sach

Bílá
soft matná

Magnolia
soft matná

Sahara
soft matná

Lava
soft matná

Platinově šedá
soft matný

Šedý křemen
soft matný

LUX

Perleť

Grafit

METAL

en

in Sach

Qualität

Die Kom

VÍCE
INFORMACÍ:

PRAVÝ CEMENT

KÜCHENFRONT

ECHT

ZEMENT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom
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Neobvyklého dojmu z tohoto povrchu je dosaženo nepravidelnými
prohlubněmi v desce z aglomerovaného dřeva. Poté se ručně natírá
cementem, křemičitou hlínou a barevným lakem a dodatečně se
zapečeťuje bezbarvým lakem. Robustní krása pro obzvláště kontrastní
kombinace.

Arktický bílý
vysoký lesk

Bílá
vysoký lesk

Magnolia
vysoký lesk

Sahara
vysoký lesk

Lava
vysoký lesk

Platinově šedá
vysoký lesk

Šedý křemen
vysoký lesk

Šedá ocel

Měděný oxid

105

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

PLUS

Bílá
soft matná

ECHT
LACK
petenz

Qualität

Die Kom

Platinově šedá
soft matný

Šedý křemen
soft matný

Grafit
soft matná

KÜCHENFRONT

Bílá
vysoký lesk

ECHT
LACK
petenz

Magnolia
vysoký lesk

VEGAS

Nerezová ocel
broušená

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
nz
Kompete

en

in Sach

Qualität

Die

Manganbronz
broušený

Bílá

METALL
petenz

KÜCHENFRONT

Bílá
soft matná

ECHT
GLAS
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Černá / Hrana
design nerezové
oceli

Černá / Hrana Černá / Hrana
design mosazné sopečný dub

petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Magnolia
vysoký lesk

Sahara
vysoký lesk

Magnolia
vysoký lesk

Sahara
vysoký lesk
KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

Corten ocel

GLAS TEC PLUS

ELEGANCE

Bílá
vysoký lesk

en

in Sach

Qualität

Die Kom

SIGMA LACK

Bílá
soft matná

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Platinově šedá
vysoký lesk

Šedý křemen
vysoký lesk

Grafit
vysoký lesk
KÜCHENFRONT

TAVOLA

Dub pinot

Bílá
vysoký lesk

Platinově šedá
soft matný

ECHT
LACK

Bílá / Hrana
Bílá / Hrana
design mosazné sopečný dub

Bílá
vysoký lesk

FERRO

Modrá ocel

Magnolia

PORTO

Platinově šedá
soft matný

en

in Sach

Qualität

Die Kom

FLAIR

Bílá / Hrana
design nerezové
oceli
106

KÜCHENFRONT

ECHT

Bílá
vysoký lesk

ECHT
LACK

Šedý křemen
soft matný

NOVA LACK

Arktický bílý
vysoký lesk

VENTA

FOCUS

Bílá
soft matná

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

ALPHA LACK

Arktický bílý
vysoký lesk

Černý
soft matná

TREND LACK

Arktický bílý
vysoký lesk

in

Sachen

ECHT

ZEMENT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Černá noc
vysoký lesk

PORTLAND

Cement
safírově šedá

Dub barolo

Hluboké modré
vysoký lesk

Cement
šedý achát

Cement
antracit

GLAS TEC SATIN

Bílá
KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

LEGNO

Dub
šampaňské

Dub
trüffel

Dub
sepia
107

Harmonicky
v každé
kombinaci.

Bílá

Barva je
inspirace, stimulace, kreativita.
Barva je život.
A nabízí téměř nekonečně
mnoho možností k individualizaci.
Teplé odstíny působí povzbudivě,
chladnější barvy působí spíše
uklidňujícím dojmem.
Tón v tónu vytváří harmonii,
dobrý kontrast naproti tomu
vzrušující akcenty.
Zkrátka: Nic neovlivňuje atmosféru
místnosti více než barva.
Odhalte v tomto smyslu
naši koncepci barev –
objevte přesně svou kuchyni.

Sahara

Lava

Magma

Avokádová

Arktický
bílý

Soft Lack

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
pet

hen
enz in Sac

t

Qualitä

Die Kom
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Magnolia

Torino Lack

Olivová

Kručinková
žlutá

Curry

Červená
henna

Šípková

Platinově
šedá

Šedý křemen

Grafit

Černá

Hluboká
modrá

Frame Lack

Borůvková

Opal

Windsor Lack

Pravý lak pro moderní a ušlechtilou
atmosféru ve vaší kuchyni.

109

UVNITŘ STEJNĚ PERFEKTNÍ JAKO ZVENČÍ –
NAŠE DEKORY KORPUSŮ
Ať už si vyberete kteroukoli z našich kuchyní: dokonalá je pouze tehdy, když
splňuje nejvyšší standardy kvality i za čely. Pro jednotný celkový vzhled jsou
proto korpusy všech kuchyní, které vyrábíme, ve stejném dekoru zvenku i zevnitř –
nejen v odstínech dřeva, ale i ve všech jednobarevných provedeních.

Větev dub přírodní

Dub chalet

Sopečný dub

Vlašský ořech royal

Arktická bíla

Platinově šedá

Šedý křemen

Grafit

To, co vás zaujme na první pohled,
vás bude přesvědčovat každý
den znovu: harmonie a dokonalost,
které pokračují i uvnitř skříně.

Bílá premium

Magnolia

Sahara

Beton

TĚSNÉ JE TĚSNÉ

Bílá premium lesklá
110

Magnolia lesklá

Sahara lesklá

U Nolte Küchen to můžete brát
doslova: dvířka s těsnicí hranou se
zavírají tak dokonale, že do
vnitřního prostoru skříňky proniká
málo prachu.
111

PŘIROZENÝ ŠARM NEBO CHLADNÁ ELEGANCE –
PRACOVNÍ DESKY V DESIGNU KAMENE,
JEDNOBAREVNÉ NEBO V DESIGNU DŘEVA
Pokud je kvalita správná, rozhodující je design. U našich pracovních desek to znamená: Máte volný výběr.
Jasná jednobarevná provedení dodávají kuchyni eleganci, realistický design kamene poskytuje celé místnosti strukturu.
Pro ty, kteří dávají přednost teplé a útulné atmosféře v kuchyni, vede již dlouho cesta k pracovní desce s designem dřeva.
Vyberte si z různých dekorů podle svého vkusu, samozřejmě vždy ve vysoké kvalitě a s nejvyššími designovými standardy.

40

25

12

Arktická bíla PRO

40

25

12

Cement antracit

40

25

12

Šedá ocel

40

25

25

Corten ocel
112

25

12

Bílá premium PRO

40

25

12

Platinově šedá

40

40

25

40

25

12

Beton bílý

40

40

25

25

12

25

Měděný oxid

40

12

25

25

Terrazzo Bianco

25

40

25

Beton

Terra Nova

Černá PRO

12

40

Šedý křemen PRO

Steel

Břidlice java

40

40

40

12

40

25

Cement safírově šedá

25

40

25

Grafit PRO

Titan perleť

40

25

40

Terra Mare

Čedič

40

12

25

Mramor bílý

12

Pravý sklo bílé

40

25

40

25

12

Cement šedý achát

40

25

Titan grafit

12

40

25

Přírodní kámen antracitová

25

12

Mramor šedý

12

Pravý sklo šedý křemen

40

25

Mramor hnědá

12

Pravý sklo šedý křemen

40

25

Kiruna bríza

40

25

Stříbrný jasan

40

25

Jádrový buk

40

25

12

Větev dub přírodní

40

25

12

Divoký dub rustikální

40

25

Dub chalet

40

25

Kansas oak hrubě řezaný

40

25

Sopečný dub

40

25

Dub cesmínový

40

25

40

Dub castell

40

25

Dub grafit stříbrný

12

Vlašský ořech royal

40

25

25

12

Vlašský ořech kuba

40

25

Dub barriqué

40

40

Naplavené dřevo

40

Rustica tmavé

25

Jasan mokka
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My kitchen
Požádejte svého prodejce
o další informace nebo
si objednejte vydání
„Moje kuchyně“ přímo zde.

My kitchen

For the third consecutive time!

114

VYTVOŘENÍ PROSTORU S NÁPADY
Chcete-li se více zapojit do plánování vaší
nové kuchyně, nabízí vám „Moje kuchyně“
mnoho praktických tipů a námětů, jak co nejlépe
využít stávajícího prostoru. Chcete-li vstoupit
přímo do plánování kuchyně, použijte náš
webový plánovač na
www.nolte-kuechen.com

Optimální kuchyně je vždy přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů.
A tito uživatelé jsou tak rozdílní, jako charaktery a životy příslušných osob.
Tak má čtyřčlenná rodina zcela jiné nároky než domácnost jednoho člověka.
Přitom hrají velkou roli i rozdílné stavební předpoklady.Proto Nolte Küchen
nabízí nespočet nápadů a možností k přesnému uspořádání kuchyně
podle potřeb uživatelů. Začíná to přesným plánováním a pokračuje to až
do nejmenšího detailu. Na následujících stranách se o tom přesvědčíte sami.
115

NAŠE DOKONALÁ KUCHYNĚ
Život v kuchyni zde píše
mnoho krásných příběhů:
Objevte domácí příběhy
šťastných majitelů
kuchyní Nolte.

„Společně s odbornými poradci v kuchyňském studiu jsme sestavili kuchyni,
která nám dokonale vyhovuje. A výsledek si můžete prohlédnout nejen vizuálně,
ale také přesvědčí mnoha inteligentními detaily a nápady, které dělají život
v nové kuchyni opravdovým potěšením.“

LUX / ARTWOOD

DVAKRÁT TAK
PŘESVĚDČIVÉ:
S DESIGNEM
A FUNKCÍ
Každý má jiné představy o své
vysněné kuchyni, která by splňovala
všechna přání. Odborný poradce
v kuchyňském studiu se pak plně
zaměří na vaše individuální
představy.

1

Výsuvné skříňky nabízí perfektně organizovaný úložný prostor až do šířky 1200 mm.
A díky hloubce plánování 750 mm je úložný prostor o 32 % větší než u standardních
spodních skříněk. A to u potřebného místa na stěně většího jen o 150 mm.

2

LUX Šedý křemen vysoký lesk
ARTWOOD Větev dub přírodní
1 Volitelně dostupné vnitřní
osvětlení prezentuje zásuvky
a výsuvy a zajišťuje ještě
lepší přehled.
KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

25

ÚCHYTNÁ LIŠTA 560
Vzhled nerezové oceli

116

2 O 32 % větší úložný prostor
než u standardních spodních
skříněk – umožňuje to
plánovaná hloubka 750 mm.

+32 %

věší úložný prostor
117

Plast

Pravé dubové dřevo

Everything organised
in the kitchen.

POŘÁDEK TVOŘÍ POLOVINU ŽIVOTA V KUCHYNI
„V rámci vnitřní organizace nás naprosto přesvědčila nabídka Nolte Küchen: Počínajíc protiskluzovými rohožemi až k variabilnímu
rozdělení příborů a potřeb v plastu nebo dokonce i ve dřevě budou splněna všechna přání. Rozhodli jsme se pro variantu z pravého
dubového dřeva a vybavili jsme kompletně celou kuchyni – tak má všechno své trvalé místo a zásuvky a výsuvy jsou skvěle organizované.
Barevný odstín dubu se přitom výborně hodí k šedému křemenu čel.“
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Nejrychlejší cesta
k perfektnímu pořádku v kuchyni.
Informace ke stažení:

Pravé jasanové dřevo, černé
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VAŘENÍ:
SPOLEČNÝ ZÁŽITEK
„Jádrem naší kuchyně je společné vaření!
A také při výběru nejvhodnějšího místa vaření byste se měli spolehnout
na zkušenosti plánovače a možnosti kuchyně Nolte: Vše je zde možné,
bez ohledu na to, zda se jedná o indukční varnou desku nebo plyn,
digestoře, vestavěné ventilátory nebo klasické digestoře. Pro to poslední
jsme se nakonec rozhodli, nejlépe vyhovuje naší kuchyni!“

PRO OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ POSTUPY
„Abychom zajistili efektivní procesy v kuchyni, přemýšleli jsme již při plánování o ideálním způsobu práce.
Zde platí: Vzdálenost mezi oblastí chlazení/skladování, vaření a oblastí s dřezem by neměla přesáhnout
dvě délky ramena, ale na druhé straně by také měla nabízet dostatek místa pro dva kuchaře.
Toto bylo v naší kuchyni skvěle realizováno. A tak si při vaření nikdy nezavazíme.“
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1 Integrovaný vestavěný ventilátor.
2 Varná deska se zapustitelnou stolní digestoří.

1

2
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MĚŘÍTKO VŠECH VĚCÍ
„Buďme upřímní: Pokud se nám vaření líbí a vaříme často,
kuchyň by měla být přizpůsobená našim potřebám, a ne naopak.
Neboť jen tehdy může být pro nás práce v kuchyni dlouhodobě
zábavná a radostná. Je dobře, že jsme mohli u Nolte Küchen
ve výšce očí zabudovat nejen troubu, ale dokonce i myčku nádobí.
Téměř zbytečná je zmínka o tom, že jsme si samozřejmě mohli
zvolit i výšku pracovní plochy podle našich přání.“

1

1 Ergonomicky a prakticky: Trouba ve výšce očí.
2 Šetrné pro záda: Myčka nádobí vestavěná nad pracovní deskou.
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ČISTOTA NA DOSAH
„Oba dva velmi rádi vaříme a samozřejmě přitom vždy vzniká spousta
odpadu a špinavého nádobí. Proto je pro nás důležité, abychom po jídle
rychle zase uklidili kuchyň. Velký dřez s dostatečně velkou odkapávací
plochou je velmi dobrým pomocníkem, neboť tak můžeme pohodlně
a rychle umýt i hrnce, které nepatří do myčky nádobí. Z hlediska třídění
odpadu jsme vybrali klasickou variantu pod dřezem, která je přehledná
a ušetří nám zbytečné kroky. A díky závěsnému odpadkovému koši nemusíme
neustále čistit výsuv, protože tady nic nemůže náhodně spadnout dovnitř.“
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CHLAZENÉ, ČERSTVÉ
NEBO TRVANLIVÉ …
„… v naší kuchyni musí být uloženy nejrůznější věci:
Od kuchyňských spotřebičů a nádobí přes talíře
a příbory až po zásoby všeho druhu. Například
v lékárnické skříňce máme všechny potraviny, které
musí být nechlazené stále po ruce. Čerstvé potraviny
najdou své místo ve velké chladničce. Při plánování
jsme se rozhodli pro řešení bez rohů, protože to
je to nejlepší pro náš prostor. Ale samozřejmě jsme
v Nolte Küchen našli spoustu chytrých nápadů
pro rohy, jako například praktické rohy spodních
skříněk LeMans.“

1

1 Praktický a prostorově úsporný:
Rohové řešení se spodní skříňkou
LeMans.
2 Praktický a zázračný úložný prostor:
„klasická“ lékárnická skříňka.
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1

1 Minimální prašnost uvnitř skříňky
zajišťuje těsnicí hrana, která vpředu
uzavírá korpus.
2 Uvnitř stejně perfektní jako zvenčí
nejen pro dřevěné dekory,
ale také pro beton a jednotné barvy.

2

STÁLE HARMONICKÉ
„Tento detail nás přesvědčil: V protikladu k většině jiných výrobců jsou u Nolte Küchen všechny skříňky
v 15 dekorech korpusu stejné zevnitř i zvenčí. Zpočátku to zní banálně, ale má to obrovský vliv na útulnost:
Pro naše závěsné skříňky to znamená, že mají místo klinické bílé barvy i uvnitř dřevěný dekor. Udělá mi to
radost pokaždé, když otevřu skříňku. Dále je zde ještě takzvaná „těsnicí hrana“ na přední straně korpusu.
Ta zajišťuje, že do vnitřku skříňky nebude pronikat prach.“
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KVALITA JE OTÁZKOU DETAILŮ
Neděláme žádné kompromisy v kvalitě. Přísné zkoušky jsou základem pro to, aby vaše
kuchyně fungovala bezpečně a spolehlivě i po mnoha letech používání. To vám také
zaručuje značka GS. Důležitější však pro vás určitě je každodenní zkušenost s vysokou
kvalitou vaší kuchyně Nolte, která se vyznačuje mnoha detaily a speciálními prvky.

V NOLTE KÜCHEN
JE PEVNĚ ZAKOTVENO:
ODPOVĚDNOST
A EKOLOGIE
Ochrana přírodních zdrojů, udržování čistoty ovzduší
a vody a podpora trvalé udržitelnosti. Již léta jsou
to tři důležité pilíře zodpovědného a ekologického
přístupu u Nolte Küchen. Například s moderními
filtračními systémy pro výrobu bez škodlivin nebo
s ekologickými, recyklovatelnými obaly a využíváním
dřeva výhradně jen z udržitelného a odpovědného
lesního hospodářství. Co se týká emisí škodlivin, naše
materiály jasně vykazují hodnoty, které se pohybují
pod zákonnými požadavky. Nejlepší předpoklady
pro zdravé bydlení.
Pro náš závazek vůči životnímu prostředí jsme získali
oficiální potvrzení ve všech důležitých oblastech
prostřednictvím certifikací a zkušebních značek –
na což jsme velmi hrdí. Jako jedni z prvních v této
branži jsme získali certifikaci FSC® a také máme
certifikaci PEFC™.
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Unterstützer der

Eva Brenner,
Dipl.-Ing. bytová architektura,
známá z německého TV pořadu
„Zuhause im Glück“
(Šťastný domov).

Pro život
v kuchyni …
… je výrok, který můžete vzít v kuchyních
Nolte doslova, a který mě jako projektantku
každý den znovu a znovu inspiruje.
Zde najdete všechno, co potřebujete, aby
se splnil váš sen o kuchyni: pro téměř
každý rozpočet, každý požadavek a vždy
v nejlepší kvalitě – made in Germany.

VF-KJ22-CZ
Technické změny vyhrazeny. Kvůli technickým důvodům při tisku a fotografování se mohou jednotlivé barevné odstíny
v tomto katalogu občas nepatrně odlišovat od originálních barev. Ochranný poplatek 5 eur
Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4 | 32584 Löhne | Tel. +49 57 32 899 0 | www.nolte-kuechen.com

