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Jeżeli chcesz mieć oryginalną kuchnię, to moelke kuchnie jest właściwym wyborem.  
Jest to możliwe dzięki świeżemu podejściu, kreatywności realizowanej z pasją i ciągłemu 
rozwojowi nowoczesnego desginu.

Moelke kuchnie są osiągalne – dzięki zastosowanej redukcji i prostocie, termin realizacji 
oraz cena zaskoczą Państwa. Osiągalność to również gęsta sieć salonów moelke 
kuchnie.

Z kuchnią wiążą się emocje, bo w tym miejscu rodzina wyraża miłość, szczęście, 
wrażliwość, bliskie relacje. W kuchni toczy się życie.

Moelke kuchnie to zaufanie wynikające z tradycji i doświadczenia, realizowane  
poprzez funkcjonalność, trwałość, sprawdzone rozwiązania i profesjonalizm.

Oryginalność, osiągalność,
emocje, zaufanie 32
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moelkepunto 
dąb London 

moelkelinea 
zamszowy szary przykurzony
Projekt: Rafał Banach, Baster

Kuchnie Legnica
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moelkepunto dąb London 
moelkelinea zamszowy szary        
                             przykurzony
Kolor szary zamszowy jest tłem dla ciepłego i żywego dębu 
London, industrialnych uchwytów oraz odważnych blatów  
o wzorze zardzewiałej blachy.
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moelkepunto dąb London 
moelkelinea zamszowy szary        
                             przykurzony
Panele okalające w kolorze frontów zamykają optycznie 
kompozycję. Praktyczny reling na ścianie powoduje,  
że wszystko jest pod ręką.



moelkepunto dąb London 
moelkelinea zamszowy szary        
                             przykurzony
Srebrne szuflady z pełnym wysuwem, cichym domykiem i o nowoczesnym wzornictwie boku  
to recepta na funkcjonalną kuchnię. Panel naścienny w kolorze blatu pozwala zachować  
czystość kompozycji.
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Pozostałe dekory drewniane programu moelkepunto:

dąb bordolino
szary P32F

dąb tosca
P83F

dąb country
P38F

dąb london
P84F

orzech 
sorento P41F

dąb harford
P91F

moelkepunto dąb London 
moelkelinea zamszowy szary przykurzony
Oświetlenie ledowe kuchennej strefy pracy, zawias z zintegrowanym systemem cichego 
zamykania oraz otwieranie frontów bez uchwytów to kolejne atrybuty moelke kuchnie.

Prezentowane na wydruku niniejszego katalogu kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
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moelkepunto dąb London 
moelkelinea zamszowy szary        
                             przykurzony
Podświetlony regał pod blatem indywidualizuje przestrzeń. Sortowniki 
na odpady to wyraz świadomego gospodarowania odpadkami kuchennymi.



Twoja kuchnia 
sercem domu
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Kolory jednobarwne i fantazyjne programu moelkepunto:

biały
P54F

istambuł
P85F

latte
P55F

hong kong
P86F

jasny szary
P56F

tokio
P87F

wanilia
P14F

buenos aires
P88F

grafit
P59F

metalic platyna
P89F

moelkepunto metalik platyna
Projekt: Przemysław Szylkiewicz, EM Kuchnie Bolesławiec

Nowoczesny, otwarty układ kuchni. Ściana wysokich szaf, została zrównoważona lekką zabudową z prawej strony. Całość kompozycji 
utrzymana jest w zimnych kolorach – metalicznym  froncie i blacie, wzbogacona relingowym, stalowym uchwytem. 
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Dostępne kolory w połysku programu moelkelinea:

Dostępne kolory w macie programu moelkelinea:

biały
połysk 91

kość słoniowa 
połysk 88

riverstone
połysk 98

moonlight
połysk 97

kamienno szary
połysk 96

biały
15

biały supermat
82

zamszowy szary 
perłowy 100

zamszowy szary 
przykurzony 101

zamszowy szary 
onyks 102

moelkelinea moonlight połysk
Projekt: Bartosz Burnat i Krzysztof Wichłacz, B&K Design – Inowrocław – www.BandK.pl

Kolor który się zmienia jak światło księżyca.  Wieczorem wydaje się, że mamy kuchnię szarą. W dzień wygląda na beżową. To modna 
obecnie tendencja niejednoznacznych kolorów – szarości z kroplą ciepłego odcienia. Propozycja dla osób ceniących różnorodność, 
ale również porządek. Kuchnia dla pary która lubi w kuchni spędzać wolny czas, rozkoszując się zmieniającym w ciągu dnia  
widokiem krajobrazu.
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moelkepunto biały, Istambuł
Projekt: Bartosz Burnat, B&K Design – Inowrocław – www.BandK.pl

Kontrastująca kompozycja ponadczasowej bieli i orientalnego wzoru Istambuł. Układ do dużego pomieszczenia: wyspa kuchenna 
jest sceną działań kulinarnych i towarzyskich, ściana wysokich szaf to magazyn żywności, naczyń i sprzętów kuchennych, a regał  
w pobliżu wygodnego fotela służy do eksponowania indywidualizmu użytkownika.

Kolory korpusu do wyboru:

biały
K101

waniliowy
BE-70

dąb bordolino
szary K151

grafitowo 
szary K102
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moelkerifflesso biały
moelkepunto dąb London
Projekt: Ola Trojanowska, Empire Poznań  / Bydgoszcz

Drewniane wnętrze z nutą bieli to idealny duet dla każdego użytkownika. Biel rozświetla, a drewnopodobny front dąb London 
nadaje ciepła i charakteru - to doskonałe zestawienie prostej, a zarazem eleganckiej aranżacji. Kropką nad „i” są uchwyty w kolorze 
czarnym.

Dostępne kolory programu moelkerifflesso:

biały
P42F

magnolia
P43F

jasny popiel
metalik P73F



moelkepunto biały, Buenos Aires
Projekt: Ewa Mielcarek, Meble Bogaccy Ostrów Wielkopolski

Przestrzeń użytkowa w kuchni jest niezwykle cenna. Warto znaleźć w niej 
miejsce na wszystko co potrzebne użytkownikowi. Szczególnie istotne jest 
to w małych mieszkaniach. Dobrym rozwiązaniem jest zabudowa pod sufit.
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Dekory blatów 38mm z obrzeżem ABS:

metallo 36

dąb zamkowy
ciemny 67

rusty granite
110

mossaic granite 
37

beton
106

red granite
111

moon dust
38

quarz stone
 107

beige marble
 112

european
white 43

pietra
 108

orzech madison
 66

turqiuse granite 
109

moelkepunto dąb London
moelkelinea river stone
Projekt: Kinga Anolik, Magnifique Gdynia

Kuchnia w klimacie loftowym w pomieszczeniu otwartym połączonym z salonem. Łączy surowość drewna z gładką powierzchnią 
frontów w połysku. Na jednej ścianie zabudowa kuchni do sufitu pozwala zoptymalizować przestrzeń, na ścianie pod oknem tylko 
szafki dolne podwie szane, zapewniają lekkość zabudowy.



moelkelinea kamienno szary połysk
Funkcjonalna kuchnia na planie litery L. Jest w niej wszystko co w kuchni 
niezbędne - szuflady z pełnym wysuwem, narożnik, wąskie cargo, regały, 
szafka wisząca, wysoka lodówka, piekarnik na wygodniej wysokości, 
zmywarka pod blatem i sortownik odpadów pod zlewem. Kuchnia bardziej 
osiągalna niż myślisz.
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moelkelinea kamienno szary połysk
Szafka wisząca z frontem podnoszonym do góry, wąskie cargo na 
przyprawy przy płycie grzejnej, w pełni wysuwające się półki w narożniku, 
bok szafy wysokiej wykończony panelem w kolorze drzwi, ledowe 
oświetlenie regału i cokół w wykończeniu stali szczotkowanej - to atrybuty 
funkcjonalnej kuchni w osiągalnej cenie.
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Kuchenne Inspiracje Franke
Odkryj  kuchenne inspiracje FRANKE na www.franke.pl/ks

moelkelinea kość słoniowa połysk,   
       riverstone połysk



Zamów projekt:www.moelke.pl

www.funkcjonalnakuchnia.pl

Szynaka Meble Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn
tel. sprzedaż: +48 68 347 56 30
tel. eksport: +48 68 347 56 26
e-mail: moelke@moelke.pl

/moelkekuchnie


