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  Tętno życia  
   w kuchni.

   Za 
 življenje  
      v  
kuhinji.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG    Anni-Nolte-Straße 4    32584 Löhne    Tel.: +49 5732 899 0    www.nolte-kuechen.de

Za življenje v kuhinji … 
 

… je izjava, ki jo pri kuhinjah Nolte lahko vzamete popolnoma do-
besedno in ki mene, kot načrtovalko, vsak dan znova navdušuje.  
Tukaj najdete vse, da lahko uresničite svoje sanje – za praktično 
vsak žep in vsako zahtevo – vedno v najboljši kakovosti Made in 
Germany.  
Prav res za življenje v kuhinji!

Radość życia w kuchni … 
 

… to stwierdzenie, które w przypadku Nolte Küchen można potrakto-
wać dosłownie, i które mnie jako projektantkę zachwyca codziennie 
na nowo. 
Jest tu wszystko, co potrzebne, aby powstała wymarzona kuchnia – 
na prawie każdy budżet i spełniająca wszelkie wymogi oraz zawsze 
w najlepszej jakości made in Germany. 
Dla radości życia w kuchni!

Varščina 5 € – Opłata ochronna 5 € 
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zaradi tiska in fotografskih danosti 
so lahko barvni toni v tem katalogu malenkost drugačni od originalnih. 
Zmiany techniczne zastrzezone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przed-
stawione w niniejszym katalogu mogą się nieznacznie róznić od oryginalnych kolorów.
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Listwa 501 

 
Listwa 502 

 
Listwa 560 

 
Listwa 571 

Oblikovanje in funkcionalnost 

jamčita zadovoljstvo.

Design i funkcjonalność to  

gwarancja zadowolenia.

Stebrna nagrada Architects 

Partner Award 2014.

Architects Partner Award 2014, 

srebrny medal.

Preverjena kakovost, zajamčena 

varnost in zdravo bivanje. 

Sprawdzona jakość,  

gwarancja bezpieczeństwa i  

zdrowe warunki mieszkalne.
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Izkušnje zmagujejo.
Wygrało doświadczenie.

Kuhinje Nolte so najbolj priljubljena znamka 
kuhinj v Nemčiji. Tega ne trdijo le naše stranke, 
temveč ponovno tudi pomembni partnerji, 
kot so arhitekti in notranji oblikovalci, ki so 
nam podelili srebrno nagrado APA | Archi-
tects Partner Award strokovnih revij AIT in 
xia. Poleg tega imamo tudi znak kakovosti 
nemškega združenja proizvajalcev pohištva 
DGM. Izkušnje skupaj z znanjem in kreativno-
stjo se torej izplačajo. To je naša vzpodbuda za 
naprej. Te nagrade nam potrjujejo, da smo na 
pravi poti, ki kakovost in inovacije postavlja v 
središče. Pomemben sestavni del tega uspeha 
so naši trgovski partnerji. Strokovno svetovanj 
in po meri prilagojene rešitve prispevajo svoj 
delež k temu, da so naše kuhinje tako všečne. 
Všeč vam. In to je za nas bistveno. 

Nolte Küchen to najpopularniejsza w Niem-
czech marka kuchni. To opinia nie tylko naszych 
klientów lecz również – i to kolejny raz – waż-
nych partnerów i architektów oraz architektów 
wnętrz, którzy wyróżnili nas srebrną nagrodą 
APA | Architects Partner Award przyznawaną 
przez czasopisma specjalistyczne AIT i xia. 
Ponadto nasze produkty są oznaczone zna-
kiem jakości DGM. Jak widać doświadczenie 
w parze ze specjalistyczną wiedzą i kreatyw-
nością procentuje. To dla nas kolejna zachęta. 
Nagrody te utwierdzają nas w obranym przez 
nas kierunku działania, który w centrum uwagi 
stawia jakość i innowacyjność. Istotny wkład 
w nasz sukces wnoszą nasi partnerzy handlo-
wi. Kompetentne doradztwo i indywidualne 
rozwiązania przyczyniają się do tego, że nasze 
kuchnie cieszą się tak wielką popularnością u 
naszych klientów. I o to właśnie nam chodzi. 

MANFRED WIPPERMANN 
Direktor
Dyrektor Zarządzający

ECKHARD WEFING 

Direktor
Dyrektor Zarządzający

MARC HOGREBE 

Direktor
Dyrektor Zarządzający
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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

        Kuhinja je kralj med prostori. 
                      Tukaj verjetno živimo 
    intenzivneje in preživljamo več časa kot v      
 katerem koli drugem prostoru v hiši.  
  To je prostor, v katerem se srečujemo  
   in preživljamo skupni čas.  
Kot družina ali prijatelji. Kot par.  
  V kuhinji kuhamo, jemo, uživamo.  
    In si pri tem včasih zares vzamemo čas.  
                          Prepiramo se.  
         In se spet pobotamo.  
Beremo, pišemo, pošiljamo e-pošto,  
  objavljamo.      
    Malo tudi filozofiramo.  
      In – čisto na skrivaj – kuhinja ustvarja  
    ritem našega dne.  
 Dobro jutro. Nato dan.  
  Nato večer. In včasih tudi noč ...
Zato imamo radi kuhinjo.

     Za življenje v kuhinji. Nolte
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Vsebina Spis treści 
CORONA / PORTLAND  .............................  8
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Inspirowane naturą 
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SOFT LACK / ARTWOOD  ......................... 22

STONE / ARTWOOD  ............................... 26
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Čudež prostora za shranjevanje  ................ 30

Multitalent pod względem ilości miejsca
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VENTA / VIENNA  .................................... 38

LINEA  .................................................... 40

WINDSOR LACK ................................  42, 44

FRAME LACK  ......................................... 46

CARISMA LACK  .................................  48, 54

Barvni koncept Koncepcja kolorystyczna  .....  50 

SOFT LACK  ...................................  56, 58, 60

SIGMA LACK  ......................................... 62

ALPHA LACK  .......................................... 64

NATURE / NOVA LACK  .......................  66, 68 
Imeti ročaje ali ne imeti ročajev  ................. 70 
Z uchwytami lub bez 

GLAS TEC PLUS  ...................................... 72

GLAS TEC SATIN  .................................... 74

Naravna lepota  ...................................... 76
Naturalne piękno
LEGNO / NOVA LACK  ............................. 78

LEGNO / SOFT LACK  ............................... 80

Načrtovanje kuhinje Projektowanie kuchni ..... 82

Matrix 150  ............................................. 84

Ergonomija Ergonomia  .............................. 86

Kuhanje in priprava  ................................. 88
Gotowanie i przygotowywanie posiłków
Pomivanje in ločevanje odpadkov .............. 90
Zmywanie i sortowanie odpadów  
Organizacija notranjosti  .......................... 92 
Organizacja wnętrza
Predali Szuflady ....................................... 94

PremiumLINE  .......................................... 96 
Telo omarice Korpus  ...............................  100 
Steklena vrata Szklane drzwi  ...................  102 
Pregled vratc in materialov ......................  103
Przegląd frontów i materiałów
Delovni pulti Blaty kuchenne .....................  112

Ozadja z motivi  ..................................... 118
Wnęki z motywami ozdobnymi
Ročaji Uchwyty  .....................................  120

Odgovornost in ekologija  .......................  123
Odpowiedzialność i ekologia

Kuhinja Nolte brez ročajev 

Bezuchwytowa kuchnia Nolte

Višina korpusa zagotavlja boljšo ergonomijo, 
več prostora za shranjevanje in boljšo bivanj-
sko atmosfero – tu v različici brez ročajev
Korpus o wysokości zapewniającej większą 
ergonomię, dużo miejsca oraz przytulna 
atmosfera – w tym przypadku w wariancie 
bez uchwytów

Pravi les
Prawdziwe drewno
 
Pravo steklo
Prawdziwe szkło

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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CORONAPORTLAND

Cementni antracit 
Cement antracyt

Arktično beli visoki sijaj 
Biały arktyczny  
wysoki połysk

Elegantno in plemenito: viseče omarice z 
vratci v stekleni laminaciji. 

Eleganckie i gustowne: szafki wiszące z 
frontami z laminatu szklanego.
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Oblikovanje in prostor za 
shranjevanje z roko v roki
Ciekawy design i dużo miej-
sca do przechowywania

S kuhinjo Matrix 900 je podjetje Nolte Küchen postavilo nov 
standard in ustvarja še bolj prefinjen prehod v dnevni prostor: zelo 
majhno podnožje v povezavi z višino telesa omaric 900 mm poleg 
popolne delovne višine poskrbi za obsežen prostor za shranjevanje 
in povsem nov videz kuhinje.

Firma Nolte Küchen ustanowiła nowe standardy we wzornictwie – 
kuchnia Matrix 900 i jeszcze płynniej łączy się ze strefą mieszkalną: 
dzięki bardzo niskiemu cokołowi w połączeniu z korpusem o wysoko-
ści 900 mm powstaje nie tylko idealna wysokość robocza z olbrzymią 
ilością miejsca do przechowywania, lecz kuchnia zyskuje również 
zupełnie nowy wygląd. 

MatrixArt 900 sedaj to nudi tudi brez ročajev: Robovi za odpiranje, 
ki so integrirani v telo omarice, še bolj poudarijo ravne linije kuhinje 
in njen grafičen videz – povsem nova dimenzija kuhinjske arhitek-
ture.

Kuchnia MatrixArt 900 jest teraz dostępna również w wersji bezu-
chwytowej: zintegrowane z korpusem listwy uchwytowe sprawiają, że 
kuchnia ma jeszcze bardziej graficzny i prosty układ. Zupełnie nowy 
wymiar architektury kuchennej.

Eva Brenner, dipl. ing. notranje arhitekture, znana po nemški  
TV-oddaji o preurejanju doma „Zuhause im Glück“. 
Eva Brenner, dypl. inż. architektury wnętrz, znana z programu 
telewizyjnego „Zuhause im Glück“.



12

LEGNOPORTLAND

Cementni ahatno-siva 
Cement szary agat

Hrast Marone 
Dąb kasztanowy

Kvarčno siva visoki sijaj 
Szary kwarcyt wysoki połysk

Bivanjski ambient s stilom: kulisna vrata v  
kvarčno sivi barvi z visokim sijajem odpirajo  

pogled v večplastno življenje v notranjosti. 
Przytulny nastrój w dobrym stylu: składane  

drzwi w kolorze szarego kwarcytu o wysokim  
połysku z funkcjonalnym wnętrzem.

Pravi les
Prawdziwe drewno

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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STONE
MANHATTAN 15

Baker oksid  
Tlenek miedzi

Kiruna breza 
Kiruna brzoza

Kombinacija kirunske breze z bakrovim oksidom  
poskrbi za svež kontrast. 
Połączenie brzozy Kiruna z oksydowaną miedzią  
tworzy świeży kontrast.

G 813 

Stari baker, kovina 
Stara miedź, metal
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FEEL
STONE

Beton 
Beton

Arktično beli mehka mat 
Biały arktyczny półmat

G 811

Stara kovina  
Stary metal

 
Beton – površina, kot avtentična in  

izredno zanimiva na dotik. 
Beton – autentyczna powierzchnia,  

interesująca w dotyku.
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Narava za zgled
Inspirowane naturą

ARTWOOD STONE

Lakirana laminacija 
Laminat lakierowany

FEEL, LUX

Steklena laminacija 
Laminat szklany

CORONA

Pri kuhinjah Nolte lahko pogosto izbirate med pravimi 
materiali in imitacijami, ki v ničemer ne zaostajajo za 
pristnimi materiali in presenetijo čute s popolno pou-
stvarjeno teksturo in posnemanjem barv. Idealne so za 
vse, ki pri izbiri ne pozabijo gledati na ceno.

Klienci Nolte Küchen mają często wybór między prawdziwy-
mi materiałami i autentycznymi kopiami, które w niczym 
nie ustępują oryginałowi i zaskakują zmysły dotykiem oraz 
kolorystyką. To idealny wybór dla wszystkich, którzy przy 
podejmowaniu decyzji uwzględniają również cenę.
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FEELARTWOOD

Oreh Royal 
Orzech royal

Papyrus siva mehka mat 
Papirus szary półmat

G 560

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Prilagodljivo in praktično: panelni stenski sistem. 
Ściana z paneli: uniwersalna i praktyczna. 
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SOFT LACK
ARTWOOD

Oreh Kuba 
Orzech cuba

Beli mehka mat 
Biały półmat

Površina Artwood poskrbi za prijetno  
atmosfero v kuhinji. 

Powierzchnia Artwood tworzy przytulną  
atmosferę w kuchni.

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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FEELARTWOOD

Sahara mehka mat 
Sahara półmat

Hrast z vejami platin 
Dąb platynowy sękaty

G 560

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Ergonomičen pomivalni stroj – vgrajen na višini. 
Ergonomiczna wysoka zabudowa ze zmywarką.
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STONEARTWOOD

Bazalt 
Bazalt

Hrast z vejami naraven 
Dąb naturalny sękaty 

Ličnice, delovni pult in svetlobni trak 
so harmonično usklajeni. 

Front, blat kuchenny oraz biegnąca dookoła  
listwa oświetleniowa harmonijnie się komponują.



29

LUXARTWOOD

Bela visoki sijaj 
Biały wysoki połysk

Divji hrast rustikalen 
Dąb dziki rustykalny

S kuhinjo Matrix 900 pridobite več prostora za  
dekorativne možnosti za shranjevanje. 
Dzięki Matrix 900 jest więcej miejsca do 
przechowywania.
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+ 20 %

9 m2

310 cm

300 cm

3130

Čudež prostora za  
shranjevanje 
Multitalent pod względem  
ilości miejsca
Kuhinja Matrix 900 proizvajalca Nolte Küchen Küchen se 
ne ponaša zgolj z vidika oblikovanja. Tudi glede prostora za 
shranjevanje je ta višina omaric brez primere: na enakem 
tlorisu lahko dosežete reci piši 20 % več kot pri 75-centime-
trskih standardnih omaricah. Prav v kuhinjah, v katerih je 
pomemben vsak centimeter, to pri prostoru za shranjevanje 
pomeni ogromno. Zahvaljujoč merski razporeditvi Matrix 150 
pa imate seveda tudi pri tej višini omaric idealno razdelitev 
ličnic in popolno delovno višino. 

Kuchnia Matrix 900 marki Nolte Küchen ma wiele do zaoferowa-
nia nie tylko pod względem designu, lecz również ilości miejsca 
do przechowywania – korpus o tej wysokości jest bezkonkuren-
cyjny: przy identycznym rzucie poziomym można uzyskać 20 % 
więcej miejsca niż w przypadku korpusu o standardowej wyso-
kości 75 cm. W kuchniach, w których liczy się każdy centymetr 
miejsca, to olbrzymi zysk na powierzchni. A dzięki siatce wymia-
rów Matrix 150 również przy tej wysokości korpusu dostępne są 
odpowiednio dzielone fronty oraz idealna wysokość robocza.

Zgoraj: višina omaric 90 cm pri Matrix 900 
U góry: Korpus o wysokości 90 cm z Matrix 900
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Izgled usnja Brasil rjavi 
O wyglądzie skóry,  
brązowy brazylijski

Lava mehka mat 
Lava półmat

G 822 

Rjave lakirano, kovina  
Brązowy lakierowany, metal

Dodana vrednost tudi za ličnicami. 
Wartość dodana również za frontami.
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Hrast mocha  
Dąb Mokka

Izgled usnja Inca zlato 
O wyglądzie skóry,  

złoty Inka

G 822 

Rjave lakirano, kovina  
Brązowy lakierowany, metal

PremiumLine omogoča funkcionalne predale  
pod indukcijskimi kuhalnimi ploščami celo pri  
12-milimetrskih delovnih pultih. 
Dzięki PremiumLine możliwe jest nawet przy  
blatach o szerokości 12 mm zamontowanie 
funkcjonalnych szuflad pod płytą indukcyjną.

Pravi les
Prawdziwe drewno
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Kuhinjski svet za dobro počutje
Kuchnie – strefy dobrego samopoczucia

Tako raznolik in individualen, kot smo ljudje, so 
tudi naše želje in ideje o opremi našega doma. 
Od urbanega mestnega karakterja, brezčasnega 
klasičnega stila do igrivega podeželskega videza. 
In prav tako individualno kot pri drugi opremi je 
tudi v kuhinji.  
 
Še dobro, da lahko kot načrtovalka v kolekciji 
kuhinj Nolte najdem popolno izbiro za kateri 
koli stil. Vzemimo na primer Nappo v inkovski 
zlati – videz usnja je tudi na dotik svoje doživetje 
in ustvari v kombinaciji z masivnimi ličnicami 
Nature hrast mocha dovršeno uspel kontrast.  
 
Kuhinja za ljudi, ki ljubijo posebno!

Tak indywidualne, jak ludzie, są również preferencje 
w urządzaniu domu. Styl miejski, ponadczasowo 
klasyczny lub fantazyjny styl rustykalny – upodo-
bania mogą być różne. Równie indywidualna co 
reszta wystroju jest również kuchnia. 

Dobrze, że będąc projektantką, w kolekcji Nolte 
Küchen mam duży wybór artykułów we wszyst-
kich stylach. Na przykład nappę w kolorze złota 
Inków – skóropodobny materiał dostarcza przy-
jemnych wrażeń również w dotyku i w połączeniu z 
drewnianym frontem w kolorze dąb mokka tworzy 
bardzo udany kontrast. 

To kuchnia dla osób, które lubią mieć coś wyjątko-
wego!

Eva Brenner, dipl. ing. notranje arhitekture, znana po nemški  
TV-oddaji o preurejanju doma „Zuhause im Glück“. 

Eva Brenner, dypl. inż. architektury wnętrz, znana z programu 
telewizyjnego „Zuhause im Glück“.
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VENTAVIENNA 39

Kansas Oak neobdelan  
 Dąb Kansas surowy

Bela 
Biały

K 139

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Kuhinja kot cona udobja. 
Kuchnia jako strefa komfortu.
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Papyrus siva mehka mat 
Papirus szary półmat

K 139 

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Sproščeno vzdušje v moderni podeželski kuhinji. 
Atmosfera relaksu w modnie zaprojektowanej  

kuchni w stylu klasycznym.



WINDSOR LACK 43

Praktična kotna spodnja omarica „Le Mans“. 
Praktyczne wyposażenie szafki narożnej.

Kvarčno siva mehka mat  
Szary kwarcyt półmat

K 138

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Pravi lak
Prawdziwy lakier

Rustica temen 
Rustica ciemny



44 WINDSOR LACK

Črna mehka mat 
Czarny półmat

G 341 

Črna/Videz nerjavečega jekla, kovina 
Czarny/Wygląd stali szlachetnej, metal

 
Podeželski stil v moderni podobi: jekleni  

regali v trendni črni barvi. 
Styl rustykalny w modnej odsłonie: stalowe  

regały w modnym czarnym kolorze.

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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Vitrina daje kuhinji nostalgičen šarm. 
Witryna nadaje kuchni nostalgicznego uroku.

K 138

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Boja šipka mehka mat
Dzika róża półmat

Lava mehka mat
Lava półmat

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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Spustna napa v mizi: vidna le, ko jo potrebujete. 
Wysuwany okap blatowy: widoczny tylko wtedy,  

kiedy jest potrzebny.

Temno modro mehka mat
Głęboki błękit półmat

G 845 

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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Barva … za vašo  
individualno kuhinjo
Kuchnia w 
indywidualnym kolorze

Nič ni tako individualnega, kot je barva – in 
nič ne odseva osebnega okusa bolje. Zato ljudje 
ljubimo barve. Vseeno pa z barvami ni povsem 
lahko ravnati. Kot diplomirana inženirka notra-
nje arhitekture z „Zuhause im Glück“ to izkušnjo 
praktično vsakokrat odkrivam na novo. Katere 
barve se ujemajo, katere se dobro dopolnjujejo in 
kaj v bistvu ne deluje?  
 
Tu pa nastopi koncept matiranih lakov kuhinj 
Nolte: v eni topli in eni hladni barvni paleti 
je 18 barv povezanih v pare, ki se med seboj 
dobro kombinirajo in so tako praktično vedno 
v popolni harmoniji. Vedno lahko izbirate med 
svetlejšimi ali temnejšimi toni – pokrita so vsa 
barvna območja. Tu vsak najde svojo najljubšo 
barvo in lahko svojo kuhinjo barvno poudari 
povsem individualno. To je zame popolna svo-
boda ustvarjanja.

 

Сложно найти что-то, что более отражало 
Nie ma nic bardziej indywidualnego niż kolor – i 
nic lepiej nie wyraża osobistego gustu. Dlatego 
wiele osób uwielbia kolory. Lecz łączenie kolorów 
wcale nie jest łatwe. Jako dyplomowana architektka 
wnętrz, biorąca udział w programie telewizyjnym 

„Zuhause im Glück“, wciąż tego doświadczam. Któ-
re kolory ze sobą harmonizują, które się uzupełnia-
ją, a które do siebie nie pasują?  
 
W takiej sytuacji pomocna jest koncepcja lakierów 
matowych marki Nolte Küchen: dostępna jest pa-
leta 18 kolorów – ciepłych i zimnych – tworzących 
pary, które można ze sobą łączyć i które doskonale 
do siebie pasują. Klienci mogą wybierać między  
jaśniejszą i ciemniejszą kolorystyką, reprezentowa-
ne są wszystkie zakresy kolorów. Każdy znajdzie 
tutaj kolor dla siebie i będzie mógł podkreślić 
indywidualny charakter swojej kuchni. To właśnie 
rozumiem jako pełną swobodę aranżacji.
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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. 

IZBIRAJTE IN IZBERITE 

Izbirate lahko med 4 oblikami ličnic in 18 barvami –
povsem po svojem okusu!

WYBÓR NALEŻY DO KLIENTA 
Dostępne są fronty o 4 kształtach i w 18 kolorach – 

można je skomponować według własnego upodobania!

Frame Lack Windsor LackCarisma LackSoft Lack

Arktično beli 
Biały arktyczny  

Papyrus siva 
Papirus szary 

Kvarčno siva 
Szary kwarcyt 

Opalni 
Opal 
 

Smaragd 
Szmaragd  

Laguna Temno modro 
Głęboki błękit

Borovnica  
Czarna jagoda 

Črna 
Czarny 

Magnolia 
 

Sahara 
  

Lava 
 

Bela  
Biały 

Magma 
 

Curry 
 

Žafran 
Szafran  

Paprika 
Papryka 

Boja šipka 
Dzika róża

  Barve so  
navdih, stimulacija, ustvarjalnost.  
  Barve so življenje.  
 Nudijo skoraj neskončne  
možnosti individualizacije.  
    Topli toni delujejo poživljajoče,  
hladni pomirjajo.  
     Ton za tonom se ustvarja harmonija,  
    nasprotni kontrast  
pa napete poudarke.   
 Na kratko: nič ne vpliva na vzdušje  
   v prostoru tako kot barva.  
     Odkrijte torej nov barvni  
     koncept kuhinj Nolte –  
  odkrijte svojo lastno kuhinjo. 
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Smaragd mehka mat
Szmaragd półmat

Papyrus siva mehka mat
Papirus szary półmat

Beli mehka mat
Biały półmat

G 845 

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Ergonomičen pomivalni stroj – vgrajen na višini. 
Ergonomiczna wysoka zabudowa ze zmywarką.

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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Pravi lak
Prawdziwy lakier

Kvarčno siva mehka mat
Szary kwarcyt półmat

Arktično beli mehka mat
Biały arktyczny półmat

G 840

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

 
12-milimetrski delovni pult iz pravega stekla. 
12-milimetrowe blaty robocze z prawdziwego szkła.
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Elementi s policami poskrbijo,  

da vsakdo najde svojo nišo. 
Dzięki regałom każdy znajdzie swój kącik.

Pravi lak
Prawdziwy lakier

Magma mehka mat
Magma półmat

Lava mehka mat
Lava półmat

G 560 

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal
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Popolna simbioza: črn mehko matiran pristen lak  
in rustikalen okras iz divjega hrasta. 
Idealna symbioza: czarny lakier półmatowy oraz  
dekor dąb dziki rustykalny.

Črna mehka mat 
Czarny półmat

Divji hrast rustikalen 
Dąb dziki rustykalny

G 560

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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100-milimetrski granitni modul kuhinji  
zagotavlja prefinjeno naravnost. 

Granitowy moduł o grubości 100 mm nadaje  
kuchni szlachetny i naturalny wygląd.

Beli mehka mat
Biały półmat

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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Alpha Lack brez ročajev poskrbi za čiste linije  
in strukturirane površine. 
Bezuchwytowa kuchnia Alpha Lack z płaszczyzną  
podzieloną wyraźnymi liniami.

Stari morski les 
Drewno dryftowe

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny wysoki połysk

Pravi lak
Prawdziwy lakier
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NATURENOVA LACK

Pravi lak
Prawdziwy lakier

Pravi les
Prawdziwe drewno

Hrast konjak
Dąb Cognac

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk
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NATURENOVA LACK

Steklen delovni pult ne navdušuje le vizualno, ampak 
tudi s pomivalnim koritom, ki je vdelan v ploskev. 
Blat kuchenny ze szkła zachwyca nie tylko wyglądem, 
lecz również tym, że zlewozmywak jest zamontowany 
równo z powierzchnią blatu.

Pravi lak
Prawdziwy lakier

Pravi les
Prawdziwe drewno

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny półmat

Hrast tobak
Dąb Tabak 

G 840 

Videz nerjavečega jekla, kovina 
Wygląd stali szlachetnej, metal



Imeti ročaje ali ne imeti  
ročajev, to je tu vprašanje …
Z uchwytami czy bez,
oto jest pytanie …

Na obraz kuhinje odločilno vplivamo na dva načina: Medtem ko kuhinja 
brez ročajev s svojimi linijami jasno opredeli svoje stilsko sporočilo in 
pooseblja minimalistično govorico oblike, lahko s pomočjo velike izbire 
najrazličnejših ročajev pri kuhinjah Nolte zavestno ustvarjamo obliko z 
ročaji. Kakšna le bi bila na primer podeželska kuhinja brez stilsko sklad-
nih ročajev ali gumbov? Pa tudi moderni ročaji lahko naredijo poseben 
vtis v kuhinji. Kaj je bolje za vas in vaš slog? Odločitev je povsem vaša …

Istnieją dwa zasadnicze sposoby, aby w zdecydowany sposób podkreślić de-
sign kuchni: kuchnia bezuchwytowa i jej prosta linia uosabia czysty design 
i minimalistyczne wzornictwo, natomiast duży wybór różnych uchwytów 
do kuchni marki Nolte Küchen daje możliwość świadomej aranżacji. Czym 
byłaby na przykład kuchnia w stylu rustykalnym bez pasujących do jej 
stylu uchwytów lub gałek? Ale i nowoczesne uchwyty kształtują wygląd 
kuchni. Klient sam decyduje, co mu się podoba i lepiej pasuje do jego stylu – 
to indywidualny wybór …
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Elegantne letve kot ročaji poudarijo  
popoln potek linij. 
Elegancka listwa z uchwytem podkreśla  
perfekcyjną prostotę.

Pravo steklo
Prawdziwe szkło

G 530

Krom, svetleč, kovina 
Chrom błyszczący, metal

Črna noč visoki sijaj
Czarny nero wysoki połysk

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk
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Vtis lebdenja: odsevno podnožje ustvari čisto lahkost. 
Wrażenie unoszenia się w powietrzu:  

oszklony cokół daje efekt lekkości. 

Pravo steklo
Prawdziwe szkło

Bela
Biały

Kvarčno siva
Szary kwarcyt
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Pri iskanju neobičajnih materialov za inovativne 
kuhinje neizogibno naletimo na široko izbiro pristnih 
materialov kuhinj Nolte. Les, steklo, lak ali cement so 
izraz individualnosti in trajne vrednosti. So popolna 
izbira za ljubitelje kuhinj, ki to znajo ceniti.

Podczas poszukiwania niezwykłych materiałów na inno-
wacyjne kuchnie trafiamy na szeroki wybór naturalnych 
materiałów marki Nolte Küchen. Drewno, szkło, lakier 
lub cement są wyrazem indywidualizmu i trwałości. To 
znakomity wybór dla miłośników kuchni, którzy potrafią 
docenić te wartości.

Cement Cement 

Pravo steklo  
Prawdziwe szkło

Pravi les  
Prawdziwe drewno

Pravi lak  
Prawdziwy lakier

Naravna lepota
Naturalne piękno

LEGNO PORTLAND

GLAS TEC PLUS, 
GLAS TEC SATIN

NOVA LACK, 
SOFT LACK 
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LEGNONOVA LACK 79

 
Kulisna vrata – spretno skrijejo gospodinjske aparate  
in poskrbijo za pospravljeno vzdušje.  
Składane drzwi – umiejętnie skrywają sprzęty  
kuchenne i zapewniają schludny wygląd kuchni.

Pravi les
Prawdziwe drewno

Pravi lak
Prawdziwy lakier

Temno modro visoki sijaj
Głęboki błękit wysoki połysk

Hrast gomoljika
Dąb truflowy
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LEGNO
SOFT LACK

 
Moderne lakirane ličnice – popolna kombinacija  

z naravnim čarom lesa.  
Nowoczesny front lakierowany na biało, tworzący 

idealne połączenie z drewnem o naturalnym uroku.

Pravi les
Prawdziwe drewno

Pravi lak
Prawdziwy lakier

Beli mehka mat
Biały półmat

Hrast šampanjec
Dąb szampański



8382

Oblikovanje prostora z zamislimi 
Pomysłowe rozwiązania przestrzenne

Pred načrtovanjem v podrobnosti pa je 
treba razjasniti prostorske predpostavke, 
predvsem recimo velikost in obliko pros-
tora. Kje so okna? Kje pa vrata, vtičnice in 
priključki? Čim bolj podrobne informacije 
so pri načrtovanju vaše sanjske kuhinje 
izredno pomembne.

Przed szczegółowym rozplanowaniem na-
leży ustalić warunki przestrzenne, takie jak 
rozmiar i kształt pomieszczenia. Gdzie są 
okna? Gdzie są drzwi, gniazdka elektryczne 
i przyłącza? Szczegółowe informacje są 
niezmiernie ważne podczas projektowania 
kuchni.

Pri tem je za arhitekte in načrtovalce kuhinj Nolte, tako kot zame, ustvarja-
nje popolne kuhinje precej lahko opravilo zahvaljujoč merske razporeditve 
Matrix 150. Udobne kuhinje namreč ne ustvari zgolj velikost prostora, 
temveč tudi ideje, ki se skrivajo za načrtovanjem. Katere izjemne lastnosti 
se skrivajo v tej kuhinji, izveste na naslednjih straneh. 

Na szczęście firma Nolte Küchen ułatwia architektom i projektantom, takim 
jak ja, zaprojektowanie idealnej kuchni dzięki siatce wymiarów Matrix 150.
O wygodzie kuchni decyduje bowiem nie tylko wielkość pomieszczenia,
lecz przede wszystkim pomysłowy projekt. Jakie atrakcyjne rozwiązania
skrywa ta kuchnia, okaże się na kolejnych stronach …

Obstaja veliko načinov za oblikovanje 
optimalne kuhinje. Optimalno pomeni v 
potankosti usklajeno s potrebami uporab-
nika. Te pa so lahko nadvse različne: Tako 
ima družina z dvema otrokoma povsem 
drugačne zahteve kot posameznik ali par.

 
 
 

Istnieje wiele możliwości optymalnej 
aranżacji kuchni. Optymalnej, czyli w pełni 
dostosowanej do wymagań użytkowników. 
A te mogą być różnego rodzaju: na przykład 
rodzina z dwójką dzieci ma inne potrzeby 
niż singiel lub para.
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                    – Načrtovanje s sistemom 

     MATRIX 150 – Przemyślane projektowanie
Matrix 150 pomeni našo ekskluzivno razporeditev 
mer. Nanaša se na izredno preprosto in enostavno 
uporabno logiko mer: Vse širine, višine in globine je 
mogoče deliti s 150 mm. Za harmonična razmerja v 
vseh dimenzijah. 

Matrix 150 to system używany wyłącznie przez Nolte  
Küchen. Opiera się on na prostej i zrozumiałej logice:  
wszystkie wymiary – szerokość, wysokość, a nawet  
głębokość – to wielokrotność 150 mm. Gwarantuje to  
idealną harmonię proporcji we wszystkich wymiarach.  

Samo pri nas je mogoče ergonomsko 
vgrajene pečice v višini 600 mm vključiti 
brez moteče letve. Načrtovanje kuhinj  
še nikoli ni bilo enostavnejše. Za načrto-
vanje zadostuje že karirast papir.

Tylko u nas ergonomicznie zabudowane 
piekarni ki o wysokości 600 mm można 
zamontować bez niepotrzebych dosatko-
wych i nieatrakcyjnych lini. Jeszcze nigdy 
planowanie kuchni nie było tak proste. 
Wystarczy kartka papieru w kratkę.
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Mera je človek!
Miarą jest człowiek!

To je ergonomija: prilagajanje kuhinje ljudem in ne obratno. Kdor v kuhinji 
preživi veliko časa, ceni optimalne delovne pogoje: za razbremenitev hrbta 
je treba naprave, ki so pogosto v uporabi, vgraditi čim višje. Kako pogosto 
v dnevu zlagate nekaj v pomivalni stroj? Tu se takšna prednost glede polo-
žaja hitro izplača …
Težki predmeti morajo svoje mesto najti v preglednih, za uporabo udobnih 
in velikih predalih. Pri optimalno načrtovani kuhinji je treba najti popolno 
ravnovesje – med zahtevnim dizajnom na eni in praktično funkcional-
nostjo na drugi strani.

Ergonomia oznacza, że kuchnia jest dopasowana do człowieka, a nie 
odwrotnie. Osoby spędzające dużo czasu w kuchni przykładają wagę do 
optymalnych warunków pracy: aby nie obciążać kręgosłupa, często używane 
urządzenia do zabudowy powinny być w miarę możliwości zamontowane 
na odpowiedniej wysokości. Jak często w ciągu dnia wstawiamy naczynia do 
zmywarki? Korzystna pozycja ciała jest w tym przypadku bardzo ważna … 
Ciężkie przedmioty powinny być przejrzyście i wygodnie poukładane w 
dużych szufladach. Optymalnie urządzona kuchnia powinna znaleźć równo-
wagę pomiędzy atrakcyjnym designem oraz praktyczną funkcjonalnością.

Iz ergonomskega vidika optimalno:  
višja vgradnja pečice.  

Optymalny pod względem ergonomii:  
piekarnik zamontowany na wysokości.

Večje udobje zahvaljujoč visoko  
vgrajenemu pomivalnemu stroju 

Maksimum komfortu dzięki zmywarce 
zamontowanej na wysokości.
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Kuhanje in priprava 
Gotowanie i przygotowy-
wanie posiłków 

Kuhinja je danes veliko več kot le kraj, kjer se pripravlja hrana. Kuhinja 
je komunikativni center hiše, kjer skupno kuhanje postane doživetje. Da 
pa pri tem drug drugega ne oviramo, morajo biti delovne poti dobro načr-
tovane. Tri točke – hladilnik, kuhališče in pomivalno korito oz. stroj drug 
od drugega ne smejo biti oddaljeni dosti več kot za dvojno dolžino roke in 
morajo hkrati zagotoviti dovolj prostora za več kuharjev. Pomembne pripo-
močke je dobro imeti v bližini kuhališča, živila pa blizu prostora za pripravo. 

Kuchnia jest w dzisiejszych czasach czymś więcej niż tylko miejscem, w któ-
rym przyrządza się jedzenie. Kuchnia to centrum komunikacyjne w domu, w 
którym celebrowane jest wspólne gotowanie. Aby jednak nie wchodzić sobie 
wzajemnie w drogę, przestrzeń powinna być dobrze rozplanowana. Odległość 
między trzema centrami: lodówką, kuchenką i zlewozmywakiem nie powinna 
być większa niż dwukrotna długość ramienia i zapewniać dostateczną ilość 
miejsca dla kilku kucharzy. Ważne przybory najlepiej przechowywać w pobli-
żu płyty kuchennej, a artykuły spożywcze w strefie roboczej. 
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Pomivanje in  
ločevanje odpadkov
Zmywanie i  
sortowanie odpadów

Kdor rad kuha, umaže tudi precej posode – nič hudega, če je na voljo dovolj 
prostora in velika površina za odcejanje poleg pomivalnega korita omogoča 
hitro in udobno pomivanje. Toliko hitreje se lahko posvetimo spet drugim 
zadevam – npr. skrbi za okolje. Danes v sodobno kuhinjo spada sistem za 
ločevanje odpadkov, da se omogoči optimalno recikliranje materialov. Kuhinje 
Nolte tu ponujajo veliko možnosti: Poleg klasičnih sistemov je torej na voljo 
tudi zbiralnik odpadkov za kotne omarice in celo možnosti za neposredno 
odstranjevanje ostankov pri pripravi pod delovnim pultom.

Kto lubi gotować, ten używa dużo naczyń – dobrze, jeśli obok zlewozmywaka 
jest dużo miejsca, również na ociekacz, co umożliwia szybkie i wygodne umycie 
naczyń. Dzięki temu można się szybciej zająć innymi rzeczami – np. kwestią 
ochrony środowiska. W dzisiejszych czasach każda nowoczesna kuchnia posiada 
system sortowania odpadów, umożliwiający optymalne wykorzystanie cennych 
surowców. Firma Nolte Küchen oferuje wiele możliwości: oprócz klasycznych sys-
temów są również dostępne kosze na odpadki do szafek narożnych, a nawet opcja 
wyrzucania odpadków bezpośrednio pod strefą roboczą.
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Plastike kvarčno siva Tworzywo sztuczne szary kwarcyt Pravi les, hrast, naraven Naturalny dąb Pravi les, jesen, črn Czarny jesion

Vprašanje organizacije
Kwestia organizacji

Pospravljena kuhinja tudi na drugi pogled? S pravil-
no notranjo organizacijo to ni težava. Če ima vsaka 
stvar svoje mesto in ni nobenega zapravljenega 
prostora, ste izbrali prav: iz plastike, bukovega, na-
ravnega hrastovega in črnega jesenovega lesa. 

Porządek w kuchni, nawet przy bliższym przyjrzeniu 
się? Dzięki odpowiednio zorganizowanym wnętrzom 
szuflad to żaden problem. Jeśli wszystko jest na swoim 
miejscu i nie marnuje się wolna przestrzeń, świadczy 
to o dobrym wyborze: dostępne są wkłady z tworzywa 
sztucznego, drewna bukowego, naturalnego dębu i 
czarnego jesionu.
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Naredite prostor!
Dużo miejsca!

Naši bolj globoki predali pri odpiranju poskrbijo za pravi „uau-učinek“: z na-
črtovano globino 75 cm imate na voljo presunljivih 32 odstotkov več prostora 
za shranjevanje! In to samo s 15 cm več potrebnega prostora pri steni. Tudi na 
delovnem pultu imate tako opazno večjo koristno površino.

Z notranjo osvetlitvijo pa lahko predali postanejo popoln del prizorišča: za še 
večji pregled in manj zmede – enostavno za kuhanje brez stresa.

Nasze szuflady o zwiększonej głębokości po otwarciu wprawiają w zachwyt: przy 
głębokości 75 cm zapewniają aż 32 % więcej powierzchni do przechowywania!  
A wykorzystują dodatkowo zaledwie 15 cm miejsca przy ścianie. Dzięki temu na 
blacie jest również znacznie więcej praktycznego miejsca!

A oświetlenie wewnętrzne znakomicie prezentuje zawartość wysokich i niskich 
szuflad: dla jeszcze lepszej orientacji i większego porządku gwarantujących  
bezstresową pracę w kuchni!
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PremiumLINE –
Predalni sistem v novi dimenziji
System szuflad w nowym wymiarze
Nov sistem predalov PremiumLINE prepriča tudi v notranjosti 
omaric s popolnim videzom. Nova oblika okvirjev predalov, osre-
dotočena na dizajn, v videzu nerjavnega jekla ustvari popolno 
harmonijo z dnom predalov v kvarčno sivi barvi. Odlična osnovna 
različica je v PremiumLINE Box izboljšana z zaprtimi stranicami 
in še več prostora za shranjevanje. Vrhunska opremljenost različice 
PremiumLINE Glas združuje več prostora z boljšim vpogledom in 
pregledom skozi steklene stranice – in to celo do širine 120 cm. 
 

Nowy system szuflad PremiumLINE zachwyca również pięknym 
wyglądem wnętrza szafki! Nowy designerski kształt ścianek szuflad z 
kolorze stali idealnie się komponuje z dnem szuflad w kolorze szarego 
kwarcytu. PremiumLINE Box dodaje do praktycznego wyposażenia 
podstawowego pełne boki szuflad, zapewniając jeszcze więcej miejsca 
do przechowywania. Wyposażenie z najwyższej półki – PremiumLINE 
Szkło – oferuje więcej miejsca oraz najlepszy wgląd i orientację dzięki 
bokom ze szkła w szufladach o szerokości nawet 120 cm. 

PremiumLINE PremiumLINE Box PremiumLINE Glas
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Izvlečna omarica z notranjim predalom 
Szafka z wewnętrzną szufladą

Izvlečna omarica s sistemom za ločevanje odpadkov 
Szafka z szufladą z systemem segregacji odpadów 

Izvlečna omarica  
Szafka z szufladą 

Izvlečna omarica z visečim sistemom za ločevanje odpadkov 
Szafka z szufladą z wiszącym systemem segregacji odpadów 

Izvlečna omarica z velikim predalom 
Szafka z szeroką szufladą 

Kotna omarica z vrtljivim dnom  
Szafka narożna z obrotowymi półkami 

Izvlečna omarica z velikim predalom in sistemom za  
ločevanje odpadkov 
Szafka z szeroką szufladą i systemem segregacji odpadów

Izvlečna omarica z notranjima predaloma 
Szafka z wewnętrznymi szufladami

Spodnja omarica z izvlečnim elementom „Le Mans“ 
Szafka dolna z systemem narożnym „Le Mans“

Omarica za metlo 
Szafka na akcesoria do sprzątania

Omarica za pečico z velikim predalom 
Szafka na piekarnik z dużą szufladą 

Omara za hrano „Le Mans“ 
Szafa na zapasy „Le Mans“

Ozek predal z držalom za brisače 
Pionowa szuflada z wieszakiem na ręcznik

Čudež prostora za shranjevanje  Prawdziwy multitalent pod względem ilości miejsca

Predal v podnožju 
Szuflada w cokole

Omara za hrano s košaricami za hrano  
Szafa na zapasy z koszami na produkty 

Omara za hrano z notranjimi predali  
Szafa na zapasy z szufladami wewnętrznymi 

Izvlečna omarica s košem za recikliranje 
Szafka z szufladą z pojemnikiem na surowce wtórne

Izvlečna omara za zaloge (lekarniška omara) 
Szafka spiżarniana
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Popolna tako navznoter 
kot navzven
Perfekcja wewnątrz  
i na zewnątrz

Pogled v zakulisje ne sme skrivati presenečenj. Tudi  
v notranjosti omarice ne sklepamo kompromisov,  
ko gre za obdelavo in dizajn. Izbrani videz se tu nada-
ljuje. Za homogeno skupno sliko, ki pusti vtis.
 
Rzut oka za kulisy nie musi być niemiłą niespodzianką. 
Również we wnętrzu szafki, jeśli chodzi o wykończenie 
i design, nie godzimy się na żadne kompromisy. Wy-
brany kolor można znaleźć również tutaj. Tak jedno-
rodny wygląd robi duże wrażenie.

CED  Hrast Chalet 
 Dąb Chalet

EDS  Hrast dimno-srebrna 
 Dąb srebrny dymiony

QGD  Kvarčno siva 
 Szary kwarcyt

KOD  Kansas Oak neobdelan 
 Dąb Kansas surowy

PWD Premium beli 
 Biały Premium

AWD  Magnolia 
 Magnolia

SHD  Sahara 
 Sahara

PWG Premium beli sijajni 
 Biały Premium połysk

AWG Magnolia sijajni 
 Magnolia połysk

SHG  Sahara sijaj 
 Sahara połysk

AEN Hrast z vejami naraven 
 Dąb naturalny sękaty 

MGD Močvirna poapneli 
 Dąb bagienny bielony
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Več odprtosti  
v kuhinji 
Większa otwartość  
w kuchni

V kolekciji kuhinj Nolte so na voljo tudi vitrine v 
množici oblikovalskih možnosti – od modernih do 
podeželskih. Naj bodo s povsem prozornim, mleč-
nim ali črno obarvanim steklom – V kombinaciji s 
skladnim okvirjem nastanejo vrata, ki čisto po va-
šem okusu omogočajo, da se skoznje vidi bodisi več 
bodisi manj. Vedno pa bodo pritegnile pogled.

Kolekcja Nolte Küchen umożliwia również różnorodne 
aranżacje z witrynami – od nowoczesnych po trady-
cyjne. Ze szkła przezroczystego, satynowanego lub 
przyciemnianego na czarno: w połączeniu z odpowied-
nią ramą powstają drzwi, które zależnie od upodobań 
klienta pozwalają w mniejszym lub większym stopniu 
zajrzeć do wnętrza szafki. Zawsze jednak są prawdzi-
wą ozdobą kuchni.

Še enkrat za hitrejšo orientacijo: na naslednjih straneh ne 
boste našli samo pregleda materialov, ki jih uporabljamo, 
temveč tudi vse ličnice v vseh izvedbah in barvah. Kombi-
nirajte jih z ročaji, videzom telesa omaric in delovnimi pulti 
po svoji izbiri in ustvarili boste čisto svojo kuhinjo Nolte.

Jeszcze raz dla szybkiej orientacji: na kolejnych stronach 
zaprezentowane zostało nie tylko zestawienie stosowanych 
przez nas materiałów, lecz również wszystkie rodzaje i kolory 
frontów. W połączeniu z wybranymi uchwytami, kolorami 
korpusu i blatami powstanie spersonalizowana kuchnia Nolte.

Izbirajte in izberite – 
pregled ličnic
Wybór należy do  
klienta – przegląd frontów
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Portland 

Na otip nenavadno površino dobimo z 
neenakomernimi vdolbinami v lesni plošči. 
Na koncu se ročno obdela še s cementom, 
kremenko in barvnim lakom nato pa zapečati 
še s prozornim lakom. Robustna lepota za 
posebne kombinacije, polne kontrastov.

Niezwykła w dotyku faktura powierzchni uzy-
skiwana jest przez nieregularne wgłębienia w 
płycie wiórowej. Płyta jest pokrywana ręcznie 
warstwami cementu, ziemi okrzemkowej i 
kolorowego lakieru, a na końcu dodatkowo 
zabezpieczana lakierem bezbarwnym. 
Solidna estetyka na obfitujące w kontrasty 
kombinacje.

Feel, Lux  

Izredno miren videz površin in optimalna 
odpornost sta značilnost lakirane laminacije. 
Ličnice so izdelane iz lesne plošče, ki so v 
proizvodnem procesu površinsko lakirane. 
Odvisno od okusa je lahko lak s sijajem ali v 
mehki matirani različici.

Spokojny wygląd i optymalna trwałość to 
charakterystyczne cechy lakierowanego lami-
natu. Fronty są wykonane z płyty wiórowej, 
której powierzchnia w procesie produkcji 
została pokryta lakierem: o wysokim połysku 
lub półmatowym.

 

Lakirana laminacija Laminat lakierowany

Glas Tec Plus, Glas Tec Satin  

Ličnice iz pravega stekla – luksuzne in udob-
ne. Na kakovosten nosilni material se po 
celi ploskvi nalepi steklena plošča, lakirana 
na zadnji strani. Steklena ličnica z najvišjo 
odpornostjo proti odrgninam daje kuhinji 
občutek moderne prosojnosti in širine. 

Fronty z prawdziwego szkła – luksusowe 
ieleganckie. Na materiał podłoża o wysokiej ja-
kości naklejana jest lakierowana od tyłu szyba 
ze szkła bezpiecznego. Fronty ze szkła o bardzo 
wysokiej odporności nadają kuchni nowoczesny 
przejrzysty i przestrzenny wygląd.

Pravo steklo Prawdziwe szkło

Nature, Legno  

Les, kot prvobiten in čist naravni proizvod 
oddaja toploto in udobje. Naravne spremem-
be v barvi in strukturi, ki so vidni v lesnem 
vzorcu, so sestavni del lesa. Naravni material 
z izredno kakovostjo ročne obdelave kuhinji 
daje svoj šarm in karakter. 

Drewno jako pierwotny i całkowicie natural-
ny produkt emanuje ciepłem i daje poczucie 
bezpieczeństwa. Naturalne różnice koloru i 
struktury widoczne w usłojeniu są wrodzoną 
cechą drewna. Meble z naturalnego surowca 
o wysokiej jakości obróbki dodają kuchni 
uroku i charakteru.

Pravi les Prawdziwe drewno Cement Cement

Trend Lack, Nova Lack,  
Alpha Lack, Sigma Lack,  
Windsor Lack, Frame Lack,  
Carisma Lack, Soft Lack 

Pravi lak Prawdziwy lakier 

Visokosijajne ličnice iz pravega laka so 
večkratno lakirane in nato zglajene, da je do-
sežena zatesnjena in izredno gladka površina. 
Poleg visokosijajnih ličnic, so na voljo tudi 
ličnice v mehko matirani različici pravega 
laka. Matirana površina poskrbi za zelo zani-
miv občutek na otip.

Fronty o wysokim połysku są pokrywane 
wieloma warstwami lakieru, a następnie pole-
rowane, co pozwala uzyskać zamkniętą i wy-
jątkowo gładką powierzchnię. Oprócz frontów 
na wysoki połysk dostępne są również fronty 
półmatowe. Te ostatnie urzekają interesującą 
fakturą wyczuwalną w dotyku.

Corona 

Zelo moderna, gladka in odporna površina, 
ki poskrbi za jasnost in učinkovito odsevanje 
svetlobe. Tudi pri zelo kakovostni stekleni 
laminaciji je osnova lesna plošča, ki je laki-
rana v proizvodnem procesu. Za razliko od 
lakirane laminacije je pri tej možnosti rob iz 
akrila, ki poskrbi za poseben vtis stekla.

Bardzo nowoczesna, gładka i trwała po-
wierzchnia, która daje efekt przejrzystości i na 
której powstają efektowne refleksy świetlne. 
Bazą wysokiej jakości laminatu szklanego jest 
również płyta wiórowa, pokryta lakierem w 
procesie produkcji. Różni się on od laminatu 
lakierowanego frezowaną akrylową krawę-
dzią, dzięki której całość wyglądem przypomi-
na szkło.

Steklena laminacija Laminat szklany
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Corona

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny wysoki połysk

Papyrus siva visoki sijaj
Papirus szary wysoki połysk

Kvarčno siva visoki sijaj
Szary kwarcyt wysoki połysk

Manhattan Uni Manhattan Artwood Feel StoneLux

Bela 
Biały

Hrast polarno-srebrna
Dąb srebrny polarny

Hrast z vejami naraven
Dąb naturalny sękaty 

Papyrus siva mehka mat
Papirus szary półmat

Arktično beli mehka mat
Biały arktyczny półmat

Ledenik
Lodowiec 

Papyrus siva visoki sijaj
Papirus szary wysoki połysk 

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny wysoki połysk

Beli mehka mat
Biały półmat

Kiruna breza
Kiruna brzoza

Divji hrast rustikalen
Dąb dziki rustykalny

Magnolia 
Magnolia

Kvarčno siva mehka mat 
Szary kwarcyt półmat 

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk 

Beton
Beton

Kvarčno siva visoki sijaj 
Szary kwarcyt wysoki połysk 

Magnolia mehka mat
Magnolia półmat

Rosso mehka mat
Rosso półmat 

Kansas Oak neobdelan 
Dąb Kansas surowy 

Hrast z vejami platin 
Dąb platynowy sękaty 

Sahara 
Sahara

Magnolia visoki sijaj
Magnolia wysoki połysk

Rosso visoki sijaj
Rosso wysoki połysk 

Bazalt 
Bazalt 

Linea

Beli mehka mat
Biały półmat

Sahara mehka mat 
Sahara półmat

Papyrus siva mehka mat 
Papirus szary półmat

Hrast Chalet
Dąb Chalet

Oreh Royal
Orzech royal

Sahara mehka mat
Sahara półmat

Oceansko modra mehka mat
Niebieski oceaniczny półmat

Kvarčna siva metalik
Metallic szary kwarcytowy

Baker oksid
Tlenek miedzi

Sahara visoki sijaj 
Sahara wysoki połysk 

Oceansko modra visoki sijaj 
Niebieski oceaniczny wysoki połysk  

Lava mehka mat
Lava półmat 

Hrast dimno-srebrna 
Dąb srebrny dymiony 

Črna mehka mat
Czarny półmat

Oreh Kuba 
Orzech cuba 

Pastelno modra 
Niebieska pastela

Lava visoki sijaj
Lava wysoki połysk

Močvirna poapneli
Dąb bagienny bielony 

Siena-rdeča
Czerwień siena
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Beli mehka mat
Biały półmat 

Sigma Lack

Izgled usnja Inca zlato
O wyglądzie skóry, złoty Inka

Nappa

Izgled usnja Brasil rjavi 
O wyglądzie skóry, brązowy brazylijski

Bela
Biały

Venta

Magnolia 
Magnolia

Sahara 
Sahara

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk

Spot

Magnolia visoki sijaj
Magnolia wysoki połysk

Sahara visoki sijaj
Sahara wysoki połysk

Bela
Biały

Vienna

Hrast Chalet
Dąb Chalet

Kansas Oak neobdelan
Dąb Kansas surowy

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny wysoki połysk 

Alpha Lack

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk

Sahara visoki sijaj
Sahara wysoki połysk

Rosso visoki sijaj
Rosso wysoki połysk

Magnolia visoki sijaj
Magnolia wysoki połysk

Nova Lack

Sahara visoki sijaj
Sahara wysoki połysk

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk

Črna noč visoki sijaj
Czarny nero wysoki połysk

Kvarčno siva visoki sijaj
Szary kwarcyt wysoki połysk

Temno modro visoki sijaj
Głęboki błękit wysoki połysk

Magnolia visoki sijaj
Magnolia wysoki połysk

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny wysoki połysk 

Trend Lack

Arktično beli visoki sijaj
Biały arktyczny wysoki połysk

Bela visoki sijaj 
Biały wysoki połysk

Magnolia visoki sijaj 
Magnolia wysoki połysk

Sahara visoki sijaj
Sahara wysoki połysk 

Rosso visoki sijaj 
Rosso wysoki połysk

Montreal

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk 

Magnolia visoki sijaj
Magnolia wysoki połysk 
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Windsor LackFrame LackSoft Lack Carisma Lack

IZBIRAJTE IN IZBERITE 

Izbirate lahko med 4 oblikami ličnic in 18 barvami – 
povsem po svojem okusu!

WYBÓR NALEŻY DO KLIENTA 
Dostępne są fronty o 4 kształtach i w 18 kolorach – 

można je skomponować według własnego upodobania!

Magnolia
Magnolia 

Sahara
Sahara  

Lava
Lava

Bela 
Biały 

Magma
Magma 

Curry
Curry 

Žafran
Szafran  

Paprika
Papryka

Boja šipka
Dzika róża

Arktično beli
Biały  
arktyczny  

Papyrus siva
Papirus szary 

Kvarčno siva
Szary kwarcyt 

Opalni 
Opal 

Smaragd
Szmaragd  

Laguna
Laguna 

Borovnica 
Czarna 
jagoda 

Temno modro
Głęboki błękit 

Črna
Czarny 

Glas Tec Satin

Bela
Biały

Kvarčno siva 
Szary kwarcyt

Portland

Cementni ahatno-siva
Cement szary agat

Cementni antracit
Cement antracyt

Nature

Hrast konjak
Dąb Cognac

Hrast tobak 
Dąb Tabak 

Hrast mocha 
Dąb Mokka

Legno

Hrast šampanjec
Dąb szampański

Hrast Marone 
Dąb kasztanowy

Hrast gomoljika 
Dąb truflowy

Glas Tec Plus

Črna noč visoki sijaj
Czarny nero wysoki połysk

Magnolia visoki sijaj
Magnolia wysoki połysk

Sahara visoki sijaj
Sahara wysoki połysk

Bela visoki sijaj
Biały wysoki połysk 
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E 14  Hrast dimno-srebrna 
  Dąb srebrny dymiony

A 19   Stari les svetel 
   Drewno postarzane  
    jasne

B 21  Kiruna breza 
  Kiruna brzoza

E 31  Čelni les hrast z vejami 
 Drewno w przekroju   
 czołowym, gałęzie dębu

E 20  Hrast polarno-srebrna 
Dąb srebrny polarny

E 27 Hrast z vejami naraven 
 Dąb naturalny sękaty 

E 28  Divji hrast rustikalen 
   Dąb dziki rustykalny

E 29  Hrast z vejami platin  
  Dąb platynowy sękaty

A 22 Oreh Royal 
  Orzech royal

A 23  Oreh Kuba 
   Orzech cuba

E 23  Hrast Chalet 
  Dąb Chalet

E 25 Kansas Oak neobdelan 
 Dąb Kansas surowy

R 20   Rustica temen 
   Rustica ciemny

T  23   Stari morski les 
   Drewno dryftowe

E 21  Močvirna poapneli 
  Dąb bagienny bielony

A 20  Stari les temen 
   Drewno postarzane  
    ciemne

Naraven čar Delovni  
pulti v videzu lesa
Naturalny urok – blaty  
kuchenne imitujące drewno

Komur je v kuhinji ljubša toplo in prijetno vzdušje, bo slej ko prej prišel 
do delovnega pulta v videzu lesa. Na voljo so številne možnosti v debe-
linah 25, 40 ali 50 mm. Na voljo imate pestro paleto dekorjev, seveda 
vedno vrhunske kakovosti in dovršenega dizajna, tako da lahko izberete 
nekaj povsem po svojem okusu.

Osoby preferujące ciepłą i przytulną atmosferę w kuchni wybiorą prawdo-
podobnie blat imitujący drewno. Dostępne są różne ich rodzaje o grubości 
25, 40 lub 50 mm. Można wybierać spośród różnych wzorów, kierując się 
własnym gustem. Blaty te są bardzo wysokiej jakości i spełniają najwyższe 
wymagania pod względem wzornictwa.
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Hladna eleganca – delovni 
pulti v videzu kamna
Chłodna elegancja – blaty 
imitujące kamień

Če je zahteva po kakovosti izpolnjena, je odločujoč dizajn. Za naše 
delovne pulte to pomeni, da imate prosto izbiro. Jasne enobarvne izvedbe 
ustvarijo elegantno kuhinjo, realističen videz kamna pa poskrbi za struk-
turo celega prostora. 

Gdy jakość się zgadza, o wyborze decyduje design. W przypadku naszych 
blatów kuchennych oznacza to, że wybór należy do klienta. Czyste jednolite 
kolory nadają kuchni elegancki wygląd, realistyczna imitacja kamienia 
sprawia, że całe pomieszczenie zyskuje strukturę.

S 42   Bela 
Biały

S 59  Premium beli 
  Biały Premium

M 78  Magnolia 
  

S 51  Sahara 
  

S 70  Snow 
  

S 91  Beton 
  Beton

S 49  Black Travertin S 85   Dolomit siva 
Szary dolomit

S 47  Oxid Nero S 57   Java skrilavec 
Łupek Java

Z 13   Cementni ahatno-siva 
Cement szary agat

S 89   Marmor svetel 
Marmur jasny

S 90   Marmor svetel 
Marmur ciemny

G 71  Granit globoka črna
Granit intensywna czerń

S 84   Colorado skrilavec 
Łupek colorado

S 86   Atlas Granit 
Atlas granite

S 43  Skrilavec antracit
  Łupek antracyt

S 71  Sand 
  

S 72  Shadow 
  

S 75  Steel 
  

S 87   Črna 
Czarny

S 93  Baker oksid 
  Tlenek miedzi

S 92   Ledenik 
Lodowiec

S 88   Bazalt 
Bazalt

S 52   Naravni kamen
  Kamień naturalny

S 58   Kvarčno siva 
Szary kwarcyt

Z 14   Cementni antracit 
Cement antracyt
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12-milimetrski delovni  
pult – tanek in prefinjen 
Blaty o grubości 12 mm – 
wąskie i subtelne 

Ti delovni pulti pomenijo pravšnje lastnosti za kuhinjo: eleganco, lahkost in 
deloma tudi izredno odpornost. Razlog: izbrani materiali, ki svoje prednosti  
ne izkazujejo le po videzu. Kot na primer material s polnim jedrom, ki je  
bil pogosto uporabljen za fasade in je svojo kakovost dokazal tudi v težjih 
vremenskih razmerah. 

Takie blaty dodają kuchni niebagatelnych cech: elegancji, lekkości i częściowo 
ekstremalnej trwałości. Dzieje się tak ze względu na dobór materiałów, których 
mocną stroną jest nie tylko wygląd, ale i odporność. Przykładem może być  
laminat, który stosowany jest również na fasadach budynków, a jego wysoka 
jakość potwierdza się nawet podczas burz.

G 59 Steklo belo 
 Prawdziwe szkło  
 Biały

G 58  Steklo kvarčno siva 
 Prawdziwe szkło  
 Szary kwarcyt

S 79  Bela 
 Biały

S 78  Črna 
 Czarny

EST  Optika legiranega jekla 
 Wygląd stali szlachetnej

Pravo steklo 
Prawdziwe szkło 

Polno jedro 
Blaty pełne 

Kompaktna plošča 
Laminat kompaktowy 

E 27  Hrast z vejami  
 naraven 
 Dąb naturalny sękaty 

E 28  Divji hrast  
 rustikalen 
 Dąb dziki rustykalny

E 29  Hrast z vejami  
 platin  
 Dąb platynowy sękaty

A 22  Oreh Royal 
 Orzech royal

A 23 Oreh Kuba 
 Orzech cuba

Z 13   Cementni  
ahatno-siva 
Cement szary agat

Z 14   Cementni antracit 
Cement antracyt

S 93  Baker oksid 
  Tlenek miedzi

S 92   Ledenik 
Lodowiec

S 88   Bazalt 
Bazalt

S 91  Beton 
  Beton
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Ozadje naredi vtis
Atrakcyjne wnęki

Individualna in elegantna alternativa klasičnega obliko-
vanja ozadja: hrustljavo sveže ali mirno in harmonično –  
izbirate lahko med 24 motivi, ki v vsaki kuhinji pričarajo 
posebno vzdušje. Na voljo so mere 60–180 ali 280 cm, 
odvisno od motiva. Steklena ozadja so lahko na željo 
tudi osvetljena od zadaj.

Indywidualna i elegancka alternatywa dla klasycznie za-
aranżowanych wnęk: ożywcza i świeża lub raczej spokojna 
i harmonijna – do wyboru są 24 ładne wzory, które w 
każdej kuchni wyczarują wyjątkową atmosferę. Wymiary: 
60–180 cm lub 280 cm, zależnie od wzoru. Na zamówienie
dostępne są również wnęki podświetlone.

Videz naravnega kamna, rustikalni
Wygląd naturalnego kamienia Rustica

Videz naravnega kamna, pesek
Wygląd naturalnego kamienia piasek

Brezovo deblo
Pień brzozy

Cepljen les
Drewno łupane

Deblo
Pień drzewa

Skrilavec
Łupek

Opeka
Cegła

Tabla za kredo 
Tablica kredowa

Betonski videz, naravni
Wygląd betonu naturalny

Videz naravnega kamna, apnenec
Wygląd naturalnego kamienia wapień

Forks

Pepper

Beach

Cups

Lavender

Espresso

Ice Cube

Birch Forest

Orange

Kiwi

Herbs

TomatoBlueberryLemon
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G 7SAG 351 G 469

G 449

G 317

G 325

G 352

G 340

G 7TA

G 7DA

G 7FA

G 7EA

G 8GA

G 430

G 425

G 329

G 302

G 313

G 316

G 304

G 335

G 333

G 353

G 493

G 494

K 130

K 138 K 140

K 139

G 310 G 426

G 7AA

G 201

G 203

G 205

G 411

G 347

G 318

G 322

G 326

G 482

G 474

G 350

G 440

G 447

G 336

G 337

G 481

G 472G 349G 332

G 341

G 471

Standardni in palični ročaji Uchwyty: standardowe i relingowe
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Kombinacija ročajev R 30 
Kombinacja uchwytów R 30

Kombinacija ročajev R 12 
Kombinacja uchwytów R 12

Kombinacija ročajev R 25 
Kombinacja uchwytów R 25

Kombinacija ročajev R 70 
Kombinacja uchwytów R 70

Kombinacija ročajev R 45 
Kombinacja uchwytów R 45

Kombinacija ročajev R 60 
Kombinacja uchwytów R 60



Naše podjetje nosi certifikat PEFC™, poleg tega pa 
smo eni prvih proizvajalcev v panogi s certifika-
tom FSC®. Z nakupom kuhinje Nolte torej aktivno 
prispevate k varovanju podnebja in okolja.

Nasza firma otrzymała certyfikat PEFC™, ponadto 
jako jedni z pierwszych w branży uzyskaliśmy 
certyfikat FSC®. Decydując się na zakup kuchni 
Nolte aktywnie pomagają Państwo chronić klimat 
i środowisko.

Odgovornost
in ekologija
Odpowiedzial-
ność i ekologia

Letev 530  
Listwa 530 

Letev 501  
Listwa 501 

Letev 502  
Listwa 502 

Letev 560  
Listwa 560 

Letev 571  
Listwa 571 

Design i funkcjonalność to  

gwarancja zadowolenia.

Architects Partner Award 2014, 

srebrny medal.

Sprawdzona jakość,  

gwarancja bezpieczeństwa i  

zdrowe warunki mieszkalne.

122

Kombinacija ročajev 818 
Kombinacja uchwytów 818

Kombinacija ročajev 840 
Kombinacja uchwytów 840

Kombinacija ročajev 845 
Kombinacja uchwytów 845

Kombinacija ročajev 821 
Kombinacja uchwytów 821

Kombinacija ročajev 822 
Kombinacja uchwytów 822

Kombinacija ročajev 811 
Kombinacja uchwytów 811

Kombinacija ročajev 812 
Kombinacja uchwytów 812

Kombinacija ročajev 813 
Kombinacja uchwytów 813

Kombinacija ročajev 814 
Kombinacja uchwytów 814

Kombinacije ročajev in letev Kombinacje uchwytów i listwy
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  Tętno życia  
   w kuchni.

   Za 
 življenje  
      v  
kuhinji.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG    Anni-Nolte-Straße 4    32584 Löhne    Tel.: +49 5732 899 0    www.nolte-kuechen.de

Za življenje v kuhinji … 
 

… je izjava, ki jo pri kuhinjah Nolte lahko vzamete popolnoma do-
besedno in ki mene, kot načrtovalko, vsak dan znova navdušuje.  
Tukaj najdete vse, da lahko uresničite svoje sanje – za praktično 
vsak žep in vsako zahtevo – vedno v najboljši kakovosti Made in 
Germany.  
Prav res za življenje v kuhinji!

Radość życia w kuchni … 
 

… to stwierdzenie, które w przypadku Nolte Küchen można potrakto-
wać dosłownie, i które mnie jako projektantkę zachwyca codziennie 
na nowo. 
Jest tu wszystko, co potrzebne, aby powstała wymarzona kuchnia – 
na prawie każdy budżet i spełniająca wszelkie wymogi oraz zawsze 
w najlepszej jakości made in Germany. 
Dla radości życia w kuchni!

Varščina 5 € – Opłata ochronna 5 € 
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zaradi tiska in fotografskih danosti 
so lahko barvni toni v tem katalogu malenkost drugačni od originalnih. 
Zmiany techniczne zastrzezone. Ze względu na technikę druku odcienie kolorów przed-
stawione w niniejszym katalogu mogą się nieznacznie róznić od oryginalnych kolorów.
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