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Naše kuchyně nadchnou kvalitními materiály:

V tomto žurnálu jsme označili speciální kuchyně:

– kuchyně Nolte bez úchytů – spodní skříňky vysoké 90 cm 
s úložným prostorem větším 
o 20% 

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

Snadno udržovatelný a odolný 
povrch, podle provedení vysoce 
lesklý nebo soft matný. 

Každé toto ručně vyrobené čelo má 
povrch z pravého cementu, proto je 
unikátní. 

Velmi tenká povrchová vrstva pro 
odstranění viditelného znečištění od otisků 
prstů na matných a lesklých površích. 

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

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

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

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

Extrémně odolné a navíc 
snadno udržovatelné díky 
povrchu Antifingerprint.

Vrstvy ze směsi pryskyřic, laku 
a kovových částic zmagnetizují čelo. 

Ve světě doma: Nolte Küchen se od svého založení v roce 1958 stala jedním z největších výrobců kuchyní. 
V tomto období došlo i k mnoha inovacím, které se následně staly celosvětovými průmyslovými standardy. 
Na výrobní ploše více než 100 000 m2 se v Löhne a Melle vyrábí naše kuchyně Nolte. Součástí našeho 
celosvětového úspěchu je přitom náš slib kvality „Made in Germany“. 
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Nolte Küchen

PŘEDMLUVA

KUCHYNĚ PRO KAŽDÝ DOMOV
Víme, co lidé od kuchyně očekávají: Chtějí se cítit dobře. Být doma. Kuchyně dnes znamenají více než jen 
„pracovní prostor“. Většina lidí si představuje svou kuchyni jako místo setkání rodiny a přátel. Místo, kde se 
společně vaří, mluví a tráví čas. Proto musí být kuchyně nejen praktická, ale především útulná. Naším cílem je 
přitom vždy to stejné: Naplánujte si kuchyň podle svých individuálních potřeb, přání i rozpočtu tak, aby se 
vaše kuchyně stala novou oblíbenou místností ve vaší domácnosti.

Značka Nolte Küchen se vždy vyznačovala mimořádnou kvalitou, rozmanitostí a službami. Kvalita pro nás 
přitom znamená i trvanlivost. Neboť tak přispíváme k udržitelnému využívání surovin. Dobré pro nás nikdy 
není dost dobré. Chceme být lepší než průměr! Ne nadarmo jsme již potřetí za sebou získali ocenění 
„Nejoblíbenější značka kuchyní v Německu“.

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

MARC HOGREBE
Jednatel

MELANIE THOMANN-BOPP
Jednatelka

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

Společnost byla opakovaně zvolena 
nejoblíbenější značkou kuchyní 
v Německu a nejoblíbenějším 
dodavatelem kuchyňského nábytku 2022. 

Vyrábíme v Německu – získali jsme tak 
oficiální certifikát od svazu Verband 
Deutsche Möbelindustrie e.V.

Bereme vážně svou odpovědnost za 
naše životní prostředí a budoucnost 
příštích generací. Proto jsme zvláště 
hrdí na to, že můžeme předložit několik 
certifikací v této oblasti!
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EVA BRENNER, AMBASADORKA 
ZNAČKY NOLTE KÜCHEN
Mnoho lidí ji zná z televize: Eva Brenner. Diplomovaná inženýrka, absolventka interiérového 
designu dlouhá léta uváděla seriál „Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben“ 
(ZiG – Šťastný domov – Náš vstup do nového života). Přitom vyvinula řešení interiérového 
designu a pomohla mnoha rodinám k novému domovu. Převzala řízení stavby, 
návrh interiéru, plánování kuchyně a mnoho dalšího.

Eva Brenner si svou vášeň pro interiérovou architekturu přinesla z rodičovského domu: 
Její matka dbala na to, aby byl domov útulný a dekorativní. Její otec, řemeslník, ji bral 
s sebou na staveniště. Proto si již v raném věku osvojila cit pro barvy a zařízení. Absolvovala 
školu jako projektantka, vystudovala interiérový design a kromě „ZiG“ uváděla i další 
televizní formáty, jako např. „Das Haus des Jahres“ (Dům roku).

Od svých počátků u „Zuhause im Glück“ spolupracovala Eva Brenner i se společností 
Nolte Küchen – a v roce 2016 se stala ambasadorkou značky Nolte. Jako profesionálka 
v oblasti interiérového designu je ideálním odborníkem pro prezentaci naší značky. 
A společně s Eva Brenner sledujeme jeden důležitý cíl: Naplánovat kuchyni jako středobod 
vašeho domova a vytvořit řešení, které odpovídá vašim individuálním přáním, potřebám 
a představám o rozpočtu. Living in the kitchen.

Skenujte a 
zjistěte více! 

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

VÍCE INFORMACÍ
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Všechno je možné!
Pro vaše 
požadavky, váš vkus
a váš rozpočet.

Avocado – jedna z 18 vybraných barev naší 
koncepce matných laků. 

Více informací na straně 108/109.
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For the third consecutive time!

My kitchenOD KUCHYŇSKÉ LINKY 
KE KUCHYŇSKÉMU 
OSTRŮVKU – KAŽDOU 
KUCHYNI NOLTE LZE 
PRO VÁS NAPLÁNOVAT 
VE SPRÁVNÉ VELIKOSTI
Při plánování máte k dispozici všechny možnosti: ať už se jedná 
o velký nebo malý prostor, ať už s kuchyňským ostrůvkem nebo 
bez něj, ať už je umístěn v rohu nebo naproti, ať už je u jedné 
nebo několika stěn – s Nolte Küchen je všechno možné. Je úplně 
jedno, pro kterou kuchyni se rozhodnete a jaký rozpočet máte 
k dispozici, kuchyně Nolte můžete přizpůsobit téměř každému 
svému přání a individuálně je realizovat.

Požádejte svého prodejce o další 
informace nebo si objednejte vydání „Moje 
kuchyně“ přímo zde:

Pokud se chcete blíže seznámit s plánováním 
své nové kuchyně, nabízíme vám 
v „Moje kuchyně“ mnohé praktické tipy 
a návrhy , jak perfektně využít dostupný prostor. 
Chcete-li vstoupit přímo do plánování 
kuchyně, použijte náš webový plánovač na 
www.nolte-kuechen.com

PLÁNOVÁNÍ VAŠÍ KUCHYNĚ
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VARIANTY PLÁNOVÁNÍ

Tvar U Řada + ostrůvek

Řada Tvar L

Řada + ostrůvek + pult Řada + ostrůvek se stolem



12

75 cm

15 cm

90 cm

+ 20%

5 cm

PLÁNOVÁNÍ VAŠÍ KUCHYNĚ

S ÚCHYTKAMI NEBO BEZ ÚCHYTEK, TO JE TA OTÁZKA …
Existují dva základní přístupy k rozhodujícímu designu kuchyně: Na jedné straně klasické plánování, které může být 
záměrně zdůrazněno velkým výběrem úchytek – na druhé straně kuchyně bez úchytek, která svým vedením linií jasně 
vyjadřuje design a ztělesňuje tak minimalistický styl. U obou přístupů si dodatečně můžete vybrat, zda chcete plánovat 
se standardní výškou korpusu 75 cm, nebo se rozhodnout pro extra vysoký korpus 90 cm.

O 20% VĚTŠÍ 
ÚLOŽNÝ PROSTOR
Matrix 900 díky výšce korpusu 90 cm nabízí 
o 20% více úložného prostoru než u výše 
zobrazené výšky standardního korpusu 75 cm. 
Optimálně tak využijete dostupný prostor – 
právě v malých kuchyních.
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DESIGN SE SETKÁVÁ 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
Samozřejmě jsou k dostání i naše kuchyně bez úchytek 
s extra vysokým korpusem. 

Díky velmi nízkému soklu ve spojení s výškou korpusu 
90 cm a integrovaným úchytům vedle ideální pracovní 
výšky s úložným prostorem větším o 20% nabízí i zcela 
nový design kuchyně.

KUCHYNĚ BEZ ÚCHYTEK
MatrixArt je designová kuchyně Nolte bez úchytek: S maximálně dvěma horizontálními úchyty 
působí mimořádně uklizeně a graficky. U bočních skříněk máte možnost plánovat i svislé úchyty. 
Všechny úchyty mohou být na přání osvětlené, a tím dostávají do popředí vedení linií. Můžete 
si vybírat z pěti různých barev: vzhled nerezové oceli, arktická bílá, bílá, šedý křemen a černá. 
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

NEJRŮZNĚJŠÍ POVRCHY – 
VHODNÉ K VAŠEMU OSOBNÍMU 
VKUSU A ROZPOČTU
Originál nebo imitace – těžko se rozlišují Je pravda, že je lze jen těžko rozlišit, neboť všechny materiály, 
které se používají v kuchyni Nolte, se v první řadě vyznačují svou zvláštní hodnotou. Pravé materiály, 
jako je dřevo, kov, lak nebo cement představují perfektní výběr pro milovníky kuchyní s velmi vysokými nároky.

U mnoha přírodních výrobků existují také vysoce kvalitní reprodukce. Tyto absolutně autentické povrchy 
nejsou v žádném případě horší než originál a smysly překvapí dokonale reprodukovanou haptikou a barevností. 
Zároveň jedinečným způsobem naplňují touhu po individualitě a výjimečnosti. Teď se jen musíte rozhodnout…

PLÁNOVÁNÍ VAŠÍ KUCHYNĚ

LEGNO Dub šampaňské
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Dřevěný povrch:

LEGNO pravé dřevo pro 
TAVOLA neobyčejné kuchyně

ARTWOOD v žádném případě není 
horší než originál

Kovový povrch:

FERRO naše čelo ze skutečného kovu 
je dokonce magnetické

METAL autentická interpretace 
tématu kovu

Cementový povrch:

PORTLAND naše čelo s pravým 
cementovým povrchem

STONE přírodní cementový / betonový
LUCCA design s překvapivou haptikou

Lakovaný povrch:

SOFT LACK programy s pravým lakem 
NOVA LACK v matné a lesklé
FINE LACK

FEEL lakovaný laminát jako
LUX přesvědčivá alternativa

ARTWOOD Větev dub přírodní
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TREND.
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LACK
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Všechno up to date!
Inovativní materiály.
Módní barvy.
Moderní designy.

Black green – jedna z 18 vybraných barev naší koncepce matných laků. 
Více informací na straně 108/109.
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2525

MANHATTAN UNI Black green
PRACOVNÍ DESKA Sopečný dub

Zde najdete 
svou

ALTERNATIVU
PLÁNOVÁNÍ
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1

MANHATTAN UNI

ZNOVU SE OBJEVUJÍ 
ZELENÉ ODSTÍNY
Čelo MANHATTAN UNI v nové trendové barvě black green 
vnese do vašeho domova ještě více přirozenosti. Zde se znovu 
objevují zelené odstíny, které zažívají renesanci – v barvě 
black green se MANHATTAN UNI stává skutečným lákadlem 
pro oči. Estetické odstíny zelené barvy působí obzvlášť 
harmonicky v kombinaci s dřevěnými dekory. 
Pravá alternativa klasických barev!

1 Světlo na pravém místě: 
I police spodních a bočních skříněk 
mohou být doplněny bočně 
vyfrézovaným osvětlením LED.

KOMBINACE ÚCHYTEK 852
Černá, kov



20

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
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2525 FRAME LACK/SOFT LACK Black green soft matný
PRACOVNÍ DESKA Beton bílý

KOMBINACE ÚCHYTEK 850
Černá, kov



21

1

1 Harmonická kombinace: 
Čela v black green, pracovní deska 
a výklenek v barvě beton bílý.

FRAME LACK/SOFT LACK

ESTETICKÁ 
KOMBINACE
Zvláštností této kuchyně je kombinace dvou různých 
programů čel z naší koncepce matných laků. Zde se 
moderna setkává s nadčasovou elegancí. Zatímco 
mnohé detaily FRAME LACK připomínají venkovský styl, 
SOFT LACK tvoří harmonický protipól svými moderními 
rovnými liniemi. Ve spojení s pracovní plochou v barvě 
beton bílý vzniká moderní, nadčasový celkový vzhled. 
To nejlepší: Tuto kuchyni můžete vytvořit v 17 dalších 
barvách z naší koncepce matných laků – zcela podle 
vašeho osobního vkusu.

Zde najdete 
svou

ALTERNATIVU
PLÁNOVÁNÍ
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3

1

1 Díky své autentické struktuře LUGANO LACK dokonale 
podtrhuje ušlechtilý styl této kuchyně.

2 V zásuvce pod troubou jsou všechny důležité pomůcky 
dobře uloženy a při vaření snadno dosažitelné.

3 Prosklené skříňky s integrovaným osvětlením doplňují 
toto elegantní plánování a stylově dotvářejí atmosféru 
kuchyně. 

LUGANO LACK

MIMOŘÁDNĚ A STYLOVĚ
S novým čelem z pravého dřeva LUGANO LACK v barvě magma 
soft matný doplňujeme naši nabídku čel o zvlášť elegantní design. 
Ze spojení čel z pravého dřeva LUGANO LACK s dřevěnými, 
skleněnými a žulovými prvky vzniká hodnotný celek. Díky pravým 
materiálům tato kuchyně vypadá obzvlášť elegantně a stane se 
ozdobou vašeho domova. Černé osvětlené prosklené skříňky podtrhují 
ušlechtilý charakter a tvoří perfektní rám pro přístrojové skříňky. 
Velkoplošný mramorový kuchyňský ostrůvek je působivý. 
Vybízí ke komunikaci a setkávání s přáteli a rodinou.
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Qualität
METALL
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KÜCHENFRONT

LUGANO LACK Magma soft matný

KOMBINACE ÚCHYTEK 850
Černá, kov

Zde najdete 
svou

ALTERNATIVU
PLÁNOVÁNÍ
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1

2

MANHATTAN

ČERNÁ VE SVÉ NEJÚTULNĚJŠÍ 
PODOBĚ
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. 
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3

MANHATTAN Dub nero
KORPUS Grafit
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

1 Důraz na detail je patrný při pohledu dovnitř skříňky: 
Nové prosklené skříňky jsou bez viditelných závěsů, což přispívá 
k mimořádně útulnému dojmu.

2 Otevřené police a prosklené skříňky s integrovaným bočním 
osvětlením otevírají jinak poměrně jednoduchou kuchyň 
a umělecky ji zasazují do každého prostoru. 

3 Černá kombinace úchytek 851 se perfektně hodí k této kuchyni.
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FERRO/SOFT LACK

PURISTICKY S JASNOU LINIÍ
Modrá ocel FERRO vykouzlí u čela z pravého kovu dojem 
chladné elegance kuchyně, která kombinací s arktickou bílou 
soft matnou SOFT LACK vytvoří kontrastní jasný a jemný odstín. 
Tak se z kuchyně stane inspirující životní prostor, ve kterém se 
budete vždy rádi zdržovat. 

Skutečně praktické!
Magnetický povrch vytváří perfektní 
místo pro malé poznámkové bloky, 
nákupní seznamy, časové plány 
nebo upomínkové fotografie.
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Die Kompetenz in Sachen
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12

1 Ceranová plotýnka se plynule zapojí do puristického designu. 

2 Regál závěsné skříňky s posuvnými dvířky v arktické bílé vytváří 
elegantní spojení s obývacím prostorem.

FERRO Modrá ocel
SOFT LACK Arktický bílý soft matný
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

ÚCHYTNÁ LIŠTA 561 Černá eloxovaná
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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.

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

2 Všechno má své místo – velký úložný prostor 
skvěle organizovaný.

3 Osvětlené úchytky podtrhují elegantní linie 
této kuchyně.

Nejrychlejší cesta k perfektnímu 
pořádku v kuchyni. 
Informace ke stažení.

Everything organised
         in the kitchen.
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25Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

2525

NOVA LACK Platinově šedá vysoký lesk
OKOLÍ Červená henna soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO
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25 25 KOMBINACE ÚCHYTEK 848 
Vzhled titanu kartáčovaný

LUCCA Cement antracit
PRACOVNÍ DESKA Jádrový buk
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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 krásného designu.

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

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

Hluboká pracovní deska 
a skříňky: O 32% více 
úložného prostoru při potřebě 
pouze o 15 cm většího prostoru 
na stěně.
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STONE

ZREDUKOVÁNO NA TO 
PODSTATNÉ
Zde vidíte, jak můžete důslednou souhrou černé a bílé 
vytvořit působivou kuchyň. Čelo STONE v barvě beton 
bílý nabízí působivý kontrast k černým prvkům. Osvětle-
né úchytky MatrixArt a regály s integrovaným osvětle-
ním dosazují působivé akcenty v této jinak puristické 
kuchyni.

1 Pod varnou deskou je připraveno místo pro 
všechno, co musíte mít rychle po ruce.

2 Splolu s tenkými pracovními deskami se tato 
kuchyně bez úchytek velmi dobře uplatní.

3 Regály s integrovaným osvětlením zaujmou 
především v černé.
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STONE Beton bílý
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1
1 Inteligentní rohové řešení zajistí dostatečně

velký úložný prostor.

SOFT LACK

SVĚŽÍ BARVA PRO 
DOBROU NÁLADU
SOFT LACK v avokádovém odstínu kombinovaný s arktickou 
bílou soft matnou zajistí jarní náladu při vaření. Přesto nevy-
zařuje jen lákavou svěžest, stoprocentně je také plně funkční 
a nabízí velký úložný prostor. Otevřený koncový regál 
u kuchyňského ostrůvku a pracovní deska 12mm v arktické 
bílé s povrchem PRO navíc podtrhují jarní lehkost.
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12ÚCHYTNÁ LIŠTA 560
Vzhled kovu

SOFT LACK Arktický bílý soft matný
SOFT LACK Avokádová soft matná

PRACOVNÍ DESKA Arktická bílá PRO

Do kuchyní Nolte lze díky rozměro-
vému rastru Matrix150 jednoduše 
a perfektně integrovat trouby všech 
výrobců se standardním rozměrem 
60 cm – bez rušivé krycí lišty.
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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 – kromě toho tvoří 
perfektní oddělující prvek obytné oblasti.

1 Skvěle organizované: 
Vnitřní organizér jako pravé dubové dřevo.

2 Nadčasový kontrast: 
Vynikající kombinace různých barev 
a materiálů.
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SOFT LACK Hluboká modrá soft matná
LEGNO Dub šampaňské

KOMBINACE ÚCHYTEK 845
Vzhled nerezové oceli
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NOVA LACK Grafit vysoký lesk
LEGNO Dub šampaňské
PRACOVNÍ DESKA Grafit PRO

NOVA LACK/ LEGNO

PŘIROZENÁ KRÁSA SE SNOUBÍ 
S LESKLÝM DESIGNEM
Tuto kuchyni oživuje kombinace kvalitních materiálů: NOVA LACK 
v barvě grafit vysoký lesk dokonale ladí s LEGNO pravé dřevo dub 
šampaňský. Závěsné skříňky o výšce 135 cm působí velkoryse 
a zároveň poskytují dostatek úložného prostoru.
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1 Díky otočným odkládacím plochám pro spížní skříňky
je optimálně přístupný stávající úložný prostor.

2 Malý detail s velkým účinkem: 
Stejný přesah soklu vpředu a na boku možný 
u ostrůvků se spodními skříňkami. 

Pro krásný celkový vzhled jsou korpusy všech 
kuchyní, které vyrábíme, ve stejném dekoru 
zvenku i zevnitř.
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VENKOVSKÝ
 DŮM.
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Tradice se setkává 
s duchem doby!
Klasické tvary. 
Moderní plánování. 
Útulná místa.

Lava – jedna z 18 vybraných barev naší koncepce 
matných laků. 

Více informací na straně 108/109.
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LUGANO LACK

PESTROBAREVNÝ 
POUTAČ POZORNOSTI
Již několik let se znovu objevuje klasická venkovská 
kuchyně. S naším LUGANO LACK rozšiřujeme 
sortiment o moderní interpretaci vzhledu rámu 
z pravého dřeva. Zvláště nápadný: Trendový barev-
ný odstín červená henna. Poutač pozornosti! Auten-
ticky fládrovaná čela zdůrazňují oblíbený venkovský 
styl. Velkoryse řešená kuchyň se stává skutečným 
prostorovým zázrakem. A pokud zkombinujete černé
úchytky a pracovní desku například v designu 
čediče, dodáte skříňce LUGANO LACK ten správný 
nádech. Ušlechtilá, ale ne odměřená - díky útulně 
vypadajícím dřevěným čelům se tato kuchyně stane 
oblíbeným místem.

1 Rychle a snadno po ruce: Spížní skříňka nabízí nejlepší organizaci 
a úložný prostor pro kuchyňské náčiní různých velikostí.

2 Ať už si ráno dáte espresso, nebo odpoledne kávu s koláčem: 
Tato lavice představuje útulné útočiště uprostřed kuchyně.

Jak dosáhnout pořádku uvnitř skříňky? 
Na našem blogu najdete mnoho tipů týkajících se 
správné vnitřní organizace ve vaší kuchyni.
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LUGANO LACK Červená henna
PRACOVNÍ DESKA Čedič

ÚCHYTKA 91A
Černá

Zde najdete 
svou

ALTERNATIVU
PLÁNOVÁNÍ
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2525 TORINO LACK Lava soft matný
PRACOVNÍ DESKA Mramor hnědý

ÚCHYTKA 208
Manganbronz
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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 sou-
časností a vytváří kuchyni, která svou přímočarostí a elegancí před-
stavuje 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.

1 Úchytky dovedně nastavují designové 
akcenty v okouzlujícím světě Art Deco.

2 Exkluzivní design tvoří kvalitní zásuvky 
v dubu pinot, dýha.
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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 do obytného prostoru. Vítejte!

1 Nabízí spoustu úložného prostoru: 
závěsné skříňky do výšky 105 cm. 

2 Díky dobře organizovaným zásuvkám 
a osvětleným výsuvům budete mít 
dobrý přehled.
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2525ÚCHYTKA 317
Vzhled nerezové oceli

FOCUS Platinově šedá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO
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PORTO Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Mramor bílý

ÚCHYTKA 209
Design nerezové oceli
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1

PORTO

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

1 Nově vymyšlená klasická skříňka 
na nádobí – tento příborník poskytuje 
další úložný prostor. 

2 Vitrína svým fasetovým výbrusem 
navazuje na designový styl čela.
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WINDSOR LACK Lava soft matný
PRACOVNÍ DESKA Čedič

ÚCHYTKA 204
Design nerezové oceli
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1 Otevřený koncový regál police opticky 
uvolňuje sestavu nástěnných skříněk a nabízí 
snadný přístup například k nádobí nebo 
kořenkám.

2 Díky Matrix150 je dokonce možné mít 
funkční zásuvku přímo pod indukční 
varnou deskou.

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.
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NADČASOVÉ.
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Jednoduše klasika!
Decentní barvy.
Všestranné plánování.
Zdrženlivé detaily.

Platinově šedá – jedna z 18 vybraných barev 
naší koncepce matných laků.

Více informací na straně 108/109.
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1 1 Rafinovaný poutač pozornosti:
Vysoce kvalitní skleněné obložení 
výklenku v platinově šedé. 

2 Chytré řešení detailů:
Kombinace bočnic o tloušťce 
25 mm v platinově šedé vysoký 
lesk a varianty v dubu barolo 
12 mm vytváří útulný akcent.
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FINE LACK/TAVOLA

LESKLÝ UPOUTÁVAJÍCÍ PRVEK
S naším čelem z vysoce lesklého pravého laku FINE LACK 
můžete ve své kuchyni vytvořit skvělé akcenty. V souhře 
s teplými prvky jako je TAVOLA dub Barolo vytvoříte 
moderní a elegantní atmosféru. Tak bude vaše kuchyně 
skutečným upoutávajícím prvkem. 

ÚCHYTNÁ LIŠTA 675 Vzhled nerezové oceli

FINE LACK Platinově šedá vysoký lesk
TAVOLA Dub Barolo
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PLUS/MANHATTAN

MÍSTO SETKÁNÍ KUCHYNĚ
S programem PLUS v barevném odstínu lava soft matný najdete jak nadčasové, 
tak i moderní barvy a čela do vaší kuchyně. Čela lze perfektně kombinovat 
s dřevěnými dekory, zde na příkladu s dubem stříbrný grafit. A díky nechoulosti-
vému, snadno udržovatelnému povrchu proti otiskům prstů jsou stopy na čele 
téměř neviditelné. PLUS v barvě lava působí útulně a příjemně. Udělejte ze 
své kuchyně místo pro příjemné večery s přáteli, kde se můžete smát, povídat 
si a hrát hry. Prožijte nezapomenutelné momenty v a s vaší novou kuchyní!

Ty správné nápoje pro 
příjemný večer plný her? 
Na našem blogu najdete 
chutné recepty a skvělé 
nápady.
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Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

PLUS Lava soft matný
OKOLÍ Dub stříbrný grafit
MANHATTAN Dub stříbrný grafit

Zde najdete 
svou

ALTERNATIVU
PLÁNOVÁNÍ
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FINE LACK

KUCHYNĚ PRO 
RODINNÉ CHVÍLE
FINE LACK v  barvě arktický bílý vysoký lesk umožňuje 
otevřené a jasné plánování. Nepřetržitá elegance 
čel zde byla přerušena vertikálním a horizontálním 
náladovým osvětlením. Kuchyňská linka a spížní skříňky 
byly v této kuchyni naplánovány podél stěn, aby se 
ušetřilo hodně místa. Vznikne tak více prostoru pro 
velkou jídelnu nebo pro hraní a dovádění potomků. 
Dekor jádrový buk, který se nachází jak v obložení 
výklenku, tak v individuálně navržené polici, poskytuje 
ještě větší pohodlí.

Papíroví draci, které si 
můžete postavit sami!
Na našem blogu najdete 
správné návody.
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25

FINE LACK Arktický bílý vysoký lesk
BOČNICE Jádrový buk
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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
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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.

KOMBINACE ÚCHYTEK 851
Černá, kov
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FLAIR Bílá soft matná s hranou v sopečném dubu
MANHATTAN Sopečný dub
PRACOVNÍ DESKA Bílá premium PRO

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

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.

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.
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MANHATTAN/SOFT LACK

PERFEKTNÍ SYMBIÓZA 
ÚLOŽNÉHO PROSTORU 
A DESIGNU
Čelo MANHATTAN v sopečném dubu nabízí výrazný kontrast. 
Výrazný dekor je ideálním doplňkem ke klidnému čelu SOFT 
LACK. Výška závěsné skříňky 105 cm navíc této kuchyni pro-
půjčuje zcela svébytný design. Skříňky jsou perfektně doplněny 
otevřenými regály a bílou nízkou skříňkou.
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25 25

MANHATTAN Sopečný dub
KORPUS Sopečný dub
SOFT LACK Bílá soft matná

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

2 Centrální kuchyňský blok je svým 
bílým čelem ideálním protipólem 
k dřevěnému dekoru čel ze 
sopečného dubu.

3 U kuchyní Nolte sériově také: 
Vhodný vnitřní dekor, zde 
v sopečném dubu.

ÚCHYTNÁ LIŠTA 675 Vzhled nerezové oceli
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ARTWOOD

HARMONICKÁ 
PŘIROZENOST
Autentická struktura ARTWOOD větev 
dub přírodní v kombinaci s pracovní deskou 
terra mare v designu kamene vyzařuje 
harmonickou přirozenost. Úchytky, digestoř 
nebo vestavěný dřez v černé barvě zajistí 
moderní akcenty.

ARTWOOD Větev dub přírodní
PRACOVNÍ DESKA Terra mare

ÚCHYTKA 217
Černé

1 Perfektní zvenku i zevnitř: dubový design čel 
i uvnitř. Nejenže to vypadá jednotně, ale 
u Nolte Küchen je to také standard – 
bez příplatku.

2 Spodní zásuvka – pro zvláštní místo:
Sokl je většinou dutý prostor, a tím nevyužité 
místo. Tato zásuvka se zasouvá do soklu, 
který se vysouvá společně s ní.

3 Zásuvky, které mohou zmizet:
Výsuvná zásuvka se používá pouze tehdy, 
když ji potřebujete. Perfektní pro tyčový 
a stolní mixér apod.
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1 Všechno jiné než „typické pro kuchyně“: 
Tmavé skleněné police, jasně osvětlené.

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

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 se zdá být „z jednoho kusu“ s pracovní deskou 
v barvě cement safírově šedá a samostatné trouby vestavěné nad pracovní 
deskou upoutávají pozornost a zároveň jsou praktické.
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Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

25

PORTLAND Cement safírově šedá
TAVOLA Dub pinot

PRACOVNÍ DESKA Cement safírově šedá
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1

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, 
spoustu elektrických spotřebičů 
nebo prostě jen spoustu úložného 
prostoru, vše zde má své místo. 
Dalším vizuálním vrcholem je 
vertikálně integrované osvětlení. 

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.
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

PORTLAND Cement antracit
PLUS Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Cement antracit
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PLUS/ LUCCA

KDYŽ SE KUCHYNĚ A OBÝVACÍ 
POKOJ SPOJÍ V JEDEN CELEK
Vaření potřebuje rámec. Tento design kuchyně to bere doslova 
a vytváří nejen poutavý prvek. Neboť ve skříňkách ve výšce 
stropu se nachází dostatek úložného prostoru. Povrchy dokonale 
otevírají kuchyň do obývacího prostoru. Vhodný příborník je 
kus nábytku, který tvoří elegantní přechod do estetiky vašeho 
obytného prostoru. 

KOMBINACE ÚCHYTEK 827
Černá
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Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

2
25

1 Až ke stropu: Žádný prostor 
k odkládání věcí! Díky těmto 
skříňkám elegantně oddělíte kuchyni 
a vytvoříte ještě více místa.

2 Systém plovoucích košů:
na správném místě, ve správné 
výšce a se správným rozdělením. 
Někdy je to tak jednoduché.

PLUS Černá soft matný
LUCCA Cement, safírově šedá
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TAVOLA/STONE

MLADÉ BYDLENÍ
Kuchyně a obytný prostor perfektně propojené 
na malé ploše – TAVOLA v barvě dub pinot se 
STONE v betonu představuje osvěžující kombinaci. 
Je útulná, moderní a nabízí velký úložný prostor. 
Praktické: Pod indukční varnou deskou je díky 
rozměrovému rastru Matrix150 dokonce místo 
i pro jednu zásuvku. Krásné: Otevřená police na 
konci linky se otevírá směrem k obytnému prostoru.

Nejrychlejší cesta k perfektnímu 
pořádku v kuchyni. 
Informace ke stažení.
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Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

25TAVOLA Dub pinot
STONE Beton

KOMBINACE ÚCHYTEK 829
Vzhled nerezové oceli
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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.

SOFT LACK/MANHATTAN

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.
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Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

25

SOFT LACK Sahara soft matná
PRACOVNÍ DESKA Dub stříbrný grafit

MANHATTAN Dub stříbrný grafit
KOMBINACE ÚCHYTEK 848 
Vzhled titanu kartáčovaný
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SOFT LACK

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 – na druhý pohled.
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

1225

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. 

SOFT LACK Bílá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Cement antracit
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Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

FEEL Platinově šedá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Přírodní kámen, antracitová

ÚCHYTNÁ LIŠTA 561 Černá eloxovaná

Každé patro je dobře osvětlené: Jak často 
jste hledali v nejvzdálenějších koutech zásuvky?
S vnitřním osvětlením to již není potřebné.
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FEEL

ZNATELNĚ VYSOKÁ 
KVALITA
Díky barvě tmavý přírodní kámen, světle šedým 
čelům a minimalistickým úchytkám je tato kuchyně 
nadčasově elegantní. Nechybí ani detaily, 
jako je zalícovaný dřez a do stěny integrovaná 
jednotka pro elektrické spotřebiče a skladování. 
S malým pultem můžete vytvořit prostor, 
který už lidé nebudou chtít opustit.

1 Praktické vnitřní výsuvy za otočnými 
dvířky zajistí pořádek a přehled.

2 Tento žulový dřez je v jedné rovině 
s pracovní deskou a dokonale zapadá 
do designu.
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NOVA LACK

BÍLÁ MŮŽE VYPADAT 
TAK 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. 

Osvětlení pro svislé úchytné profily ZDARMA!
Viz podmínky akce na www.nolte-kuechen.com

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.

2 Osvětlené profily úchytných prohlubní MatrixArt 
podtrhují čistý vzhled průběžnými bočními a 
přístrojovými skříňkami.
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Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

25

83

NOVA LACK Bílý vysoký lesk
PRACOVNÍ DESKA Dub barriqué
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ALPHA LACK

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

1 Nolte Küchen je možné 
snadno zařídit i předsíň. 

2 Hřejivý dekor pracovní 
desky z 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. 
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25Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

ALPHA LACK Bílý vysoký lesk
PRACOVNÍ DESKA Dub barriqué
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Qualität
GLAS
ECHT
KÜCHENFRONT

25 GLAS TEC PLUS Bílá vysoký lesk
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO
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1 Integrované osvětlení závěsných skřínek 
přispívá ke zvláštnímu náladovému osvětlení.

2 Osvětlené úchyty MatrixArt podtrhují 
harmonický koncept osvětlení.

GLAS TEC PLUS

KUCHYNĚ PLNÁ 
VYCHYTÁVEK
Černobílá kombinace je skutečná klasika. GLAS TEC PLUS je více: 
skutečná pastva pro oči. Toto zajišťují kvalitní čela z pravého skla 
rovněž i designová prosklená dvířka s hliníkovým rámem v černé 
matné nebo také černé úchytky MatrixArt.Z obou stran přístupná 
pracovní plocha vytváří dostatek prostoru k vaření a skladování.

Světlo v kuchyni nevytváří jen útulnou atmosféru nebo nedosazuje 
jen akcenty, ale také podporuje náš dobrý pocit. Osvětlená úchytka 
MatrixArt zde vytváří zvláštní prostředí a stylově podtrhuje liniové 
vedení kuchyně.
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Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

25

PLUS

PERFEKTNÍ DO 
NEJMENŠÍHO DETAILU
Malá místnost se šikmou střechou?
S Matrix900 žádný problém! Náš praktický 
rozměr korpusu 90 cm 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. 

PLUS Platinově šedá soft matná
PRACOVNÍ DESKA Černá PRO

ÚCHYTNÁ LIŠTA 560 Vzhled nerezové oceli
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1

1 Matrix 900 díky výšce korpusu 90 cm nabízí 
o 20% více úložného prostoru než u standardní 
výšky 75 cm. Tak bude každý roh ještě lépe 
využit a vy máte všechno vždy po ruce.

2 Dokonalá integrace: kompaktní mycí centrum 
s myčkou a tříděním odpadu.

+20% větší 
úložný prostor
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VÍCE NEŽ
KUCHYNĚ.
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Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Vše z jednoho zdroje!
Vhodné technické místnosti.
Sladěné obytné prostory.
Komplexní řešení.

Magnolia – jedna z 18 vybraných barev naší 
koncepce matných laků. 

Více informací na straně 108/109.
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1 Čelo LUCCA cement safírově šedá zde vytváří perfektní 
přechod do obývacího a jídelního prostoru.

2 Povrch v TAVOLA dub pinot vyzařuje teplo a pohodlí 
a vytváří zajímavý kontrast k čelům SOFT LACK platinově 
šedá soft matná.

3 Díky ARTWOOD větev dub přírodní máte v obývacím 
prostoru stejný dekor jako v kuchyni – doplněný o elegantní 
prosklené řešení.
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NOLTE LIVING – 
PERFEKTNĚ SLADĚNÝ 
OBÝVACÍ PROSTOR
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. 

Zjistěte více 
o Nolte LIVING.

Nolte 
     LIVING

Perfectly coordinated 
living area

Intelligenty planned 
utility room
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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.
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1 Chytře uděláno: Šatna jako dělicí 
prvek nabízí mnoho místa.

2 Malá závěsná skříňka jako komoda: 
Ideální pro maličkosti všedního dne.

Nejrychlejší cesta 
k inteligentně napláno-
vané a smysluplně zaří-
zené technické místnosti. 
Informace ke stažení.

Nolte 
     LIVING

Perfectly coordinated 
living area

Intelligenty planned 
utility room
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Nolte Küchen x @tinaruthe_

Tina Ruthe (@tinaruthe_) bydlí se svým mužem 
a dvojčaty Emmi & Lilli (5) v Bielefeldu. Poté, co 
získala vzdělání jako zdravotní sestra, vystudovala 
zdravotnickou komunikaci a získala magisterský 
titul v Public Health. Tina je blogerka a píše 
o životě maminek, módě a mnohém dalším. 
Hodně času tráví se svou rodinou, ale ráda se 
také schází s přáteli.
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Jak jste začala sdílet svůj život na Instagramu?
Nikdy jsem to neměla v plánu, ale na Facebooku jsem měla 
pocit, že když postuji příliš mnoho fotek, tak jsem trochu otravná. 
Pak tu byla aplikace Instagram – přesně to médium, kde jsou 
fotky žádané. Tak jsem na něj přešla.

Máte dvě nové technické místnosti, což v dnešní době 
není tak běžné. Kde se vzal ten nápad?
Do domu jsme se nastěhovali před rokem a půl a máme tyto dva 
prostory. Byl v nich absolutní chaos. Mám moc ráda pořádek. 
Mám ráda, když je ve věcech pořádek, když má každá věc své 
místo. Ale tady to prostě nebylo možné. Byly to police sestavené 
dohromady. Cítila jsem, že mám vysoké nároky, jak uspořádat 
praktické technické místnosti. Proto přišla na řadu společnost 
Nolte Küchen.

Měla jste předem představu o tom, jak by měla 
vaše technická místnost vypadat? 
Nebo to bylo spíše inspirací ve fóru Nolte?
K tomu nejdříve došlo díky FÓRU. Předtím jsem nevěděla, 
že tam skutečně může být zvláštní skříňka na předměty, 
jako jsou vysavače, mopy atd., a jak praktické to může být!

Rozhodla jste se pro olivově zelenou barvu, 
kterou nemá každý doma. Jak k tomu došlo?
Zelené jsou moje oči. Záleží na odstínu, ale olivově zelená je 
pravděpodobně absolutní trendová barva – a já jsem do 
ní úplný blázen.

Co jste tam musela bezpodmínečně mít?
Máme dvě technické místnosti: jednu na praní prádla a druhou 
na skladování – s bednami na nápoje a lednicí. Pro mě bylo 
důležité, aby byla integrovaná vestavěná lednice a také skříňka 
na odkládání beden s nápoji. Nezbytností druhé technické 
místnosti byly zásuvky, do kterých mohu třídit prádlo.

Zde najdete celý příběh
Home Story @tinaruthe_

„Olivově zelená je pravděpodobně 
absolutním trendem – a já jsem do 

ní úplný blázen.“

Co bylo pro vás důležité u technické místnosti?
Úložný prostor. A že podlaha zůstane volná. Předtím byly všude 
v místnosti koše plné prádla. Bylo pro mě důležité se jich zbavit 
a špinavé prádlo uložit do zásuvek, aby vypadalo uklizeněji.

Aktivně jste se podílela i na plánování technických prostor. 
Líbilo se vám to?
Ráda jsem sledovala přestavbu. Ale jsem příznivcem zásady 
„nechte to na těch, kteří to umí.“ Například tyto skvělé kuchyně 
Nolte: V tom domě mi hodně pomáhali, mj. při výběru barvy stěn. 
Skutečně existují lidé, kteří to umí lépe než já, a to byl také 
případ u Nolte Küchen.

Říkala jste, že je pro vás důležitý pořádek.
Máte na mysli kompletní organizaci interiéru?
Myslím, že by bylo hezké, kdyby bylo u skříněk všechno roztříděné. 
Často po sobě zanechávám chaos a pak musím uklízet. Je pro mě 
důležité, aby vše mělo své místo. Ve skříních je vždy dokonalý 
pořádek díky krabicím. V technické místnosti máme lékárničku, 
která je dobrá pro udržení pořádku. Moje skříňky jsou tu skoro jako 
v kuchyni: všude úložný prostor, před ním čela a žádný nepořádek.

Co pro vás znamená život v kuchyni?
Vše se točí kolem jídla, a to po celý den. 
Mezitím se připravuje káva. Otevřená kuchyně mi připadá mega 
komunikativní. Je jedno, zda s rodinou nebo přáteli, je to jednoduše 
krásné. Je to spojeno s radostí.
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Selina (@seli_schne) žije společně se Selina (@seli_schne) žije společně se 
svým mužem Sebastianem v krásné oblasti svým mužem Sebastianem v krásné oblasti 
Lahn-Dill v okrese Haiger. Pracuje ve Lahn-Dill v okrese Haiger. Pracuje ve 
spořitelně v oblasti řízení prodeje/marketingu spořitelně v oblasti řízení prodeje/marketingu 
a Basti v kovoprůmyslu. Basti se ve volném a Basti v kovoprůmyslu. Basti se ve volném 
čase již od dětství úspěšně věnuje fotbalu, čase již od dětství úspěšně věnuje fotbalu, 
jako útočník. Selina miluje tanec. Také ráda jako útočník. Selina miluje tanec. Také ráda 
peče, je velkou milovnicí filmů a seriálů peče, je velkou milovnicí filmů a seriálů 
a naprosto rodinným typem člověka. a naprosto rodinným typem člověka. 

Nolte Küchen x @seli_schne
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Jak důležitá je ve vašem domě kuchyně?
Hodně důležitá. Je středobodem domu a je první věcí, která vás 
zaujme při vstupu.

Co nesmělo ve vaší kuchyni v žádném případě chybět?
Co bylo pro vás zvlášť důležité?
Určitě velká lednice a varná deska lícující s plochou s vestavěným 
ventilátorem. Z běžných digestoří mám husí kůži. A naše kuchyně 
by měla být bez úchytek.

Proč jste se rozhodli pro otevřenou kuchyni?
Máte nějaké tipy, jak zútulnit otevřené prostory?
Myslím, že je to proto, že i když jste v kuchyni, můžete komunikovat 
s lidmi, kteří jsou ještě v domě. Vaření nebo pečení je tak jednoduše 
zábavnější. Kromě toho se tato koncepce nejlépe hodí k našemu 
modernímu stylu života. 
Můj tip na útulnost: V otevřeném obývací oblasti nepoužívejte dvě 
různé podlahové krytiny. To přináší příliš velký neklid a představuje to 
zlom. V celém domě jsme se rozhodli pro parkety. To vnáší do domu 
základní teplo. Zatím jsme s nimi spokojeni i v kuchyni. Samozřejmě 
musíte být trochu opatrnější, ale to byste dělali s jakoukoli jinou pod-
lahovou krytinou, kdybyste měli něco nového.

Žijete ve skandinávsko-minimalistickém stylu. 
Co se vám na tomto stylu vybavení tak líbí? 
A: Odráží také váš charakter?
Myslím, že se tento styl ke mně hodí. Jsem poměrně přímočará, 
rovná a upřímná. Na druhou stranu jsem ale také absolutní srdcař. 
Směs těchto dvou komponent se odráží v mém stylu zařizování 
interiéru. Také neustále uklízím a řídím se heslem: 
méně je někdy více.

Jaké tipy byste dala ostatním lidem při plánování kuchyně?
1. Při plánování nespěchejte.
2. Nesledujte jen aktuální trendy, ale mějte na mysli, že taková 

kuchyně zůstane v domě pravděpodobně dalších 20 let. Zeptejte 
se sami sebe, zda se vám to či ono čelo bude líbit i za 5 let.

3. Naplánujte co nejvíce výsuvů/zásuvek. 
Neexistuje nic lepšího a praktičtějšího.

4. Buďte odvážní, pokud jde o vestavné ventilátory jako alternativu 
ke klasické digestoři.

Proč jste si vybrali právě společnost Nolte Küchen a jak 
jste se k ní dostali?
Moji rodiče si také nechali ve svém druhém domě nainstalovat 
kuchyň Nolte s velkou kuchyňskou linkou a stěnou z vysokých 
vestavěných skříněk. Vzhled a kvalita mě oslovily hned od začátku.

„Naše kuchyně je středobodem domu 
      a je první věcí, která vás zaujme při vstupu.“

Zde najdete celý příběh 
Home Story @seli_schne
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STORYHome

Plán: Starý byt se štukovou omítkou na vysokých Plán: Starý byt se štukovou omítkou na vysokých 
stropech a s terasou ve velkém městě.stropech a s terasou ve velkém městě.
Realizace: Nový dům bez omítky s galerií a Realizace: Nový dům bez omítky s galerií a 
zahradnou na venkově.

Po několika letech v hlavním městě se Julia Po několika letech v hlavním městě se Julia 
(@hanghaus15) vrátila zpět do své vlasti a staví (@hanghaus15) vrátila zpět do své vlasti a staví 
se svým partnerem rodinný domek v klidné obci se svým partnerem rodinný domek v klidné obci 
v Dolním Rakousku. Půdorys domu byl z velké části v Dolním Rakousku. Půdorys domu byl z velké části 
vytvořen samotnými majiteli a mnoho prací na vytvořen samotnými majiteli a mnoho prací na 
domě a v jeho okolí také provedli sami majitelé. domě a v jeho okolí také provedli sami majitelé. 
Pozemek si vybírali ze dvou hlavních důvodů – Pozemek si vybírali ze dvou hlavních důvodů – 
kvůli výhledu a světlu. Dům postavený na jižním svahu kvůli výhledu a světlu. Dům postavený na jižním svahu 
v sobě spojuje obojí. Navíc design interiéru spojuje v sobě spojuje obojí. Navíc design interiéru spojuje 
moderní styl s klasickým a naplňuje novostavbu moderní styl s klasickým a naplňuje novostavbu 
zcela zvláštním šarmem. 

Nolte Küchen x @hanghaus15
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Zde najdete celý příběh 
Home Story @hanghaus15

V jednom ze svých příspěvků píšete o lásce na první pohled, 
pokud jde o kuchyni. Co myslíte, v čem to vězí?
Jak už to většinou u lásky na první pohled bývá: Těžko se to 
vysvětluje, ale všechno do sebe prostě zapadá. O své vysněné 
kuchyni jsem napřed neměla vůbec žádnou představu a myslela 
jsem si, že to bude dlouhý proces výběru. Nakonec to byla 
pravděpodobně souhra designu, barev a rafinovaných detailů, 
jako jsou bronzové úchytky. Mě fascinuje architektura ve stylu 
Art Deco a design kuchyně se o ní do značné míry opírá.

Jak byste popsala svou kuchyni?
Výjimečná, ale ne rušivá. Jednoduchá, ale ne nudná. Klasické, 
ale ne staromódní.

Vyžadovalo to také trochu odvahy, rozhodnout se pro tak 
zvláštní design?
Nemyslím si, že by design byl tak výjimečný, abyste potřebovali 
velkou odvahu. Není to však typická kuchyně, jakou byste našli 
v novostavbě v Rakousku. Všem mohu jen poradit, aby se příliš 
neřídili trendy, ale naslouchali sami sobě a vybrali si to, co se 
vám opravdu líbí. Kuchyně je přece investice, která vás bude 
provázet roky, ne-li desetiletí.

Jak vypadal proces plánování vaší kuchyně?
K tomu musím předem říct, že jsme ve fázi výstavby asi třikrát 
zavrhli téměř všechny plány, které jsme měli. Znovu se bouraly stěny, 
do betonového stropu se tesaly vývody pro svítidla, přesouvala se 
okna... a na poslední chvíli se měnilo ještě i uspořádání kuchyně. 
Co nám nejvíce pomohlo bylo, že jsme mohli hrubou stavbu kuchyně 
vytvořit z kartonů a přehrát si pracovní postupy. Společně s naším 
trpělivým projektantem kuchyní jsme nakonec našli ideální řešení.

Z jakého materiálu je pracovní deska?
Proč jste se pro ni rozhodli?
Rozhodli jsme se pro desku z bílého křemence o tloušťce 3 cm. 
Líbí se mi vzhled mramoru – ale bylo nám doporučeno, abychom 
ho v kuchyni nepoužívali Díky svému vzhledu, nenáročnosti na 
údržbu a faktické nezničitelnosti splňuje křemenec všechny naše 
požadavky na pracovní desku.

Zvláštním zlatým hřebem je osvětlená prosklená skříňka! 
Jak jste na to přišla?
Zde mohu zase odkázat na svou první odpověď. Prosklenou 
skříňku 2020 jsme objevili právě v tomto kuchyňském žurnálu a 
hned jsme přemýšleli, kde by se dala uplatnit v našem uspořádání. 
I tato skříňka v průběhu plánování několikrát změnila své stanoviště. 
Nakonec si prosklená skříňka našla své místo v srdci kuchyně. 
Světelný pás lze individuálně nastavit od studené po teplou bílou 
a večer nám často slouží jako náladové osvětlení.

Co pro vás znamená život v kuchyni?
Díky otevřenému designu obývacího a jídelního prostoru není 
kuchyně jen prostředkem k dosažení účelu, ale také vybízí 
k tomu, abyste se v ní cítili dobře. To pro mě bylo důležité ve 
všech prostorech.

„Jak už to většinou u lásky na 
první pohled bývá: Těžko se to vysvětluje, 

ale všechno do sebe prostě zapadá.“
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CELÁ
PALETA.
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität
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LACK

KÜCHENFRONT

Vše na první pohled!
Naše čela, barvy, 
materiály a dekory:
Máte na výběr.

Sahara – jedna z 18 vybraných barev naší koncepce matných laků. 
Více informací na straně 108/109.
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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.

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.

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

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

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.

Vysoce kvalitní povrch z vrstveného materiálu soft matný s povr-
chovou úpravou Antifigerprint, která se vyznačuje velmi vysokou 
odolností. 

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

PRAVÝ CEMENT

PRAVÝ KOV

PRAVÉ DŘEVO

PRAVÉ SKLO

PRAVÝ LAK

VRSTVENÝ MATERIÁL

LAKOVANÝ LAMINÁT

PŘEHLED VŠECH MOŽNOSTÍ
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.

Více
INFORMACÍ
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Šedý křemenMagnolia Sahara OlivováBíla Platinově šedáArktická bíla Black green Červená hennaGrafit

Kiruna bríza Sopečný dub Dub 
grafit stříbrný

Dub chaletDub cesmínový Dub nero Cement
afírově šedá

Cement
šedý achát

Cement
antracit

Beton bílý Beton ČedičVětev dub 
přírodní

Divoký dub 
rustikální

Vlašský ořech 
royal

Vlašský ořech 
kuba

Dub opalovaný

Platinově šedá 
vysoký lesk

Šedý křemen 
vysoký lesk

Arktický bílý 
vysoký lesk

Sahara
vysoký lesk

Magnolia 
vysoký lesk

Bílá 
vysoký lesk

Lava
vysoký lesk

Šedá ocel Měděný oxidPlatinově šedá 
soft matný

Šedý křemen 
soft matný

Arktický bílý 
soft matný

Bílá 
soft matná

Magnolia 
soft matná

Sahara 
soft matná

Lava 
soft matná
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PLUS

FINE LACK

FLAIR

FOCUS PORTO

VENTA
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Bílá 
soft matná

Platinově šedá 
soft matný

Šedý křemen 
soft matný

Grafit 
soft matná

Černý 
soft matná

Bílá Magnolia

Bílá 
soft matná

Platinově šedá 
soft matný

Bílá 
soft matná

Platinově šedá 
soft matný

Černá / Hrana
design nerezové 
oceli

Černá / Hrana
sopečný dub

Bílá / Hrana
design nerezové 
oceli

Bílá / Hrana
sopečný dub

Bílá / Hrana
design mosazné

Černá / Hrana
design mosazné

Grafit   
vysoký lesk  

Arktický bílý 
vysoký lesk

Bílá 
vysoký lesk

Platinově šedá
vysoký lesk

Lava
soft matný
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ALPHA LACK

NOVA LACK

PORTLAND

GLAS TEC PLUS GLAS TEC SATIN

ELEGANCE LEGNO

FERRO TAVOLA

SIGMA LACK

Arktický bílý 
vysoký lesk

Bílá 
vysoký lesk

Magnolia 
vysoký lesk

Sahara 
vysoký lesk

Cement 
safírově šedá

Bílá 
vysoký lesk

Bílá 

Bílá 
vysoký lesk

Dub 
šampaňské

Modrá ocel Dub pinot Cement 
šedý achát

Dub 
trüÌel

Corten ocel Dub barolo Cement 
antracit

Dub 
sepia

Bílá 
soft matná

Šedý křemen 
soft matný

Šedý křemen 
vysoký lesk

Magnolia 
vysoký lesk

Sahara 
vysoký lesk

Hluboké modré 
vysoký lesk

Bílá 
vysoký lesk

Platinově šedá
vysoký lesk

Arktický bílý 
vysoký lesk

Černá noc 
vysoký lesk

Grafit   
vysoký lesk     
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             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.

Pravý lak pro moderní a ušlechtilou 
atmosféru ve vaší kuchyni.

Harmonicky 
v každé kombinaci.  

Magnolia Sahara Lava Magma AvokádováBílá

Soft Lack Torino Lack

Arktický
bílý
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Avokádová Olivová Cervená 
henna

Šípková

CernáGrafit Black green Boruvková Opal

Frame Lack Windsor Lack Lugano Lack

Hluboká 
modrá

Platinove
šedá

Šedý 
kremen
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Dub chalet Sopečný dubVětev dub přírodní

Bílá premium Magnolia Sahara

Bílá premium lesklá Magnolia lesklá Sahara lesklá

Šedý křemenArktická bíla

Beton

Vlašský ořech royal

Platinově šedá Grafit

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

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

Arktická bíla PRO Bílá premium PRO Beton bílý Beton Cement safírově šedá Cement šedý achát

Cement antracit Platinově šedá Šedý křemen PRO Grafit PRO Šedá ocel Steel

Terra nova Terra mare Čedič Přírodní kámen antracitová Břidlice java Černá PRO

Terrazzo bianco Mramor bílý Mramor šedý Mramor hnědá Corten ocel Měděný oxid

Pravé sklo bílé Pravé sklo šedý křemen Pravé sklo šedý křemen
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Jádrový buk

Stříbrný jasan

Kiruna bríza

Dub chalet

Divoký dub rustikální

Větev dub přírodní

Dub cesmínový

Sopečný dub

Kansas oak hrubě řezaný

Vlašský ořech kuba

Vlašský ořech royal

Dub castell

Dub barriqué

Dub grafit stříbrný

Rustica tmavé

Naplavené dřevo
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Udržitelnost nevnímáme 
jako trend. Udržitelnost pro 
nás znamená ohleduplné 
zacházení s lidmi, životním 

prostředím a přírodou.
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Udržitelnost byla vždy součástí firemní politiky Nolte Küchen. 
Sociální odpovědnost, ochrana životního prostředí a šetrné 
zacházení s přírodními zdroji jsou vždy zohledněny v našem 
každodenním jednání a myšlení, abychom dosáhli trvalého 
zlepšení pro lidi a přírodu.

PODNIK

V duchu dobrého vedení podniku 
a souvisejících hodnot jsme v průběhu 
let vytvořili odolné struktury, procesy 
a partnerství. Vysoká kvalita, moderní 
estetika, udržitelnost a navíc atraktivní 
poměr ceny a výkonu jsou faktory, které 
jsou u našeho produktového sortimentu 
vždy zohledňovány. Například více 
než 99 % dřeva, které používáme, 
je založeno na zásadách udržitelné 
těžby dřeva.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Jako společnost jsme si stanovili cíl 
zachovat odpovědný a udržitelný 
přístup k přírodním zdrojům. Díky 
efektivnímu řízení ochrany klimatu 
a životního prostředí je naše výroba 
v závodech Löhne a Melle již nyní 
klimaticky neutrální. Hlavními zdroji 
energie společnosti Nolte Küchen 
jsou certifikovaná ekologická elektřina 
a naše topné kotle na dřevní odpad 
z výroby.

LIDÉ  

Naši zaměstnanci nám obzvláště 
leží na srdci. Jejich nasazení, znalosti, 
zkušenosti a zvídavost jsou tím, co 
z nás dělá Nolte Küchen. Z toho 
důvodu podporujeme naše zaměst-
nance v jejich dalším rozvoji – jak v 
profesní oblasti prostřednictvím školení 
a dalšího vzdělávání, tak v soukromé 
oblasti respektováním a podporou 
rovnováhy mezi pracovním a soukro-
mým životem.

SPOLEČNOST 

Od založení společnosti Nolte Küchen 
jsme úzce spjati s regionem a aktivně 
podporujeme jeho blahobyt a růst. 
Společenská angažovanost je u nás 
tradicí a vždy byla naší prioritou. 
Tak pomáháme lidem a regionům 
v nouzových situacích, mj. vzdělávací 
instituce, spolky a nadace na téma 
ochrany dětí. Naše krédo zní: 
Poskytujeme podporu tam, kde je 
to potřebné!

NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI ...

Zde si můžete 
přečíst 
NOLTE 

ZPRÁVU O 
UDRŽITELNOSTI
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Technické změny vyhrazeny. Z technických důvodů se při tisku a fotografování mohou jednotlivé barevné odstíny 
v tomto katalogu občas nepatrně odlišovat od originálních barev. Ochranný poplatek 5 eur
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… je výrok, který můžete vzít v kuchyních Nolte doslova. 
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. 

Living
in the kitchen…




