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Voor het leven in de keuken.

In dit journaal vindt u een groot aantal ideeën om
de keuken als uw persoonlijke leefomgeving perfect
volgens uw wensen in te richten. Laat u dus inspireren:
voor het leven in de keuken.

MADE IN

GERMANY

MÖBEL • FURNITURE

dgm-moebel.de/mmig

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H20160157
Programm / program / Modell / model
Nolte Küchen
RAL-RG 0191

Wat is de essentie van een keuken? Hij moet er goed
uitzien en communicatief middelpunt zijn bij het koken,
kletsen en genieten. Het werk aangenamer voor u maken
en voor orde en overzichtelijkheid zorgen. Bovendien
optimaal bij u, uw wensen en behoeften passen. Maar
ook zijn afgestemd op uw stijl en uw budget. Al meer
dan 60 jaar staat Nolte Küchen voor eersteklas kwaliteit,
hoogwaardig design en perfecte ergonomie made
in Germany. Tegen deze achtergrond verbaast het
ook niets, dat wij al voor de derde keer op rij zijn
verkozen tot ’populairste keukenmerk van Duitsland‘.
Ook wereldwijd in meer dan 60 landen wordt
gewaardeerd waar Nolte Küchen voor staat.

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

Voor de derde
keer op rij:
Duitslands
meest populaire
keukenmerk.

De gouden M
garandeert
geteste kwaliteit,
veiligheid en
gezond wonen.

Wij produceren
in Duitsland – ook
officieel gecertificeerd
door de Duitse
Meubelindustriebond
(Verband Deutsche
Möbelindustrie e.V.).

Bijkeuken
Binnendecor
Binnenverdeling
Design en opbergruimte
Ergonomie
Inbouwapparaten
Kleur | Het matlak-concept
Kwaliteit en milieu
Licht is sfeer
Maatraster Matrix150
Matrix900 en MatrixArt900
Nieuw klassiek
Nolte Living
Optimalisatie van de opbergruimte
Overzicht fronten
Overzicht korpus
Overzicht werkbladen
Perfecte werkhandelingen
Planning
Spoelen en afvalscheiding
Voor uw leven in de keuken
Voorraadhouding

PROGRAMMA‘S:
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– 90 cm hoge onderkasten met
20% extra opbergruimte

– de greeploze Nolte keuken met
90 cm hoge onderkasten

Onze keukens overtuigen door hoogwaardige materialen:
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK

De fronten worden meerdere malen
hoogglanzend of softmat gelakt om aan
de hoogste eisen te kunnen voldoen.

ECHT
HOLZ

KÜCHENFRONT

Echt hout als oorspronkelijk en puur
natuurlijk product straalt warmte en
geborgenheid uit.

KÜCHENFRONT

Echt glas, een uitermate hoogwaardig
oppervlak van aan de achterzijde gelakt
veiligheidsglas.
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Wij gaan erg serieus om met onze verantwoordelijkheid voor het milieu
en de toekomst van de komende generaties, ook en vooral gezien de actuele
gebeurtenissen. Daarom zijn wij er bijzonder trots op dat wij twee nieuwe
certificaten op dit gebied kunnen toevoegen!
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Bijzondere keukens in dit Keukenjournaal hebben wij gemarkeerd:
– de greeploze Nolte keuken

Unterstützer der

ALPHA LACK
ARTWOOD
FEEL
FERRO
FLAIR
FOCUS
GLAS TEC PLUS
LEGNO
LUCCA
LUX
MANHATTAN
MANHATTAN UNI
NOVA LACK
PLUS
PORTLAND
PORTO
SOFT LACK
STONE
TAVOLA
TITAN
TORINO LACK
WINDSOR LACK

ECHT
GLAS
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KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
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Een zowel onderhoudsvriendelijk als
robuust oppervlak, afhankelijk van de
uitvoering in hoogglans of softmat.

KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
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KÜCHENFRONT

Het authentieke melaminehars-oppervlak
maakt de illusie van echt hout perfect.
KÜCHENFRONT
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Extreem robuust en bovendien
onderhoudsvriendelijk door het
anti-fingerprint-oppervlak.

ECHT
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Die Kom
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Meerdere lagen van een mix van
harssoorten, lak en metaaldeeltjes
maken het front magnetisch.
Al deze handmatig gemaakte
fronten hebben een oppervlak
van echt cement en zijn uniek.
Gebruikte werkbladen resp.
stollenelementen, dikte in mm.

Voor het

leven

in de keuken.
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ALLES BEHALVE EENTONIG
Houdt u meer van huiselijk, van elegant of van klassiek?
Of toch eerder van strak en modern, tijdloos of de landhuisstijl?
Het maakt allemaal niet uit – want bij Nolte Küchen is de keus aan u.
De mogelijkheden variëren van de actuele trend van donkere en zwarte
kleuren en decors via tijdloos elegante combinaties als vulkaan eiken
met wit tot aan een modern geïnterpreteerde klassieke landhuiskeuken.

1

2

VOOR UW LEVEN IN DE KEUKEN
“In de keuken wordt gekookt. Dat is verleden tijd. Tegenwoordig is de keuken het
communicatieve centrum van het huis geworden en een kleine oase waarin men zich
helemaal thuis voelt. Koken, eten, praten, lachen, wonen, relaxen, werken – het leven
vindt in de keuken plaats. Daarom wordt deze ruimte steeds belangrijker. Met de
keuze voor een keuken kiest u ook voor een leefwereld. Want het leven in de keuken
is veelzijdig, individueel en vooral ook een kwestie van uw persoonlijke stijl. En stijl
kan net zo veelzijdig tot uiting worden gebracht: met mode, het interieur, met de muziek
waar u van houdt en bij nog veel meer zaken. Waarom dus niet ook met de keuken?
Het goede bij Nolte Küchen: individuele smaak en persoonlijke stijl zijn hier geen
kwestie van budget. Als u na het doorbladeren van dit journaal zin gekregen heeft
in een nieuwe keuken, dan kunt u ook meteen beginnen met de planning:
met de Nolte Küchen internetplanner onder www.nolte-kuechen.com.”
Eva Brenner, binnenhuisarchitecte, bekend van de Duitse televisieserie
‘Zuhause im Glück’ (Thuis in geluk)

6

Scannen
voor meer
informatie!

MEER
I N F O R M AT I E

In dit journaal zijn op diverse
plaatsen QR-codes te vinden
die naar meer informatie over
de betreffende keuken of over
speciale thema's leiden.
Probeer het zelf!

3

1 MANHATTAN Eiken Nero,
zwart in de meest sfeervolle vorm.
2 FLAIR Wit softmat met rand in
vulkaan eiken – perfect op elkaar
afgestemd en toch individueel.
3 PORTO Wit softmat,
landhuis in een nieuw facet.
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MANHATTAN

Zwart in de
meest sfeervolle vorm.
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Augmented Reality:
Beleef deze keuken nu live als
3D-model in uw eigen huis.
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MANHATTAN

EEN TREND ONTWIKKELT
ZICH TOT KLASSIEKER
Het nieuwe MANHATTAN eiken Nero biedt een
harmonieuze verbinding van uitnodigende gezelligheid
en tijdloze elegantie door de expressieve oppervlaktestructuur die afhankelijk van de lichtinval van diep zwart
verandert in zacht grijs. Zwarte elektrische apparaten,
vitrinekasten met zwart geanodiseerd aluminium
raamwerk en zwart getint glas, een zwart werkblad en
een zwarte spoelbak met bijpassende kraan geven
deze keuken een bijzonder elegant uiterlijk. Een blik
in het kastinterieur getuigt van de liefde voor details:
de nieuwe vitrinekasten hebben geen zichtbare
scharnieren, wat een bijdrage levert aan de extreem
huiselijke uitstraling.

1 Schappen en vitrinekasten met aan de zijkant
geïntegreerde verlichting openen de verder
eerder strak uitgevoerde keuken en laten die in
iedere ruimte optimaal tot zijn recht komen.
2 De zwarte greepcombinatie 851 past perfect
bij deze keuken.

1
2

MANHATTAN Eiken Nero
KORPUS Grafiet
WERKBLAD Zwart PRO

25
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MANHATTAN

Elegantie gereduceerd tot
het wezenlijke.

MEER
INFORMATIE:
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1

1 Op de achtergrond, maar wel een blikvanger:
de mat zwarte inbouwspoelbak wordt op
harmonieuze wijze in het totaalbeeld van de
keuken opgenomen.
2 Zorgen voor gezelligheid: schappen in eiken
grafietzilver bieden niet alleen ruimte voor
kookboeken.

2

PLUS

EEN STIJLVOLLE
VERBINDING
Donkergrijze fronten, mat zwarte accenten gecombineerd met
een bijpassend houtdecor – klassiek en toch helemaal trendy.
PLUS in grafiet softmat met anti-fingerprint-oppervlak vormt
samen met eiken grafietzilver een ongeëvenaard duo op het
gebied van huiselijkheid.

PLUS Grafiet softmat
COMBINATIEKLEUR Eiken grafietzilver
WERKBLAD Grafiet PRO

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz
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GREEPCOMBINATIE 851
Zwart, metaal
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1

MANHATTAN

1 De oven bevindt zich, niet zichtbaar vanuit het woongedeelte,
aan de zijkant van het apparatenkastblok.

EIKEN GRAFIETZILVER
VOOR INDIVIDUALISTEN

2 De opgezette greeplijst G 675 combineert vakkundig de
elegantie van een verzonken greep met de voordelen van een
klassieke greep.
3 Veel ruimte in de laden dankzij een intelligente binnenverdeling.

Front MANHATTAN in eiken grafietzilver is een
populaire, ongecompliceerde combinatiepartner.
Het biedt vele mogelijkheden en maakt indruk met
zijn expressieve nerfstructuur – of het nu ton sur ton
is of, zoals hier, met zwarte elementen.

2
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3

MANHATTAN

25

Eiken grafietzilver
17

FERRO / SOFT LACK

Puristisch
met een heldere lijn.

MEER
INFORMATIE:
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1

NOVA LACK

PRAKTISCH KAN
ZO MOOI ZIJN
Aan een elegante, hoogwaardige keukenomgeving beleeft men iedere dag weer
plezier. Des te meer als er ook nog veel
(berg)ruimte is voor alles wat u dierbaar is.
Verlichte greeplijnen accentueren de
horizontale lijnvoering van deze keuken,
die helemaal geen voor keukens typische
bovenkasten heeft, maar toch veel opbergruimte biedt.

2

3

1 Handige bakken zorgen ervoor dat alles
compleet op de tafel komt en in een
handomdraai weer is opgeruimd.

NOVA LACK Platinagrijs hoogglanzend
COMBINATIES Henna rood softmat
WERKBLAD Zwart PRO

3 Alles heeft zijn plek – maximale opbergruimte
perfect georganiseerd.
3 De verlichte greeplijnen accentueren de
elegante lijnvoering van deze keuken.
KÜCHENFRONT
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KÜCHENFRONT
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1

2

NOVA LACK

ZO MODERN KAN WIT ZIJN
Wie de trend naar een opgeruimde, strakke keukenlook
met grote oppervlakken wil volgen, kan er niet omheen:
hoge kasten en apparatenkasten met doorlopende deuren.
De minimalistische indruk wordt nog versterkt door de verlichte
MatrixArt greepprofielen. Het werkbladdecor in eiken Barriqué
zorgt voor de bijpassende, contrastrijke omgeving, die ook tot
uiting komt in de wandschappen.
22

NOVA LACK Wit hoogglanzend
WERKBLAD Eiken Barriqué
1 Mixer, espressomachine of sapcentrifuge:
veel keukenapparaten zijn lifestyle-objecten
geworden. Als het er teveel worden,
maar ze wel dagelijks nodig zijn, dan helpt
een opzetkast met liftdeur.
KÜCHENFRONT

2 Verlichte MatrixArt-greepprofielen onderstrepen
het strakke uiterlijk van de doorlopende hoge
kasten en apparatenkasten.
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FLAIR / MANHATTAN

HIER PAST ALLES
BIJ ELKAAR
Er is altijd sprake van harmonie als we kleuren
en decors – op zinvolle wijze gecombineerd –
in verschillende delen van de keuken terugvinden.
Zoals hier: MANHATTAN vulkaan eiken gaat
samen met de accentuerende rand van FLAIR
in dezelfde kleur en zorgt hierdoor voor optische
harmonie. Aan de buitenkant is dat bijna niet
zichtbaar, het wordt pas echt duidelijk bij het
openen van deuren en laden. De eveneens in
vulkaan eiken uitgevoerde grepen maken het
beeld van deze keuken helemaal compleet.

3

1

GREEPCOMBINATIE 855
Vulkaan eiken, hout

1 Perfecte harmonie:
de op elkaar afgestemde fronten
en grepen geven deze keuken
iets bijzonders.

FLAIR Wit softmat met rand in vulkaan eiken
MANHATTAN Vulkaan eiken
WERKBLAD Premium wit PRO

2 Bijzonder vormgevingselement:
accentrand in vulkaan eiken.
3 De uitstraling van deze keuken
wordt door het gebruik van
vulkaan eiken ook voor open vakken
absoluut sfeervol gecompleteerd.

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
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MANHATTAN / SOFT LACK

OPBERGRUIMTE EN DESIGN
IN EEN PERFECTE SYMBIOSE
Front MANHATTAN in vulkaan eiken biedt veel contrastmogelijkheden. Zijn markante decor is de ideale aanvulling op
het rustige SOFT LACK front. De bovenkasthoogte van 105 cm
verleent deze keuken ook een zeer individuele uitstraling.
De kasten worden perfect aangevuld door de open kasten
en een wit lowboard.

GREEPLIJST 675 Roestvrij staal decor

3

1 Bij Nolte Küchen standaard inclusief:
de bijpassende uitvoering van de
binnenkant, hier in vulkaan eiken.
2 Met zijn witte front is het centrale
keukenblok het perfecte tegenstuk
bij het houtdecor van de fronten
in vulkaan eiken.

MANHATTAN Vulkaan eiken
KORPUS Vulkaan eiken
SOFT LACK Wit softmat

3 Deze voorraadkast biedt perfect
toegankelijke opbergruimte over de
volledige hoogte van 210 cm.

KÜCHENFRONT

25
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1

1 De bovenkasten kunnen dankzij de
elektromotor heel eenvoudig met een lichte
aanraking geopend en gesloten worden.
2 De in de kookplaat geïntegreerde afzuiging
maakt een vrije blik in de keuken mogelijk,
zonder de klassieke afzuigkap.

2

ARTWOOD / MANHATTAN

JE PRETTIG VOELEN VAN DE KEUKEN
TOT AAN DE WOONKAMER
GREEPCOMBINATIE 850
Zwart, metaal
28

In deze keuken zorgt de combinatie van MANHATTAN UNI wit met ARTWOOD
notenboom Cuba voor een harmonieus contrast van licht en donker.
In verbinding met de plintverlichting ontstaat een huiselijke sfeer, die voor een
perfecte overgang naar het woongedeelte zorgt.

MANHATTAN UNI Wit
ARTWOOD Notenboom Cuba

25

29

MEER DAN EEN KEUKEN
Bij Nolte Küchen kunt u ook het woongedeelte inrichten met
dezelfde materialen als uw keuken. U kunt daardoor een optisch
perfecte overgang van de keuken naar andere ruimtes zoals de
woon- of eetkamer realiseren met onze moderne meubels.

1
2

1 De aan de wand hangende kast,
uitgevoerd in ARTWOOD notenboom
Cuba, is de perfecte verlenging van de
keuken naar de woonkamer. De open
vakken worden stijlvolle blikvangers
dankzij de geïntegreerde verlichting.
2+3

Veel opbergruimte en handige plek
om iets neer te zetten: dit lowboard
biedt niet alleen voldoende plaats
aan de televisie.

3

Perfekt abgestimmter
Wohnbereich
Intelligent geplanter
Hauswirtschaftsraum

Nolte

LIVING

Meer informatie over
Nolte LIVING:
30
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ARTWOOD

Harmonische
natuurlijkheid.

MEER
INFORMATIE:
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PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK

Een bijzondere
materiaalmix.

MEER
INFORMATIE:
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PORTLAND / TAVOLA

NATUURLIJK GEZELLIG
Wat een stijlvolle combinatie: PORTLAND in echt cement saffiergrijs
oogt samen met het chique TAVOLA eiken Pinot uitermate elegant,
hoogwaardig en indrukwekkend. De open kast met glasplaten en
verlichting is een extravagante blikvanger. Het eiland lijkt één geheel
met het werkblad van cement saffiergrijs; de hoog geplaatste,
losse ovens trekken niet alleen de aandacht, maar zijn ook praktisch.

1

1 Alles behalve ’typisch keuken‘:
donkere glasplaten, fel verlicht.

2
36

2 Het met de hand aangebrachte
oppervlak van echt cement maakt
iedere keuken uniek.

PORTLAND Cement saffiergrijs
TAVOLA Eiken Pinot
WERKBLAD Cement saffiergrijs
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DESIGN ONTMOET OPBERGRUIMTE
Met Matrix 900 heeft Nolte Küchen een duidelijke designboodschap afgegeven en de overgang
naar het woongedeelte nog vloeiender gemaakt: dankzij de zeer lage plint in combinatie met
een kasthoogte van 900 mm ontstaat niet alleen een ideale werkhoogte met ontzettend veel
opbergruimte, maar ook een geheel nieuw keukenuiterlijk.

DE KUNST
VAN HET WEGLATEN
“Met MatrixArt 900 is dat ook greeploos mogelijk:
de in de kast geïntegreerde greeplijnen maken
de keuken nog grafischer en strakker. Een geheel
nieuwe dimensie van keukenarchitectuur.”

Eva Brenner, binnenhuisarchitecte, bekend van de Duitse televisieserie
‘Zuhause im Glück’ (Thuis in geluk).

38
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1

2

GREEPLIJST 560 Roestvrij staal decor

PLUS

TOT IN DE DETAILS PERFECT
Kleine ruimtes met schuine plafonds?
Dat is geen enkel probleem voor Matrix900! Onze praktische
afmeting van 900 mm zorgt ook bij een kleine keukenruimte voor
de maximale hoeveelheid opbergruimte. Het lichte front PLUS
platinagrijs softmat blijft charmant op de achtergrond en past
daardoor harmonieus bij de vormgeving van het interieur.

PLUS Platinagrijs softmat
WERKBLAD Zwart PRO

1 Slimme details bij het thema
opbergruimte zorgen voor het verschil!
2 Perfect geïntegreerd: compact
spoelcentrum met vaatwasser en
afvalsysteem.

KÜCHENFRONT
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PERFECT BENUTTE OPBERGRUIMTE
DANKZIJ MATRIX 900
Veel plek in de kasten: bij Nolte Küchen zijn de meeste afmetingen dankzij
Matrix150 gebaseerd op het principe van 150 mm. Dat resulteert behalve
in de standaard kasthoogte van 750 mm in een tweede onderkasthoogte
van 900 mm: Matrix 900. Deze biedt maar liefst 20 % meer opbergruimte –
vooral in kleine keukens een ongekend voordeel.

+20 %

OPTIMALE RUIMTEBENUTTING
À propos: ook voor schuine plafonds heeft Nolte Küchen altijd de passende
oplossing – ofwel met Matrix 900 of met de standaard kasthoogte bij
lage drempelhoogte.

42
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PORTLAND / PLUS

PRAKTISCHE WOONKEUKEN
VOOR HET HELE GEZIN
Deze keuken wordt het centrum voor het hele gezin met veel
opbergruimte, een groot werkoppervlak en een royale eettafel.
Tevens werd bij de planning veel aandacht besteed aan
het gebruik van hoogwaardige materialen: hiervan getuigen
PORTLAND in echt cement en PLUS in laminaat met antifingerprint-oppervlak.

2

3

1 Grote laden en uittrekelementen bieden
heel veel overzichtelijke opbergruimte.
2 De deuren van de bovenkasten gaan naar
boven toe open, dat bespaart ruimte en
maakt bovendien de inhoud gemakkelijk
bereikbaar.
3 Hier kan alles worden opgeborgen,
van grote koelkast tot veel elektrische
apparaten, of men gebruikt het gewoon
als enorm veel opbergruimte. Een andere
blikvanger is de verticaal geïntegreerde
verlichting.
44

PORTLAND Cement antraciet
PLUS Wit softmat
WERKBLAD Cement antraciet

KÜCHENFRONT
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1

LUCCA

CEMENT LOOK IN PERFECTIE
Bent u enthousiast over de huidige cement look, maar wilt u niet investeren
in het originele materiaal? Dan is front LUCCA voor u de juiste keus! In
antraciet en in combinatie met kernbeuken ontstaat een keuken met een
evenwichtig contrast. Omdat het front een authentieke reproductie is, blijft
er gegarandeerd voldoende budget over voor de verdere inrichting van
uw keuken – en dat zonder dat u hoeft af te zien van een exclusieve look.

2

1 De klassieke hoekkast met carrousel maakt
perfect gebruik van elke hoek van uw keuken.

25

46
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LUCCA Cement antraciet
WERKBLAD Kernbeuken

GREEPCOMBINATIE 848
Titanium decor geborsteld

2 Veel ruimte in de kasten: een 15 cm dieper korpus
dan normaal biedt opbergruimte te over. Laden
zijn zelfs mogelijk onder inductiekookplaten.

+32 %

extra opbergruimte
47

PLUS / LUCCA

Als keuken en woonkamer
één worden.

MEER
INFORMATIE:
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STONE

GEÏNSPIREERD DOOR
DE NATUUR
Oppervlakken en materialen uit de natuur werden bij
STONE in beton met combinaties in steeneik op indrukwekkende wijze gecombineerd. De beton look is een onconventioneel
designstatement en wordt als decor ook aan de binnenkant
van de kasten voortgezet – deze uniformiteit vindt u alleen bij
Nolte Küchen. Bij het indrukwekkend en interessant geplande
barelement komt de combinatie van de expressieve decors
bijzonder goed tot zijn recht.

2

GREEPCOMBINATIE 849
Roestvrij staal decor
50

1 Pure harmonie buiten en binnen, zoals alleen Nolte Küchen die biedt:
het betondecor wordt binnenin de kast voortgezet.
2 Praktisch accessoire en lichtbron tegelijk: relingsysteem met verlichting.

STONE Beton
COMBINATIES Steeneik

25

100
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1

STONE

GEREDUCEERD TOT
HET WEZENLIJKE
Hier kunt u zien hoe u een indrukwekkende keuken
kunt creëren met het doorlopende spel van zwart en
wit. Front STONE in beton wit vormt een uitstekende
tegenpool bij de zwarte elementen. Verlichte
MatrixArt greeplijsten en open kasten met geïntegreerde verlichting zetten sfeervolle accenten in
deze verder puristische keuken.

2

1 Onder de kookplaat is een ruimte gereserveerd
voor alles wat snel bij de hand moet zijn.
2 In combinatie met slanke werkbladen komt de
greeploze keuken bijzonder goed tot zijn recht.
3 Open kasten met geïntegreerde verlichting zijn
echte eye catchers – vooral in zwart.

3
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STONE Beton wit

25
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1

FLAIR / FERRO

EEN ECHTE BLIKVANGER
FLAIR in zwart softmat met rand in messing decor vormt een spannende
combinatie met FERRO in cortenstaal, dat voor de inbouwkasten werd
gekozen. Ook de nis- en wandbekleding werd in hetzelfde materiaal
uitgevoerd. Een keuken met een bijzonder kader. De verlichte MatrixArt
greeplijnen en de accentuerende randen in messing decor geven
deze keuken een bijna zwevend uiterlijk en ensceneren deze op
indrukwekkende wijze.

2

1 In de MatrixArt 900 eindonderkast kunnen
kleine spullen worden opgeborgen.
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FLAIR Zwart softmat / dikke rand messing decor
FERRO Cortenstaal
WERKBLAD Zwart PRO

2 De randen in messing decor zorgen voor
stijlvolle accenten en creëren in combinatie
met de verlichte greeplijnen een bijzonder
hoogwaardige uitstraling.
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SOFT LACK

WEINIG RUIMTE –
VEEL KEUKEN
Met zijn slimme planning in de vorm van een U wordt in deze
keuken de beschikbare ruimte optimaal benut. De combinatie van
SOFT LACK Sahara softmat met het werkblad en de nisbekleding
in eiken grafietzilver zorgt voor een warme sfeer. Het naar het
zitgedeelte gerichte schap vormt de perfecte overgang en biedt
nog meer ruimte.

1

2

1 Het werkblad loopt door in de raamnis en
biedt hierdoor een groter steloppervlak.
2 Ieder hoekje wordt benut – de toepassing
van een carrouselkast maakt ook van
anders moeilijk toegankelijke plaatsen
optimale opbergruimte.
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KÜCHENFRONT

GREEPCOMBINATIE 848
Titanium decor geborsteld

SOFT LACK Sahara softmat
WERKBLAD Eiken grafietzilver
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1

1 De aan de zijkant ingebouwde oven
is vanuit het woongedeelte niet zichtbaar.
Een handige apothekerskast met veel
opbergruimte is optisch perfect geïntegreerd.
2 Afzuigelement in plaats van afzuigkap –
dankzij deze slimme planning blijven
elektrische apparaten in deze keuken
volledig uit het zicht.

2

SOFT LACK

SOFT LACK Wit softmat
WERKBLAD Cement antraciet

OP HET EERSTE GEZICHT GEEN KEUKEN
Deze keuken ligt terughoudend in het woongedeelte en is bijna niet als zodanig
te herkennen. Maar dankzij een slim ontwerp beschikt hij toch over alle kenmerken
van een moderne keuken – maar pas bij nadere beschouwing.
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FEEL

Voelbaar hoogwaardig.
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1

PLUS / MANHATTAN

DE TRENDKLEUR GRIJS IN ZIJN
MOOISTE NUANCES
Meer dan onderhoudsvriendelijk: het softmatte PLUS kwartsgrijs overtuigt door
het laminaat met Anti-Fingerprint-oppervlak. Een praktisch, fraai detail: ook de
stollenwanden van boven-, onderkasten en eiland zijn in hetzelfde onderhoudsvriendelijke materiaal uitgevoerd. In samenspel met MANHATTAN steeneik is
dit een keuken met een sterk designstatement, dat nog wordt versterkt door de
open kast. Werkblad kwartsgrijs PRO maakt de totaalindruk compleet.

1 Een open kast zorgt altijd voor huiselijkheid en
biedt ruimte voor individualiteit.
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25
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PLUS Kwartsgrijs softmat
MANHATTAN Steeneik
WERKBLAD Kwartsgrijs PRO

GREEPLIJST 561
Zwart geanodiseerd

2 De open onderkast met laden in MANHATTAN
steeneik biedt enorm veel ruimte en geeft het
eiland een gezellige, lichte uitstraling.

2
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1

ALPHA LACK

VEEL RUIMTE VOOR
DE RUIMTE
Ondanks zijn compacte afmetingen heeft deze keuken
een royale uitstraling. Een bijdrage hieraan levert naast
het weglaten van klassieke grepen ook het ontbreken
van hoge en apparatenkasten.

2

1 Zelfs een hal met bijpassend meubilair is
probleemloos mogelijk met Nolte Küchen.

3

2 Het warme decor van het werkblad in
eiken Barriqué vormt een contrast bij het
lichte uiterlijk van de fronten en wordt op
harmonieuze wijze voortgezet aan de
wand als spatbescherming.
3 Pure ergonomie: een hoog geplaatste
vaatwasser is beter voor de rug.

ALPHA LACK Wit hoogglanzend
WERKBLAD Eiken Barriqué
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TITAN

Grafische helderheid
in een perfect kader.

MEER
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1

2

ALLES OPGEBORGEN – NAAST DE KEUKEN
Welke bijkeuken zou u graag willen hebben? Dat hangt natuurlijk helemaal af van de ruimte
die u daarvoor beschikbaar heeft, maar ook van uw wensen. Sommige mensen gebruiken
hem hoofdzakelijk als opbergruimte voor huishoudelijke artikelen, anderen maken hiervan
een fraaie kleedkamer met heel veel laden, voor heel veel opbergruimte. De keuze is aan u.
Of ontwerp de perfecte ruimtedeler: aan de ene kant een functionele bijkeuken met alles
wat daarbij hoort en aan de andere kant een fraaie hal met garderobe en wandkast als
commode – waarop bijv. ook plaats is voor sleutels.

68

1 Slim gedaan: de garderobe als ruimtedeler
biedt veel ruimte.
2 Kleine wandkast als commode: ideaal voor
de kleine dingen van het dagelijkse leven.

Perfekt abgestimmter
Wohnbereich
Intelligent geplanter
Hauswirtschaftsraum

Nolte

LIVING

De snelste manier voor
een intelligent geplande
en praktisch ingerichte
bijkeuken. Informatie
nu downloaden.
69

1

2

GLAS TEC PLUS

EEN KEUKEN VOL HOOGTEPUNTEN
Zwart/wit is een klassieke combinatie. Maar GLAS TEC PLUS is meer:
een ware weldaad om naar te kijken. Daarvoor zorgen zowel de hoogwaardige fronten van echt glas als de glazen designdeuren met aluminium
raamwerk in mat zwart en de zwarte MatrixArt greeplijnen.

1 Blikvanger: de hoogwaardige granieten spoelbak
en de nis in decor ’Rusty-Steel‘.
2 De onderkast-hoekoplossing met hefzuil schuift
met een druk op de knop omhoog.
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25

GLAS TEC PLUS Wit hoogglanzend
WERKBLAD Zwart PRO

3 Veel ruimte voor koken en opbergen door het van
beide zijden toegankelijke werkoppervlak.

3
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GLAS TEC PLUS

LICHT IS SFEER
Licht in de keuken zorgt niet alleen voor een gezellige sfeer of accenten,
maar vooral voor ons welbevinden. Moderne led-techniek creëert hierbij
zacht licht, dat heel eenvoudig met afstandsbediening of app op de
mobiele telefoon aan de betreffende stemming of het tijdstip van de dag
kan worden aangepast. De verlichte MatrixArt greeplijn zorgt voor een
bijzondere sfeer en benadrukt op smaakvolle wijze de lijnvoering van
de keuken. En ook de geïntegreerde bovenkastverlichting zorgt voor
sfeervolle lichtpuntjes!

2

1 De geïntegreerde bovenkastverlichting draagt
bij aan de bijzondere lichtsfeer.

3

2 De MatrixArt greeplijnen zijn verlicht.
3 De lichtsfeer kan heel eenvoudig naar wens
met de afstandsbediening of de telefoon-app
worden ingesteld.

1
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Maak uw verlichting smart! Bedien het
licht sin uw Nolte keuken heel eenvoudig
met behulp van de app en Bluetooth.
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1

2

3

TITAN / FEEL
1 De zwarte spoelbak met zwarte kraan past perfect
in het totaalbeeld.
2 Uittrekelementen met binnenladen bieden veel ruimte.
3 Ook het 25mm dikke werkblad in zwart PRO past
naadloos in het design.
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EEN KEUKEN MET
UITSTRALING
De decente structuur van TITAN grafiet is pas bij nadere
beschouwing te zien – op het eerste gezicht oogt die eenkleurig
en in combinatie met FEEL in platinagrijs zeer sfeervol. Ook
deze combinatie kan een heel bijzondere uitstraling hebben –
de verlichting van bovenkasten en open kasten en in de
greeplijn levert hier ook een bijdrage aan.

TITAN Grafiet
FEEL Platinagrijs softmat
WORKTOP Black PRO
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1

1 Design in details: kraan en spoelbak zijn geheel zwart.
2 De zacht afgeronde greepcombinatie in roestvrij staal benadrukt
het huiselijke karakter.

2

MANHATTAN UNI / MANHATTAN

HENNA ROOD EN STEENEIK
IN PERFECTE HARMONIE
Blijf hier heerlijk gevoel: de combinatie van MANHATTAN UNI in henna rood
met MANHATTAN steeneik verspreidt harmonie en een aangename uitstraling.
Het eiland is elektrisch in hoogte verstelbaar en kan aan de lichaamslengte
worden aangepast – zodat de werkzaamheden in de keuken comfortabel
kunnen worden uitgevoerd. De afwisseling tussen bovenkasten en open vakken
ontpopt zich tot smaakvol stijlelement.
76

MANHATTAN UNI Henna rood
MANHATTAN Steeneik

25

25

GREEPCOMBINATIE 836
Roestvrij staal decor
77

SOFT LACK

FRISSE KLEUR VOOR
EEN GOED HUMEUR
SOFT LACK in avocado in combinatie met arctic wit
softmat doet denken aan de lente tijdens het koken.
Maar hij straalt niet alleen verleidelijke frisheid uit, hij
is ook op en top functioneel en biedt ontzettend veel
opbergruimte. De open eindkast bij het eiland en het
arctic witte 12 mm dikke werkblad met PRO oppervlak
benadrukken de lenteachtige gevoelens nog meer.

1
78

1 De intelligente hoekoplossing biedt
ontzettend veel opbergruimte.

GREEPLIJST 560
Metaal decor

SOFT LACK Arctic wit softmat
SOFT LACK Avocado softmat
WERKBLAD Arctic wit PRO
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PAST PRECIES BIJ HET LEVEN IN DE KEUKEN – MATRIX 150
Eenvoudig, logisch en helder: Matrix 150 staat voor een exclusief door ons ingevoerde rastermaat. Die is gebaseerd op een
simpele en heel duidelijke logica, waarin alle breedte-, hoogte- en ten dele zelfs de dieptematen deelbaar zijn door 150 mm.
En het zorgt ervoor dat elektrische apparaten van alle bekende merken perfect geïntegreerd kunnen worden.

SLIM GEPLANDE
INBOUWAPPARATEN
Bakken, stomen, ontdooien, ja zelfs koffie zetten –
met hoogwaardige inbouwapparatuur en een
slimme planning is dat allemaal veel leuker. Ook bij
ergonomisch op ooghoogte ingebouwde apparaten heeft u bij Nolte Küchen dankzij het maatraster
Matrix 150 helemaal geen last van paslijsten of
panelen. Alle apparaten zijn netjes geïntegreerd.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de oven, maar
ook voor de stoomoven, het inbouw-koffiezetapparaat of zelfs voor een warmtelade.
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SOFT LACK / LEGNO

GEZELLIGHEID MET EEN
INDIVIDUELE UITSTRALING
Het diepblauw van SOFT LACK oogt in combinatie
met LEGNO eiken champagne zowel elegant als
huiselijk. Het centrale eiland biedt veel opbergruimte
en werkoppervlak – tevens is dit een perfecte
ruimtedeler naar het woongedeelte toe.

1

2

SOFT LACK Diepblauw softmat
LEGNO Eiken champagne
1 Perfect georganiseerd:
binnenverdeling in echt
EIKENHOUT.
2 Tijdloos contrast:
een opmerkelijke combinatie
van verschillende kleuren
en materialen.
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Roestvrij staal decor
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NIEUW KLASSIEK –
INGETOGEN
ELEGANT
Traditionele en moderne aspecten.
Elegantie gecombineerd met karakter:
NIEUW KLASSIEK wordt gepresenteerd
als een inspirerende combinatie van
moderne en traditionele aspecten
waaruit een geheel eigen look ontstaat.
Hierin zijn zowel aspecten van de Art
Deco als architectonische elementen
terug te vinden. Samen met veel andere
details ontstaat er een elegante,
niet-opdringerige stijlrichting. Beleef
de fascinatie van een geheel nieuw
en buitengewoon design.
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1

TORINO LACK

HELDERE STRUCTUREN MET
EEN KARAKTER WAARBIJ MEN
ZICH PRETTIG VOELT
Fijn afgestemd spel van vormen, kleuren en oppervlakken.
Tussen nostalgie en postmodern: een vleugje van de roaring
twenties versmelt op fraaie wijze met de huidige tijd tot een keuken,
die in zijn helderheid en elegantie een stilistisch statement vormt.
De rustgevende grijstinten van de fronten in lava softmat en de
hoogwaardig ogende massief houten laden krijgen een stijlvol
accent door het mangaanbrons van vitrinekast, grepen en kranen.

2

1 De grepen bieden geslaagde design-accenten
uit de art deco wereld vol glitter en glamour.
2 Hoogwaardige laden in eiken Pinot fineer zijn
een exclusief detail.
KÜCHENFRONT

GREEP 208
Mangaanbrons
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TORINO LACK Lava softmat
WERKBLAD Marmer bruin
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TORINO LACK / LEGNO

STIJLVOL ZWART
Ook in het zwart slaat TORINO LACK een goed figuur.
De stijlelementen en vormgeving zijn hierbij bijzonder chic
en ingetogen, maar het oog ontdekt toch steeds weer
nieuwe interessante details. Vooral wanneer open onderkasten
met massieve laden in eiken champagne voor warme
kleuraccenten zorgen.

1

2

1 Tot in het kleinste detail stijlzeker:
de elegante vormentaal van de greep.

TORINO LACK Zwart softmat
LEGNO Eiken champagne
WERKBLAD Zwart PRO
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2 Open onderkasten met massief houten
laden in eiken champagne brengen
warmte in het spel.
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GREEP 9AA
Zwart
89

1

2

TORINO LACK

FASCINERENDE WERELD
VAN CONTRASTEN
De combinatie van front TORINO LACK in wit met het werkblad
in zwart PRO creëert een fraai contrast dat bepalend is voor
het totale karakter van deze keuken. Interessante details zoals open
kasten met voorraadbakjes en indelingskruisen van eiken barolo
maken het uiterlijk compleet. Samen met de kookplaatkast,
die oogt alsof hij voorraadbakjes heeft, zorgen zij voor een unieke
totaalindruk met een individueel, persoonlijk tintje.
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GREEPCOMBINATIE 835
Mangaanbrons

TORINO LACK Wit softmat
WERKBLAD Zwart PRO

1 Een vleugje nostalgie:
voorraadbakjes in de onderkast.
2 Stilistisch perfect:
de greepcombinatie in mangaanbrons.
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SOFT LACK / LEGNO

MODERNE NATUURLIJKHEID
Als een modern wit lakfront op de natuurlijke uitstraling van
hout stuit, ontstaat dit bijzondere gevoel van helderheid en
levendigheid. Zoals bij de combinatie van SOFT LACK in wit
softmat en LEGNO in eiken champagne. De lijnvoering van
de MatrixArt greeplijnen draagt eraan bij dat deze keuken
ondanks zijn open karakter overtuigt door een heldere
structuur en consequent strakke lijnen.

SOFT LACK Wit softmat
LEGNO Eiken champagne
WERKBLAD Zwart PRO
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1 Eenvoudig en overweldigend – het witte
lakfront is chic en past perfect bij het echt
houten front in eiken champagne.
2 De verticale lijnvoering van de greeplijst
is een bijzonder vormgevingselement en
legt het accent op de strakke lijnen van
de keuken.
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NOVA LACK

Natuurlijke schoonheid
ontmoet glanzend design.
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TAVOLA / PLUS

Huiselijkheid in een
nieuwe dimensie.
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1

FOCUS

KLASSIEKER
MODERN EÏNTERPRETEERD
Het slanke raamwerkdesign van front FOCUS oogt strak,
licht en bijna puristisch. Deze keuken voelt bijna een
beetje Amerikaans aan door het apparatenkastblok dat
een onderbreking van de achterste rij vormt. Verlichte
vitrines als onderkasten openen het eiland richting de
woonkamer. Hartelijk welkom!

2

1 Bieden een heleboel opbergruimte:
105 cm hoge bovenkasten.
2 Goed georganiseerde laden en verlichte
uittrekelementen verschaffen duidelijk overzicht.

GREEP 317
Roestvrij staal decor
98

FOCUS Platinagrijs softmat
WERKBLAD Zwart PRO
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1

PORTO

TRADITIE IN EEN MODERN JASJE
Met PORTO wit softmat kan de droom van een landhuiskeuken speels
eenvoudig verwezenlijkt worden. De karakteristieke facetten-look van de
fronten oogt hierbij zowel stijlvol als tijdloos. De geïntegreerde bibliotheek
en de klassieke servieskast met elegante vitrinedeuren zetten de lijnvoering
van het front voort. Bijpassende kranslijsten accentueren hierbij de
landhuisstijl en de liefde voor details.

2

1 Klassieke servieskast in nieuw design –
dit sideboard biedt extra opbergruimte.
2 De facet geslepen vitrinekast past bij
de vormentaal van het front.

PORTO Wit softmat
WERKBLAD Marmer wit

40

GREEP 209
Roestvrij staal decor
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1

WINDSOR LACK

OASE VAN RUST IN DE
TRADITIONELE LANDHUISSTIJL
WINDSOR LACK in lava softmat is een traditionele landhuiskeuken.
Door zijn karakteristieke stijlelementen is dit een echte blikvanger
voor liefhebbers van nostaligische keukens die praktisch comfort
niet willen missen.

2

1 De open eindkast geeft het ensemble
van bovenkasten een speelsere uitstraling
en maakt servies of kruiden gemakkelijk
bereikbaar.

WINDSOR LACK Lava softmat
WERKBLAD Basalt

2 Dankzij Matrix150 kan zelfs direct onder
de inductiekookplaat een functionerende
lade worden gepland.
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GREEP 204
Roestvrij staal decor
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EEN OVERZICHT VAN ALLE
MOGELIJKHEDEN

MANHATTAN UNI

Wij geven u hier een beknopt overzicht: op de volgende pagina's vindt u alle
fronten van ons uitgebreide portfolio die verkrijgbaar zijn in de innovatieve
rastermaat Matrix150 en met grepen naar keuze kunnen worden uitgerust –
overzichtelijk gesorteerd op basis van prijsgroep.
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LAKLAMINAAT

Arctic wit

Wit

Een extreem rustig oppervlak met optimale robuustheid is karakteristiek voor laklaminaat. De fronten bestaan uit een houten plaat
die tijdens het productieproces werd gelakt. Geheel naar smaak
hoogglanzend of softmat.

MANHATTAN

Magnolia

Sahara

Platinagrijs

Kwartsgrijs

Grafiet

Olijf

Lavendel

Henna rood

Cement
agaatgrijs

Cement
antraciet

Beton

Basalt

LUCCA

en
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LAMINAAT
Een hoogwaardig softmat laminaatoppervlak met anti-fingerprint-eigenschappen dat gekenmerkt wordt door een extreme
robuustheid.
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Chalet eik

Vulkaan eiken

Eiken
grafietzilver

Eiken Nero

Cement
saffiergrijs

ARTWOOD

ECHTE LAK

ECHT
LACK

Steeneik

STONE

Hoogglanzende fronten van echte lak worden meerdere malen
gelakt en vervolgens gepolijst om een gesloten en bijzonder glad
oppervlak te krijgen. Naast hoogglanzende fronten zijn er ook
fronten met softmatte echte lak. Deze laatste overtuigen door hun
prettige voelbare eigenschappen.

ECHT GLAS

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS

Fronten van echt glas – luxueus en huiselijk. Op het hoogwaardige
basismateriaal wordt een van achteren gelakte glasplaat van veiligheidsglas gelijmd. Het zeer robuuste glazen front geeft de keuken
een moderne transparantie en weidsheid.
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Noteboom
Royal

Noteboom
Cuba

Eiken gevlamt

Beton wit

FEEL

TITAN

ECHT HOUT
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Hout als oorspronkelijk en puur natuurlijk product straalt warmte en
geborgenheid uit. De natuurlijke schakeringen in kleur en structuur,
die in de houttekening zichtbaar worden, zijn een bestanddeel van
het hout. Dit natuurlijke materiaal wordt met een hoge ambachtelijke
kwaliteit in de keuken toegepast en geeft deze charme en karakter.

ECHT METAAL
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Magnolia
softmat

Sahara
softmat

Lava
softmat
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Kwartsgrijs
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LUX

Parelmoer

Grafiet

METAL

ECHT CEMENT
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Echt metalen fronten geven de keuken een karakteristiek en
authentiek uiterlijk: op een houten plaat worden meerdere lagen
aangebracht van een combinatie van metaaldeeltjes, hars en verf
en vervolgens worden deze verzegeld met transparante lak. Het
resultaat overtuigt bovendien door een magnetisch effect.

Arctic wit
softmat

Door de onregelmatige dieptestructuur in de houten plaat voelt dit
oppervlak uitzonderlijk aan. Vervolgens wordt dit in handarbeid
voorzien van een coating van cement, kiezelzand en kleurlak en
daarna nog verzegeld met transparante lak. Robuuste schoonheid
voor bijzonder contrastvolle combinaties.

Arctic wit
hoogglanzend

Wit
hoogglanzend

Magnolia
hoogglanzend

Sahara
hoogglanzend

Lava
hoogglanzend

Platinagrijs
hoogglanzend

Kwartsgrijs
hoogglanzend

Staal grijs

Koperoxyde

105

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

PLUS

Wit
softmat

ECHT
LACK
petenz

Qualität

Die Kom

Platinagrijs
softmat

Kwartsgrijs
softmat

Grafiet
softmat

KÜCHENFRONT

Wit
hoogglanzend

ECHT
LACK
petenz

Mangaanbrons
geslepen

Wit

FOCUS

Wit softmat
KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
nz
Kompete

en

in Sach

Qualität

Die

ECHT

METALL
petenz

Magnolia

KÜCHENFRONT

Wit softmat

ECHT
GLAS
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Wit / Rand
vulkaan eiken

Zwart / Rand
roestvrij staal
decor

Zwart / Rand
messing decor

petenz

Zwart / Rand
vulkaan eiken

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Magnolia
hoogglanzend

Sahara
hoogglanzend

Magnolia
hoogglanzend

Sahara
hoogglanzend

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

Cortenstaal

GLAS TEC PLUS

ELEGANCE

Wit
hoogglanzend

en

in Sach

Qualität

Die Kom

SIGMA LACK

Wit
softmat

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Platinagrijs
hoogglanzend

Kwartsgrijs
hoogglanzend

Kwartsgrijs
softmat

Grafiet
hoogglanzend

KÜCHENFRONT

TAVOLA

Eiken Pinot

Wit
hoogglanzend

Platinagrijs
softmat

ECHT
LACK

Wit/ Rand
messing decor

Wit
hoogglanzend

FERRO

Blauwstaal

PORTO

Platinagrijs
softmat

en

in Sach

Qualität

Die Kom

FLAIR

Wit / Rand
roestvrij staal
decor
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KÜCHENFRONT

VENTA

Wit
hoogglanzend

ECHT
LACK

NOVA LACK

Arctic wit
hoogglanzend

Magnolia
hoogglanzend

VEGAS

Roestvrij staal
geslepen

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

ALPHA LACK

Arctic wit
hoogglanzend

Zwart
softmat

TREND LACK

Arctic wit
hoogglanzend

in

Sachen

ECHT

ZEMENT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Nachtzwart
hoogglanzend

PORTLAND

Cement
saffiergrijs

Eiken Barolo

Diepblauw
hoogglanzend

Cement
agaatgrijs

Cement
antraciet

GLAS TEC SATIN

Wit
KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

LEGNO

Eiken
champagne

Eiken
truffel

Eiken
sepia
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In iedere
combinatie
harmonieus.

Wit

Kleur is
inspiratie, stimulatie, creativiteit.
Kleur is leven.
En biedt bijna oneindig
veel mogelijkheden voor individualisering.
Warme tinten hebben een
vitaliserende werking, koelere kleuren
eerder een kalmerend effect.
Ton sur ton kleuren zorgen voor harmonie,
een duidelijk contrast zorgt daarentegen
voor spannende accenten.
Oftewel: niets beïnvloedt de sfeer
van een ruimte meer dan kleur.
Ontdek in dat kader ons
kleurenconcept –
en ontdek vooral uw keuken.

Sahara

Lava

Magma

Avocado

Arctic wit

Soft Lack

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
pet

hen
enz in Sac

t

Qualitä

Die Kom
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Magnolia

Torino Lack

Olijf

Brem

Curry

Henna rood

Rozenbottel

Platinagrijs

Kwartsgrijss

Grafiet

Zwart

Diepblauw

Frame Lack

Bosbes

Opal

Windsor Lack

Echte lak voor een moderne
en chique sfeer in uw keuken.
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BINNEN EN BUITEN PERFECT –
ONZE KORPUSDECORS
Het maakt niet uit voor welke keuken van ons u ook kiest: perfect is hij pas
wanneer hij ook achter de fronten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
Voor een homogeen totaalbeeld hebben daarom de korpussen van elke
door ons opgeleverde keuken zowel binnen als buiten hetzelfde decor –
niet alleen bij houttinten, maar ook bij alle effen kleuren.

Knoesteiken natuur

Chalet eik

Vulkaan eiken

Noteboom Royal

Arctic wit

Platinagrijs

Kwartsgrijs

Grafiet

Dat waarvan u meteen op het
eerste gezicht onder de indruk bent,
zal u iedere dag weer overtuigen:
harmonie en perfectie die zich ook
in het kastinterieur voortzetten.

Premium wit

Magnolia

Sahara

Beton

DICHT IS DICHT

Premium wit glanzend
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Magnolia glanzend

Sahara glanzend

Dat mag u bij Nolte Küchen letterlijk
nemen: deuren met een afsluitprofiel
sluiten zo perfect, dat minder stof
de kast binnendringt.
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NATUURLIJKE CHARME OF KOELE ELEGANTIE –
WERKBLADEN IN STEENDECOR, EFFEN OF HOUTDECOR
Wanneer de kwaliteit goed is, geeft het design de doorslag. Voor onze werkbladen betekent dat: u kunt vrijelijk kiezen.
Heldere effen kleuren geven de keuken elegantie, een realistisch steendecor geeft de hele ruimte structuur. Wie de voorkeur
geeft aan een warme, huiselijke sfeer in de keuken, komt altijd uit bij een werkblad in houtdecor. Kies uit een groot aantal
decors wat bij uw smaak past, natuurlijk altijd van hoogwaardige kwaliteit en met de hoogste designeisen.
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Arctic wit PRO

40

25

25

12
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Staal grijs

40

25

25

Cortenstaal
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12

40
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Platinagrijs
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Beton wit
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Koperoxyde
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Terrazzo Bianco

25
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25

Beton

Terra Nova

Zwart PRO
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40

Kwartsgrijs PRO

Steel

Java leisteen
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25

Premium wit PRO

Cement antraciet
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40

40

40

25

40

12

40

Terra Mare

Basalt

25

Marmer wit

12

Echt glas wit

25

40

25
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Cement agaatgrijs
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Titanium parelmoer
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Cement saffiergrijs

Grafiet PRO
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Titanium grafiet
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25

Natuursteen antraciet
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Marmer grijs
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Echt glas kwartsgrijs
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Marmer bruin

12

Echt glas zwart
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Kiruna berken
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Zilver-es

40

Kernbeuk
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Knoesteiken natuur
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Wildeiken rustiek
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Chalet eik
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25

Kansas Oak ongeschaafd

40

25

Vulkaan eiken

40

Steeneik
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40

25

40

Castell eik

40

25

Eiken grafietzilver

12

Noteboom Royal
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25
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Noteboom Cuba

40

25

Eiken Barriqué

40

40

Drijfhout

40

Rustica donker

25

Mokka-es
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MET IDEEËN RUIMTE CREËREN

My kitchen
Vraag uw keukendealer
naar meer informatie of
bestel hier direct uw
exemplaar van
’Mijn keuken‘.

My kitchen

For the third consecutive time!

114

Als u zich intensiever wilt bezighouden met de
planning van uw nieuwe keuken, biedt ’Mijn keuken‘
u talrijke praktische tips en ideeën over hoe u de
bestaande ruimte perfect kunt benutten.
Als u meteen wilt beginnen met de keukenplanning
kunt u onze internetplanner gebruiken op
www.nolte-kuechen.com

De optimale keuken is altijd aangepast aan de individuele behoeften van zijn
gebruikers. En die zijn net zo divers als de karakters en leefwerelden van de mensen
die er wonen. Zo heeft een gezin met twee kinderen geheel andere wensen dan
een alleenstaande. Ook de verschillende bouwtechnische omstandigheden spelen
hierbij een grote rol. Daarom biedt Nolte Küchen een groot aantal ideeën en
mogelijkheden, om de keuken precies zo in te richten als zijn eigenaar die nodig heeft.
Dat begint bij een nauwkeurige planning en zet zich tot in de kleinste details voort.
Overtuig uzelf hiervan op de volgende pagina‘s.
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ONZE PERFECTE KEUKEN
Het leven in de keuken
brengt hier veel mooie
verhalen voort: ontdek de
homestories van gelukkige
eigenaars van Nolte keukens.

“Samen met de uw keukenspecialist hebben wij de voor ons perfecte
keuken samengesteld. En het resultaat mag er niet alleen qua uiterlijk zijn,
maar overtuigt door de vele slimme details en ideeën die het leven in
onze nieuwe keuken tot een waar genot maken.”

LUX / ARTWOOD

DUBBEL
OVERTUIGEND:
MET DESIGN
ÉN FUNCTIE
Iedereen heeft een andere voorstelling
van zijn droomkeuken die aan alle
wensen voldoet. De uw keukenspecialist
gaat hierbij in op uw persoonlijke
voorstellingen.

1

De uittrekbare kasten bieden perfect georganiseerde opbergruimte
tot een breedte van 1200 mm. En dankzij de planningsdiepte van
750 mm ontstaat 32 % meer opbergruimte dan bij standaard-onderkasten.
En dat bij slechts 150 mm meer benodigde ruimte tegen de wand.

2

LUX Kwartsgrijs hoogglanzend
ARTWOOD Knoesteiken natuur
1 De optioneel verkrijgbare
binnenverlichting laat laden en
uittrekelementen stralen en zorgt
voor een nog beter overzicht.
KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom

en

in Sach

25

25

GREEPLIJST 560
Roestvrij staal decor
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2 32 % meer opbergruimte dan bij
standaard-onderkasten – dankzij
de planningsdiepte van 750 mm.

+32 %

extra opbergruimte
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Kunststof

Echt eikenhout

Everything organised
in the kitchen.

ORDE IS HET HALVE KEUKENWERK
“Bij het thema interieurorganisatie heeft het assortiment van Nolte Küchen ons helemaal overtuigd: van antislipmatten tot variabele
besteken keukengerei-indelingen van kunststof of zelfs echt hout wordt aan alle wensen voldaan. Wij hebben gekozen voor de variant
van echt eikenhout en onze keuken volledig hiermee uitgerust – zodat alles zijn vaste plek heeft en de laden en uittrekelementen
perfect georganiseerd zijn. De kleur eiken past hierbij uitstekend bij het kwartsgrijs van de fronten.”
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De snelste manier voor
perfecte orde in de keuken.
Informatie nu downloaden:

Echt essenhout zwart
119

KOKEN:
EEN GEZAMENLIJKE BELEVENIS
“Centraal in onze keuken staat het gezamenlijke koken!
Ook bij de keuze van het meest geschikte kookgedeelte konden wij
vertrouwen op de ervaring van de planner en de mogelijkheden van
een Nolte keuken: hier is alles mogelijk, van inductiekookplaat tot gas
en van inlaatbare afzuigkappen en werkbladafzuiging tot de klassieke
afzuigkap. Voor die laatste hebben wij uiteindelijk ook gekozen, die
past gewoon het beste bij onze keuken!

VOOR OPTIMALE WERKHANDELINGEN
“Om efficiënte handelingen in de keuken te garanderen, hebben wij al tijdens de planning nagedacht over de ideale werkafstanden.
Hier geldt: de afstand tussen de bereiken koelen/voorraadhouding, koken en spoelen zou niet meer dan twee armlengtes mogen zijn,
maar aan de andere kant ook voldoende ruimte voor twee koks moeten bieden. Dat werd in onze keuken perfect gerealiseerd.
En daardoor staan wij elkaar nooit in de weg tijdens het koken.”
120

1 Geïntegreerde werkbladafzuiging.
2 Kookplaat met inlaatbare werkbladafzuiging.

1

2
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DE MENS IS MAATGEVEND
“Zeg eens eerlijk: als je zo graag en zo vaak kookt als wij, dan zou
de keuken toch op ons moeten zijn afgestemd en niet andersom.
Want alleen dan is werken in de keuken leuk. Het was dus goed dat wij
bij Nolte Küchen niet alleen de oven op ooghoogte konden inbouwen,
maar ook de vaatwasser hoger konden plaatsen. Bijna onnodig om
te zeggen dat wij natuurlijk ook de hoogte van het werkblad op onze
wensen konden afstemmen.”

1

1 Ergonomisch en praktisch: de oven op ooghoogte.
2 Beter voor de rug: de hoog ingebouwde vaatwasser.
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2
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IN EEN HANDOMDRAAI SCHOON
“Wij koken allebei heel graag en natuurlijk maken wij daarbij veel vies en
ontstaat er afval. Daarom vonden wij het ook vanaf het begin belangrijk
dat de keuken na het eten weer snel schoongemaakt zou kunnen worden.
De grote spoelbak met groot afdruipvlak is daarbij een grote hulp, want
daardoor kunnen wij ook pannen die niet in de vaatwasser horen, snel en
gemakkelijk schoonmaken. Wat betreft afvalscheiding hebben wij gekozen
voor de klassieke variant onder de spoelbak, dat is overzichtelijk en bespaart
ons veel geloop. En dankzij de hangende afvalemmer hoeven wij het uittrekelement niet steeds te reinigen, omdat daar niets per ongeluk in kan vallen.”

124

125

GEKOELD, VERS OF
HOUDBAAR …
“… in onze keuken moeten de meest uiteenlopende
dingen worden opgeborgen: van keukenapparaten en
kookgerei via borden en bestek tot aan allerlei soorten
voorraden. In de apothekerskast bijvoorbeeld hebben
wij alle levensmiddelen ondergebracht die ongekoeld
altijd binnen handbereik moeten zijn. Verse levensmiddelen komen in de grote koelkast. Wij hebben bij
de planning voor een oplossing zonder hoek gekozen, omdat dat het beste bij onze ruimte past. Maar
natuurlijk zouden wij bij Nolte Küchen ook heel veel
slimme ideeën voor de hoek hebben gevonden, zoals
de handige hoekonderkast LeMans.”

1

1 Praktisch en ruimtebesparend:
hoekonderkast LeMans.
2 Praktisch en opbergtalent:
de ’klassieker‘ apothekerskast.

2
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1

1 Het afsluitprofiel, dat de kast naar
voren toe afsluit, zorgt voor minder stof
in de kast.
2 Binnen en buiten perfect niet alleen
bij houtdecors, maar ook bij beton en
effen kleuren.

2

DOORLOPEND HARMONIEUS
“Dit detail heeft ons vooral overtuigd: in tegenstelling tot de meeste andere merken zijn bij Nolte Küchen alle
kasten in de 15 korpusdecors binnen en buiten hetzelfde. Dat klinkt eigenlijk heel banaal, maar heeft een geweldige
invloed op de huiselijke uitstraling: voor onze bovenkasten betekent dat, dat die in plaats van steriel wit ook binnen
in houtdecor zijn uitgevoerd. Daar wordt ik iedere keer blij van als ik de kast open maak. Verder is er nog het
zogenaamde afsluitprofiel aan de kastvoorkant. Dat zorgt ervoor dat er geen stof in de kast komt.”
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KWALITEIT IS EEN KWESTIE VAN DETAILS
Op het gebied van kwaliteit doen wij geen concessies. Strenge controles vormen de basis
voor het feit dat uw keuken ook na jarenlang gebruik nog veilig en betrouwbaar functioneert.
Dat garandeert ook het GS-keurmerk. Maar belangrijker dan dat is voor u de dagelijkse beleving
van de hoge kwaliteit van uw Nolte keuken, die in de vele details en extra’s tot uiting komt.

EEN VAST BESTANDDEEL
VAN NOLTE KEUKENS:
VERANTWOORDELIJKHEID
EN MILIEU
Natuurlijke grondstoffen ontzien, lucht en water schoon
houden en duurzaamheid stimuleren. Al jarenlang
drie belangrijke pijlers voor een verantwoordelijke,
milieuvriendelijke handelwijze bij Nolte Küchen.
Bijvoorbeeld door moderne filterinstallaties voor een
productie zonder schadelijke stoffen, met milieuvriendelijke, recyclebare verpakkingen en het gebruik van
hout dat uitsluitend afkomstig is uit duurzaam beheerde
bosbouwgebieden. Wat de uitstoot van schadelijke
stoffen betreft, blijven onze materialen duidelijk onder
de wettelijke eisen. De beste voorwaarden voor een
gezond woonklimaat.
Voor onze inzet voor het milieu hebben wij in de vorm
van certificaten en keurmerken op ieder essentieel
gebied ook van officiële zijde positieve bevestiging
gekregen – en daar zijn wij bijzonder trots op. Wij zijn
als een van de eersten in onze branche FSC®-gecertificeerd en beschikken ook over een PEFC™-certificaat.
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MADE IN
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Unterstützer der

Eva Brenner,
binnenhuis-architecte,
bekend van de
Duitse televisieserie
‘Zuhause im Glück’
(Thuis in geluk).

Voor het leven
in de keuken …
… is een statement dat u bij Nolte Küchen letterlijk mag
nemen en dat mij als planner iedere dag weer weet te
verrassen. Hier vindt u alles om uw droomkeuken te realiseren:
voor vrijwel ieder budget, alle eisen en altijd in de beste
kwaliteit – made in Germany.
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Technische wijzigingen voorbehouden. De kleuren in deze catalogus kunnen om druk- en fototechnische redenen soms
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