


O Nolte

Firma Nolte Küchen je druhým největším výrobcem kuchyní v Německu. Rodinná firma z Německa
s více než 60 letou tradicí, nabízí zákazníkům nejen prvotřídní kvalitu použitých materiálů a jejich 
perfektní zpracování, ale i design a ergonomii dle nejmodernějších trendů. 

Kuchyně Nolte udávají směr na evropském trhu s prodejem kvalitních kuchyní. I přesto, že se 
jedná o sériovou výrobu, tak díky nejmodernějším technologiím a trendům výroby se nestane, že 
by byly dvě kuchyně naprosto stejné. 

Nolte klade velký důraz i na životní prostředí – všechny výrobní a nákupní parametry jsou jeho
ochraně maximálně podřízeny, což dokazuje řada mezinárodních certifikátů z této oblasti.

Nolte Küchen bylo dvakrát po sobě oceněno jako nejoblíbenější značka v Německu. 

Pro život v kuchyni! V kuchyni se vaří - to bylo kdysi. Dnes se z ní stalo komunikační
centrum a malá relaxační oáza. Vaření, stolování, rozhovory, smích, život, relaxace, práce – život
probíhá v kuchyni. Proto je tato místnost stále důležitější. Má dobře vypadat, má usnadnit práci,
zajistit pořádek a přehled. Kuchyně má být nejlepším místem pro Vaše vaření a bydlení. Kuchyně
je jasným ukazatelem individuálního stylu domácnosti, a tím i potřebou všech, kteří v ní žijí. Ať už
jeden uživatel, velká rodina nebo gurmán – u nás je ta správná kuchyně pro každého. 

Optimální  plánování  pro  individuální  potřeby  Optimální  kuchyně  je  vždy
přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů. Zcela jiné nároky má čtyřčlenná rodina zcela jiné
nároky má domácnost jednoho člověka. Při plánování kuchyně hrají velkou roli i rozdílné stavební
předpoklady. 

Snažíme se zákazníkům naslouchat, vyhovět a poradit . . . 

OC Futurum (1.patro), Víděňská 100, 619 00 Brno, www.nemecke-kuchyne.cz

Lenka Slezáková, vedoucí studia – designér
slezakova@nemecke-kuchyne.cz, 00420 739 081 775

V 1. patře nás najdete do 31.5.2020 z důvodů rekonstrukce OC Futurum.

Od září 2020 bude kuchyňské studio přemístěno do nových prostor v přízemí OC
Futurum. 

V průběhu stěhování a příprav nových prostor v termínu 1.6. - 31.8.2020, budeme v
náhradních prostorách pouze po telefonické domluvě. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu
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