QUALITY GUIDE

CALITATE, FUNCŢIONALITATE, IDEI DE PROIECTARE

240 de motive
pentru a alege
nobilia

CALITATE ŞI FUNCŢIONABILITATE

CUPRINS
CORPURILE
CARACTERISTICILE CORPURILOR
SOCLUL PLINTEI | PANOURILE PLINTEI
TEHNOLOGIA BALAMALELOR | UŞI CU BALAMALE
Știţi deja, consilierea potrivită și efectivă a clientului este cheia principală a vânzărilor de
succes. Pentru aceasta sunt necesare cunoștinţe temeinice despre produs. De cele mai
multe ori aceste informaţii sunt cuprinse în diferite pliante, prospecte sau broșuri. Acest
QUALITY GUIDE, pe care-l aveţi în faţă este un compediu cuprinzător ce conţine 240 de
motive întemeitate necesare în activitatea de consiliere. QUALITY GUIDE vă oferă
răspunsuri la întrebări esenţiale, pentru a fi mereu pregătit în discuţiile cu clienţii. Vă
facem cunoscut prin ce anume se distinge valoarea la o bucătărie nobilia- și anume
construcţia inteligentă și fiabilă cu componente și accesorii de calitate premium!

SERTARE ŞI CORPURI CU SISTEME DE TRAGERE
EXTERIORUL CORPULUI | FRONTURI
BLATURI DE LUCRU | PANOURI | CORNIŞE | BENZI LUMINATE
DIMENSION n
SYSTEM GRID | ERGONOMIE PERFECTĂ
BUCĂTĂRIA FĂRĂ MÂNERE - LINE N
CARACTERISTICI DISTINCTIVE PENTRU PLANIFICAREA LINE N
ORGANIZATOARE PENTRU SERTARE
ORGANIZATOARE PENTRU SERTARE ÎNALTE
CONFORT INDIVIDUALIZAT
CORPURI PENTRU COLŢ
CORPURI ÎNALTE
CORPURI PENTRU PERETE
CORPURI PENTRU PERETE | FIXARE
DESIGN LUMINOS INTEGRAT | DESIGN FĂRĂ MÂNERE
CONCEPTUL CULOARE | PANOURI PENTRU PEREŢI

Am cuprins în acest catalog de argumente cele mai importante informaţii despre
nobilia-începând cu calitatea, apoi caracteristicile și particularităţile diferitelor materiale
sau suprafeţe, și până la detaliile de planificare și asistenţă specială pentru montaj.
În secţiunea LABORATORUL DE TESTARE QC, vă prezentăm la ce teste preventive sau
solicitări trebuie să reziste bucătăria nobilia.
Vă dorim lectură plăcută!

NIŞE
ACCESORII PENTRU NIŞĂ | CORPURI BAZĂ CU ÎNĂLŢIMI SPECIALE
AMBALARE | ASAMBLARE
TESTUL CALITĂŢII DIN LABORATOR
STRATEGIA PRODUSULUI | DESIGN
SERVICE ADMINISTRATIV | SERVICE-URI | MARKETING
PRODUCŢIE GERMANĂ
CALITATE | MEDIU | CERTIFICĂRI
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SOLID PESTE TOT
1

nobilia produce prin tehnologii avansate peste 2300 tipuri de dulapuri
în așa numitul system de corpuri dimensionn care are trei înălţimi
pentru corpurile–bază, cinci înălţimi pentru corpurile suspendate,
patru dimensiuni pentru înălţimea corpurilor care se aplică direct pe
blat, patru dimensiuni pentru corpurile înalte precum și trei dimensiuni
speciale pentru proiecte multifuncţionale.

MATERIALUL CORPURILOR
16 MM
Pereţii laterali au grosimea de
16 mm sunt acoperiţi direct, pe
ambele părţi cu ceară de
melamină, suprafaţa lor
devenind astfel foarte
rezistentă și ușor de îngrijit.

Pereţii laterali au grosimea de 16 mm sunt acoperiţi
direct , pe ambele părţi cu ceară de melamină
Spătarele au grosimea de 2,8 mm de fibră dură,
vopsite pe ambele părţi și înșurubate de corp
Traversele au grosimea de 19 mm sunt acoperite
direct, pe ambele părţi cu ceară de melamină

Poliţele au 16 mm grosime cantul din faţă al corpurilor
de tip PP gros (1,2mm grosime)

Poliţa de bază și lateralele sunt îmbinate cu dibluri din
lemn de estenţă tare (8x30 mm)
Poliţa de bază are 19 mm grosime acoperită direct, pe
ambele părţi cu ceară de melamină
Picioarele soclului se pot regla în înălţime -10 și +20 mm

Masca soclului este din MDF cu profil de etanșare,
grosimea de 13 mm și înălţimea 70mm, 100mm,
150mm, 200mm, vopsite direct

Minimalizează reclamaţiile

Capacitate de încărcare

Uşurinţă în asamblare

Valoare sporită

6

SUPORŢII DE POLIŢE SUNT
INTEGRAL DIN METAL
Suporţii de poliţe sunt integral
din metal și au știft de siguranţă
care oferă rezistenţă mare la
încărcare, în conformitate cu
normele DIN (normele
industriale germane). Știftul de
siguranţă împiedică deplasarea
poliţei. Încărcarea maximă
pentru poliţele de lemn sau de
sticlă este de 50 kg/ m2

CORPURILE
2

CANTUL DIN FAŢĂ AL
CORPURILOR SI AL POLIŢELOR

3

Marginile din faţă ale corpurilor și
ale poliţelor sunt prevăzute cu
cant gros tip PP de 1,2 mm.
Datorită acestui lucru acestea
devin foarte rezistente la
încărcare și la lovituri. Aspectul
plăcut este dat de rotunjirea fină.

POLIŢA DE BAZĂ ȘI TRAVERSELE
AU 19 MM GROSIME

4

5

UMEZEALA NU ARE
NICIO ȘANSĂ
La poliţe și la pereţii laterali
cantul este sigilat asigurând
astfel o inchidere
ireproșabilă și
împiedicând
pătrunderea apei
sau a murdăriei.

Poliţele de bază precum și
traversele sunt foarte stabile atât
la corpurile-bază cât și la corpurile
suspendate. Traversele
superioare de la corpurile-bază au
cantul alb pentru a avea un
aspect uniform.

45

DIBLURILE DIN LEMN DE
ESENŢĂ TARE 8X30 MM
Poliţele, poliţele de bază
precum și pereţii laterali
sunt prinse cu dibluri de
lemn din esenţă tare.

Componentele de înaltă calitate ale
corpurilor împreună cu tehnologia
potrivită si bine gândită sunt
rezultatul a multor ani de experienţă
şi a unui proces continuu de
îmbunătăţire a ciclului de producţie.
Uwe Schirmer,
Angajat al Departamentului
de Dezvoltare a Produsului
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ACOPERIREA GĂURILOR
INTERIOARE
Urmărim atingerea perfecţiunii
chiar si în interiorul corpurilor.
Găurile de 5 mm pot fi opţional
acoperite cu căpăcele de
plastic. Culoarea și aspectul
acestora se potrivește perfect
cu interiorul corpului.

8

POLIŢE DE STICLĂ
Pentru un aspect optic
unitar, corpurile cu pereţi din
sticlă sunt prevăzute cu
poliţe de sticlă cu grosimea
de 5 mm.
Corpurile cu ușa rabatabilă,
de tip swing sau ușa pliabilă
cu deschidere prin ridicare
sunt prevăzute cu poliţe de
sticlă cu grosimea de 6 mm.

9

REZISTENŢA LA
ÎNCĂRCARE 50 KG PE M²
Încape ceva înăuntru!
Toate poliţele (inclusiv rafturile)
pot fi încărcate cu o greutate de
până la 50 kg pe m². Acest lucru
corespunde, de exemplu, unui
număr de peste 80 de farfurii.
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SPĂTARELE DISTANŢATE ALE
CORPURILOR AU O GROSIME
DE 2,8 MM
Placaj din HDF cu grosimea de
2,8 mm, tratat pe ablele părţi cu
vopsea protectoare. Spătarele
corpurilor sunt înșurubate la o
distanţă de 6 mm faţă de sprijinul
de perete. Aceasta distanţă
asigură o bună ventilaţie între
perete și mobila de bucătărie,
împiedicând menţinerea umezelii.

Avanteje: Niciun decalaj vizibil
în interior. Rezistent, robust,
reglabil la faţa locului de către
montator. Ambele feţe sunt
lăcuite, ceea ce previne
absorbţia umezelii şi astfel sunt
rezistente la
mucegai.

560 MM

CONTEAZĂ CEEA CE ESTE ÎNĂUNTRU!

522 MM

11

ÎNCAPE CEVA ÎNĂUNTRU!
 Adâncimea pentru corpurile bază și
pentru corpurile înalte este de 560 mm
 Adâncimea utilă este de 522 mm
 Accesoriile de feronerie nu necesită îngrijire
și sunt ușor de montat

M

0M

46
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ADÂNCIMEA LATERALĂ DE
460 MM FĂRĂ COST
SUPLIMENTAR

Adâncimea laterală de 460 mm
potrivită pentru proiecte unde
avem de-a face cu spaţii mai
înguste, nu necesită un cost
suplimentar și nici ajustări
speciale.
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POLIŢE CU PROTECŢIE
ANTI-UMEZEALĂ

Opţional: Poliţe cu protecţie antiumezeală pentru dulapurile de
chiuvetă sau pentru dulapuri cu
destinaţii speciale cum ar fi
dulapurile pentru electrocasnice,
împiedică apariţia zgârieturilor
cauzate de aceste aparate. De
asemenea prezintă și o protecţie
anti-umezeală din cauza de
coșului de gunoi, măturei sau
materialelor pentru curăţat.

14

TRAVERSA DE METAL
STABILĂ
Dulapurile pentru cuptor,
pentru mașina de spălat vase,
sau dulapurile de colţ tip
carusel au o stabilitate
deosebită datorată traversei
de metal integrată.

CARACTERISTICILE PRODUSELOR

6 7

Calitatea componentelor bucătăriilor nu este ostentativă,
de multe ori este ascunsă și totuși foarte importantă.
Așa se întâmplă în cazul traverselor de metal, a tablelor
de protecţie și a poliţelor de metal care confertă
stabilitate și durabilitate întregii construcţii.
Andreas Bielefeld,
Director Manangement de produs
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TOT SPAŢIUL SE UTILIZEAZĂ
Grila de metal de la
sertarele dulapurilor de
chiuvetă, se poate
poziţiona în mod liber.
Nu este necesară o
deschidere specială
pentru sifon. Tot
spaţiul sertarului este
utilizat complet.
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PROTECŢIE ÎMPOTRIVA
ABURILOR PENTRU
MAȘINA DE SPĂLAT VASE
Dulapurile înalte care au mașina
de spălat vase incorporată la
înălţime au prevăzute din fabrică,
în adâncime, o tablă de protecţie
împotriva aburilor.
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PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ABURILOR
LA CORPURILE SUSPENDATE
Aici aburii nu au nci o șansă.
Pentru corpurile suspendate
de lângă hotă se poate alege
opţional tabla de protecţie
împotriva aburilor
(DDS/4502).

18

COLŢARELE–BAZĂ SE
POT DEMONTA
Colţarele-bază se pot
demonta la locul montajului
(ex. UEK 90).
În acest fel pot fi
transportate cu ușurinţă pe
scări sau uși înguste.

SOCLUL – STABIL!

ADAPTOR SOCLU

200 MM
150 MM

+28 MM

100 MM
70 MM

19
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SOCLUL ARE PATRU
ÎNĂLŢIMI STANDARD
 Construcţia stabilă a soclului cu
adaptoare și picioare este disponibilă
la înălţimile standard de 70, 100, 150,
200 mm.
 Se poate regla -10 până la +20 mm
Alte înălţimi ale soclului între înălţimile
standard (la interval de 10 mm) sunt
posibile cu ajutorul adaporului
(catalogul de vânzări, registrul 3,
Cod de comandă 4187).

 Picioarele soclului pot fi reglate
independent unul de altul fiind ideal
in cazul unor suprafeţe cu faianţă
denivelate, pentru că dulapul trebuie
să stea totdeauna drept!
 Rezistenţă la încărcare 250 kg pe
dulap/patru picioare.
Se potrivesc şi pentru
blat de lucru din granit.

PLINTA PENTRU SOCLU
PENTRU LATERALĂ CU
ADAOS DE 28 MM
Montatorii au un motiv de
bucurie: datorită adaosului de
28 mm la plinta pentru soclu,
montatorii pot ajusta plinta
chiar la locul montajului.

PICIOARELE DE SOCLU | MASCA DE SOCLU
21

Plinta pentru soclu este
fabricată din MDF și are
suprafaţa tratată. Acest
lucru îi conferă rezistenţa și
sunt ușor de curăţat.

Profil, individual

23

GARNITURA FLEXIBILĂ
PENTRU PROFIL LA
CONTACTUL CU PODEAUA
Prin intermediul garniturii
flexibile, plinta soclului se
potriveşte elegant pe podea și
împiedică pătrunderea umezelii
și a murdăriei în spaţiul soclului.
Pentru ajustarea plintei la
denivelările podelei de la locul
montajului, profilul se poate
comanda și separat.

22

PLINTA PENTRU SOCLU

24

LIVRARE SUPLIMENTARĂ
DE PLINTĂ PENTRU SOCLU
La fiecare comandă livrăm
suplimentar 2200 mm plintă
pentru soclu. Aceasta servește la
evitarea reclamaţiilor și poate fi,
in același timp, o rezervă pentru
ajustările necesare la locul
montajului sau poate
fi folosit ca material
de umplere.

89

SIGUR E SIGUR
Corpurile-bază izolate, în rând sau în
insulă trebuie prevăzute suplimentar cu
un sistem împotriva răsturnării prin
intermediul siguranţei KIPPS.
Acesta este confirmat
automat în comandă.
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PLINTA PENTRU SOCLU ESTE
REZISTENTĂ LA APĂ
Pentru un cost suplimentar
se pot livra plinte pentru
soclu rezistente la apă, cu
aspect de inox sau oglindă.
Sunt foarte necesare în
locurile unde este foarte
multă umezeală și în plus au
și un aspect modern.
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PENTRU EFECT DE PLUTIRE –
SISTEME CU SOCLU DESCHIS
În combinaţie cu lateralele cu
grosimea de 25 mm se pot
adăuga opţional pentru
elementele de dulap, picioare
pentru soclu variate. Toate
picioarele dispun de un sistem
de reglare în înălţime individual.
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EFECT DEOSEBIT –
LUMINAREA SOCLULUI
Soclul poate fi pus în evidenţă
astfel: Cu sistemul LED de
iluminare a soclului care se
poate monta individual sau cu
sistemul de bandă luminoasă
LED – Lichtband Flex.

Sensys
Utilizarea în producţia de serie a SENSYS garantează calitate mai
înaltă și perfecţiune la capitolul feronerie pentru bucătăriile nobilia.
Balamalele SENSYS cu amortizare integrată, de la firma Hettich și
distinse de mai multe ori, evidenţiază cea mai nouă generaţie de
balamale de pe piaţă. Toate bucătăriile nobilia sunt dotate cu
SENSYS, in producţia de serie, fără cost suplimentar și pentru toate
nivelele de calitate. Astfel compania asigură tehnică inovativă la un
raport de top preţ-performanţe.

AMORTIZARE PERFECTĂ | DESIGN IREPROȘABIL
Pentru design-ul excelent SENSYS a fost
distins cu red dot design aeord 2008 și cu
iF product design award 2009

28

ÎNCHIDERE CONFORTABILĂ
ȘI UȘOARĂ

29

Ușile se inchid print-o mișcare
ușoară a incheieturii mâinii –
uniform și fără zgomot.
Această închidere unică,
automată, face ca ușa să se
închidă singură cand unghiul
este de 35 grade.

AMORTIZARE PRIN
SILENT SYSTEM
Balamalele SENSYS sunt
dotate din fabrică cu sistemul
de amortizare SILENT
SYSTEM. SENSYS amortizează
cu siguranţă chiar și la mărimi
sau greutăţi diferite ale ușii.

40 °C

35°

20 °C

5 °C
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DESIGN PREMIAT
Liniile decente care încep de
sus și până la placa de montaj
garantează un design modern
al balamalelor. Toate marginile
și unghiurile sunt perfect
armonizate și redau o imagine
generală unitară. Sistemul de
amortizare Silent System nu
este vizibil. Precum clapeta de
blocare a balamalei.

31

CALITATE
DE ÎNCREDERE
SENSYS garantează o
închidere uniformă și lină în
condiţii de temperatură
neobișnită de la +5 grade C la
+ 40 grade precum și în
condiţii de umiditate de 90%.
Cu cel puţin 80.000 de cicluri
testate, SENSYS garantează
încredere și durată de viaţă
îndelungată.

32

UȘOR DE MONTAT
Montarea și demontarea se
face repede și fără probleme,
fără a fi necesară vreo unealtă.
Tot ce trebuie, este o ușoară
apăsare cu degetul pe clapetă
de fixare a balamalei care este
situată în spate. În acest fel,
printr-o mișcare ergonomică se
desprinde clapeta balamalei de
braţul balamalei.

TEHNICA BALAMALELOR | UȘI TURNANTE
33

34

REGLARE PERFECTĂ
Balamalele SENSYS se pot regla
în plan tridimensional. Astfel,
datorită SENSYS, toate ușile
mobilei de bucătărie vor avea
rosturile perfecte.
Chiar și la uși
groase cu unghi de
deschidere mic.

35

BALAMALE DE 110°
PENTRU UȘI TURNANTE
Ușile turnante sunt prevăzute
standard cu balamale de 110°
cu amortizare integrată.
Unghiul larg de deschidere
oferă acces confortabil la toate
colţurile dulapului.

10 11

AMORTIZOR LA
ÎNCHIDEREA UȘII
Toate fronturile sunt
amortizate printr- un
amortizor din plastic dur cu
grosimea de 2 mm,
prevăzut din fabrică pe
partea interioară a ușii.

36

BALAMALE DE 165°
PENTRU DULAPURI DE
COLŢ SUSPENDATE
Dulapurile de colţ suspendate
sunt dotate din fabrică cu
balamale de 165°. Acest lucru
oferă o posibilitate de acces
confortabil în colţurile greu
accesibile ale dulapului.

37

BALAMALE DE 95°
PENTRU DULAPURI DE
COLŢ DIAGONALE
Balamalele de 95° sunt
aplicate la dulapurile de colţ
diagonale. Unghiul de
deschidere limitat împiedică
contactul mânerului ușii cu
dulapurile învecinate.

38

UNGHI DE DESCHIDERE DE
85° - LIMITATOR
Limitarea unghiului de
deschidere la balamale de 95°
sau de 110°, evită problemele
care ar putea să apară la
proiectarea soluţiilor de colţ, la
apropierea de perete sau la
uşile de sticlă sitate lângă hotă.
Unghiul limitator împiedică
ciocnirea mânerului la
dulapurile de colţ.

39

PUSH TO OPEN
La bucătăriile fără mâner,
ușile turnante pot fi
prevăzute optional cu
Push-to-open System.
Acest System poate fi
instalat și ulterior.

CREAT PENTRU VIITOR
40

CADRU METALIC

41

MONTARE ȘI REGLARE
CONFORTABILĂ
Montarea şi demontarea
frontului de la sertar se face
fără ajutorul uneltelor,
unidimensional, printr-o
singură mișcare a mâinii.
Frontul de sertar se introduce
în ghidaj iar un
semnal acustic
indică fixarea
stabilă pe poziţie.

42

Cadru pentru sertare cu o
glosare foarte ușoară, ieșită din
comun. Sunetul glisării abia se
poate percepe. Controlul
sincron garantează o glisare
absolut uniformă și continuă a
profilelor de ghidaj.

Cadrul metalic Profi+ convinge
printr-un design modern,
apreciat și mereu actual.
Cadrul este vopsit în dublu
strat în nuanţa Silber.
Este potrivit pentru poliţa cu
grosime de 16 mm.

43

GLISARE CONFORTABILĂ
EXTRAORDINARĂ

44

ROSTURILE DINTRE
FRONTURI
Poziţia fronturilor se poate
regla rapid și confortabil.
Elementul de reglare este
ușor accesibil și intuitiv.
Reglarea în laterală și înălţime
sunt semnalizate prin
simboluri clare.

REZISTENŢA LA ÎNCĂRCARE A
SYSTEM-ULUI
 Până la 40 kg pentru 600 mm
lăţime
 Până la 60 kg pentru
800/900 mm lăţime
 Până la 70 kg pentru
1000 mm lăţime
 Până la 80 kg pentru
1200 mm lăţime

45

GHIDARE CONFORM
PRINCIPIULUI PRISMEI
Ghidarea sertarului se face
conform principiului unic al
prismei. Principiul prismei
asigură o sincronizare optimă
a mișcărilor și garantează
stabilitate laterală precum și
fără zgomot.

SISTEME DE SERTARE ȘI SISTEME GLISANTE
46

Forma cadrului Profi
garantează distincţie, durată
lungă de viaţă și stabilitate
mare. Sertarele înalte sunt
prevăzute cu o bară laterală.

48
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DESIGN DISTINS
Opţional, pentru un cost
suplimentar, se poate livra o
mască laterală suplimentară
din oţel sau sticlă

Super-Konfort pentru
închideri silenţioase.
Datorită noului şi
evoluatului sistem de
amortizare este asigurată o
mișcare de închidere lină. În
ultima parte a porocesului
de închidere, mișcarea
încetinește iar apoi sertarul
se închide silenţios.

Indiferent dacă sertarul este
încărcat sau gol, sistemul de
amortizare funcţionează.
Aplicarea doar a unei
mișcări line de deschidere
asigură o deschidere
confortabilă și simplă chiar
și la fronturile fără mâner.

Cu sistemul de sertare Profi+, nobilia prezintă un produs inovator, cu nivel
tehnic foarte înalt care fixează noi standarde pe piaţa bucătăriilor.
Sistemul Profi+, de mai multe ori premiat, convinge printru-un confort la
glisare excelent, stabilitate ieșită din comun, un design exclusiv precum și
cu un spaţiu de depozitare suplimentar. Mai mult, Profi+ punctează la
capitolul montaj simplu și reglare confortabilă. nobilia dotează toate
bucătăriile, în producţia de serie numai cu sisteme de sertare inovatoare.

Profi incită prin finisajul său
ireproșabil. Îmbinările dintre
fronturile sertarelor, spătare și
cadru precum și dintre sertare
și ghidaje sunt stabile și sigure.

49

UN NOU SISTEM DE AMORTIZARE

FINISAJ
IREPROȘABIL

UȘOR DE CURĂŢAT
Foarte ușor de curăţat
datorită suprafeţelor fără
întreruperi și a sistemului
elaborat pentru o curăţare
ușoară, care este prevăzut
in toate sertarele.

12 13

50

PRINDERE
UȘOARĂ
Datorită asamblării și
dezasamblării facile, sertarele
Profi sunt ușor de montat și de
curăţat. Pentru mutări aceste
sertare nu reprezintă o
problemă.

51

AJUTOR LA
DESCHIDERE
Sistemele electromecanice sau
cele acţionate de senzor asigură
o deschidere fără probleme a
sertarelor înalte. Este necesar,
de exemplu, o simplă atingere cu
genunchiul a sertarului pentru
colectarea selectivă a deșeurilor,
și acesta s-a deschis. Astfel
mâinile murdare sau ocupate nu
mai trebuie să atingă ușa.

DIN CE FEL DE LEMN E FĂCUTĂ BUCĂTĂRIA MEA?
52

DECORUL CORPULUI –
NIMIC MAI SIMPLU
 Culoarea corpului în interior:
Standard = alb
 Interior luminos: vizibilitate bună,
toate obiectele pot fi găsite repede
 Clientul final asociază culoarea alb
cu aspecte privind igiena, curăţenia,
sănătatea
 Culoarea corpului în exterior:
alegerea liberă dintre cele 17 culori
actuale pentru corpuri
 Dulapurile cu pereţi de sticlă precum
și rafturile se livrează fără cost
suplimentar, în decorul corpului.

Astfel nu mai sunt necesare
informaţii suplimentare.
 Decorul exterior nu costă în
plus. În cazul unei mutări
ulterioare unde dulapurile se
vor poziţiona altfel, nu vor
există probleme de niciun fel.
 Informaţii în legătură cu
îngrijirea corpului și a
fronturilor se pot găsi la
adresa: www.nobilia.de/
service/anleitungen/
pflegehinweise

IMPRIMARE DIGITALĂ
CU VOPSEA
DÉCOR

STRATURI DE FOLII

VOPSEA

MELAMINĂ
MELAMINĂ

MELAMINĂ

MATERIAL LEMNOS

MATERIAL LEMNOS

MELAMINĂ

MELAMINĂ
DÉCOR

PET FILM
MELAMINĂ
DÉCOR

MDF
MELAMINĂ
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ACOPERIRE DIRECTĂ
CU MELAMINĂ
 Soluţia cea mai bună
pentru mobila de
bucătărie
 Foarte rezistentă
Există suprafeţe cu
aspect de structură
imitând lemnul chiar și
la atingere
 Ușor de curăţat
 Preţ avantajos
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FRONTURI CU IMPRIMARE
DIGITALĂ
 Imprimare digitală cu
vopsea UV pe bază de apă
 Imită foarte bine
caracteristicile lemnului
 Posibilitate de curăţare
foarte bună
 Material cu rezistenţă
mare la încărcare
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FRONTURI - VOPSEA
MELAMINATĂ
 Folie PET vopsită
Fără rosturi pe verticală
 Strat de vopsea foarte lucios
 Înlocuitor foarte atractiv
pentru fronturile- vopsea
veritabilă
 Raport foarte bun
performanţe-preţ

DECORURILE CORPURILOR | FRONTURI

14 15

CALITATE PENTRU
TOATE GRUPELE
DE PREŢ
Cele mai moderne
tehnici de prelucrare
precum şi materialele
cele mai calitative se
oglindesc în întreg
spectrul de fronturi și
corpuri de la nobilia.

PE (PLASTIC POLIETILENIC) ÎN STRAT MULTIPLU
PU (ADEZIV POLIURETAN)

STRATURI DE FOLII

PMMA

MELAMINĂ
STICLĂ

PMMA

PRIMER, ÎN STRAT MULTIPLU

MDF

MDF

MDF
MELAMINĂ

FRONTURILE ACOPERITE
CU FOLIE
 Fără întreruperi, posibilitate
de rotunjire pe toate feţele
 Foarte rezistent
 Ideal ca front cadru, în partea
din faţă fără întreruperi
Înlocuitor atractiv pentru
lemnul veritabil sau pentru
vopsea
 Raport foarte bun
performanţe-preţ

PLACAJ
PMMA

CĂNTUIRE
MELAMINĂ
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RĂŞINĂ MELAMINATĂ

VOPSEA ACRILICĂ CU LUCIU INTENS

CAUCIUC ABS
FOLIE

PLACAJ

MDF

CAUCIUC ABS
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STICLĂ

FRONTURI ACOPERITE
CU ACRIL
 Strălucirea precum și
profunzimea strălucirii
imitaţiei de sticlă, neegalată
 Optic similar cu sticla
veritabilă, este totuși mai ușor
și mai avantajos ca preţ
 Suficient de stabil, rezistent la
rupere
 Fără concurenţă când vorbim
de efecte metalice
 Ușor de îngrijit- zgârieturile
pot fi tratate cu polish

RĂŞINĂ MELAMINATĂ

MELAMINĂ
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FRONTURILE VOPSITE
 Estetică ireproșabilă
 Rezistenţă la uzură, ușor de
curăţat
 Fronturi vopsite mat sau
foarte lucios, în partea din
faţă fără întreruperi
 Fronturi ultra lucioase cu
cant tip PP de jur-împrejur
 Vopsea mată cu structură
ușoară pentru rezistenţă
mai mare la zgârieturi
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FRONTURI STICLĂ
 Grad de strălucire inegalat
 Optim pentru utilizarea
bucătăriei
 Rezistent, ușor de curăţat
 Grupă superioară de preţ

BLATUL NOSTRU DE LUCRU ESTE CEL MAI DUR!
Blaturile nobilia se disting printr-o valoare funcţională remarcabilă.
 Substratul de 38 mm grosime al blatului este alcătuit din 3 straturi
de placaj de înaltă calitate. Sunt acoperite cu panouri laminate de
plastic (HPL- laminat cu presiune ridicata si CPL suprafeţe laminate
presate continuu)
 Grosimea laminatului măsoara între 0,6 si 0,8 mm.
 Tăieturile laterale sunt prevăzute cu canturi décor.
 Adâncima folosită: standard 600 mm până la max de 1170 mm,
1200mm pentru cant N. Îmbinarea articulaţiilor este asigurată cu
adeziv D3 rezistent la apă.
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CANTUL-N
Plăcile laminate sunt acoperite
în jurul cantului rotunjit. Muchia
poate fi acoperită cu cant decor
cu grosimea de 1,5 mm sau cu
cant N inserat (pentru un cost
suplimentar). Pentru o protecţie
optimă împotriva umezelii,
cantul N este sigilat la trecerea
spre partea inferioară.
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CANTUL DECOR
Canturile decor sunt canturi
din material sintetic tip PP cu
grosimea de 1,5 mm, care se
găsește în decorul blatului
dorit precum și în cele 5
culori COLOR CONCEPT.

Cantul tip PP se lipește cu
adeziv hidroizolant PUR.
Canturile PP sunt
potrivite pentru forma
individuală a suprafeţei
blaturilor, meselor,
extensiilor.

SUPRAFAŢA –
TARE!
Suprafaţa superioară a
blatulrilor de lucru este
rezistentă la zgârieturi și la
frecare și corespunde cerinţelor
normelor DIN 68930. Prin
aceasta se garantează că
blaturile de lucru corespund
solicitărilor normale
corespunzătoare lucrului în
bucătărie.

BLATURILE DE LUCRU | LATERALELE | BAGHETELE COROANĂ | BAGHETELE DE LUMINĂ
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16 17

BAGHETELE COROANĂ ȘI
BAGHETELE DE LUMINĂ
SIGURANŢĂ LA TRANSPORT

Colţurile exterioare ale baghetelor
coroană sunt lipite din fabrică,
învelite și protejate în carton.
Pentru a nu se deteriora în timpul
transportului, baghetele coroană
sunt fixate de cartonul de
transport cu ajutorul unor bucăţi
de lemn.

16 MM
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BINE PROTEJAT ÎMPOTRIVA
UMEZELII ȘI A CĂLDURII
Partea inferioară a blatului de
lucru este prevăzută cu o foaie
de hârtie impregnată cu ceară
de melamină care protejează
împotriva umezelii partea din
spate a cantului. Rezistenţa la
căldură în cazul căldurii uscate
este de până la 180 gr iar în
cazul căldurii umede pâna la
100 gr (conform DIN 68930).
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BLATUL DE LUCRU
SLIM LINE 16 MM
Slim line este un placaj
laminat, acoperit pe
ambele părţi cu material
sintetic cu grosimi între 0,6
până la 0,8 mm. Arie mare
de funcţionalitate datorată
suprafeţei din HPL și CPL.
Cant decor de jur-împrejur
cu grosimea de 1,2 mm
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25 MM

50 MM

SISTEME PENTRU LATERALĂ:
72 DECORURI ÎN 3 GROSIMI ȘI 5 GRUPE
Sistemele pentru laterală de la
nobilia sunt livrabile în 72 de
decoruri cu lăţimi de 16 mm,
25mm și 50 mm.

Gama de tipuri livrabile
depinde de grosimea
materialului pentru laterale,
margini, acoperiri superioare,
soclu precum și coroană.

Fixarea baghetelor de
lumină se face în zona
banderolelor de plastic pe
cartonul de transport. Mai
multe informaţii despre
ambalarea sigură și solidă
aflaţi la paginile 50/51.

BUCĂTĂRII ÎN FUNCŢIE DE DIMENSIUNE
CU DIMENSION® DE LA NOBILIA
dimension® creează o legătură
perfectă între diferitele cerinţe
individuale referitoare la
organizare, spaţiu de depozitare,
ergonomie și design.
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ÎNĂLŢIMEA ACTIVĂ
Proiectarea unui design optim
pentru bucătărie în legătură cu
înălţimea activă corectă se face
de către nobilia prin sistemul de
intervale dimension® care face
posibilă realizarea a 24 de înălţimi
de lucru diferite. Datorită celor
trei înălţimi pentru dulapurilebază, a celor patru înălţimi
pentru soclu precum și celor
două înălţimi ale blatului de lucru
se ating cele 24 înălţimi active
care vin în întâmpinarea
cerinţelor de ergonomie a
utilizatorului bucătariei din ziua
de azi. Pentru fiecare cerinţă
există dimensiunea potrivită.

Proiectarea unui design optim
pentru bucătăriei combină formal
dar și ergonomic înălţimea în
funcţie de activitatea zilnică care
se desfășoară în bucătărie.

Volum
Blat 40 mm

dimension® garantează mai mult
volum, mai multă toleranţă și
siguranţă pentru proiectare.
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ÎNĂLŢIMEA
DULAPURILOR-BAZĂ

Slim Line 16 mm
Înălţimea maxi 864 mm
Înălţimea standard 720 mm
Înălţimea mini 576 mm

Înălţime soclu 200 mm
Înălţime soclu 150 mm
Înălţime soclu 100 mm
Înălţime soclu 70 mm

Toate măsurătorile sunt în mm.
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4 ÎNĂLŢIMI PENTRU
DULAPURILE ÎNALTE

SYSTEM GRID
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GRILA MODERNĂ DIN PATRU SERTARE
În acest caz, înălţimea de bază standard este împărţită în
maxim patru sertare cu înălţimea de 177 mm. Sertarele înalte
au 357 mm înălţime, ușa dintr-o foaie are înălţimea de 717.
Cele 72 de programe de fronturi se bazează pe înălţimea ușii
de 717 mm asigurând claritate și modernitate și accentând
contururile internaţionale în bucătări.

În acest caz, înălţimea de bază standard este împărţită în maxim
patru sertare cu înălţimea de 141 mm. Sertarele înalte au 285 mm
înălţime, ușa are înăţimea de 573 și se poate adăuga o îmbinare
sau poate fi sub un sertar. Cele 57 de programe de fronturi se
bazează pe înălţimea ușii de 573 mm și reprezintă prima opţiune
pentru programele de fronturi clasice.

717 MM

177 MM

141 MM

357 MM
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GRILA MODERNĂ DIN PATRU
SERTARE CU ÎNĂŢIME MAXI
Chiar în cazul combinării
diferitelor înălţimi active,
structura fronturilor se menţine
la patru sau cinci sertare.
Înălţimea maxi în combinaţie
cu înălţimea standard și grila de
patru sertare se potrivește
perfect cu dulapul pentru
chiuvetă înălţat și zona de
pregătire din bucătărie.

GRILA CLASICĂ DIN CINCI SERTARE
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GRILA CLASICĂ DIN CINCI
SERTARE CU ÎNĂLŢIME MINI
Înălţimea mini în
combinaţie cu înălţimea
standard și grila de 5
sertare; o soluţie ideală
la o plita de gătit joasă.

717 MM
573 MM
285 MM

ERGONOMIE PERFECTĂ
O bucătărie bine proiectată ergonomic se potrivește perfect cerinţelor personale; este
o adaptare a arhitecturii și organizării bucătăriei la fiecare individ precum și la
succesiunea activităţilor sale. Există câteva puncte de care trebuie sa ţineţi cont:
 Pentru ca activităţile din bucătărie să fie sănătoase și relaxante, înalţimea potrivită
și ergonomică pentru fiecare etapă este hotărâtoare
 Pentru a evita solicitarea coloanei vertebrale, o poziţie variată a corpului este
foarte importantă. Aceasta însemnă că o activitate care se desfășoară în picioare
trebuie sa alterneze cu o alta care presupune statul pe scaun.
 Poziţia aparatelor electrocasnice trebuie astfel proiectată încât înălţimea lor să fie
perfectă pentru un privit și o utilizare confortabilă.

20 21

 Planificaţi dulapurile-bază cu sertare înalte. Acestea oferă spaţiu de depozitare ușor de
observat precum și accesibilitate ușoară.
 Deschiderile asistate electric precum și amortizoarele la închidere oferă un confort
suplimentar.
 Dulapurile suspendate cu deschidere prin rabatare sau prin ridicare se disting prin ușurinţă la
deschidere și închidere și oferă spaţiu de mișcare în zona capului.
 În cazul bucătăriilor în unghi, alegeţi ca soluţie dulapurile de colţ care oferă utilizare optimă a
spaţiului.
 O lumină suficientă este în bucătărie indispensabilă. Fie că este in nișă, cu o lumină potrivită
pentru lucru, fie ca este in dulapurile-bază sau cele suspendate sau la locul de servire a mesei.

PROIECTAREA ERGONOMIC
CORECTĂ A BUCĂTĂRIEI
Pentru fixarea înălţimii corecte
de lucru, decisiv nu este
înălţimea persoanei ci coatele.
Cu ajutorul unui instrument
modern de măsurare precum
ergometrul AMK, se poate
determina înălţimea de lucru
corectă din punct de vedere
ergonomic.
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CHIUVETA LA
ÎNĂLŢIMEA MAXI
La chiuvetă suprafaţa activă
este de fapt fundul acesteia.
Din acest motiv acesta trebuie
proiectat deasupra înălţimii
normale de lucru. În cel mai
bun caz fundul chiuvetei
trebuie să fie cu 10 până la
15 cm sub nivelul coatelor.
În acest fel se evită solicitarea
discului lombar.
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ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE
LA ÎNĂLŢIMEA STANDARD
Înălţimea standard de 720 mm
a corpurilor este prevăzută, în
acest exemplu de proiectare,
numai pentru activitatea de
pregătire. Această înălţime
activă corespunde, în funcţie de
înălţimea soclului, poziţiei
normale a unui adult cu statură
medie pentru activităţile de
pregătire din bucătărie.

80

PLITA PENTRU GĂTIT
LA ÎNĂLŢIMEA MINI
Înălţimea activă pentru gătit
este marginea superioară a
unei cratiţe înalte așezată pe
plită. În cazul ideal, corpul la
înălţimea mini este cu
aproximativ 25 cm sub nivelul
coatelor. Astfel e garantat un
gătit relaxant fiindcă umerii și
braţele nu sunt solicitate.

Bucătăria din figura alăturată, în formă de U cu insulă atașată prevăzută
pentru activităţile de pregătire și cu loc pentru servirea mesei, este astfel
planificată ca în decursul unei activităţi obișnite să se evite deplasările în plus.
Acest lucru se poate observa cel mai bine în zona plitei, a locului de preparare
și a chiuvetei. Aparatele electrocasnice montate la înălţime precum și spaţiile
de depozitare suficiente sunt combinate în mod ergonomic și astfel ușor
accesibil.
Aici vă prezentăm o soluţie ergonomică pe 16 m² cu multe funcţii și detalii
raţionale.
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APARATELE
ELECTROCASNICE
MONTATE LA ÎNĂLŢIME
Aparatele electrocasnice la
înălţime funcţională fac
posibilă utilizarea confortabilă
și garantează ca activităţile din
bucătarie să nu necesite
mișcări ale corpului care
solicită spatele.
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În afară de cuptor, aparat de
gătit cu aburi, mașină de
spălat vase sau frigider, se pot
integra la înălţimea corectă și
cuptorul cu micro-unde sau
filtrul de cafea.

Astfel nu se risipește deloc
spaţiul foarte valoros de pe
blatul de lucru și este garantată
o activitate relaxantă în
bucătărie.

SERTAR TIP FARMACIE
Dulapul tip farmacie glisant,
ușor de acţionat este cel mai
inteligent spaţiu de depozitare
oferit. Totul este foarte vizibil
și se poate accesa din ambele
părţi. Coșurile inserate pot fi
reglate în înălţime , iar, la
cerere, se pot dota cu
protecţie verticală din sticlă.

PERFECT ERGONOMICS
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DULAP GLISANT CU FRONT ÎNALT
Sertarele cu font înalt oferă confort
datorită accesibilităţii ușoare, a folosirii
optime a spaţiului de depozitare
precum și a posibilităţilor de organizare
personalizată. În comparaţie cu
dulapurile cu uși turnante acest tip de
dulap vă scutește de aplecări inutile.
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LIBERTATE DE MIȘCARE
ÎN ZONA CAPULUI
Dulapurile suspendate cu
deschidere prin rabatare sau prin
ridicare a ușii oferă o bună
vizibilitate și accesibilitate pentru
că nu există nicio ușă care sa vă
stea în cale. Chiar și hotele de
nouă generaţie garantează prin
suprafaţa de absorbţie înclinată,
libertate de mișcare în zona
capului chiar și pentru persoane
de statură înaltă.
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SCĂRIŢA
Scăriţa este indispensabilă
atunci când doriţi să ajungeţi
confortabil la suprafeţele
superioare de la dulapurile
înalte sau de la highboards.
Scăriţa se poate plia foarte
ușor și depozita intr-un
sertar de jos.
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ASISTENŢA LA DESCHIDERE
LIBERO
Cu asistenţa la deschidere
controlată prin sensor – Libero
potrivită pentru sistemele de
selectare a gunoiului Euro-Cargo
Soft, Euro-Cargo S, Separator-K,
Separator-M și Zargen Cargo,
dulapurile glisante pot fi
deschise foarte ușor printr-o
mișcare a piciorului care
declanșează senzorul aflat în
zona soclului.
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ASISTENŢA LA DESCHIDERE
SENSOMATIC
Sistemul de deschidere
electromagnetic Sensomatic
potrivit pentru sertare sau
dulapuri glisante se acţionează
printr-o simplă atingere a
frontului. O mână invizibilă
deschide sertarul sau dulapul
glisant prin intermediul unui
mecanism electromecanic situat
pe spătarul corpului ușurând
astfel deschiderea.
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Alte tipuri de organizări în
sertare sau dulapuri glisante
se găsesc la pagina 29.

DULAPURILE CU JALUZELE
DIRECT PE BLATUL DE
LUCRU CU PRIZĂ TRIPLĂ
O priză acolo unde este
nevoie – dulapurile cu
jaluzele direct pe blatul de
lucru au o priza triplă
integrată și oferă
posibilitatea confortabilă de
depozitare pentru aparatura
electrocasnică mică.

BUCĂTĂRIA FĂRĂ MÂNERE
Profilele de acţionare: design şi material

Bucătăriile moderne par mari dacă sunt formate din linii drepte.
Fronturi vopsite de mare calitate sau fronturi mate perfect prelucrate cu
canturi fără defecte, sudate cu laser, functionează perfect fără mânere.
Cu fronturile fără mânere rezultă o imagine de ansamblu formată din linii
drepte şi închisă. Nu este de mirare că bucătăriile fără mânere sunt
expresia designului modern. Bucătăriile fără mâner nu sunt totuşi lipsite
de mijloace de deschidere. Profilele ergonomice care sunt poziţionate în
corp fac posibilă deschiderea uşilor şi a sertarelor.
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2 ÎNĂLŢIMI DULAPURI-BAZĂ
160 mm | 720 mm

3 ÎNĂLŢIMI
CORPURI SUSPENDATE
359 mm | 718 mm | 904 mm

3 ÎNĂLŢIMI CORPURI ÎNALTE
CU PROFILURI DE ACŢIONARE
ORIZONTALE

3 ÎNĂLŢIMI CORPURI ÎNALTE
CU PROFILURI DE ACŢIONARE
VERTICALE

1485 mm

1485 mm

1997 mm

1997 mm

2183 mm

2183 mm
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SORTIMENTUL
LINE N
 Bucătăriile LINE N sunt disponibile în
4 programe şi 19 tipuri de fronturi
 Un spectru larg de preţuri de la minim
in clasa de preţuri 2, prin clasa 4 până
la clasa superioară 9
 Un spectru cuprinzător de tipuri de
corpuri: 2 înălţimi pentru dulapurile
bază, 3 înălţimi pentru corpurile
supendate şi 3 înălţimi pentru
corpurile înalte

 Profilul este produs din aluminiu eloxat şi poate fi livrat in 6 culori
 Capacele de la capatul profilelor şi piesele de îmbinare la colţ sunt
relizate din plastic vopsit într-o culoare potrivită, cu tentă de inox
 Lateralele corpului sunt frezate din procesul de fabricaţie pentru
montarea profilelor
 Profilele sunt tăiate drept la capete şi oblic pentru îmbinările la colţuri
 Profilele de formă L de la corpurile-bază pot fi echipate pentru un cost
suplimentar cu lumini tip LED

 Nu este o linie separată de
produse, sunt integrate in
catalogul Nobilia, dar la o
secţiune separată
 Regulile pentru blocuri
sunt valabile și pentru
gama LINE N

PROFILURILE
TIP L ŞI C
 La dulapurile-bază sub blat
şi la high-board-uri sub
capacul superior se
foloseşte profilul L
 Profilele tip C se folosesc
atât la corpurile-bază cât şi
la corpurile înalte, între
fronturi
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PROFILURI MONTATE
ORIZONTAL
 Lungimea maximă a
profilurilor montate
orizontal este de
4000 mm
 Profilul orizontal,
piesele de îmbinare la
colţuri si piesele de
terminaţie sunt incluse
in costul dulapului
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PROFILURI MONTATE
VERTICAL
 Profilurile vor fi livrate la
dimensiunea potrivită
pentru high-board-uri si
corpuri înalte
 Profilurile montate
vertical vor fi calculate şi
proiectate separat. Ele
nu sunt incluse in costul
dulapului

24 25
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FREZĂRILE DE TRECERE
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TRECERILE ORIZONTALE
La proiectarea cu profiluri
orizontale obţineţi o linie
continuă de trecere la
corpurile-bază şi corpurile
înalte alăturate. La trecerea
profilului tip L al unui corp-bază
spre profilul tip C al unui corp
înalt apare o linie foarte fină în
corpul profilului.
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PROIECTAREA CU
FRONT DE TIP LATERAL
Prin proiectarea cu front de tip
lateral NUWF/NHWF şi profil tip
L, acesta poate apărea ca şi un
capăt pe linia de corp. Pentru
insule există fronturi de tip
lateral care pot fi continuate şi
lateral. Fronturile de tip lateral
sunt disponibile la toate tipurile
de fronturi LINE N.
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PROIECTAREA CU
LATERALĂ DE ÎNCHIDERE
Proiectarea cu laterală de
închidere este posibilă la toate
grupele de decor la corpurile cu
adâncimea de 597 mm. Dacă se
proiectează capătul ultimului corp
cu un front lateral sau laterală de
închidere, ultima laterală a
corpului va fi astfel frezată, încât
profilul să se termine la marginea
lateralei proiectate.
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Frezările tip buzunar se
execută la capetele rândurilor,
dar şi la folosirea unui profil tip
C la trecerea spre corpurile
pentru maşina de spălat vase
sau frigidere, respectiv
congelatoare mici. Lateralele
corpurilor vor fi frezate 8 mm.

Frezările de trecere sunt prevăzute
pentru prinderile pereţilor, prinderile
fillerelor pentru completarea
fronturilor, pentru prinderile
lateralelor, precum şi la profilurile
care merg pe toată lungimea mobilei
in locurile de traziţie de la profil tip C
la profil tip L.
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FREZĂRILE TIP BUZUNAR
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PROIECTAREA CU PROFIL
ACOPERITOR NADP
O alternativă mai economică
fără laterale frezate este
profilul NADP care are culoarea
inoxului. Acesta acoperă ultimii
15 mm care sunt lipiţi de
perete. Partea vizibilă a
corpului va fi
prevăzută cu o
frezare de tip
buzunar.

CAPACE DE TERMINAŢIE
Capacele de terminaţie, atât
la frezările tip buzunar cât şi
la cele de trecere vor fi livrate
pentru aplicare la locul
montajului.
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ILUMINAREA PROFILELOR
Profilul superior orizontal al
corpurilor-bază (tip L) poate fi
livrat, pentru un preţ
suplimentar, cu lumini tip LED
(MP-NGML); puteţi vedea în
secţiunea Corpuri-bazăreversul paginii. Echiparea cu
aceste lumini este posibilă
numai la profilele tip L de la
corpurile-bază.

Particularităţi ale proiectării gamei
Proiectarea cu maşină de spălat vase
 Se poate proiecta exclusiv cu maşini de spălat vase
integrate complet
 Pentru corpurile care integrează maşina de spălat
vase este necesar un soclu de minim 150 mm
 La proiectarea maşinii de spălat vase la capătul
corpurilor este obligatorie poiectarea cu laterală
de închidere
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MAŞINI DE SPĂLAT VASE CU
ÎNĂLŢIMEA DE 810-820 MM
Acestea se vor monta sub profil
( profil tip L). Corpurile vecine
(de bază sau înalte) cu profil C
vor fi prevăzute cu o frezare tip
buzunar. Suplimentar, faţă de
laterala închisă, se poate livra un
front de tip lateral special pentru
cazul în care aceste maşini de
spălat vase sunt la capătul
corpurilor.
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MAŞINI DE SPĂLAT VASE CU
ÎNĂLŢIMEA DE 860 MM
Maşinile de spălat vase de
volum mare cu înălţime de 860
mm vor fi proiectate cu un
cadru-distanţier cu profil de
prindere în capăt. Canalul
pentru profil va fi frezat şi se va
termina la latura exterioară a
corpului învecinat. Între maşina
de spălat şi corpul vecin va
exista un rost de 3 mm lăţime.
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PROIECTAREA CU PLITĂ PRIN
INDUCŢIE
Profilele L de sub plită prin
inducţie pot fi livrate în 3 lungimi:
550,750, 850 mm. Adâncimea
buzunarului frezat pentru acest
profil este de 5 mm. Lăţimea
necesară a acestuia va fi în funcţie
de plita comandată. Prin urmare
este obligatoriu ca la comandarea
mobilei, să fie date aceste
informaţii despre aparatură.
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CORPURI ÎNALTE CU
PROFILE ORIZONTALE
Profilele orizontale se
pretează la combinarea între
corpuri înalte şi corpuri-bază.
Astfel se obţine un design din
linii paralele identice.

26 27
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PROIECTARE DISTANŢEI FAŢĂ DE PERETE,
ÎNTOTDEAUNA 15 MM
 Proiectarea cu blaturi sau capace
superioare de 600 mm adâncime
pentru corpurile pentru
electrocasnice trebuie proiectate, în
principiu, cu 15 mm mai în faţă.
 Distanţierele pentru montaj sunt
livrate cu mobila.

 Exemplu:
580 mm = adâncimea corpului
de bază + 15 mm distanţa până
la perete = 595 mm
dimensiunea proiectului
 Depăşirea corpului de către
blat: în faţă 3mm, pe laterale
1,5 mm
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PROFILELE ATAŞATE LA
CORPURILE SUSPENDATE
 Corpurile suspendate din gama
LINE N sunt disponibile la înălţimi
de 359, 718 şi 904 mm
 Corpurile suspendate sunt
prevăzute cu un profil integrat în
partea inferioară

 Profilul este identic din punct
de vedere optic cu MP-WOG
din sortimentul standard.
Corpurile suspendate fără
mâner se pot combina astfel
cu celelalte elemente din
gama LINE N.
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595 mm

580 mm

15 mm
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CORPURI SUSPENDATE
CU PROFILE DE DESCHIDERE
VERTICALE

Profilele verticale sunt proiectate
mai ales pentru deschiderea
confortabilă a uşilor mari.
Locaşurile pentru profilele de
închidere dintre corpuri şi din
margini se proiectează şi
facturează separat. Pentru
capetele corpurilor şi pentru
corpurile de bază vecine trebuie
proiectată întotdeauna o laterală
de închidere.

Sfârşit de cursă
mâner încastrat

Intermediar
mâner încastrat

SOLUŢII PENTRU COLŢ
CU FILLER
Fillerul pentru colţ va fi tăiat şi
lipit la unghi din fabrică.
Măsurile lui exacte trebuie
trecute în comandă. Ajustările
nu sunt posibile la locul de
montaj. Este livrată o piesă mai
mică de aceeaşi nuanţă pentru
prinderea de corpul învecinat.
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LUMINI INTEGRATE
PENTRU CORPURI
SUSPENDATE
Pentru un cost suplimentar, se
pot livra sistemele NOVA PLUS
şi MANILA PLUS integrate atât
pe partea superioară cât şi în
baza corpului.
Pentru un cost suplimentar, se
pot livra profile cu lumini LED
încorporate sau baze pentru
dulapuri luminate.

ORGANIZAREA SERTARELOR
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ORGANIZATOARE PENTRU
TACÂMURI
O mare gamă de organizatoare
pentru tacâmuri din material
plastic sau lemn oferă cea mai
bună organizare pentru sertare.
Pentru toate tipurile de sertare
cu lăţime de la 300 mm la 1200
mm şi adâncime de 560 mm.
Câteva modele de organizatoare
sunt disponibile şi pentru sertare
de 460 mm adâncime.

ORGANIZAREA SERTARELOR ÎNALTE
Diferitele tipuri de organizatoare pentru sertare oferă spaţiu
structurat pentru tot ce doriţi să aveţi în bucătăria
dumneavoastră. De la tacâmuri, folia pentru ambalat, la mirodenii
şi tăvi pentru gătit, până la navete pentru sticle. Modele diferite,
din plastic, uşor de curăţat sau lemn cu aspect elegant, sau o
combinaţie din amândouă. Cu formă fixă sau modulare – pentru
orice ncesitate soluţia potrivită!
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ORGANIZATOARE PENTRU
SERTARE ÎNALTE
 Din fag, stejar, frasin negru sau
plastic argintiu
 Face posibilă împărţirea
spaţiului prin plasarea flexibilă a
tijelor şi pereţilor din lemn masiv
sau a elementelor de plastic
 Pentru sertare cu lăţimea de
600, 800, 900, 1000 şi 1200 mm.

 Greutăţi suportate de rafturi:
- până la 40 kg, la cele de 600 mm lăţime
- până la 60 kg, la cele de 700-800 mm lăţime
- până la 70 kg, la cele de 1000 mm lăţime
- până la 80 kg, la cele de 1200 mm lăţime

28 29

ASTFEL SE ORGANIZEAZĂ LUCRURILE
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JOLLY DE 15 CM CU
DOUĂ COŞURI DE METAL
Pe cei 15 cm care, de exemplu,
se află lângă aragaz sau plită,
aveţi totul la îndemână.
Optim pentru păstrarea
oţetului şi uleiului sau a
mirodeniilor.
 Încărcare pe
sertar 6 kg
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JOLLY DE 15 CM PENTRU
TĂVILE DE LA ARAGAZ
În sfârşit o soluţie inteligentă
pentru plasarea tăvilor şi
grătarelor în plus.
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JOLLY DE 30 CM CU
SERTAR INTERIOR
O soluţie interesantă
atunci când frontul nu
se întrerupe.
Arată ca o uşă, dar oferă
o posibilitate de
organizare ergonomică.
 Încărcare pe
sertar 30 kg

ORGANIZAREA SERTARELOR

30 31

O vânzare de succes a unei bucătării depinde
esenţial de modul clar de organizare al
sorimentului. Mai ales la organizarea sertarelor
putem să îi oferim clientului soluţii cu adevărat
bune şi funcţionale pentru nevoile sale.
Sabine Trossehl,
Arhitectă de design interior la
firma Creativ-Studio
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JOLLY DE 30 CM PENTRU
COLECTARE MATERIALE
RECICLABILE
Sertar cu colector pentru
materiale reciclabile pentru
sac de 40 de litri.
Cosnstrucţia îngustă de
numai 30 cm poate fi
integrată practic oriunde.
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SISTEME DE SORTARE
A GUNOIULUI
În sortiment găsiţi şi o mare
varietate de sisteme pentru
colectarea deşeurilor
pentru sertarele de sub
chiuvetă. Mai multe
informaţii se găsesc în
catalog.
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SERTARUL DE MARE VOLUM
Sertarele de mare volum disponibile
la lăţimi de 800, 900 şi 1000 mm pun
la dispoziţie maximum de spaţiu,
utilizând spaţiul liber al soclului. În
felul acesta, se creează destul spaţiu
pentru depozitarea navetelor de
băuturi. Astfel se economisesc unele
drumuri obositoare până în pivniţă.
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„CARGO-UL”
DIN SOCLU
Precum sertarul de mare
volum, „cargo-ul” din soclu
folosește spaţiul gol al
soclului pentru maximizarea
depozitării. Astfel se
creează spaţiu pentru un
sistem „suplimentar” de
sortare a deşeurilor într-un
spaţiu îngust.

CONFORT INDIVIDUAL
Pentru bucătării cu formaturi diferite, de la mică la mare, găsiţi în
catalogul nobilia răspunsul potrivit pentru proiectul dumneavoastră. De
exemplu optimizarea cu ajutorul sertarului care foloseşte şi spaţiul din
soclu sau sertarele interioare suplimentare care ascund o masă extensibilă
sau ultimul dulap în formă de „Z” acolo unde spaţiul bucătăriei este
strâmt.
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DULAPUL DE ÎNCHIDERE
ÎN FORMĂ DE „Z”
Pentru o trecere blândă spre
spaţiul gol sau pentru un
acces mai uşor la uşile
alăturate, dulapul de
închidere în formă de „Z”
este cel mai portivit. Forma
„Z” perfectă face posibilă în
plus o imagine de ansamblu
optimă.
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APARATUL DE FELIAT
UNIVERSAL
Secţiunea de accesorii a
catalogului de vânzări oferă un
feliator universal pentru rafturi
cu lăţime de 500 mm.
Feliatorul universal este pliabil
şi astfel se poate depozita în
sertare.
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SCĂRIŢA PLIABILĂ
Scăriţa pliabilă din aluminiu
încape intr-un sertar sau
poate fi atârnată pe un
suport universal integrat.
Pote fi plasată într-un corpbază sau în corpurile înalte.

POTRIVIT PENTRU VIAŢA DE ZI CU ZI
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SERTARELE DIN SOCLU
Maximizarea spaţiului de
depozitare prin utilizarea
„spaţiului mort” din soclu se
face prin intermediul
practicelor sertare din soclu.
Acestea sunt disponibile pe
lăţimi de 400, 450, 500, 600,
800, 900, 1000 şi 1200 mm.
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SERTARE INTERIOARE
Pentru serarele cu front înalt şi
pentru unităţile cu uşi
turnante, pot fi adăugate
sertare interioare. Sertarul
interior va fi tras odată cu
frontul datorită unui mecanism
de cuplare/decuplare.

Multe unităţi din gama cu
dimensiuni mari, sunt
prevăzute, din fabrică, cu
sertare interioare. Alte articole
pot fi modificate ulterior.
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MASĂ EXTENSIBILĂ
Pentru bucătării mici,
corpul-bază cu masa
extractibilă oferă o soluţie
care economiseşte spaţiu.
 Lăţimi disponibile:
500, 600 şi 900 mm
 Înălţimi disponibile
(la un soclu de 150 mm):
685 mm, 825 mm.
 Încărcare maximă: 30 kg

SPAŢIUL ESTE ȘI ÎN CEL MAI MIC COLŢ
Dulapurile de colţ nobillia garantează siguranţa proiectării datorită dimensiunilor
alternative, confortului individual şi accesului mărit la spaţiul de depozitare.
 Dimensiuni de proiectare pentru
colţuri fără depozitare: 650x650 mm
(filler „colţ mort”)
 Dimensiuni de proiectare pentru
dulapuri de colţ: 800x800 mm,
900mmx900mm.
 Dimensiuni de proiectare pentru
dulapuri pe diagonală: 800x800 mm,
900mmx900mm.

 Dimensiuni de proiectare pentru
dulapuri pe jumătate de colţ:
650 (630)-750 mm x
x 1050 (1030)-1150 mm
650 (630)-750 mm x
x 1100 (1080)-1200 mm
650 (630)-750 mm x
x 1150 (1130)-1250 mm
650 (630)-750 mm x
x 1250 (1230)-1350 mm

Modificarea acestor dimensiuni cu până la 20 mm în minus şi până la 100 mm în
plus este posibilă din faza de producţie.
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FILLERUL PE COLŢ
UPE* „COLŢ MORT”
 Preţul de bază
 Soluţia cu filler pe colţ nu
oferă spaţiu de depozitare
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CORPUL DE BAZĂ PE COLŢ
U(D)TE*CU POLIŢĂ
 Soluţie economică de
depozitare
 Acces facil datorită
balamalelor de 165˚
 Demontabil la locul
montajului
 Încărcarea pe poliţă până
la 50 kg
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CORPUL DE BAZĂ PE COLŢ
WE* CU POLIŢE
 Acces bun cu ajutorul
balamalelor de 165˚
 Încărcare maximă 75 kg
 Încărcare pe poliţă de
pâna la 16 kg
 Îmbinare perfectă în plan
cu dulapul de colţ
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CORP DE COLŢ CU CARUSEL
UE(D)K*/UE(D)T*, 360˚
 Clasă de preţ medie
 Confort mediu de utilizare
 Vedere de ansamblu bună,
datorită poliţelor reglabile pe
înălţime
 Demontabile la locul montajului
 Reglarea frontului în plan
tridimensional
 Puterea de închidere reglabilă
 Încărcare pe raft: 25 kg

CORNER UNITS
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CORP DE COLŢ
DIAGONAL
 Soluţie pe diagonală pentru
colţ cu poliţă
 Soluţie economică de
depozitare
 Demontabile la locul
montajului
 Încărcare pe poliţă până la
50 kg
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CORP DE COLŢ DIAGONAL
CU CARUSEL UE(D)T*
 Caruselul cu poliţe de lemn şi
reling de metal oferă o
imagine deosebită
 Soluţie de depozitare cu un
confort mediu de utilizare
 Rotaţie la 360˚
 Demontabile la locul
montajului
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CORP DE BAZĂ SEMICOLŢ
UE(D)*
 Dulap semicolţ cu poliţă
 Soluţie economică de
depozitare
 Încărcare pe poliţă de până
la 50 kg
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CORP DE BAZĂ SEMICOLŢ
UEBD* CU POLIŢE ROTATIVE
 Clasă de preţ medie
 Corpul semicolţ cu poliţe de
lemn şi reling de metal oferă
o imagine deosebită
 Soluţie de depozitare cu un
confort mediu de utilizare
 Încărcare pe poliţă 15 kg
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CORP DE BAZĂ SEMICOLŢ
UE(D)SA* CU COLOANĂ
EXTRACTIBILĂ
 Clasă de preţ superioară
 Coloana extractibilă iese în
afara corpului, ceea ce
facilitează accesul la
obiectele din spatele poliţei
 O folosire excelentă a
spaţiului interior. Poliţa
coloanei este ajustabilă pe
înălţime

560 MM

TOTUL ARE LOC!

522 MM

 Adâncimea carcasei
pentru corpurile de bază
şi cele înalte: 560 mm
 Adâncime utilă: 52,2 mm
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CORPURI ÎNALTE CU
SERTARE INTERNE

135

 Acces confortabil şi facil,
vizibilitate maximă
 Lăţimi: 400,500 şi 600 mm
 Cinci sertare interne pentru
toate cele patru înălţimi ale
dulapurilor înalte

DULAPURI PENTRU
STOCARE ŞI PENTRU
APARATURĂ
 Dulapul universal
în adevăratul sens
al cuvântului
 Cu diverse
compartimentări
şi sertare

Balamale Sensys cu amortizor silenţios,
reglabil pe 3 dimensiuni, nu necesită
întreţinere, montaj uşor.
Poliţe, 16 mm.
Suporţi poliţe din metal cu
ştift de siguranţă.

Spătar, 2,8 mm placaj de HDF cu
canelură pe lateral, vopsit pe ambele
feţe, prins de corp cu şuruburi.

Capacele carcasei, 19 mm prinse
cu dibluri de lemn.
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Profi⁺ - tehnologie de glisare pentru
dulapuri de veselă, stocare, spaţii
pentru unelte şi aparate.

DULAP PENTRU
DEPOZITARE CARGO
La dulapul de depozitare
Cargo, toate procesele sunt
legate de uşă. La deschiderea
uşii, rafturile sunt împinse
automat spre dumneavoastră,
facilitându-vă astfel accesul
confortabil.
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DULAP PENTRU MĂTURI
ŞI APARATURĂ
Tot ce îţi dorești, găsești!
sistem de grilaje metalice,
coşuri pentru produsele de
curăţat, rafturi, agăţătoare,
suport pentru furtunul
aspiratorului, toate sunt
premontate.

CORPURI ÎNALTE | HIGH-BOARD-URI
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DULAPUL PENTRU
MEDICAMENTE
Dulapul pentru
medicamente este echipat
cu un sertar glisant de
calitate înaltă si un
amortizor pneumatic.
Coşurile coloanei pot fi
livrate in două variante:

 Coşuri cu poliţă de lemn şi
bară laterală de metal
 Coşuri cu poliţă de lemn şi
laterale de sticlă, pentru un
cost suplimentar
 Încărcare maximă: 80 kg
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320 MM
300 MM

PENTRU FIECARE PERETE, SOLUŢIA POTRIVITĂ
Sistemul de prindere în perete
asigură o montare sigură în
cărămidă eficientă, BCA şi
beton. Lateralele de
distanţiere acoperă
neregularităţile pereţilor, de
exemplu unde este şi faianţă
şi sunt incluse la livrare.
Dulapurile suspendate libere
pot fi echipate cu un
dispozitiv anti-cădere pentru a
preveni alunecarea laterală.
Pentru o maximă siguranţă,
acest dispozitiv este livrat
gratuit şi inclus la livrare.

 Adâncimea carcasei la
corpurile suspendate: 320 mm
 Adâncimea utilă: 300 mm

Poliţe, 16 mm.
Suporţi poliţe din metal
cu ştift de siguranţă.
Balamale Sensys cu amortizor
silenţios, reglabil pe 3 dimensiuni, nu
necesită întreţinere, montaj uşor.
Spătar, 2,8 mm placaj de HDF cu
canelură pe lateral, vopsit pe ambele
feţe, prins de corp cu şuruburi.
Capacele inferioare şi superioare
ale carcasei, 19 mm prinse cu
dibluri de lemn.
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PACHETUL COMPLET
Şinele pentru fixarea în perete
sunt livrate odată cu corpurile.
La cele cu o lăţime de peste
590 mm se folosesc 4 dibluri cu
şuruburi pentru o siguranţă
maximă.
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CAPACE DE MASCARE
Capacele de mascare din
plastic în culoare metalică sunt
livrate la toate dulapurile.

CORPURI SUSPENDATE
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ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
 Încărcare maximă pe dulap:
75 kg
 Încărcare pe poliţă: 16 kg
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DULAPURI CU JALUZELE
ȘI DULAPURI DIRECT PE
BLATUL DE LUCRU

DULAPURI SUSPENDATE
DE 1200 MM LĂŢIME
Livrabile la înălţimi de 325,5 şi
359 mm cu uşă rabatabilă sau
la înălţimi de 651 şi 718 mm cu
uşă pliabilă cu deschidere prin
ridicare.

Dulapurile direct pe blatul de
lucru oferă avantajul că
aparatele casnice mici sunt
întotdeauna la îndemână în nişa
cu priză, iar după utilizare pot fi
depozitate repede înapoi.

 Culori disponibile pentru
faţa jaluzelelor: aluminiu
sau inox, cele cu jaluzele
de sticlă pot fi clare, mate
sau negre
 Sunt echipate standard cu
priză triplă (în funcţie de
ţară)
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 Pentru un cost suplimentar,
este posibilă echiparea cu
sistemele de iluminare
Manila Plus sau Nova Plus

Dulapurile extra-late sunt
echipate în serie cu un profil
pe marginea inferioară care
permite deschiderea fără
mânere. Aceasta împiedică şi
îndoirea bazei dulapului.
Spătarul dulapului este
prevăzut cu un al treilea
dispozitiv de prindere.

Un suport de poliţe
suplimentar în centrul
dulapului împiedică şi îndoirea
poliţelor.
Împreună, aceste elemente
asigură o stabilitate şi
siguranţă suplimentare.
Greutatea suportată de dulap
este de 75 de kilograme.

UŞI RABATABILE, PLIABILE PE VERTICALĂ, SWING, ROLL-UP
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UȘI RABATABILE
Uşile rabatabile cu unghiul de
deschidere de 100˚ şi amortizor
integrat pentru corpuri suspendate
cu înălţimea de 325,5 şi 359 mm.
Uşa se poate fixa în orice poziţie.
Lăţimi disponibile ale acestor
corpuri: 450, 500, 600, 800, 900,
1000, 1200 mm.
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UȘI PLIABILE CU DESCHIDERE
PRIN RIDICARE
Pentru a economisi spaţiu la
deschiderea corpurilor
suspendate. Uşa se poate fixa în
orice poziţie. Puterea de ridicare
este reglabilă, mecanismul are
amortizor. Lăţimi disponibile ale
acestor corpuri: 500, 600, 800,
900, 1000, 1200 mm.

146

UŞI TIP SWING
Pentru ridicarea frontului
deasupra corpului pentru a
econimisi spaţiu.
Mecanismul are amortizor.
Lăţimi disponibile ale
acestor corpuri: 500, 600,
800, 900 mm.

CORPURI SUSPENDATE | MECANISME DE DESCHIDERE PENTRU CORPURI SUSPENDATE
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Alternativa la dulapurile cu balamale sunt dulapurile cu jaluzele, corpurile
suspendate cu uşi rabatabile, pliante pe verticală sau uşile tip swing.
Avantajele sunt clare: la bucătăriile mici se reduce unghiul de deschider şi
astfel nu incomodează. În afară de acest lucru, asigură spaţiu suplimentar
în zona capului. Mecanismele de deschidere de calitate garantează că uşile
rămân acolo unde doriţi.
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UŞI PLIANTE
Potrivite pentru bucătăriile cu
format mic, pentru că spaţiul
folosit de uşă este redus la
jumătate. Uşa pliantă are
mecanismul de deschidere
prins de partea superioară a
dulapului. Numai pentru
corpuri suspendate cu lăţimea
de 600 mm.
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DULAPUL TIP „CLIMBER”
Tendinţa spre electrificarea
bucătăriei este în creştere.
Dulapul „Climber” cu front din
lamele de sticlă oferă confort
maxim în şase culori ale sticlei.
Lamelele de sticlă se deschid şi se
închid la o simplă atingere.
Lăţimi ale dulapurilor disponibile:
500, 600, 800, 900, 1000 mm

TEHNOLOGIE DE ILUMINARE RAFINATĂ
Corpurile suspendate pot fi îmbunătăţite prin echiparea cu
sisteme de iluminare integrate în partea superioară sau
inferioară, precum şi poliţe suplimetare cu iluminare
integrată. Pe lângă efectul vizual, se rezolvă şi o altă
problemă importantă: iluminarea eficientă şi uniformă a
spaţiilor de lucru.
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SISTEMUL DE ILUMINARE
MP-LA/MP-LAN
Poliţa de bază a corpului din sticlă cu
iluminare integrată. Pentru corpuri
suspendate cu lăţimi de la 300 la 1200 mm.
MP-LA/MP-LAN este în acelaşi timp sursă
de lumină pentru interiorul dulapului, cât şi
pentru nişă.
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SISTEMUL DE ILUMINARE MP-LED
Poliţa de bază a corpului cu
bandă LED integrată.
Diponibil pentru corpurile
suspendate de la 300 mm la
1200 mm, adăncimea
dulapului minim 180 mm.
Bagheta LED asigură o
iluminare uniformă a nişei.

151

SISTEMUL DE ILUMINARE
MP-WOGL/MP-LLIN
Poliţă de bază a corpului cu profil integrat de culoare
inox si baghetă LED integrată. Disponibil pentru
dulapurile cu una sau două uşi cu lăţimi de la 300 la
1200 mm, adâncimea corpului de minim 110 mm.
Profilul integrat asigură o deschidere confortabilă la
dulapurile proiectate cu deschidere fără mânere.
Bagheta LED asigură o iluminare uniformă a nişei.

ILUMINARE INTEGRATĂ | PROIECTARE FĂRĂ MÂNERE
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SISTEMUL DE ILUMINARE
NOVA PLUS
MP-LNP-O/MP-LNP-U

Integrarea luminilor LED este
posibilă atât în poliţa de bază,
cât şi în capacul superior.
Pentru corpurile suspendate şi
pentru rafturi cu lăţimi de până
la 1200 mm şi o adâncime
minimă de 180 mm. La lăţimi
mai mari de 800 mm, pentru
iluminare optimă se livrează
două corpuri de iluminat.
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SISTEMUL DE ILUMINARE
MANILA PLUS
MP-LMP-O/MP-LMP-U

Integrarea luminilor LED este
posibilă atât in poliţa de bază,
cât şi în capacul superior.
Pentru corpurile suspendate,
rafturi şi poliţe libere cu lăţimi
de la 300 mm până la 1200 mm.
În funcţie de lăţimea corpului,
vor fi folosite lăţimi diferite ale
sistemului MANILA PLUS.
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TEHNOLOGIA EMOTION
O mare parte a sistemul de
iluminare LED este echipată cu
tehnologia EMOTION (vezi
catalogul de accesorii, capitolul
Iluminare). Acest sistem permite
modificare temperaturii de
culoare de la alb rece la alb cald
(2700 – 6500 K). E posibilă astfel
o ajustare la culoarea celorlator
surse de lumină din bucătărie.
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CORPURILE SUSPENDATE
FĂRĂ MÂNERE MP-WOG
Corpurile fără mânere devin o
alegere din ce în ce mai populară.
Pentru un cost suplimentar, corpurile
suspendate pot fi echipate pe partea
inferioară cu un profil de culoarea
inoxului. Acest profil face posibilă
deschiderea confortabilă fără
mânere, chiar şi la uşile mari tip
swing. Pot fi livrate şi cu lumini LED,
vezi punctul 151 MP-WOGL.

Identic din punct de vedere
optic cu modelele LINE N. Din
această cauză pot fi combinate
foarte bine între ele.Dulapurile
de 1200 mm lăţime cu uşi
rabatabile şi pliabile cu
deschidere pe verticală sunt
echipate din fabrică cu sistemul
MP-WOG făra costuri
suplimentare.

POSIBILITĂŢI DE DESIGN PENTRU SPECIALIŞTI

COLOR CONCEPT

Combinarea diferitelor culori, forme şi materiale oferă mai ales în
bucătărie o gamă largă de posibilităţi creative.
Atunci când vine vorba de culori specifice pentru bucătării,
sistemul COLOR CONCEPT de la nobilia asigură o mare libertate de
creaţie. Puteţi alege din sistemul modular cu rafturi deschise,
teme pentru nişe, panouri sau corpuri cu uşi glisante în tonuri
moderne de culoare.
251 Albastru închis

244 Curry
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249 Salsa

PALETA DE CULORI
COLOR CONCEPT
Culorile COLOR CONCEPT
disponibile: Curry, ferigă,
albastru închis, Salsa şi
portocaliu.
Suplimentar vă stau la
dispoziţie 17 culori şi imitaţii de
lemn pentru corpuri gata
pentru a fi combinate.
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PIESE DISPONIBILE ÎN
PROGRAMUL COLOR CONCEPT
Rafturi, rafturi pentru nişă
Rafturi căntuite
Rafturi WRL-E/WRL-S
Corp suspendat cu uşi
glisante de sticlă
 Nişă
 Panouri decorative pentru
perete
 Cant lateral






Gama acestor articole este
identificată corespunzător în
catalog.

246 Portocaliu

248 Ferigă

PANOURI PENTRU PEREŢI - SETURI
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Panourile pentru pereţi pot fi folosite atât la acoperire suprafeţelor libere
ale pereţilor, cât şi la nişe. Pentru o proiectare confortabilă, sunt
disponibile şase seturi de bază pentru două înălţimi de nişă, o înălţime
pentru high-board şi trei înălţimi pentru corpuri înalte. Panourile pot fi
echipate individual cu poliţe pentru perete, poliţe de sticlă, rafturi, poliţe
iluminate şi sistem reling.
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PROIECTARE UŞOARĂ CU
SETURILE DE PANOURI
Seturile de panouri au o
grosime de 25 mm şi sunt
concepute pentru lăţimi de
250-2580 mm. Pot fi livrate în
toate culorile corpurilor,
decorurile pentru blaturi de
lucru ca şi anumite decoruri
super-lucioase. Textura
materialelor este întotdeauna
orizontală.

Suplimentar, seturile de
panouri pot fi livrate cu nuanţă
de inox. Sistemul Profilsystem
în nuanţă inox, conferă
panourilor pentru pereţi un
cadru perfect din punct de
verere funcţional dar și optic.

ECHIPAREA INDIVIDUALĂ
Panourile pot fi echipate
individual cu poliţe, rafuri,
sisteme de iluminat şi sistem
reling. Toate aceste elemente
pot fi repoziţionate oricând
printr-o simplă mişcare.
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SUPORT PENTRU
TELEVIZOR
Suportul pentru televizor este
proiectat pentru televizoare cu
diagonală între 19˝ şi 32˝.
Greutatea maximă suportată
este de 15 kg.

Posibilităţi de ajustare:
60˚ rotire la stânga şi 60˚
la dreapta, înclinare 10˚ în
faţă şi 10˚ în spate.

PANOURI PENTRU ACOPERIREA NIŞEI
Nişa din bucătărie este adesea un spaţiu ignorat. Acel perete care nu
demult era acoperit cu fanianţă, este acoperit acum cu diverse
materiale ce creează un spaţiu corespunzător din punct de vedere
optic şi uşor de curăţat. Mai mult, există diverse modalităţi de a
organiza acestă zonă, cu ajutorul sistemului reling sau al unor rafturi,
într-un spaţiu de depozitare.
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PANOURI PENTRU ACOPERIREA NIŞEI ÎN DECORUL CORPULUI,
AL CANTULUI SAU CU DECOR COLOR CONCEPT
 Ambele feţe vopsite
 Grosime 16 mm
 Textură orizontală
 Toate lateralele căntuite
 Lăţime: 250-2580 mm
 Înalţime: 520, 700 mm

Panourile pentru acoperirea
nişei pot fi livrate în
următoarele variante: culoarea
corpului, decorul blatului,
decoruri super-lucioase sau în
nuanţă inox.
O vedere de ansamblu mai
detaliată asupra acestor
posibilităţi găsiţi în catalog la
pagina M 2.1.

PROIECTAREA ÎN
SPATELE PLITEI PE GAZ
 2 înălţimi fixe
520 mm (nişă sub
corpuri suspendate),
700 mm
(nişă sub hotă)
 Dimensiuni personalizate după schiţă:
Lăţime x Înălţime maximă =
2580 x2030 mm
Lăţime x Înălţime minimă =
250x250 mm

La decoruri super-lucioase, la
cele cu nuanţă inox şi la cele
cu acoperire mată, înălţimea
maximă este de 1200 mm.

La utilizarea plitei pe gaz
lângă un panou pentru
acoperirea nişei, va fi lăsat un
spaţiu minim de 100 mm între
marginea interioară a plitei şi
panoul nișei.

PANOURI PENTRU ACOPERIT NIŞE CU MOTIVE SAU DIN STICLĂ
Panourile pentru acoperit nişele cu motive sunt o idee practică și la
modă. Şaptesprezece diferite motive printabile digital sunt disponibile
pentru a crea accente personale în bucătărie. Fie că este vorba de
motive tipice pentru bucătărie, flori sau accente fascinante de lemn,
dumneavoastră decideţi.
Panourile de acoperit nişele din sticlă sunt foarte deosebite şi devin o
atracţie extravagantă în bucătărie. Sunt ideale ca şi protecţie împotriva
stropilor în spatele chiuvetei sau al aragazului datorită suprafeţei facil
de curăţat.
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PANOURI CU MOTIVE
DE ACOPERIT NIŞELE
 Cu motiv imprimat digital
 Pentru o perfectă armonie
a culorilor în bucătărie,
câteva motive pot avea
culoarea de bază
armonizată cu culoarea
corpului bucătăriei. Aceste
culori sunt: 088 alb
premium, 106 alb, 120
ivoire, 070 gri satinat.
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PANOURI DE ACOPERIT NIŞELE
DIN STICLĂ ESG
 Grosime 16 mm, din care: 12 mm
placa de susţinere, acoperită cu
sticlă de 4 mm, vopsită pe spate
 Cant de polipropilenă de culoare
argintie pe toate lateralele
 4 înălţimi fixe: 256, 437, 514 şi
695 mm

 10 lăţimi fixe
 Disponibile în culorile:
argintiu, alb super-lucios,
negru super-lucios,
aspect de sticlă,
magnolie super-lucioasă,
nisip super-lucios

PLANIFICAREA INDIVIDUALĂ
Pentru a se face acest lucru, se va
potrivi cu cea mai deschisă nuanţă
a motivului.
Informaţii detaliate găsiţi în
catalog la paginile M 4.7- M 4.9.
 Indicaţie: latura de început a nişei
este cea stângă, tăierea la
dimensiune se va face pe laterala
din dreapta.
Dimensiune minimă disponibilă
250 mm

Panourile din sticlă pentru acoperit
nişele pot fi proiectate individual.
În acest caz, tăieri „la milimetru” la
fel ca şi crestături, găuri conice sau
decupări pentru prize sunt posibile.
Schiţa detaliată şi o aprobare
specială sunt necesare în acest caz.
Prelucrări ulterioare ale sticlei nu
sunt posibile.

 Dimensiuni maxime ale
nişelor din sticlă prelucrate
sunt:
Înălţime: 250 până la 1200 mm
Lăţime: 250 până la 2500 mm
Preţ minim: 0,5 m2
Dimensiuni minime:
250x250 mm
Facturarea se face pe m2

ACCESORII PENTRU NIŞĂ
Nişele creează o trecere curată de la blatul de lucru la corpul suspendat. De
asemenea asigură etanşeitatea şi astfel împiedică intrarea apei şi a murdăriei.
Orice profil alegeţi, din aluminiu sau plastic, este doar o chestiune de estetică.
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PROFILELE DE ALUMINIU
NPO ŞI NPU
Profilele de aluminiu cu
grosimea de 16 mm pentru
panourile de acoperit nişele
sau pentru panourile care
acoperă pereţii sunt livrate cu
un set de căpăcele de
terminare.
Grosimea profilului este de 2
mm la vârf şi 4 mm la bază.

167

PROFILE DE MASCARE
DIN PLASTIC NPUK
Profilele de mascare din
plastic pentru panourile de
acoperit nişele şi pentru
panourile care acoperă
pereţii au nuanţa inoxului.
Ele sunt autoadezive, uşor
de montat şi au 5000 mm
lungime.
Grosimea profilului este de
1,6 mm.

164

SETUL RELING
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Seturi practice cu profiluri în trei
lungimi fixe: 600, 1200, 1800
mm. Gata echipate cu cele mai
importante accesorii (Suporţi
pentru hârtie, şină cu cârlige,
poliţe multifuncţionale).
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PROFILUL DE LEGĂTURĂ
NPG
Profilul de legătură NPG se
foloseşte între două panouri de
acoperit nişele proiectate una
deasupra celeilalte şi face
posibilă combinarea
materialelor şi culorilor diferite.
Profilul asigură o îmbinare
curată, o asamblare solidă între
cele 2 piese şi împiedică
pătrunderea apei şi a murdăriei.

SISTEMUL RELING
LINERO-MOSAIQ
Sistemul deosebit reling
LINERO-MosaiQ din aluminiu
de culoare negru-grafit oferă
posibilităţi perfecte de stocare
pentru toate ustensilele de
bucătărie care trebuie să fie
mereu la îndemănă.
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RAFTURI PENTRU NIŞE
 Înălţime 519 mm cu 2 poliţe
 Înălţime 257 mm cu
compartimentare
asimetrică
 Adâncime laterală 150 mm
 Lăţimi: 500, 600, 800 şi
900 mm
 Disponibile în toate
nuanţele COLOR CONCEPT
şi culori ale corpurilor.

Soluţiile variate de depozitare
fac posibilă o vizibilitate şi o
organizare bună a bucătăriei.

CORPURI DE BAZĂ DE ÎNĂLŢIMI ATIPICE | VARIANTE DE PROIECTARE
Dulapurile cu înălţimi atipice sunt disponibile pe trei dimensiuni: 288, 360 şi
432 mm înălţime. În varianta de bază, nu sunt prevăzute cu picioare pentru
soclu și nici cu prindere pe perete. Astfel, ele pot fi utilizate multifuncţional,
de exemplu pot fi proiectate unul deasupra celuilalt. Pentru un cost
suplimentar, acest tip de dulapuri pot fi livrate în două variante de echipare.
Acestea oferă posibilităţi suplimentare de modelare pentru bucătării
moderne, cu design orientat pe asemănarea cu spaţiul de locuit.
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CORP DE BAZĂ CU ASPECT
DE PLUTIRE MP-SUO
Pentru un design cu aspect de
plutire, corpurile de bază sunt
echipate, pentru un cost
suplimentar, cu un dispozitiv
de prindere pentru greutate
mare şi un soclu de suport.
Corpul va părea că pluteste
deasupra podelei. Poate fi
proiectat cu înălţimile speciale
de 360 şi 432 mm.

Dispozitivul de fixare pentru
greutete mare asigură o
prindere sigură în cărămidă
eficientă, BCA şi beton.

PROIECTAREA CU SOCLU
MP-PSO
Pentru un cost suplimentar,
corpurile de bază cu înălţimi
speciale sunt livrate cu
picioare pentru soclu şi cu o
plintă de mascare a acestora.
Această soluţie se potriveşte
mai ales la soluţiile pentru
spaţiile de locuit, cum ar fi o
bancă de şezut, low-board sau
o comodă pentru televizor.
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ASTA SE LIVREAZĂ!
172

AMBALAREA
CORPURILOR
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COLŢARE DE PLASTIC DUR
Colţarele din plastic dur sunt
folosite pentru asigurarea
părţilor inferioare a dulapurilor
înalte. Astfel se evită
deteriorarea datorată sprijinirii
direct pe canturi.
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Colţurile dulapurilor sunt
prevăzute suplimentar cu
protecţii autoadezive din
plastic.

Lateralele şi frontul sunt
acoperite complet cu carton.
Chingi din nylon pentru
fixarea cartonului.
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PROTECŢIA
COLŢURILOR
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AMBALAREA CORPURILOR
DE COLŢ CU CARUSEL
Corpurile pe colţ cu carusel
au un ambalaj de carton cu
poziţiile de prindere clar
definite. Acest lucru uşurează
transportul.

AMBALAREA
BLATURILOR DE LUCRU
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Piesele lungi sunt
împachetate în folie cu
protecţie de carton prinsă
cu chingi la capete.

Blaturile sunt ambalate în
folie, canturile întărite cu
carton, parţial şi cu coţare
din carton.
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TRAVERSELE PENTRU
TRANSPORT
Dulapurile modificate pentru a
integra aparate, care au tăieturi
mari, sunt fixate în timpul
transportului cu o traversă
dedicată. Aceasta asigură o
stabilitate suplimentară atâta
timp cât aparatura
nu este instalată.

AMBALAREA
FÂŞIILOR LUNGI
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FOLIE DE PROTECŢIE
Fronturile cu finisaje
sensibile, de exemplu cele
superlucioase sunt protejate
de o folie specială în timpul
producţiei şi al montajului.
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DULAPURI
PREMONTATE
Toate dulapurile şi dotările
interioare sunt premontate.
Acest lucru economiseşte din
timpul de montaj.

AMBALAJ | MONTAJ
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SISTEM FACIL DE MONTAJ
Sistemul de bucătării nobilia
se deosebeşte prin uşurinţa în
montaj. Începând de la
dulapurile de colţ
demontabile pentru a avea

loc pe scările înguste, la
ajustarea fină a soclului şi a
fronturilor, până la balamalele
cu motaj rapid ale uşilor.

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Pentru toate tipurile de
montaj găsiţi instrucţiuni
detaliate livrate odată cu
mobila şi bineînţeles pe
pagina noastră de internet:
www.nobilia.de la meniul
Service.
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OBLIGAŢIA CĂTRE EXCELENŢĂ: CALITATEA CONFORM STNDARDELOR QC
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MANAGEMENTUL
CALITĂŢII NOBILIA
Obiectivele de calitate sunt
stabilite la nivelul întregii
companii. Managementul
calităţii acoperă preventiv şi
consistent întreg fluxul de
producţie. Începând de la
furnizori, până la montajul final
al mobilei la domiciliul clientului
– managementul calităţii firmei
nobilia are ca punct central
îmbunătăţirea continuă a
întregului proces. Cu această
abordare holistică, nobilia a
rămas în poziţia de lider în
industrie de mai mulţi ani.
Directivele managementului
calităţii și ale managementului
de protecţia mediului sunt
profund integrate în politica şi
cultura organizaţională a
companiei nobilia.
Pentru producţie, asta
înseamnă: greşelile în producţie
trebuie evitate, produsele
defecte nu trebuie să
părăsească fabrica în niciun caz.
Toate măsurile de asigurare a
calităţii şi testele de calitate la
nobilia sunt implementate în
toate departamentele firmei şi
au scopul de a preveni, analiza
şi corecta erorile.

TOPFIT, PENTRU
UZUL COTIDIAN
Bucătăriile nobilia sunt
potrivite pentru utilizări zilnice;
toate produsele şi-au dovedit
deja valoarea în laboratorul de
teste QC al companiei nobilia.

184

185

LABORATORUL „DIN STICLĂ”
Efortul semnificativ pe care
firma nobilia îl investeşte în
laboratorul de teste QC, este
vizibil chiar şi pentru client.
„Laboratorul de testare
transparent” este integrat în
expoziţia de la sediul nobilia şi
este bineînţeles vizibil pentru
oricine.

Suprafaţa de 230 m2 permite
vizitatorilor să arunce o privire
asupra metodelor complexe
de testare pe care le parcurg
produsele noi ale firmei
nobilia pentru a fi gata de
producţie.

TESTE DIN TIMPUL
PRODUCŢIEI
Pentru a asigura o calitate
constantă și înaltă a seriilor,
seriile aflate în producţie sunt
monitorizate. Asta înseamnă că
la intervale prestabilite se fac
teste asupra mobilei produse,
sau asupra unor componente.

Echipamentul de laborator
este unic pentru un
producător de mobilă: nobilia
poate şi îşi efectuează singură
toate testele prescrise
conform normelor DIN şi
cerinţelor DGM (sigiliul de
calitate al producătorilor
germani de mobilă).

LABORATORUL DE TESTE QC
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ANGAJAŢI CALIFICAŢI
19 angajaţi ai departamentului de
management al calităţii au grijă ca
standardele de calitate nobilia care
depăşesc standardele atât naţionale
cât şi internaţionale să fie
implementate în domeniile relaţiilor
cu clienţii, managementul furnizorilor

şi recepţia materialelor primite,
testelor din faza producţiei şi
laboratorul de testare. Astfel,
nobilia se îndreaptă ferm şi
constant către cerinţele pieţei şi
către nevoile comercianţilor şi
clienţilor finali.
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Numai mobila care trece testele de calificare ale
laboratorului de testare nobilia sunt acceptate în
noua colecţie.
În acest fel, clienţii nobilia au garanţia că
produsele noi corespund nivelului de calitate cu
care au fost obişnuiţi.
Frank Diestel,
Director al Managementului Calităţii

TRANSPARENŢĂ ŞI PERSPECTIVĂ:
LABORATORUL TRANSPARENT
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DURATĂ DE FUNCŢIONARE
DE MINIM 15 ANI
Sugestiile şi cererile
clienţilor, ca şi experienţa
practică şi rezultatele
propriilor studii
influenţează procesul de
dezvoltare.
Toate materialele folosite
sunt testate pentru o
durată de utilizare de
minimum 15 ani.
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NUMAI PRODUSE CARE AU
TRECUT TESTUL SUNT
LANSATE PE PIAŢĂ
Produsele noi sunt supuse unor
proceduri laborioase de testare
până ajungă să fie produse în
serie.

STAND DE TESTARE ROBOTIC
MIŞCĂRILE ZILNICE DIN BUCĂTĂRIE TESTATE PE REPEDE ÎNAINTE
Robotul nostru poate să facă orice. Poate fi programat astfel încât funcţiile
şi mişcările lui să corespundă proceselor de zi cu zi dintr-o bucătărie.
Deci: închiderea şi deschiderea ușilor rabatabile şi de tip swing, a sertarelor,
a uşilor normale. 15 ani de utilizare zilnică a bucătăriei sunt simulaţi în
condiţii realistice la viteză mărită.
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15 ANI
ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI
Uşile şi sertarele sunt
supuse la minim 60.000 de
cicluri de închidere şi
deschidere. Aceste solicitări
corespund unei durate de
minim 15 ani de utilizare
zilnică a bucătăriei,
comprimate în două
săptămâni.

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE
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ÎNCĂRCAREA STATICĂ
Pentru orice există norme. Întreaga noastră viaţă este practic normată. Deşi acest lucru
e uneori confuz, este util atunci când ai de-a face cu robusteţea, longevitatea şi
siguranţa unei mobile de bucătărie. În normele DIN este specificat la ce trebuie să
reziste mobila de bucătărie.
Pentru siguranţă maximă şi având în vedere o durată mare de viaţă, normele companiei
nobilia sunt mult mai exigente. În laborator testăm mereu greutatea suportată de
diferitele tipuri de poliţe pe peretele de rezistenţă al sarcinii.
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75 KG ÎNCĂRCARE PE
CORP SUSPENDAT
Sistemul de suspendare al
corpurilor şi construcţia unui
corp suspendat, sunt testate la o
greutate de 75 kg. Este mai mult
decât greutatea veselei
obişnuite: un serviciu de cafea
din porţelan cu 18 piese are o
greutate medie de 5 kg.

Altfel spus, un corp ar putea
susţine greutatea unui
serviciu de cafea pentru
90 de persoane.

EXTREM DE SOLICITAT...
Testăm toate componentele mobile din ușile turnante, din
sertarele şi dulapurile culisante – într-un proces care
simulează mai mult de 15 ani de utilizare și – pentru noi
indispensabil – întotdeauna cu încărcătură maximă.
În acest proces solictăm mobila noastră în laboratorul QC
câteodată de trei ori mai mult decât o cer standardele DIN.
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DULAP TIP FARMACIE
 60.000 – 80.000
schimbări de încărcare
în funcţie de sarcina
suportată
 Acest lucru este
echivalent a 11 până la
15 deschideri-închideri
pe zi
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DULAPUL DE COLŢ
CU CARUSEL
 60.000 de cicluri de
încărcare
 Acest lucru este echivalent
cu 11 deschideri-închideri
pe zi

TESTAREA FUNCŢIONĂRII ŞI A FOLOSIRII CONTINUE
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Dimineaţa, seara şi noaptea, întotdeauna cineva foloseşte
bucătăria. Uşi se deschid, uşi se închid, se fac stocuri în sertare,
tacâmuri sunt puse înăuntru sau scoase – uşile şi şinele de glisare
ale sertarelor trebuie să reziste la multe solicitări. Este în mod sigur
mai bine să ai o mobilă de bucătărie de calitate, care a fost testată
în cel mai mic detaliu, în laboratorul producătorului.
Jan Cordes,
Vizitator din domeniul mobilei
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ŞINELE DE CULISARE ALE SERTARELOR
 60.000 – 80.000
schimbări de încărcare
în funcţie de sarcina
suportată
 Acest lucru este
echivalent a 11 până la
15 deschideri-închideri
pe zi
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UŞI TURNANTE
 60.000 de cicluri de
încărcare
 Acest lucru este echivalent
cu 11 deschideri-închideri
pe zi
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DESCHIDERE - JALUZELE
 60.000 de cicluri de
ridicare – coborâre
 Acest lucru este echivalent a
15 deschideri-închideri pe zi

NOUTĂŢI DIN BUCĂTĂRIA VRĂJITOARELOR
O bucătărie se află în centrul vieţii. Şi de aceea este de aşteptat să fie
rezistentă: la substanţe agresive cum ar fi acidul citric sau la lichidele care
păteză puternic. Pentru a testa puterea de rezistenţă a suprafeţelor la
uzura zilnică, le testăm cu produse chimice şi le zgâriem cu obiecte dure şi
ascuţite, şi chiar simulăm uzura pe termen lung a mânerelor de zeci de mii
de ori. Numai atunci suprafaţa bucătăriei nobilia arată la ce poate rezista.
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REZISTENŢA CHIMICĂ
În timpul aşa-numitei testări cu
agenţi, aceştia sunt lăsaţi pe
suprafaţa de testare pentru o
durată de timp stabilită pentru
acel tip de substanţă.
De exemplu:
Acetona 10 secunde, oţetul o
oră, cafeaua 16 ore, uleiul de
măsline 16 ore.
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TESTUL DE ABRAZIUNE
AL SUPRAFEŢEI
Acest test măsoară rezistenţa
la abraziune al suprafeţelor
decorative. Aplicarea continuă
a unei foi de şmirghel cu o
anumită granulaţie si cu o
anumită forţă de apăsare
simulează uzura acestei
suprafeţe.
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TESTUL DE ZGÂRIERE
Un vârf de diamant este
aplicat cu forţă crescândă pe
bucata de test care se
roteşte. Zgârieturile rezultate
sunt apoi evaluate vizual cu
ajutorul unui instrument
special.

SUPRAFAŢA
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APĂ DE CONDENS –
VERIFICARE CONSTANTĂ A CONDIŢIILOR CLIMATICE
Părţi componente ale montajului
( de exemplu componente
vopsite sau componente
metalice) sunt depozitate în
condiţii de umezeală ridicată la o
temperatură de testare
constantă de aproximativ 40°.
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TESTUL VAPORILOR DE APĂ SĂRATĂ
Componentele metalice cum
ar fi mânerele sunt supuse
unor condiţii extreme de
stres datorită vaporilor de
apă sărată agresivi.
Scopul testului: După acest
test componentele nu
trebuie să prezinte nicio urmă
de coroziune.

Climatul constant existent
în camera de testare
(umiditate relativă 100%)
servește la testarea
rezistenţei în aceste
condiţii climatice și de
umezeală.

Prin testele şi studiile noastre am reuşit sa atingem
standardele DIN şi DGM. Acest lucru înseamnă că,
componentele care au trecut testul au o rezistenţă
peste durata medie de viaţă. Astfel, oferim
cumparatorului unei bucătării Nobilia siguranţa că a
achiziţionat o bucătărie de o calitate superioară.
Oliver Wessel,
Şeful Laboratorului de Control al Calităţii
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TESTUL LA FRECARE
AL MÂNERELOR
Mecanismul de testare constă
dintr-o bilă grea acoperită cu
piele de vacă care se mișcă
peste suprafaţa mînerelor.
Acest test simulează solicitarea
la frecare asupra mânerelor pe
o perioadă de 15 ani.

58 59

TESTUL CLIMATERIC LA RECE
SUPUNEREA LA SOLICITĂRI CLIMATICE

ÎMBĂTRÂNIREA ARTIFICIALĂ

La testul condiţiilor climatice se simulează diferite
influenţe climatice. De exemplu în timpul transportului
în container, comportarea în condiţii climatice tropicale
precum și simularea îndelungată a testului de
îmbătrânire.
Fiecare componentă a mobilei este supusă unui test
climatic diferit.

Pe lângă testul climatic, în camera de testare se simulează și procese de
îmbătrânire. Ca o mașină de călătorit în timp, simulăm solicitările climatice
în continuă schimbare astfel că diferitele componente îmbătrânesc
artificial. În aceste condiţii15 ani se parcurg în 270 ore.
Scopul testului: Rezistenţă mare chiar și la solicitări extreme.
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TESTUL CLIMATIC
Testul climatic decurge în
conformitate cu normele DIN
cu schimbări de temperatură și
umiditate pe mai multe cicluri.
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TESTUL TEMPERATURII
Pentru a testa aderenţa
vopselei, componentele sunt
supuse unei temperaturi de
-20°C timp de 16 ore apoi 8 ore
la temperaturi de 50°C.

Prin așa numitul test de
zgârieturi se verifiă cum
reacţionează vopseaua la
diferite temperaturi.

REZISTENŢA LA APĂ ȘI LA VAPORI DE UMEZEALĂ
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NU VĂ LASĂM LA APĂ!

ATACUL APEI!

Umezeală, căldură, rece! În rutina cotidiană a bucătăriei fiecare
componentă trebuie să reziste factorilor exteriori. Suprafeţele
înguste ale corpurilor sau componente ale fronturilor sunt supuse
unui tratament cu presiune de aburi pentru a testa rezistenţa și
impermeabilitatea.

În bucătărie apa este cel mai mare dușman al mobilei. Un corp bun,
un blat de lucru bun sau un front bun trebuie să reziste pe termen
lung solicitărilor cotidiene. Testăm, în baia de apă, rezistenţa și
impermeabilitatea materialelor cunoscute.
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REZISTENŢA LA
VAPORII DE APĂ
Componentele sunt supuse
așa numitei furtuni de
vapori,de cinci ori consecutiv
a căte 30 de minute.
Umflăturile sau dezlipirea
cantului nu sunt permise.
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TESTUL BĂII DE APĂ
Conform normelor nobilia,
componentele stau cu
cantul in baia de apă timp
de două ore. Modificări
precum umflături sau
crăpături nu sunt permise
pe această perioadă.

Verificarea se face
conform normelor de
testare proprii nobilia și
este prezentă și în
verificarea producţiei de
serie.

TESTUL SOARELUI
ORICE FRONT TREBUIE SĂ REZISTE 10 ANI LA SOARE
Testăm și acest aspect al suprafeţei mobilei. În laborator simulăm
acţiunea razelor UV, care afectează bucătăria în decursul anilor, prin
intermediul unei lămpi cu xenon. Astfel suprafeţele îmbătânesc artificial.
În acest fel putem constata cu exactitate gradul de modificare al culorilor
și asfel putem evita încă de la început abaterile.
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TESTUL SOARELUI
Caracteristicile suprafeţei
expuse radiaţiilor sunt
comparate cu caracteristicile
suprafeţelor acoperite.
 Pentru evaluare se
folosește o scală de gri
conform DIN EN 20105
 Desfășurarea testării este
descrisă in DIN EN 15187

TESTUL LUMINII STANDARDIZATE | TESTUL CĂLDURII
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SIGURANŢA CULORILOR PENTRU SERII

ATENŢIE FRIGE!

Pentru a exclude abateri de culoare pe suprafeţe pentru producţia
de serie, testăm materialele noastre la diferite surse de lumină apoi
le comparăm cu culorile standard fixe. În acest fel evaluăm
suprafeţele în funcţie de lumina zilei, lumina artificială sau lumina
showroom-ului.

Pâna la ce temperatură rezistă blatul de lucru? Oricine care a
experimentat așezatul unei oale fierbinţi pe blatul de lucru,
cunoaște această situaţie. În anumite situaţii blatul rezistă dar se
întâmplă să apară semne de arsură. În laborator testăm limitele de
rezistenţă a materialului în condiţii extreme.

STANDARD LIGHT TEST
Evaluarea cu precizie a culorii și
a gradului de luciu sunt foarte
importante atunci când, de
exemplu, se face o comandă de
completare din alt lot de
produse. Astfel exactitatea
culorii trebuie asigurată iar
gradul de luciu trebuie să fie
mereu același.
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TESTUL CĂLDURII
UMEDE ȘI USCATE
Testarea rezistenţei la
căldură a blatului de lucru
conform DIN 68930:
 Rezistanţa la căldură
uscată este până la 180°C
 Rezistenţa la căldură
umedă este până la 100°C

STRATEGIA PRODUSULUI

DESIGN POTRIVIT
PENTRU FIECARE GUST
Designerii de produs de la
nobilia proiectează bucătării
care corespund atitudinii unui
public larg. În acest fel nobilia a
ajuns să deţină 80% din piaţă.

Obiectivul este satisfacerea
dorinţelor individuale și în
continuă schimbare a
clienţilor prin intermediul
bucătăriilor plăcute și
potrivite rutinei zilnice și
aceata la un preţ rezonabil.
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TOTUL DINTR-ODATĂ
nobilia oferă comercianţilor un
sortiment variat, compus din
mobilă, aparatură electrocasnică,
chiuvete precum și accesorii de
bucătărie.
11 mărci de aparatură
electrocasnică începând de la cele
mai mici preţuri până la segmentul
premium, vă stau la dispoziţie.

Aparatură și mărci exclusiviste
asigură o limitare faţă de
formele de comercializare prin
internet.

COMERCIALIZAREA RAPIDĂ
După ce au fost prezentate la
târgurile de profil, produsele
noastre sunt livrabile imediat.
Sunt astfel disponibile pentru
a fi comercializate până la
sfărșitul anului.

DESIGN
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UN PRODUS PENTRU
TOATE DORINŢELE

DEZVOLTAREA GAMEI DE PRODUSE
ÎN FUNCŢIE DE CERERE
nobilia dezvoltă gama de
produse în conformitate cu
obiectivul propus pentru
grupele de preţ relevante.

Ceea ce este deosebit:
datorită volumului mare de
vânzări și a producţiei
compania reușește să
impună in mod profitabil,
calitatea deosebită pentru
o piaţă largă.

De mai bine de 70 de ani,
nobilia se concentreză pe
producţia de bucătării pentru
segmentul mediu al pieţei.
Sortimentul variat al companiei
acoperă aproximativ 80% din
piaţă atât in privinţa claselor de
preţ cât și în privinţa stilurilor.

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

PG 5

PG 6
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SIGURANŢĂ ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE STILUL
Cu nobilia partenerii de afaceri
și comercianţii parteneri sunt
bine situaţi pe piaţă. Compania
oferă un spectru larg- începând
cu stilul modern, apoi cel clasic
și fără vârstă până la stilul
mediteranean rustic. Adică
produsul potrivit pentru fiecare
gust.
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TAKE IT EASY
Un spectru de tipuri bine
structurat și logic
construit oferă soluţii de
proiectare individuale
personalizate pentru
fiecare plan de bucătărie.

64 65
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Culorile sunt disponibile în
toate categoriile de preţ
relevante cât și pentru
toate materialele.
Niciun alt distribuitor nu
acoperă această
diversitate cu o singură
linie de distribuţie.

PG 7

PG 8

PG 9

PG 10

POSIBILITĂŢI
NELIMITATE
...pentru bucătăria
dumneavoastră de vis:
 2300 tipuri de dulapuri
 95 de fronturi
 70 mânere
 17 culori de fronturi
 72 culori de laterale
 46 decoruri de blat de lucru
Din aceastea rezultă peste
860 miliarde de variante!

SERVICIUL INTERN | SERVICIUL EXTERN

PE MÂINI BUNE

One face to the customeraceasta este legea nobilia!
Fiecare partener comercial
are persoana sa de contact,
care răspunde de primirea
și expedierea comenzilor și
astfel vă veţi cunoaște
interlocutorul prin telefon.
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37 dintre aceștia se ocupă de
clienţii din Germania.
Sistemul de informare extern
(ADIS) oferă statistici la zi
precum și cifre în legătură cu
vânzările.

ONE LOOK CONTROL
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Fiecare comandă de client
este înregistrată grafic și
electronic și se verifică
eventualele erori. Prin
confirmarea de comandă,
vânzătorul primește un
control rapid, efectiv și
cuprinzător deoarece
confirmarea de comandă
conţine pe lângă lista
detaliată a articolelor și
schiţa locaţiei cu
reprezentarea pereţilor și
reprezentarea în perspectivă.
Modificările la prima
confirmare de comandă sunt
marcate în mod vizibil.

Acest lucru contribuie
la rezolvarea
neclarităţilor și face ca
totul să se desfășoare
fără probleme ceea ce
crește încrederea
clienţilor.

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
MEREU ACOLO UNDE ESTE NEVOIE
Colaboratorii serviciuluii extern
nobilia și-au însușit complet
toate sarcinile. Astfel partenerii
dumneavoastră de contact
aduc la faţa locului experienţa
bogată în domeniul comercial,
parţial și o expetiză tehnică. În
total, serviciul de vânzări are 77
de colaboratori angajaţi.
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SIGUR ȘI EFICIENT
Datorită sistemului de
comunicare IT și a
extranet-ului procesele
interne de prelucrare sunt
reduse la minimum. În
acest fel bucătăriile
nobilia ajung în comerţ
mai repede și mai eficient.

PE MÂINI BUNE
Peste 195 de consilieri de
specialitate stau la
dispoziţia celor peste 7000
clienţi din toată lumea, și
asta numai în serviciul de
vânzări intern. Având
competenţe tehnice și
comerciale aceştia verifică
rapid, sigur și eficient toate
comenzile și se ocupă de
toate aspectele ce ţin de
comanda de client.

219

MEREU ACTUALIZAT
Prin extranet-ul nobilia
aveţi mereu control asupra
AB-urilor și a termenelor de
livrare – șapte zile pe
săptămână – 24 ore pe zi.

MARKETING
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TOTUL DINTR-O PRIVIRE
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Un singur manual de vânzări
pentru trei modele clasice de
marketing:
 Marketing complet
 Marketing referitor numai la
mobilă
 Marketing liber

UN MANUAL DE VÂNZĂRI,
DOUĂ SISTEME DE SERTARE
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nobilia utilizează un singur
manual de vânzări și o
singură linie de distribuţie
pentru cele două sisteme de
sertare obișnuite. O listă, o
logică- aceasta oferă ușurinţă
în vânzarea de zi cu zi.

SERVICE ÎNCEPÂND
CU POZA ȘI PÂNĂ
LA P.O.S.

NUMAI UN MANUAL DE
VÂNZĂRI CHIAR ȘI PENTRU
BUCĂTĂRIILE FĂRĂ MÂNER
Întregul sortiment pentru
bucătării fără mâner este cuprins
compact și clar într- un registru al
listei nobilia. O listă, o logică, un
singur set de reguli- aceasta e
valabil și pentru LINE N.

Chiar și în probleme de marketing
și asistenţă la punctul de vânzare
se poate avea încredere în nobilia.
Îndiferent dacă este vorba de
manualul de vânzare, prospecte
publicitare sau jurnale- toate
materiale publicitare actuale cu
noile colecţii sunt disponibile.
La cerere, nobilia stă la dispoziţia
partenerilor comerciali
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PUBLICITATE
GRATUITĂ
În studio-ul foto propriu, în
fiecare an, ia naștere o
multitudine de creaţii
publicitare. Arhiva de
fotografii nobilia cuprinde
aproximativ 8 000 de motive,
iar în fiecare an se mai adaugă
încă 400.
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PROSPECTE PUBLICITARE
PROPRII
Un set de 21 de prospecte
diferite pentru vânzătorii
specializaţi. Consiliere și
evaluare individuală prin agenţii
de publicitate profesionale este
posibilă în orice moment.
Formatul de bază pentru peste
180 milioane de prospecte
garantează condiţii foarte
atractive.
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MONTAJ PROFESIONAL
În Germania, peste 100 de
parteneri cu calificare înaltă și
bine instruiţi sunt disponibili
pentru montarea expoziţiilor.
Pentru coordonarea monajului
în spaţii deosebite, nobilia pune
la dispoziţie suplimentar
montatori proprii.

66 67
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pentru proiectarea completă a
expoziţiei- începând cu
conceptul de construcţie și
culoare de trecere până la locul
de consiliere al clienţilor. În
fiecare an aproximativ 21 000
de noi locaţii și circa 500 de
expoziţii pentru clienţi sunt
proiectate cu ajutorul CreativStudio de la nobilia.

PROGRAME
DE ȘCOLARIZARE
Cu cele șapte tipuri de
seminare diferite, nobilia
oferă comercianţilor
specializaţi o gamă
cuprinzătoare de seminarii.

Anual peste 3000 de
colaboratori din domeniul
vânzării sau al montajului
participă la programe de
școlarizare. Aceste școlarizări
se desfășoară în spaţii dotate
profesional sau în spaţiile de
expoziţii nobilia.
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PROFESIONALITATE
ÎN FIECARE ZI
În fiecare zi peste 2 600 de
bucătării sunt livrate din
cele două fabrici din Verl.
Aceasta corespunde unei
producţii anuale de peste
580 000 de bucăţi.
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INDIVIDUALITATE
PERSONALIZATĂ
Fiecare bucătărie nobilia este
un unicat- este proiectată
individual dar totuși produsă
automatizat în serie. Aceasta
reprezintă Know-how-ul
specific nobilia.
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RAPORT ATRACTIV
PREŢ- PERFORMANŢĂ
Un sistem modular
ingenios stă la baza
bucătăriei proiectate
individual într-un lot
format dintr-o singură
bucată.

Gradul ridicat de automatizare
în procesul de fabricaţie
asigură un raport atractiv
calitate-preţ.
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PARC DE TRANSPORT
PROPRIU
Livrarea se face prin
parcul de transport
propriu. Șoferii noștri cu
calificare înaltă
garantează în orice
moment un transport de
mobilă profesional.
Fiecare livrare este
anunţată în prealabil.
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PLAYING
nobilia atinge o siguranţă
foarte ridicată la încărcare și la
descărcare. Cu un procentaj de
eroare la descărcare de doar
0.08% și un procent de 98,87%
livrare promptă, parcul de
transport propriu al companiei
atinge o valoare de invidiat în
cadrul industriei de mobilă.

PRODUCŢIE MADE IN GERMANY
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EXPERIENŢA NOASTRĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ – 70 DE ANI DE TRADIŢIE
ȘI PRODUCŢIE ÎN GERMANIA
Șapte decenii de experienţă
în producţia de bucătării nu
pot să rămână fără
consecinţe. Această tradiţie
a marcat decisiv compania
nobilia. Din aceasta ,
angajaţii nobilia înţeleg un
singur lucru – iscusinţa ei. Și
au avut de învăţat de la
companie că orientarea
consecventă spre evoluţia
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ZILNIC
ÎN JURUL LUMII
Parcurgând zilnic aproximativ 77
000 de kilometri, parcul de
transport nobilia înconjoară globul
pamântesc de 1,8 ori. Anual se
livrează astfel un volum de 2,18
milioane m³ marfă și 22,5 poziţii de
încărcare. Suplimentar, se livrează
anual către clienţii de pe alte
continente peste 1.175 containere.
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TIMP SCURT
DE LIVRARE
Chiar dacă anticiparea este
cea mai plăcută bucurie, nu
vă lăsăm să asteptaţi prea
mult timp. Livrările complete
durează aproximativ trei
săptămâni, reclamaţiile se
rezolvă în jur de zece zile
lucrătoare.

viitoare a pieţei este
indispensabilă pentru succes.
Întreaga experienţă se
traduce în măsurile care
garantează un standard înalt
și uniform de calitate precum
și un grad maxim de
automatizare a producţiei și a
proceselor de siguranţă.

An de an, nobilia
fixează noi și tot mai
înalte standarde pentru
producţia de bucătării.
Nenumărate procese de
optimizare au fost
iniţiate și puse în
practica de către
nobilia.

NOBILIA FIXEAZĂ STANDARDE

NOBILIA FIXEAZĂ
STANDARDE
Ca un furnizor ce acţionează pe
tot globul, nobilia poartă o
mare răspundere pentru clienţi
și colaboratori, produse și
procese de fabricaţie. Calitatea
produselor și a serviciilor
noastre este obiectivul nostru
principal. Orientarea clară spre
calitate și spre clienţi este o
premisă esenţială pentru
succesul nostru. Punctul forte al
nobilia nu îl reprezintă
tehnologia sau produsele ci
angajaţii. Sănătatea și
satisfacţia reprezintă premisele
pentru capacitatea și dispoziţia
angajaţilor de a face
performanţă. Securitatea
muncii precum și protecţia
mediului trebuie să fie
permanent garantate.
Împărtășim nelimitat principiul
responsabilităţii faţă de viitor.
Acest lucru reprezintă o parte
din modul nostru de a gândi și
de a acţiona. Abordăm, în egală
măsură, problemele
economice, ecologice și sociale.
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ÎN PRIMUL RÂND
Certificarea managementului
calităţii DIN EN ISO 9001: 2008
Normele ISO sunt norme cu
valabilitate în toată Europa și
recunoscute în toată lumea. În
funcţie de DIN EN ISO
9001:2008 sunt evaluate toate
sistemele de management al
calităţii ale unei companii.
Ideea de bază a
managementului calităţii este
analiza cererilor clienţilor,
stabilirea și supravegerea
procedeelor, iar produsele să
fie fabricate conform cererilor
venite din pieţe. Certificatul are
o însemnătate strategică pe
piaţă și garantează relaţia
credibilă de viitor cu clienţii.
Nobilia a fost în 1994 primul
producător de mobilă de
bucătărie certificat.
În martie 2014 a fost
reconfirmat certificatul QM
DIN EN ISO 9001:2008.
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ESTE PLANETA NOASTRĂ
Certificarea managementului
privind mediul
DIN EN ISO 14001: 2009
DIN EN ISO 14001 reprezintă
standardul recunoscut pe plan
mondial pentru certificarea
sistemelor de management în
domeniul mediului
înconjurător. Din 2007 nobilia
este supusă acestei certificări a
normelor ISO care ies în
evidenţă prin probleme legate
de protecţia mediului
înconjurător precum și
economisirea resurselor. Sunt
evaluate , de asemenea,
politica de mediu a companiei,
obiectivele legate de mediu
care se pot verifica, precum și
un program al companiei
privind mediul care este
orientat spre acestea.

Standardele normelor ISO
priviind mediul presupun un
sistem de management al
mediului care reglementează
în cadrul unui proces continuu
de optimizare, proiectarea,
execuţia, controlul și măsurile
de îmbunătăţire. Certificatul
reprezintă, pe multe pieţe, o
premisă importantă pentru
succes. Prin acest certificat,
nobilia oferă partenerilor săi
comerciali siguranţa unui
management durabil și
certificat al mediului.
În mai 2004 certificatul UM
DIN EN ISO 14001-2009 a fost
reconfirmat.

SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL ENERGIEI
Certificarea sistemului de
management al energiei
DIN EN ISO 50001:2011
Energia este un subiect care
devine din ce în ce mai
important atât în sectorul
privat cât și, mai ales, în
industria producătoare. Din
acest motiv, nobilia a făcut o
prioritate din a utiliza în mod
optim, cu atenţie și în spirit
ecologic energia (curent
electric, gaz, lemn, petrol,
motorină, etc) și acolo unde e
posibil să o economisească.
Nobilia încurajează consecvent
managementul energiei prin
dezvoltarea unor măsuri
potrivite în cadrul unui proces
continuu de optimizare.

CALITATE ŞI MEDIU
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DIN RESPONSABILITATE
PEFC / 04-31-1281
Nobilia este începând cu iulie
2009 primul producător de
bucătării certificat conform
PEFC (programme for the
endorsment of forest
certification schemes). Prin
acest certificat se confirmă
angajamentul nobilia pentru un
mediu înconjurător viabil
precum și responsabilitatea în
relaţie cu lemnul ca materie
primă valoroasă. Pentru că
materialele lemnoase provin
din păduri exploatate conform
principiului durabilităţii cu surse
controlate. Certificarea pădurii
oferă garanţia ca pordusele din
lemn, pe care le cumpăraţi nu
provin din surse îndoielnice
cum ar fi despăduritul ilegal, ci
din păduri exploatate în
armonie cu natura. Odată cu
obţinerea certificării PEFC,
bucătăriile nobilia arată
cumpărătorului conștiinţa
responsabilă pentru mediul
înconjurător.
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BLAUER ENGEL –
ÎNGERUL ALBASTRU
În iulie 2012 compania a primit
distincţia Der Blaue Engel
primul și până acum singurul
producător de mobilă de
bucătărie. Această distincţie
acordată de ministerul federal
pentru protecţia mediului,
promovează valorile pecum
protecţia mediului, protecţia
sănătăţii și protecţia
consumatorilor. Această
distincţie este acordată
produselor și serviciilor care, în
ansamblul lor, respectă mediul
și în același timp îndeplinesc
standardele referitoare la
protecţia muncii, protecţia
sănătăţii, precum și
standardele referitoare la
consum.
Der Blauer Engel a fost acordat
pentru programele: 102, 149,
153, 253, 314, 351, 555, 593, 757,
917, 933 și 977.
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DAS GOLDENE M –
M-UL DE AUR
RAL- simbol al calităţii 430
Acest simbol al calităţii este
acordat de către Deutschen
Gegemeinschaft Moebel e.v.
( distincţia de calitate al
producătorilor de mobilă
germani). Reglementările
riguroase ale DGM sunt cu
mult deasupra normelor
naţionale și internaţionale și
disting produsele cu o calitate
peste medie. Mobila cu astfel
de distincţie trebuie să fie
stabilă, sigură, durabilă și bine
prelucrată și nu trebuie să
conţină substanţe sau
materilae dăunătoare
sănătăţii. Testele atente și
controalele riguroase
garantează că mobila cu
simbolul RAL respectă aceste
reglementări cuprinzătoare.

Distincţia germană Godene M
reprezintă pe plan naţional și
internaţional certificatul de
calitate primit pentru
îndeplinirea celor mai exigente
criterii. Această distincţie oferă
consumatorilor siguranţa unui
produs de cea mai înaltă
calitate fabricat conform
normelor de protecţie a
mediului. Colaborarea intensivă
și îndelungată între DCM,
autoritatea de protecţie a
consumatorilor și fundaţia
Warentest reprezină baza de
încredere cea mai importantă
pentru consumatori.
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SIGURANŢA PE PRIMUL LOC
GS – simbol pentru siguranţa
verificată
Acest certificat este acordat de
către LGA Nuerenberg. LGA
aparţine TUV Rheinland Group
și este cel mai mare verificator
de mobilă din Europa. Simbolul
GS pentru siguranţa verificată
este un simbol pentru
siguranţă opţional care a
depășit în importanţă de mult
graniţele Germaniei. În ceea ce
privește domeniile protecţia
consumatorilor și protecţia
muncii, acest simbol oferă
garanţia că reglementările
tehnice privitoare la siguranţă
sunt îndeplinite, verificate și
supravegheate regulat de către
un organism independent
precum LGA. Certificatele de
produs LGA pentru mobilă,
părţi de mobilă, componente și
accesorii reprezintă un simbol
pentru recunoașterea
siguranţei produsului și calităţii
verificate și supravegheate.

Ghidul calităţii - RO
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