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Atuty kuchni moelke

Termin realizacji zamówienia na indywidualnie zapro-

Aktualne trendy wzornicze na frontach z laminatu, folii, akry-

Stabilny producent należący do grupy Szynaka Meble

Tradycja i ponad 60 lat doświadczenia w produk-

jektowaną kuchnię jest wyjątkowo atrakcyjny – wynosi

lu i okleiny dębowej dostępne są w szerokiej gamie kolorów

oferujący 2 lata gwarancji na kuchnie to pewność

cji kuchni oraz certyfikaty systemu zarządzania jakością

tylko 3 tygodnie.

pozwalającej na stworzenie atrakcyjnej i modnej kuchnii.

i bezpieczeństwo.

ISO 9001, środowiskiem ISO 14001 oraz bezpieczeństwem
pracy OHSAS 18001 to gwarancja produktu dobrej jakości,
trwałego, ekologicznego i bezpiecznego.

www.moelke.pl

www.moelke.pl
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TE KOLORY
kolor frontu
dominujący

kolor frontu
uzupełniający

kolor blatu

dąb bordolino
szary P32F

aubergine
supermat 84

moon dust 38

pasują do siebie

Esencjonalny design
Kuchnie moelke to wysoka jakość i nowoczesny design, ale to
również funkcjonalność i trwałe materiały w przystępnej cenie. Styl,
nowoczesna prostota, elegancja oraz wyjątkowe połączenia wzornicze
to cechy charakterystyczne kuchni moelke. Dzięki zastosowanym
materiałom kuchnia moelke sprawi, że radość z użytkowania jej przy
codziennych pracach będzie trwała długo, natomiast cena pozytywnie
zaskoczy szerokie grono Klientów. Esencjonalny design sprawi, że
przestrzeń mieszkalna nabierze wyjątkowego charakteru, funkcjonalność
natomiast spowoduje, że codzienne prace w kuchni będą przyjemnością
a nie tylko zwyczajnym obowiązkiem. Oferta skierowana jest do osób,
które cenią sobie wygodę oraz zwracają uwagę na najnowsze trendy
i modę, do tych, którzy poszukują sprawdzonych rozwiązań na długi
czas.

program: moelkepunto dąb bordolino szary / moelkelinea aubergine supermat

www.moelke.pl

www.moelke.pl

LORY
TE KOdo siebie
pasują

kolor frontu
dominujący

kolor frontu
uzupełniający

kolor blatu

jesion piaskowy
P33F

brown grey
supermat 85

moon dust 38
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Gwarantowana jakość
Współczesne wzornictwo potrzebuje naturalnych akcentów.
W dekoracji wnętrz trend w kierunku naturalności zajmuje ważne miejsce.
W rezultacie po raz kolejny wzrasta zainteresowanie dekorami drewnianymi.
W szczególności popularne są dekory wyglądające autentycznie – nawet
jeżeli jest to materiał drukowany, powinien wyglądać jak wzięty z natury.
Przykładem prawie doskonałej imitacji natury jest dekor jesion piaskowy,
który charakteryzuje się bardzo naturalnym rysunkiem drewna i wpisuje
się bardzo dobrze w obszar jasnych, europejskich struktur drewna. Jego
rysunek wyróżnia się typowymi dla drewna elementami – wyrazistymi
porami i podkreślonym usłojeniem. Autentyczności dodaje mu głęboka
struktura imitująca pory drewna, zarówno na powierzchni frontu, jak i na
obrzeżu. Dekor może być łączony z szeroką paletą wyrazistych akcentów
kolorystycznych, ale również naturalne kolory współgrają doskonale z tym
nowym jesionem.

program: moelkepunto jesion piaskowy / moelkeflorina brown grey supermat

www.moelke.pl
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TE KOLORY
kolor frontu
dominujący

kolor frontu
uzupełniający

kolor blatu

dąb naturalny
brązowy P31F

alabaster
supermat 83

moon dust 38

pasują do siebie
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Komfortowa
funkcjonalność
Dąb naturalny brązowy jest przykładem fascynacji naturą z całą
jej autentycznością. Po zachłyśnięciu się modą na nowoczesne,
wręcz futurystyczne wzornictwo i kolorystykę, delikatne dekory drewniane
zdecydowanie wracają do łask. Doskonałym przykładem jest dąb naturalny
brązowy, gdzie najbardziej naturalne elementy, jak wyraziste pory, pęknięcia
i słoje wykorzystywane są celowo, aby uzyskać niezwykły efekt kontrastu z
gładkimi wzorami meblowymi. Niepowtarzalne wrażenie robi surowy charakter
wzoru. Dekor wydaje sie niedokończony, szorstki, chropowaty. Możemy
zaobserwować wizualne odwzorowanie śladów cięć piły, co nadaje efekt głębi
i autentyczności, podobnie jak struktura imitująca pory drewna, zarówno na
powierzchni laminatu oraz na obrzeżu. Dekor ten wygląda niezwykle zarówno
w połączeniu kontrastowym z wyrazistą kolorystyką nowoczesnych elementów,
jak również ze wzornictwem jak najbardziej naturalnym, np. szarością i
surowością kamieni.

program: moelkelesto dąb naturalny brązowy / moelkelinea alabaster supermat

www.moelke.pl
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TE KOLORY

Klasycznie
i nowocześnie

pasują do siebie

kolor frontu
dominujący

kolor frontu
uzupełniający

kolor blatu

dąb wenge DW

biały połysk 91

european white 43

Klasyczne połączenie białych frontów w wysokim połysku
i białych blatów z fornirem dębowym malowanym na kolor wenge.
Nowoczesny i funkcjonalny układ kuchni z wyspą. Panele okalające
porządkują kompozycje, wydzielając w kuchni wyraźne grupy szafek.

dąb roaten P39F

orzech sorrento P41F

dąb valdivia P40F

Nowością w ofercie są laminaty trójwymiarowe, w których struktura
odpowiada nadrukowi. Dzięki nowoczesnej technologii w cenie laminatu
możemy uzyskać efekt porównywalny z najbardziej ekskluzywną
okleiną naturalną

program: moelkepiano dąb wenge / moelkelinea biały połysk

www.moelke.pl

www.moelke.pl
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RY
KOLOsów
Aktualne trendy wzornicze znajdą Państwo na frontach z laminatu, folii,
akrylu oraz okleiny modyfikowanej dębowej. Wszystkie dostępne w szerokiej
gamie kolorów, pozwalającej na stworzenie atrakcyjnej i modnej kuchni.
Pokazane poniżej folie z powierzchnią supermat to doskonała alternatywa
do lakierów matowych stanowiąca idealny kontrast dla autentycznych
laminatów drewnopodobnych natomiast fornir dębowy dobrze komponuje
się z foliami w połysku.

www.moelke.pl

Zestaw ponad 200 szafek o różnych wymiarach i funkcjach gwarantuje
zaprojektowanie w pełni ergonomicznej kuchni w odpowiednim standardzie.
Fabrycznie zmontowane szafki gwarantują najwyższą jakość mebli
kuchennych.
Biały korpus to tak oczekiwane przez Klientów czyste wnętrze szafek,
a panele w kolorze drzwi lub blatów na widocznych bokach szafek podnoszą
estetykę zestawu, jednocześnie optycznie łącząc grupy szafek w całość.
Do dyspozycji również korpus w kolorze dębu bordolino lub grafitowoszary.

korpu

biały K101

dąb bordolino szary K151

grafitowo szary K102

Dolne szafki wyposażone są w szuflady na trwałych prowadnicach
rolkowych z systemem cichego zamykania. Szare boki szuflad wyglądają
nowocześnie. Dzięki szufladom dostęp do zmagazynowanych we
wnętrzu produktów jest znacznie bardziej przyjazny niż w przypadku półek.
Dożywotnia gwarancja producenta szuflad świadczy o ich trwałości
i wysokiej jakości.
Ekskluzywną opcją są szuflady z pełnym wysuwem i prowadnicą ukrytą
w boku szuflady w kolorze srebrnym.

www.moelke.pl
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Ekologiczne podejście do gospodarki odpadami gwarantują sortowniki
montowane pod zlewozmywakiem, a praktyczne cargo pomieści detergenty i pozwoli rozwiesić ścierki kuchenne.

www.moelke.pl

Metalowy, trwały zawias z systemem cichego zamykania oraz możliwością wypinania frontu bez użycia narzędzi gwarantuje optymalny dostęp
do szafek z drzwiami otwieranymi na bok.

Półka bezpieczna – nie wypadnie podczas transportu oraz użytkowania.
Energooszczędne oświetlenie podszafkowe w technologii LED gwarantuje prawidłowe oświetlenie strefy roboczej na blacie, a estetyczna stalowa obudowa w kształcie trójkąta dobrze konweniuje ze stalowym sprzętem,
uchwytami i cokołami.

Najwyższej jakości podnośniki klapowe z systemem cichego zamykania
z dożywotnią gwarancją producenta to bezszmerowy i lekki ruch nawet
najcięższych frontów. Podnośnik po otwarciu utrzymuje front w stabilnej
pozycji.

www.moelke.pl
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Uchwyty metalowe, jedno- lub dwupunktowe, w wykończeniu stal, chrom
lub satyna dodają kuchni elegancji a jednocześnie zapewniają funkcjonalne
otwieranie i zamykanie.

www.moelke.pl

Blaty grubości 38 mm wykonane są zawsze pod wymiar wg zamówienia,
z wysokiej jakości laminatu i wykończone trwałym obrzeżem dopasowanym
kolorystycznie do laminatu.
Jako opcja występują blaty postforming z nowoczesnym profilem 2x3mm
na krawędzi czołowej.

Szafki dolne wyposażone są w tworzywowe nóżki z możliwością regulacji, które pozwalają niwelować nierówności podłogi. Nóżki są zamaskowane przez trwały, odporny na wilgoć cokół w kolorze stali lub aluminium,
a więc dopasowany do zastosowanego AGD. Możliwość wyboru cokołu wysokości 100 lub 150 mm pozwala dostosować wysokość blatu do wzrostu
użytkownika i zapewnić ergonomiczną pracę.
Salony mebli kuchennych gwarantują projekt w fotorealistycznym programie do wizualizacji, dzięki czemu łatwiej wyobrazić sobie swoją przyszłą
kuchnię.

www.moelke.pl
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kolor frontu

kolor korpusu

kolor blatu

biały supermat 82

dąb bordolino
szary K 151

patina grey 51

TE KOLORY

pasują do siebie

Więcej
niż biel
W ciągu ostatnich kilku lat w projektowaniu mebli i aranżacji wnętrz
dominowała biel. Ważny trend zrównoważonego rozwoju i tęsknota za
naturalną scenerią zrodziły potrzebę zmian w aranżacji wnętrz i ponownie dodanie im żywotności, ciepła i naturalności. Stąd biały, klasyczny
front ramiakowy został skontrastowany w tym projekcie z korpusem dąb
bordolino szary, o rustykalnym, oryginalnym i naturalnym usłojeniu. Te
cechy korpusu eksponują indywidualność, historię i autentyczność, jakże potrzebne do wyrażania radości życia, a w czasach naznaczonych
niepokojami emanują pozytywną energią.

program: moelkeflorina ll biały supermat

www.moelke.pl
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kolor frontu

kolor korpusu

kolor blatu

alabaster
supermat 83

dąb bordolino
szary K 151

patina grey 51

TE KOLORY

pasują do siebie

Bezpieczna
ostoja
W niepewnych czasach szukamy bezpieczeństwa w znanych wartościach. Poszukujemy stabilności, ciepła i ludzkiej atmosfery. W to wyobrażenie wpasowuje się kuchnia
moelkeluna, w której tradycyjne, wręcz rustykalne kształty
frontów, o ciepłym alabastrowym kolorze współgrają formą z satynowymi uchwytami i łączą się z ciekawym blatem
o kamiennym wzorze, który można nie tylko widzieć ale
również poczuć, dzięki naturalnej strukturze. Tradycyjne
lico kryje za sobą nowoczesne i funkcjonalne wnętrze, w
postaci szuflad, carg i zawiasów, które odpowiadają na najnowsze badania w dziedzinie ergonomii pracy w kuchni.

program: moelkeluna alabaster supermat

www.moelke.pl
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Indywidualizm

TE KOLOR

Y
pasują do
siebie
kolor frontu

kolor korpusu

kolor blatu

magnolia P43F

dąb bordolino
szary K151

patina grey 51

Podczas gdy bycie takim samym jak inni staje się coraz
mniej atrakcyjne dla konsumentów, ‘bycie sobą’ ze wszystkimi zaletami i niedostatkami jest bardzo modne. Konsumenci chcą kreować własny styl, decydując o zestawieniach materiałowych i kolorystycznych w produktach, które
wybierają. W świecie wyposażenia wnętrz różne połączenia
często oznaczają kontrasty: purystyczne elementy obok
tych tradycyjnych i nowoczesne obok naturalnych. Przykładem takiego połączenia jest ta kuchnia, w której nowoczesny, trwały, czysty front z akrylu o połysku porównywalnym
tylko z lustrem został zestawiony z naturalnym i wyrazistym
dębem, który kontrastując materiałowo, jednocześnie bardzo dobrze współgra z ciepłym odcieniem magnolii na
frontach. Kuchnia zyskuje wyrazistego charakteru dzięki
dużym, kwadratowym, chromowanym uchwytom.

program: moelkerifflesso magnolia

www.moelke.pl

www.moelke.pl

program: moelkelinea kakao

Natura, która jest ideałem do naśladowania, puryzm, cechujący się
czystą formą oraz prostotą wyrazu, indywidualizm, który podkreśla wyjątkowość i unikatowość oraz trwałość podkreślająca dobrą
jakość to wyznaczniki obecnych trendów w meblarstwie. Można je
znaleźć na zdjęciu kuchni moelkelinea, w której purystyczne fronty
w wysokim połysku zostały połączone z naturalnym dębowym korpusem, przy czym oba elementy zostały utrzymane w ciepłych odcieniach kakaowych. Całość bazuje na trwałych, markowych okuciach,
a system dostępnych szafek i dodatków gwarantuje indywidualne podejście do projektu.

www.funkcjonalnakuchnia.pl

www.moelke.pl

Szynaka Meble Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn
tel. sprzedaż: +48 68 347 56 30
tel. marketing: +48 68 347 56 26
e-mail: moelke@moelke.pl

