
Noblessa uudistaa kodin perinteisen huonejaon

Muunneltavuus ja perinteisten huonerajojen rikkominen on yksi tämän vuoden sisustustrendeistä. Noblessan uu-
tuusmallisto esittelee monipuoliset kaapistojen runkoratkaisut sekä jatkettavat hyllyjärjestelmät, joilla voit koota 
ja yhdistellä unelmiesi kodin!

”Enemmän kuin keittiö” -teema laajentaa Noblessan valikoiman keittiöiden lisäksi kylpyhuoneeseen, olohuonee-
seen ja kodinhoitohuoneeseen. XL-mitoitetut seinä- ja alakaapit tuovat kymmenen prosenttia enemmän säilytys-
tilaa ja reilusti lisää käyttömukavuutta, ergonomiaa ja monipuolisia suunnittelumahdollisuuksia.

Noblessan malliston yhtenäiset runkoratkaisut ja ovivärit luovat kotiin saumattoman sisustuksen, joka murtaa 
perinteiset huonerajat. Keittiö saa nyt vapaasti jatkua olohuoneen puolelle, ja kodinhoitohuone on sekalaisten 
tavaroiden säilytyspaikan sijaan arkea helpottava kotitöiden keskus. Noblessan valikoimassa on yli 2800 erilaista 
kaappimallia, joten yksilöllisen sisustuksen suunnittelu on vain mielikuvituksesta kiinni!

Noblessan vuoden 2019 keittiömallisto on jaettu kolmen teeman alle: skandinaaviset, modernit, maalaisromant-
tiset keittiöt. Uudet, harmaat trendisävyt haastavat tänä vuonna suomalaisten suosimat kokovalkoiset keittiöt. 
Kaappikuosit ihastuttavat nyt liuskekiven, satiininharmaan ja teräksen sävyissä.

Valvottua ja kestävää laatua

Kodin ekologisuus on suomalaisille tärkeä arvo. Noblessa kannustaa kohti kestävämpää elämäntapaa ekotehok-
kailla kodinkoneillaan. Laitteissa on paljon energiaa säästäviä ominaisuuksia, kuten kylmälaitteiden automaatti-
nen sulatustoiminto tai ruuan pikalämmitystoiminto. Pesukoneissa ekologisuus korostuu vettä ja energiaa säästä-
vissä pesuohjelmissa. Myös kodinkoneiden toimitus osana keittiöpakettia on hiilijalanjäljeltään järkevä ratkaisu. 
Noblessan omat kodinkonemerkit täyttävät suomalaiset turvallisuusvaatimukset ja laitteiden huolto tapahtuu 
Suomessa.

Tampereella Noblessa-mallistoa myy Keittiökauppa Kylväjä. Kauppias Taina Kylväjä listaa suosituimmiksi keit-
tiötrendeiksi mustan värin, betonikuosit sekä vetimettömän Line N -keittiön. Teolliseen tunnelmaan mieltyneille 
sopii keittiökaappien Inox-ovimalli harjatulla teräskuosilla. Se on esillä myös Noblessan messuosastolla. Teollinen 
tyyli pehmentyy taustavalaistuilla Backlight-yrttihyllyköillä, jotka tuovat vihreyttä ja elävyyttä metallinväriseen 
keittiöön.

- Viimeistellyt keittiöt ovat Noblessan todellinen kilpailuvaltti. Malliston yksityiskohdat, kuten taustavalais-
tut hyllyköt ja tiskialtaiden huullosupotukset ovat nerokkaita ratkaisuja. Odotan myös innolla uutuusmal-
liston erilaisia säilytysratkaisuja, jotka tuovat näppärästi lisätilaa pieniinkin huoneisiin.

Nobilia-Werken omassa testilaboratoriossa Saksassa kehitetään ja valvotaan jatkuvasti Noblessan tuotteiden laa-
tua. Laboratoriossa kalusteiden runkorakenteille ja pintamateriaaleille tehdään erilaisia rasitustestejä ja kosteus-
altistuksia. Jokainen kaluste, hela tai muu komponentti testataan monivaiheisella menetelmällä kestävyysrajana 
15 vuoden vähimmäiselinkaari. Tulosten perusteella valmistetaan kestäviä ja laadukkaita tuotteita, joista on iloa 
asiakkaille vuosiksi eteenpäin.

Noblessa-keittiöiden valmistajana on saksalainen perheyritys nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co KG. Laatukeittiöt  
valmistetaan 74 vuoden perinteellä Euroopan suurimmalla keittiötehtaalla Saksassa huippumodernia automaatiota hyödyn-
täen. Suomeen Noblessa-ketju laajeni vuonna 2011. Nykyisin yli 140 suomalaista työllistävällä Noblessalla on jo 33 itsenäis-
ten kauppiaiden pyörittämää myymälää Espoosta Rovaniemelle saakka. Lisätietoja: www.noblessakeittiot.fi
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