
multe altele

partener KüchenTreff 15 x în România și 350 x în Europa

Vizitează-ne la: www.kuechentreff.ro
        Kuechentreff România

CHICINETĂ MODERNĂ 
CCA 280 CM
fronturi gri mătăsos / imitaţie de stejar Ontario, blat de lucru imitaţie de stejar Ontario

TOTUL INCLUS: cuptor electric încorporat cu front din oţel inoxidabil OUC2N001X, plită vitroceramică EH9610XHN, hotă din oţel inoxidabil 
Faber EASY PBXA60, frigider cu congelator încorporat B1751, mașină de spălat vase parţial integrată DSN1420XPN, dulap suspendat cu ușă cu 
ridicare prin pliere, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

Clasa de 
efi cienţă 

energetică

A+

Clasa de 
efi cienţă 

energetică

A+
Clasa de 
efi cienţă 

energetică

A

BUCATARII DE VIS LA˘ ˘

PRETURI IMBATABILE‚

CHICINETĂ MODERNĂ 
CCA 280 CM
fronturi gri mătăsos / imitaţie de stejar Ontario, blat de lucru imitaţie de stejar Ontario

TOTUL INCLUS:
frigider cu congelator încorporat

ridicare prin pliere, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

CHICINETĂ MODERNĂ 
CCA 280 CM
fronturi gri mătăsos / imitaţie de stejar Ontario, blat de lucru imitaţie de stejar Ontario

TOTUL INCLUS:
Faber EASY PBXA60, frigider cu congelator încorporat
ridicare prin pliere, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

BUCATARII˘ ˘
SI¸

8
variante de fronturi 

disponibile!

la acelasi pre
t¸ ¸

Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸

8̧.991lei

MAI MICĂ SAU MAI MARE

Nicio problema�!
�ˆ



LAMINAT LĂCUIT

LUCIU 
INTENS

partener

KüchenTreff 15 x în România și 350 x în Europa

BUCĂTĂRIE DESCHISĂ ÎN CULORI DESCHISE 

CCA 180/240/197 X 70 CM
front alb mat, blat de lucru imitaţie de stejar provensal

TOTUL INCLUS: 
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil LHN1111X, plită vitroceramică LES6001F, hotă mascată Elica ELITE1460, 

frigider cu congelator încorporat LK0843, mașină de spălat vase complet integrată LV1525, dulapuri suspendate 

cu uși segmentate din sticlă, zonă de luat masa, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

BUCĂTĂRIE MODERNĂ PE COLŢ CCA 265 X 24   5/120 CM

front imitaţie de pin Nautic, blat de lucru gri închis

TOTUL INCLUS: 
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil JH11AC50, plită vitroceramică JE36DH52, 

hotă mascată JD36AW51, frigider cu congelator încorporat JC20GB20, mașină de  spălat 

vase complet integrată JS04VN94, dulapuri suspendate cu uși 

segmentate din sticlă, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

BUCĂTĂRIE CU ZONĂ DE GĂTIT TIP INSULĂ 

CCA 120 X 224/100 CM
front alb cu luciu intens, blat de lucru imitaţie de stejar Virginia

TOTUL INCLUS: 
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil LBN1110X, plită vitroceramică LAS6100F, 

hotă tip insulă din oţel inoxidabil/sticlă Faber NICE ISOLA XA90, frigider cu congelator încorporat LK0843, mașină de spălat vase complet integrată LV1525, 

sertare frontale, dulapuri suspendate cu uși segmentate din sticlă, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

BUCĂTĂRIE MODERNĂ CU ZONĂ DE LUAT MASA 
CCA 270/150/240 X 80 CM
fronturi în laminat lăcuit, gri mătăsos cu luciu intens / imitaţie de stejar Gladstone, 
blat de lucru imitaţie de stejar Gladstone

TOTUL INCLUS: 
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil PBN13000X, plită vitroceramică PAS6100E, hotă tip insulă din oţel inoxidabil/sticlă  Elica TRIBE INSEL,  frigider cu congelator încorporat PK0843, mașină de spălat 
vase complet integrată PV1545, sertare mari, dulapuri suspendate cu clapă basculantă cu segmente din sticlă, dulap de vase, zonă    de luat masa, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil
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5
variante de fronturi 
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MAI MICĂ SAU MAI MARE

Nicio problema�!
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MAI MICĂ SAU MAI MARE
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MAI MICĂ SAU MAI MARE
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Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸

19.791lei
Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸Pret promotionalPret promotional15.741lei

Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸Pret promotionalPret promotional14.841lei

Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸Pret promotionalPret promotionalPret promotional13.491lei

+++ OFERTA PROMOTIONALA +++ OFERTA PROMOTIONALA +++˘˘˘˘ ‚‚+++ OFERTA PROMOTIONALA +++ OFERTA PROMOTIONALA +++˘˘˘˘ ‚‚

BUCĂTĂRIE MODERNĂ CU ZONĂ DE LUAT MASA 
CCA 270/150/240 X 80 CM
fronturi în laminat lăcuit, gri mătăsos cu luciu intens / imitaţie de stejar Gladstone, 
blat de lucru imitaţie de stejar Gladstone

TOTUL INCLUS:TOTUL INCLUS:
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil
vase complet integrată

+++ OFERTA PROMOTIONALA +++ OFERTA PROMOTIONALA +++ OFERTA PROMOTIONALĂ˘ ‚

BUCĂTĂRIE DESCHISĂ ȘIC CCA 120/275 CM

fronturi alb Premium / imitaţie de pin Montana, blat de lucru imitaţie de pin Montana

TOTUL INCLUS: 
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil JB13AC50, plită vitroceramică JR36DK52, 

hotă stilizată din oțel inoxidabil/sticlă Airforce F134N-90BK, frigider încorporat JC30KB20, mașină de spălat vase complet integrată JS04VN94, 

dulapuri suspendate cu uși segmentate din sticlă, sertare frontale, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil
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Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸Pret promotionalPret promotional16.191lei

GERMANĂ LA PREŢURI AVANTAJOASE!  

VIZITEAZĂ SHOWROOMURILE

BUCĂTĂRII DE CALITATE

NOASTRE!

GERMANĂ LA PREŢURI AVANTAJOASE!  

VIZITEAZĂ SHOWROOMURILE

BUCĂTĂRII DE CALITATE

NOASTRE!

BUCĂTĂRIE CU ZONĂ DE LUAT MASA 

CCA 185 X 325/120 CM
front alb mat, blat de lucru imitaţie de stejar cenușiu

TOTUL INCLUS: 
cuptor încorporat cu front din oţel inoxidabil LHN1311X, plită vitroceramică LES6001F, 

hotă din oţel inoxidabil Elica VEGA 60IX, frigider cu congelator LK0843, mașină de spălat vase complet integrată LV1525, sertare frontale, 

dulap suspendat cu uși segmentate din sticlă, zonă de luat masa, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil
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Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸Pret promotionalPret promotional13.491lei
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A+

LAMINAT LĂCUIT

LUCIU 
INTENS

partener KüchenTreff 15 x în România și 350 x în Europa

KüchenTreff Baia Mare
Bulevardul Independenţei 136
430071 Baia Mare
România
Telefon: 0262 349113
Telefon: 0723 509921
E-mail: mamut_srl@yahoo.com
Internet: http://www.bucatariinobilia.com.ro/

KüchenTreff Satu Mare
Strada Careiului 67
440157 Satu Mare
România
Telefon: 0361 401198
Telefon: 0753 119948
E-mail: nobilia.satan@gmail.com
Internet: http://www.bucatarie-nobilia.ro/

KüchenTreff Brașov
Bulevardul 15 Noiembrie 50A
500096 Brașov
România
Telefon: 0721 212952
E-mail: offi ce.brasov@nobiliaharghita.ro
Internet: http://bucatarii-nobiliabv.ro/

KüchenTreff Miercurea Ciuc
Strada Kossuth Lajos 43
530142 Miercurea Ciuc
România
Telefon: 0760 789945
E-mail: offi ce@nobiliaharghita.ro
Internet: http://nobiliaharghita.ro/

KüchenTreff Târgu Mureș
Strada Revoluţiei 1
540043 Târgu Mureș
România
Telefon: 0730 402626
E-mail: offi ce@mielestoremures.ro
Internet: http://www.bucatarii-nobilia.ro/

KüchenTreff Sibiu
Strada Școala de Înot 22
585878 Sibiu
România
Telefon: 0752 641078
Telefon: 0722 437350
E-mail: offi ce@nobiliasibiu.ro
Internet: http://nobiliasibiu.ro/

KüchenTreff Focșani
Bulevardul Independenţei 28
620015 Focșani
România
Telefon: 0744 611959
Telefon: 0751 127720
E-mail: nobiliafocsanibucatarii@yahoo.ro
Internet: http://bucatarii-nobilia.store.ro/

KüchenTreff Iași
Șoseaua Păcurari 121
În interiorul ERA Shopping Park
700545 Iași
România
Telefon: 0332 435 883
Telefon: 0748114122
E-mail: iasi@nobiliadesign.ro
Internet: http://nobiliadesign.ro/

KüchenTreff Suceava
Calea Unirii 27B
În interiorul Shopping City Suceava
720166 Suceava
România
Telefon: 0330 803 678
Telefon: 0758115441
E-mail: suceava@nobiliadesign.ro
Internet: http://nobiliadesign.ro/

KüchenTreff Tecuci
Strada Unirii 29
805300 Tecuci
România
Telefon: 0236 820244
Telefon: 0751 127721
E-mail: nobiliatecucibucatarii@yahoo.ro
Internet: http://bucatarii-nobilia.store.ro/

KüchenTreff Ploiești
Strada Gheorghe Doja 236
100164 Ploiești
România
Telefon: 0244 516464
Telefon: 0720 722228
E-mail: contact@artsani.ro
Internet: https://www.facebook.com/nobilia.ploiesti/

KüchenTreff Drobeta Turnu Severin
Strada Topolniţei 8
220214 Drobeta Turnu Severin
România
Telefon: 0352 405120
Telefon: 0757 132091
E-mail: mistral.severin@yahoo.ro
Internet: http://www.mobilagermania.com/

KüchenTreff Timișoara
Strada Divizia 9 Cavalerie 2A
Complex comercial Kapa, Et. 1
300265 Timișoara
România
Telefon: 0749 777208
E-mail: mistral.timisoara@yahoo.ro
Internet: http://www.mobilagermania.com/

KüchenTreff Cluj-Napoca
Calea Turzii 162-168
400495 Cluj-Napoca
România
Telefon: 0786 183660
E-mail: cluj@bucatarii-nobilia.ro
Internet: http://www.bucatarii-nobilia.ro/

KüchenTreff Bistriţa
Strada Viilor 10 – Interior magazin Biasicom, et.1
420129 Bistriţa
România
Telefon: 0263 230592
Telefon: 0731 800220
E-mail: contact@bucatarii-nobilia.ro
Internet: http://www.bucatarii-nobilia.ro/

KüchenTreff 15 x în România și 350 x în Europa
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BUCĂTĂRIE DESCHISĂ MODERNĂ CCA 153/300 CM
fronturi în laminat lăcuit, roșu cu luciu intens / alb cu luciu intens, 
blat de lucru imitaţie de pin Montana canturi blat de lucru gri ardezie

TOTUL INCLUS: 
cuptor electric încorporat cu front din oţel inoxidabil OUC2N001X, 
plită vitroceramică EH9610XHN, hotă mascată Elica ELITE1460, frigider cu congelator încorporat B1751, mașină de spălat 
vase complet integrată DIN14210, Bar pentru luat masa, chiuvetă încastrată din oţel inoxidabil

Clasa de 
efi cienţă 

energetică

A
Clasa de 
efi cienţă 

energetică

A+

BUCĂTĂRIE DESCHISĂ MODERNĂ CCA 153/300 CM
fronturi în laminat lăcuit, roșu cu luciu intens / alb cu luciu intens, 
blat de lucru imitaţie de pin Montana canturi blat de lucru gri ardezie

TOTUL INCLUS:
cuptor electric încorporat cu front din oţel inoxidabil
plită vitroceramică EH9610XHN

vase complet integrată

Clasa de Clasa de 
efi cienţă 

energetică

A+A+A+A+
energetică

A+
energetică

BUCATARII˘ ˘
5

variante de fronturi 
disponibile!
la acelasi pret¸ ¸

MAI MICĂ SAU MAI MARE

Nicio problema�!
�ˆ

Pret promotional
Livrarea și montajul sunt disponibile contra unui preț promoțional

¸¸

14.391lei

multe alteleSI
+̧++ OFERTA PROMOTIONALA +++ OFERTA PROMOTIONALA +++˘˘˘˘ ‚‚

Service 100% KüchenTreff**                                      Întotdeauna fi abil!

PLANIFICARE 3D

5 ANI GARANŢIE

MĂSURĂTORI LA 
FAŢA LOCULUI

CURĂŢAREA & 
ELIMINAREA

CALITATE 
PERFECTĂ

LIVRARE LA TIMP

PREŢ FIX 
KÜCHENTREFF

INSPECŢIA 
BUCĂTĂRIEI

CONSILIERE 
INDIVIDUALĂ

CONSILIERE 
PENTRU FINANŢARE

MONTAJ 
PROFESIONAL

** parţial fără preţ adiţional


