
małe wnętrze, wielkie możliwości
32,5m2



32,5m2
projekt

Jesteśmy polską marką działającą na rynku akcesoriów me-
blowych od prawie czterech dekad. W tym czasie stworzyli-
śmy wiele praktycznych i funkcjonalnych produktów, które 
rozwiązały dziesiątki problemów z organizacją przestrzeni do 
przechowywania przy równoczesnym zachowaniu dbałości o 
estetykę i design.

Projektujemy i produkujemy w Polsce, inspirując się aktualny-
mi i nadchodzącymi trendami w aranżacji wnętrz. Style życia, 
które mają odbicie w sposobie urządzania mieszkań stawiają 
przed nami wyzwania, aby dopasować ofertę bogatą w pro-
dukty najwyższej jakości i zaspokajające różne gusty.

Nomet pomaga znaleźć czas i przestrzeń na to co ważne, czyli 
przyjemne i praktyczne życie. Nasze gotowe pomysły jak za-
aranżować swoje prywatne otoczenie pozwolą na realizację 
indywidualnych rozwiązań tak, aby cieszyć się nim każdego 
dnia.

www.nomet.pl

O katalogu

Aktualnie obserwujemy, że coraz popular-
niejsze stają się małe mieszkania. Z marką 
Nomet dowiesz się, jak wydobyć z każdego 
metra kwadratowego niewielkiej przestrze-
ni maksimum możliwości. Prezentujemy 
gotowe rozwiązania, które można w całości 
przenieść do swojego nowego mieszkania 
lub przy ich pomocy dokonać zdumiewającej 
metamorfozy obecnego. Dzięki nim urzą-
dzisz każdą niewielką kuchnię, łazienkę, biu-
ro i przedpokój w modnym, minimalistycz-
nym stylu.

Nasza oferta dedykowana standardowym, 
niewielkim przestrzeniom obejmuje m.in. ko-
sze cargo do kuchni, akcesoria do garderoby, 
organizery, wieszaki i akcesoria łazienkowe. 
Decydując się na nasze produkty otrzymu-
jesz gotowy przepis na oryginalne zaaran-
żowanie wnęk, szafek i innych zakamarków 
niewidocznych na pierwszy rzut oka. Nomet 
wyręczy Cię nie tylko w kwestii aranżacji 
przestrzeni do przechowywania, ale pod-
sunie także kilka sprawdzonych pomysłów 
na zastosowanie elementów dekoracyjnych 
ścian czy mebli.

Wspólnie urządzimy Twoje  
wymarzone cztery kąty



...gotowe rozwiązania, które możesz w całości  
przenieść do swojego mieszkania

przedpokój

łazienka

kuchnia

salon

miejsce pracy

sypialnia

akcesoria

32,5m2



2,7m2
przedpokój

Przedpokój to pomieszcze-
nie, które pełni wiele ważnych 
funkcji. Tutaj przechowujemy 
całoroczną garderobę, buty,  
a także sprzęty gospodarcze. 
Potrzebujemy więc uniwer-
salnej szafy, która pomieści 
wszystkie nasze rzeczy i da nam 
do nich swobodny dostęp.
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organizer szafki gospodarczejakcesoria garderobiane
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system Rona

Praktycznie urządzona łazienka to 
sposób na udany początek dnia. 
Poranne przygotowania to czysta 
przyjemność, gdy do dyspozycji 
ma się mnóstwo miejsca na ko-
smetyki i akcesoria do pielęgnacji.
Indywidualnie skonfigurowany ze- 
staw półek i schowków pozwoli 
mieć wszystko na wyciągnięcie 
ręki. 

4,5m2
łazienka
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system Rona

stelaż po umywalkę Nesto

półka prosta Rona
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4,8m2
kuchnia
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W dobrze zaprojektowanej otwar-
tej kuchni odnajdzie się każdy, 
niezależnie od stylu gotowania. 
Kuchnia stanie się ergonomiczna, 
wygodna i nowoczesna dzięki wy-
posażeniu w niezawodne systemy 
carg zapewniających łatwy dostęp 
do przechowywanych produktów 
i optymalne wykorzystanie prze-
strzeni w zabudowie kuchennej. 



kosz cargo Magic komfort z półką boxkosz cargo Maxi z półką box
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kosz cargo Maxi wąski z mocowaniem bocznym z półką box uchwyt Apro

www.nomet.pl



kosz cargo Mini z mocowaniem bocznym z półką box  ociekarka
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7,5m2 salon
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Popularnym rozwiązaniem jest 
połączenie salonu z aneksem ku-
chennym. Dzięki temu zyskujemy 
więcej przestrzeni i miejsca, które 
możemy pomysłowo wykorzystać, 
aby nasz pokój dzienny stał się 
bardziej wygodny i funkcjonalny.



nogi stolika kawowego Pratopołki metalowe Verso
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2,5m2 miejsce pracy
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Nawet w niewielkim mieszka-
niu można zaaranżować zaciszne 
miejsce do pracy lub nauki. Naj-
prościej stworzyć je za pomocą 
ścianki działowej, która odseparu-
je strefę skupienia od strefy relak-
su. W ten sposób powstanie prze-
strzeń sprzyjająca owocnej pracy.



magnetic wall
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3,4m2 sypialnia
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Przytulna sypialnia to gwarant 
spokojnego snu. Dobrym rozwią-
zaniem jest zastosowanie ażuro-
wych paneli, które oddzielą in-
tymną strefę od reszty przestrzeni 
i jednocześnie nie ograniczą do-
stępu do światła.



uchwyt Lagouchwyt Lago
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akcesoria klamki
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klamka Nesoklamka Elara



wieszak, uchwyty
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wieszak Torn uchwyt Torn uchwyt Torn

uchwyt Torn
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NOMET Sp. z o.o.
ul. Kanałowa 40/42
87-100 Toruń
Poland

www.facebook.com/nometpoland

www.sklep.nomet.pl

www.instagram.com/inspiracjenomet


