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Soraya
Sodobna. Prostorna. Elegantna.
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TUKAJ SE 
ZAČNE VSE 
LEPO
Kuhinja je središče doma in tako tudi središče našega 
osebnega sveta. Pomembno je, da skozi njo potujemo 
svobodno in da se v njej vedno počutimo udobno. Tako kot 
se lahko počutimo samo doma. Kuhinje GORENJE vam v 
tem smislu ponujajo enkratno izkušnjo. 

V njih je vse nepotrebno elegantno skrito, vse koristno 
pa premišljeno razvrščeno. Narejene so iz kakovostnih 
materialov in v skladu z najsodobnejšimi načeli varovanja 
okolja. Z njimi bo vaše življenje pridobilo zvestega partnerja 
v skrbi za odlično počutje.

Dovršeno oblikovanje.

Prilagodljiva funkcionalnost.

Dolgotrajna kakovost.
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Fantasia Fortuna

Vita
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NAREDITE
PO SVOJE

Različnih barv in površinskih obdelav
Ste posebni in to naj odraža tudi vaša kuhinja. Imate želje in potrebe in vaša kuhinja jih bo morala uresničiti vsak 
dan, večkrat na dan. Kuhinje GORENJE v sebi zato združujejo širok nabor idej za zadovoljno bivanje. Modularna 
zasnova omogoča optimalen izkoristek vašega prostora. Prilagodljivost elementov, bogastvo barv, širina 
materialov in množica elementov pa vam pomagajo oblikovati prostor, ki bo kar najbolje odražal vašo zgodbo.

3 linije
18 modelov
308 različnih barv in 
površinskih obdelav

Izbira
21 delovnih plošč
6 materialov
8 steklenih stenskih oblog

Prilagodljivost
350+ elementov
60+ različnih dodatkov
48 ročajev

Uporabnost
5 let garancije za okovje
2 leti garancije za leseni del
Tehnološko izpopolnjeni 
postopki izdelave

Kakovost
3 višine podnožja
4 višine visečih elementov
3 višine podstavnih elementov
3 višine omar

Funkcionalnost
Vidne stranice korpusov iveral 
mat in sijaj. Brezplačno.
Okovje Blum. Brezplačno.
Mehko zapiranje. Brezplačno.
Podnožje v barvi robnika. Brezplačno.

Skrbnost

Fortuna
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MODERN
DRUŽINA PRIHODNOSTI. PREPROSTO PRAKTIČNO.

CLASSIC
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Družina prihodnosti
Linija MODERN je prilagojena potrebam današnjega načina bivanja. 
Samozavestne oblike in sveže barve pomagajo sooblikovati sodobno 
življenjsko okolje. Linija izraža veselje do življenja in je rojena za to, da 
prevzame osrednjo vlogo v vsakem domu. 

MODERN

RUSTIC
OBLIKA BREZ ČASA.
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LIBRA modern
Dekor / barva: naravni hrast, antracit in beli beton
Material: furnir, lak sijaj
Vrata: debeline 19 mm, lakirane z zaokroženim robom 3 mm in 
brez radija in frunirane brez radija
Posebnost: ročaji integrirani v vrata, čiste in enostavne oblike 
elementov z veliko uporabno vrednostjo

SVETOVNA PRODAJNA 
USPEŠNICA
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Kuhinja je primerna za vse, ki iščejo gladke, čiste linije pohištva, ki sledijo 
minimalističnim smernicam modernega bivalnega prostora. Krasi jo velika 
uporabna vrednost. 

Vrata brez ročajev bodo navdušile vse, ki ljubijo velike površine. Na voljo 
so v številnih barvnih različicah.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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MAXIMA modern
Dekor / barva: kašmir / antik hrast 
Material: mat iveral
Vrata: debeline 18 mm z robnim trakom ABS v barvi vrat
Posebnost: moderno oblikovan ročaj na robu vrat
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Velike barvite površine in lepo izpeljane lesene dekoracije napolnijo 
prostor z doživetjem narave. Značilno oblikovan ročaj je umeščen v vrata 
in omogoča priročno ter udobno vsakodnevno uporabo.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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Dekor / barva: bela, antracitna in antik hrast
Material: akril in mat iveral 
Vrata: debeline 18 mm z robnim trakom ABS v barvi vrat
Posebnost: moderno oblikovan ročaj po celotni dolžini 
roba vrat

SORAYA modern
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Sveža belina in preproste linije bodo poudarile 
prostornost vaše kuhinje. Ročaji so vgrajeni v vrata 
elegantno kot vtisnjene forme, ki še dodatno poudari 
sodoben značaj kuhinje.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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NELLA modern
Dekor / barva: vanilija, temni oreh
Material: iveral
Vrata: debeline 18 mm z robnim trakom ABS v barvi vrat
Posebnost: vgrajen moderni ročaj preproste linije po širini vrat v dveh
različicah
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Kuhinja združuje dve obliki, čisto površino v barvi vanilije in temnejšo z 
vzorcem oreha. Skupaj ji dajeta popoln izgled. Njeni vgrajeni moderni, 
preprosti in uporabni ročaji vse skupaj samo še poudarijo.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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312 BARVNIH 
ODTENKOV
Vsem, ki želite poudariti svojo kreativnost, ponuja 
GORENJE priložnost, da si kuhinji Delta ali Fortuna iz 
segmenta Modern izberete v čisto svojem odtenku. Izbirate 
lahko med vsemi barvnimi odtenki iz RAL-ove lestvice. 
Kateri izmed 312 bavnih odtenkov je vaš najljubši?
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DELTA
Svoj sodobni način življenja lahko izrazite 
z bleščečo in elegantno črno-belo barvno 

kombinacijo. Ali pa si izberete svojo. Kuhinja bo 
izpolnila vaša visoka pričakovanja in poudarila 

vašo osebnost.
312 
ODTENKOV 
BARVE
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FORTUNA
Vsaka barva iz široke palete v mat ali sijajni 
izvedbi, ki si jo boste izbrali, se bo odlično 
skladala z zaobljenimi linijami elementov.
Kuhinja bo dala krila vaši kreativnosti.

312 
ODTENKOV 

BARVE

KUHINJA BREZ ROČAJEV, 
ODPIRANJE NA DOTIK!
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ISA
Naj vaša kuhinja postane prostor kreativnosti in 
elegance, ki združuje različne materiale v moderne 
oblike bivanja.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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REA
Kuhinja hrabro združuje skrbno izbrane barvne tone, 
mehkobo kovine, lahkotnost stekla ter toplino lesa. Izrazite 
svoj občutek za klasično zgodbo s sodobno interpretacijo.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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SELENA
Odtenki vanilije in lesa dajejo

kuhinji izredno topel značaj. Preprosta vrata 
in elegantni ročaji še dodatno poudarijo njen 

sodoben značaj. 

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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NOLA
Preproste in elegantne poteze, ki jih poudarja kombinacija belih in temnih površin, dajejo kuhinji močan značaj.

NOLA 2C
Značaj kuhinje lahko še dodatno izrazite z dvobarvnim 
stranskim trakom, ki daje videz stekla. 

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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ALEA
S povezovanjem kuhinje, jedilnice in ostalih dnevnih 

prostorov boste podrli meje in ustvarili univerzalen ter 
svoboden življenjski prostor za vso družino.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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FANTASIA
Očarljiv videz kuhinje izvira iz posebnega detajla 
na vratih, ki daje kuhinji bogat in prestižen pečat. 
Ne manjka pa ji tudi domačnosti zaradi topline, ki 
jo oddaja les.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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MODERN
DRUŽINA PRIHODNOSTI. PREPROSTO PRAKTIČNO.

CLASSIC
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CLASSIC
Preprosto praktično. 
Življenje v najvišji prestavi zahteva preproste in učinkovite rešitve. Zato 
je linija CLASSIC dragocen življenjski sopotnik, saj ponuja praktične 
odgovore na vse ključne potrebe življenja v dvojini ali družini.

RUSTIC
OBLIKA BREZ ČASA.
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Dekor / barva: sivi hrast in magnolija
Material: mat iveral 
Vrata: debeline 18 mm z robnim trakom ABS v barvi vrat. Vrata 
so v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče. Smer teksture 
polnila poteka vedno vodoravno

LIVIA classic
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Preprosta in eleganrtna vrata s pridihom čvrstega lesa in poudarjenim 
okvirjem tvorijo eleganten masiven in videz. Kuhinja je zasnovana tako, 
da se zlahka odpre in podaljša v dnevno sobo ter ustvari nov, prijeten 
skupni prostor.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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VITA
Odtenki orehovega lesa bodo s svojo razkošno strukturo 
navdušili še tako zahteven okus. Prostorna kuhinja lahko 

neopazno preide v elegantno jedilnico. 

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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AIDA
Nežna barva vanilije in čvrsta oblika, navdihnjena s sedanjost 
z odsevi preteklosti ter steklenimi površinami, bo navdušila 
ljubitelje starinskega izgleda.  

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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MODERN
DRUŽINA PRIHODNOSTI. PREPROSTO PRAKTIČNO.

CLASSIC
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Oblika brez časa
Nekatere oblike in izbire bodo vedno zanimive. Linija RUSTIC ponuja 
večne teme v sodobni preobleki in pripravljene za izzive sodobnega 
vsakdana. Linija izraža spoštovanje do tradicije dobrega oblikovanja in 
hkrati predstavlja nabor enkratnih rešitev za udobno življenje.

RUSTIC

RUSTIC
OBLIKA BREZ ČASA.
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Dekor / barva: ščetkani grafi tni jesen in ščetkani beli jesen
Material: masiva in furnir
Vrata: debelina 19 mm z masivnim okvirjem in furniranim 
polnilom

VERONA rustic
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Kuhinja čudovitega starinskega izgleda s pridihom sodobnosti je vse, 
kar zahteva brezčasna lepota. Unikatni elipsasti ročaji v kombinaciji 
s skrbno izbranimi barvami ustvarjajo harmoničen izgled in dajejo 
vašemu domu poseben značaj.   

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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OMNIA
Hrast in bela barva dajeta kuhinji plemenit pridih,

ki sporoča predanost visoki kakovosti bivanja in budi 
spomine preteklosti v vsej njihovi lepoti.

VELIK NABOR MATERIALOV IN BARV
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DNEVNA SOBA, 
PROSTOR BREZ 

OMEJITEV.
Združevanje prostorov v enega poveže družino in omogoči 

bolj polno življenje, kjub pastem modernega časa. 

NOVO V PONUDBI
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Hiter življenski tempo in pomanjkanje časa narekujeta 
tudi ureditev dnevnih bivalnih prostorov. Ta je odprta, 
brez zidov. To omogoča družinskim članom nemoteno 
komunikacijo v času, ki ga preživijo skupaj doma, kljub 
opravljanju različnih opravil. Tako je dnevna soba postala 
še bolj osrednji prostor bivanja, v katerem preživimo veliko 
časa. Da se bomo v njej lahko sprostili in pozabili na skrbi, 
ki nam jih je prinesel dan, mora biti urejena po našem 
okusu in željah. Tako bo tudi kakovost našega življenja 
višja.
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POSTAVITE SE 
V SREDIŠČE 

POZORNOSTI.
Kuhinje GORENJE obljubljajo odlično uporabniško 

izkušnjo. Oblikovane in izdelane so bile z mislijo na to, da 
bo življenje z njimi kar se da udobno. Materiali so bili izbrani 
tako, da trajajo dolgo. Funkcionalni elementi so bili izdelani 

tako, da dobro služijo in nenehno prijetno presenečajo.
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UDOBJE GIBANJA IN 
SVOBODA OBLIKOVANJA
Sistemi dvižnih vrat

Poklopna dvižna vrata

Enodelna sprednja vrata se pri odpiranju pomaknejo nad omaro, 
z vgrajeno tehnologijo BLUEMOTION pa se zapirajo tiho in 
nežno.

Nihajna dvižna vrata

Sprednja vrata pri odpiranju zanihajo nad omaro in vam 
omogočijo neoviran dostop do notranjosti omare. 

Dvodelna dvižna vrata

Dvodelna sprednja vrata se pri odpiranju zložijo, tako da bo vaša 
glava varna pred udarci.
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NEŽNO IN TIHO ZAPIRANJE 
PREDALOV
BLUMOTION

BLUMOTION: lahkotno in tiho zapiranje.

S sistemom BLUMOTION se pohištvo zapira nežno in tiho, ne glede na silo zapiranja ali izvleka ter 
težo dvižnih vratic, vrat. Funkcija je vdelana v okovja dvižnih vrat, odmične spone ter sisteme Box in 
sisteme vodil. Tako boste svoje omare odpirali brez napora in nadležnega hrupa.
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PREDALNIKI PO VAŠI MERI
TANDEBOX

Tandembox je preverjen visokokakovostni sistem vodil in 
predalnikov iz kovine, ki omogoča odpiranje predalnikov brez 
napora ali hrupnega loputanja. Sistem poveča stabilnost 
predalnikov in sistemom blaženja Blumotion omogoča skoraj 
neslišno zapiranje. 

Predalnik postane s sistemom Tandembox peresno lahek. 
Plastični valji z nizko stopnjo obrabe poskrbijo za lahkoten tek in 
dinamično obremenitev pri 30 kg, 50 kg ali 65 kg. 

Sistem vam bo celotno življenjsko dobo pohištva. Sistem je 
testiran pri polni obremenitvi predalnikov v laboratorijih, tako da 
jih odprejo in zaprejo do 100.000-krat.
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VSE, KAR POTREBUJETE
Praktičen sistem notranje razdelitve ORGA LINE

PO VAŠEM OKUSU
Izberite si obliko stranice

Možnost dokupa steklene stranice. Možnost dokupa polne stranice.Osnovna različica s prazno stranico.

Visoki predal s sistemom prekatov.Predal z razdelilnim sistemom za jedilni pribor. Nosilec krožnikov v predalu - en nosilec za do 12 krožnikov.
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Popolna rešitev za pohištvo brez ročajev. Udobna rešitev za pohištvo z ročaji.

Odpiranje postane s tehnologijo SERVO-DRIVE neverjetno preprosto. Že lahen dotik je dovolj za odpiranje dvižnih vrat in izvlekov. SERVO-DRIVE je sistem 
za celotno kuhinjo. Primeren je za viseče in stoječe omarice. Uporabnik kuhinje lahko kadar koli poseže v potek gibanja in ima tako neprestano nadzor nad 
premikanjem vrat ali predalov. Tudi pri izpadu toka so vsa okovja popolnoma delujoča.

ELEKTRIČNO ODPIRANJE 
NA DOTIK
Servo Drive
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Lahkotno odpiranje in zapiranje dvižnih vrat

Lahkotno odpiranje in zapiranje dvižnih vrat Sprednje stranice s tehnologijo SERVO-DRIVE za 
AVENTOS se odprejo že z lahnim dotikom. Celo velike in težke sprednje stranice se privzdignejo, kot 
bi težnost izpuhtela. Dvižna vrata se zanihajo iz območja gibanja in uporabniku kuhinje omogočijo 
dober dostop v notranjost omare.

Za izjemno raznolikost v kuhinji

Poleg enostavnega odpiranja ter nežnega in tihega zapiranja SERVO-DRIVE tudi v stoječi omarici 
omogoča mnoge možnosti oblikovanja. Ne glede na to, ali gre za vrata z ročaji ali okrasnimi 
elementi, ali gre za težke ali lahke, široke ali ozke izvleke – rešitev odpiranja je vedno enaka. Tako je v 
kuhinji na voljo več svobode oblikovanja in gibanja. 
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Podstavna omarica kotna z izvlečnim mehanizmom »Magic 
Corner« omogoča lažji dostop do predmetov, tako da se vam ni 
treba dodatno prepogibati.

Visoka shrambna omara z notranjimi predali navdušuje s 
preprostim dostopom do njene vsebine, zagotavlja vam 
ogromno prostora za živila in omogoča individualno prilagajanje 
najrazličnejšim potrebam.

Podstavna omarica kotna z dvema popolnoma izvlečnima 
policama »Le mans« omogoča popoln pregled nad zloženo 
vsebino v njej. Zaradi izvlečnih polic se vam ne bo treba dodatno
sklanjati in brskati po omari.

Visoka omara z izvlečnimi mrežami omogoča dostop z leve in
desne strani ter odličen pregled nad njeno vsebino.

Visoki predal z vedri za ločeno zbiranje odpadkov je obvezna 
oprema vsake ekološko ozaveščene kuhinje.

PRIROČNOST JE PRVA ZAPOVED 
V KUHINJI
Odkrijte skrite in praktične kotičke
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PRIČARJATE SI POSEBNO VZDUŠJE
Osvetlitev je pika na i vsake kuhinje

Brez dobre osvetlitve ne gre v nobeni kuhinji. Vsaka sodobna kuhinja ima dve vrsti osvetlitve. Osnovno, ki služi preglednosti nad 
delovnimi površinami in nam olajša pripravo jedi, ter ambientalno, ki služi ustvarjanju pravega vzdušja v kuhinji. Saj veste, kako močno 
lahko počutje vpliva na jed, ki jo pripravljamo. 



Po svoji zgradbi je vsaka kuhinja kompleksna struktura, v kateri se prepletajo funkcije, materiali in
oblike. Kuhinje GORENJE so optimalno ravnovesje vseh treh in omogočajo dobro uporabniško 
izkušnjo. Materiali so skrbno izbrani in pred prvo vgradnjo neštetokrat preizkušeni.

KAKOVOST V 
6 RAZLIČICAH

IVERAL
Iveral je pragmatična izbira, saj omogoča enostavno čiščenje in je hkrati higiensko neoporečen pri 
stiku s hrano. Odporen je na svetlobo, odlikuje pa ga tudi visoka odpornost na praske, odrgnine, 
udarce, kemične spojine in toplotne vplive.

FOLIJA
Folije iz umetnih materialov se tesno oprijemljejo lesenih kompozitov brez uporabe formaldehidov
ali drugih nevarnih snovi. Zaradi elastičnosti so zelo odporne proti udarcem, praskam ter toplotnim
vplivom, odlikuje pa jih tudi visoka barvna obstojnost.

AKRIL
Akril je ena največjih novosti pohištvene industrije. Ima izredno sijajno površino, ki jo lahko 
popravljamo. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi in se ga lahko v celoti reciklira. Širok izbor barv in 
možnost kombiniranja s sijajnimi ali mat lesnimi dekorji omogoča skoraj nešteto učinkov.

LAK
Lakirana vrata predstavljajo najbolj pristno barvno površino. Lakirane površine so odporne na 
mehanske vplive in jih lahko tudi popravimo.

FURNIR
Je topel in domač material. Gre za naraven material, ki ga zaščitimo z različnimi nanosi lakov. Tako
obogatimo tudi njegovo barvo in strukturo.

MASIVA
Masivni les je najbolj naraven material. Uporablja se ga zlasti za klasične in rustikalne kuhinje. Lesena 
vratca se zaščiti s prozornim ali barvnim lakom oziroma oljem.
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Gorenje Kuhinje
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