


P R O S T E 
H I S T O R I E

To one tworzą codzienność, 
kształtują rzeczywistość.

Quadro Cage Asymmetric Glass Black Matt



Z czym kojarzy Ci się dom? 

Zapach, smak, dotyk – to integralne 
części naszych wspomnień. Chcemy 
być ich twórcą od momentu 
zagoszczenia w Twoim domu. 

Marka Nortberg to firma rodzinna ze 100% wkładem kapitału polskiego. 
Od ponad dekady pielęgnuje rodzinne wartości, przekładając je na produkty 
o najwyższej jakości wykonania, które pozostaną z Tobą na długie lata. 

Hiro White Matt



Hiro White Matt Hiro Black Matt

Hiro White Matt

Hiro Black Matt



NA RYNKU 
od ponad dekady

40
specjalistów

6000 m2 
powierzchni fabryki 

i magazynów

P I E R W S Z Y 
w Europie wirtualny 
showroom okapów

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
laboratorium 

w Polsce

Quadro Pro Black Matt



Alvar Wood Black

Pierwsze na rynku europejskim okapy 
architektoniczne sterowane gestem 
o wymiarach od 120 do 180 cm



P OT ĘG A 
D E T A L I

Marka Nortberg jest lide-
rem w produkcji okapów ar-
chitektonicznych. Jako jedna  
z nielicznych eksperymentuje 
z różnego rodzaju materiała-
mi stosowanymi przy produkcji 
tworząc produkty ponadczaso-
we i wyjątkowe. Łączymy stal, 
aluminium, szkło hartowane, 
artystyczne, ornamentowe, 
ręcznie kształtowaną cerami-
kę spod Wenecji, włoskie spie-
ki kwarcowe Laminam, drew-
no, laminaty KronoSpan i Egger. 

 
Śmiałe realizacje dają efekt bli-
sko 100 produktom bazowym 
oraz kilku tysiącom kombinacji. 

Quadro Cage Asymmetric Glass Black Matt



A R N E 

A L V A R 

S V E N

Są to nazwy określające nowo-
czesność i minimalizm okapów 
kuchennych inspirowanych sty-
lem nordyckiej architektury mo-
dernistycznej.
Okapy zostały nazwane na cześć 
najbardziej reprezentatywnych 
architektów stylu jakimi są Arne 
Jacobsen, Alvar Aalto i Sven Mar-
kelius.

Sven

Sven



Arne



Alvar Wood Black

Alvar Wood Black



N A S Z E 
W A R T O Ś C I

Za każdym sukcesem stoi czło-
wiek. To właśnie zadowolenie 
naszych Klientów buduje sukces 
marki Nortberg od ponad 10 lat.
Stawiamy na profesjonalną ob-
sługę oraz realizację.

Tworzymy ponad 30 tys. 
zaawansowanych techno-
logicznie okapów rocznie.

Wyznajemy świadome podejście 
do tworzenia, asortyment marki 
budują wyłącznie produkty uni-
katowe, będące alternatywą dla 
masowej produkcji okapów do-
stępnych na rynku.

Quadro Cage Asymmetric Wood



Ceramic Black

Ceramic White



Metropolis Black Matt 

Metropolis Black Matt 



Tubo Royal Gold

Tubo Sterling GoldPierwsze w Europie okapy 
koloru złotego o jakości 
jubilerskiej



Z R Ó W N O W A Ż O N A 
T W Ó R C Z O Ś Ć

Wierzymy, że rodzima produkcja 
to najlepsza inwestycja zarówno 
w jakość jak i realizację.

Podstawą naszej pracy jest roz-
budowane zaplecze konstrukcyj-
ne oraz pełen zestaw własnych 
maszyn takich jak laser, prasa 
ale również własny magazyn.

Samodzielnie budujemy historię 
okapu: Poczynając od pomysłu 
jego istnienia, aż po końcowy 
produkt, który trafia do Twoje-
go domu. 

Quadro Moderno White



Pełen wachlarz procesu tworzenia odby-
wa się pod doświadczonym okiem naszych 
specjalistów, w siedzibie marki Nortberg 
w Kielcach. To właśnie świadoma realizacja pozwala 
nam zagwarantować klientom pewność otrzymania 
produktu najwyższej jakości.

Bazowa produkcja naszych okapów odbywa się 
Polsce, zaś komponenty do realizacji projek-
tów sprowadzamy wyłącznie od miejscowych do-
stawców, sporadycznie z pozostałych części Polski 
lub innych krajów Europy.

Quadro Moderno White

Quadro Moderno White



PRECYZJA 
W ROZWOJU 
DLA TWOJEGO 
KOMFORTU

W naszym asortymencie do-
stępne są najcieńsze okapy 
sufitowe na rynku, mierzące 
zaledwie 16 cm. Minimalizm 
połączony z niezawodnością 
to hasła dominujące w gamie 
tych produktów.

 
Marka Nortberg jako pierw-
sza w Europie zaoferowała 3 

rodzaje okapów:

standardowe z turbiną wewnątrz 
urządzenia

 

bezsilnikowe, turbina na podda-
szu (odczepiana turbina)

 

bezsilnikowy, turbina na dachu
 



#NortbergCare 

w trosce o najwyższy 
komfort tworzenia 
domowych wspomnień

Metropolis



Zaproś nas 
do swojego wnętrza

ul. Kolberga 2
25-619 Kielce

biuro@nortberg.pl 
www.nortberg.pl


