
Kuchnia to coś więcej niż pomieszczenie. To serce domu wypełnione codziennością, 
ciepłem i emocjami jego mieszkańców.
50 lat doświadczenia w tworzeniu inspirujących wnętrz kuchennych. 
Ponadczasowy design, który przez swoją użyteczność staje się elementem funkcjonalnym kuchni. 
Precyzja wykonania oraz najwyższej klasy materiały, których poszukujemy na całym świecie. 
Wierzymy, że połączenie tych wszystkich elementów tworzy wyjątkowe miejsce. 
Miejsce, od którego zaczyna się najważniejsza przestrzeń na świecie - Twój dom.



ERNEST
RUST
W 1968 roku Ernest Rust założył firmę, która rozpoczęła historię 
tworzenia wnętrz kuchennych w Polsce.

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie tworzenia wnętrz kuchennych. Wsłuchując się w potrzeby na-
szych Klientów, każdego dnia staramy się kreować przestrzenie idealnie dopasowane do ich po-
trzeb. Dajemy im pewność najwyższej jakości, nieszablonowych rozwiązań designerskich, precyzji 
wykonania oraz kompleksowości w zakresie obsługi. Od 50 lat podążamy za nowoczesnymi rozwią-
zaniami, łącząc wieloletnią tradycję z innowacyjnością. Nasze wnętrza kuchenne to połączenie wy-
jątkowości, indywidualizmu, nowoczesnego i eleganckiego wzornictwa oraz perfekcji zachowanej 
w dbałości o najmniejszy szczegół.
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Wprowadzenie do sprzedaży nowej, innowacyjnej w idei oraz roz-
wiązaniach technologicznych kolekcji mebli kuchennych R-COLLEC-
TION z flagowym modelem R8.

Firma Rust otwiera pierwsze studio kuchenne w Dubaju, gdzie pre-
zentuje kuchnie z najnowszych kolekcji. Marka szybko zostaje doce-
niona za przywiązanie do detalu i dbanie o każdy szczegół prezento-
wanych modeli.

RUST jako pierwsza polska firma kuchenna bierze udział w Targach  
EuroCucina Salone del Mobile w Mediolanie. W tym roku meble RUST 
można było również podziwiać na targach Kitchen and Bath Industry 
KBIS w Las Vegas. 

Firma RUST przeprowadza rebranding - zmienia nazwę, identyfikację 
wizualną i odwołuje się do postaci założyciela firmy. Całej zmianie 
przewodzi hasło, które będzie towarzyszyć marce przez kilka najbliż-
szych lat - Dom zaczyna się tutaj.
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Założenie firmy. Od tego roku wszystko się zaczyna. Ernest Rust 
otwiera zakład stolarski i rozpoczyna produkcję mebli na wymiar 
cieszących się szerokim uznaniem.

W latach 80. Ernest Rust postanawia skoncentrować się na tworze-
niu wnętrz kuchennych na wymiar pod indywidualne zamówienie. 
Dzięki wysokiej jakości docenionej przez Klientów następuje dyna-
miczny rozwój firmy.

Firma RUST nawiązuje współpracę z kluczowymi partnerami w zakre-
sie rozwoju produktu i wyposażenia mebli kuchennych. Do zarządu 
dołącza Marian Rust, który kontynuując plany ojca wraz z nim buduje 
zakład produkcyjny o powierzchni 7000 m2 w Pludrach.

W tym roku firma Rust rozpoczyna eksport do USA i Europy Za-
chodniej. Wyroby zyskują uznanie ze względu na wysoką jakość 
i ponadczasowy design.



Firma RUST dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie mebli kuchennych została zapro-
szona do udziału w prestiżowej wystawie w Waszyngtonie: „Making Room: Housing for 
a Changing America”. Podczas 10. miesięcznej wystawy RUST wraz z innymi firmami  
z obszaru wyposażania wnętrz, stworzy na terenie Muzeum pełnowymiarowe miesz-
kanie. Przestrzeń ta zaprezentuje sposób w jaki można przystosować mieszkanie, by 
odpowiadało na potrzeby domowników na przestrzeni lat.



KOM
PETEN
CJE

W ramach współpracy z nami możesz liczyć na pełne wsparcie w zakresie wyboru sprzętu 
AGD, blatów kamiennych oraz innych elementów z zakresu wyposażenia wnętrza kuchen-
nego. Dodatkowo możemy zaproponować Ci montaż, podłączenie, a nawet uruchomienie 
wszystkich sprzętów. W przypadku zaawansowanych technicznie urządzeń dajemy moż-
liwość zorganizowania wspólnego gotowania, podczas którego zaprezentujemy wachlarz 
możliwości i funkcję danego sprzętu, abyś mógł w pełni wykorzystać jego potencjał.  

Nasza jakość potwierdzona jest 5-letnią gwarancją. Każdy mebel w Twojej kuchni może 
być  wyposażony w najlepsze okucia dostępne na rynku takie jak: szuflady (Blum Legrabox) 
i zawiasy (Blum Blumotion ze zintegrowanym hamulcem). Do produkcji naszych mebli  wy-
korzystujemy podzespoły i materiały od pionierów  z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch. 
Park maszynowy składa się wyłącznie z niemieckich i włoskich maszyn.  

Kompleksowa obsługa.01
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Doradztwo i Zaangażowanie.

Jakość nieznająca kompromisów.

PRojEKT – PRoDuKcja – MonTaż – odbywa się w całości w ramach jednej organizacji. 
 Dzięki elastyczności, dobrej organizacji i komunikacji jesteśmy w stanie zapewnić Ci reali-
zację całego procesu w możliwie najszybszym czasie przy zachowaniu najwyższej jakości 
obsługi. Ponadto do  każdego projektu przygotowujemy dokładną instrukcję przygotowa-
nia pomieszczenia, realistyczną wizualizację kuchni w kontekście całego wnętrza. 

Do Twojej dyspozycji pozostawiamy zespół wykwalifikowanych ekspertów, designerów 
i technologów. Dzięki naszemu doświadczeniu projektujemy kuchnie dla najbardziej wy-
magających klientów. Na potrzeby naszych klientów często wychodzimy poza wnętrze 
kuchenne i wykonujemy również meble do innych pomieszczeń jak np. salon, łazienka, gar-
deroba. 

Indywidualne podejście. 

Wiemy, że cena jest dla Ciebie ważnym aspektem. Dzięki różnorodności oferty ratalnej 
i elastyczności zaoferujemy Ci kuchnię idealnie dopasowaną do Twojego budżetu. 

Elastyczne formy płatności w tym RATY 0% 
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10 50 lat doświadczenia zobowiązuje nas do wyznaczanie trendów i kierunków rozwoju 
w segmencie kuchni premium. Jako pierwsza polska firma kuchenna pokazaliśmy nasze 
kuchnie na najbardziej prestiżowych targach meblowych świata w Mediolanie – Eurocu-
cine 2016. Jako pierwsza i jedyna polska firma kuchenna posiadamy salon w Metropolii 
Nowojorskiej oraz Dubaju. 

Pionierzy w świecie kuchni premium.

Z sukcesem realizujemy zlecenia na terenie całej Polski i Europy Zachodniej. Ponadto mamy 
salony w Ameryce Północnej i na terenie Bliskiego Wschodu. Na każdym rynku dostosowu-
jemy nasze projekty do wymagań i potrzeb naszych klientów. 

Nie osiadamy na laurach - od 50 lat stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifika-
cji naszych pracowników. Wierzymy, że tylko ciągły proces doskonalenia się pozwoli nam 
dostarczyć Tobie usługi najwyższej jakości. Dla naszego zespołu uruchamiamy programy 
szkoleniowe poszerzające wiedzę i rozwijające umiejętności zawodowe, interpersonalne, 
kierownicze i językowe. 

 Od 50 lat dostarczamy naszym klientom kuchnie najwyższej jakości, w zamian za to otrzy-
mujemy ich radość  i zadowolenie. Ponad 95% naszych klientów poleca nas znajomym 
i rodzinie. Zapytaj swoich bliskich, może i oni mogą podzielić się z Tobą pozytywnymi do-
świadczeniami z firmą RUST.

 Jesteśmy liderem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i najnowszych technologii. Po-
twierdzają to liczne nagrody i patenty. Chętnie angażujemy się w niekonwencjonalne pro-
jekty wybiegające daleko w przyszłość i mające znaczący wpływ na kreowanie branży. Do 
takich projektów z pewnością możemy zaliczyć udział w wystawie w Waszngtonie „Making 
Room: Housing for a Changing America”.

Dostępność.

Ciągły rozwój. 

Kilkadziesiąt tysięcy zadowolonych klientów.

Innowacyjność.



FRONT LAKIER W KOLORZE  ZŁOTA / BLAT SPIEK KWARCOWY

R3
Wnętrze kuchenne nacechowane awangar-
dowymi i wyrafinowanymi rozwiązaniami.  
Na frontach zastosowano innowacyjne,  
wielowarstwowe wykończenie lakiernicze 
dające efekt metalicznego złota. Blat i wyspa 
- spiek kwarcowy o niezwykle efektywnym 
designie. Całość dopełnia mosiężna lam-
pa, ażurowymi formami siedzisk oraz złotą  
baterią wraz z podwieszoną komorą zlewo-
wą. Uchwyty wykonane ręcznie z naturalne-
go, szczotkowanego mosiądzu. Wnętrze wież 
meblowych wyposażone w: dodatkowy blat 
roboczy, system przechowywania, system 
umożliwiający zasilanie urządzeń mobilnych. 
Całość została dopełniona sprzętami  AGD 
klasy premium: zmywarka na wysokości, eks-
pres do kawy, inteligentny piekarnik, szuflada 
do podgrzewania naczyń, luksusowa chło-
dziarka do wina. 



Fronty w zabudowie przyściennej:  
lakier wielowarstwowy w kolorze złota w autorskim wykończeniu 

Fronty na wyspie i blat: spiek kwarcowy

uchwyty i lampa: mosiądz szczotkowany
 
Sprzęt aGD: Miele (chłodziarka, zamrażarka, zmywarka na wysokości, piekarnik, szuflada 
do podgrzewania naczyń, ekspres do kawy, panoramiczna płyta grzewcza, pochłaniacz  
wysuwany z blatu)



FRONT LAKIER ATŁASOWY / BLAT SPIEK CERAMICZNY 

S4
Wnętrze kuchenne nawiązujące do stylu 
klasycznego w nowoczesnym wydaniu. Cha-
rakteryzuje je dobrze wyważona kompozycja 
szafek z ozdobnymi, profilowanymi fronta-
mi. Część z nich wykonana jest w technice 
ramiakowej z wypełnieniem w postaci ele-
ganckiego przeszklenia oraz ażurowej kratki. 
Ponadto pojawiają się stylizowane pilastry 
zdobione kanelurami czy efektowne, toczo-
ne nogi, które podtrzymują bryłę wyspy. 
W prezentowanym  wnętrzu panuje ciepły, 
przytulny klimat, na który znaczny wpływ ma 
oryginalna, pastelowo-różowa kolorystyka 
mebli w aksamitnym wykończeniu. Wrażenia 
wizualne podbija kontrastowy, ciemny blat 
wykonany ze spieku kwarcowego z niezwy-
kle efektownym motywem delikatnego uży-
lenia, w którym osadzono podwieszany mie-
dziany zlew oraz baterię kuchenną. Biżuterią 
dla całości są ręcznie wykonywane uchwyty 
również w wykończeniu miedzianym.



Fronty: 
lakier atłasowy w kolorze „pudrowego różu”

Blat i panel naścienny: 
spiek kwarcowy

uchwyty: stal szczotkowana w kolorystyce miedzi 

Sprzęt aGD: 
Miele (chłodziarko-zamrażarka, piekarnik klasyczny, piekarnik parowy, ekspres do kawy, zmywar-
ka, płyta grzewcza, podblatowa chłodziarka do wina); pochłaniacz Falmec Sophie w wykończeniu 
antycznej miedzi.



BLAT Z KONGLOMERATU KWARCOWEGO / LAKIER W POŁYSKU / DĄB LOFTOWY 
SZCZOTKOWANY

Q7

Projekt jest odpowiedzią na obecnie pa-
nujące trendy kolorystyczne. Szarość i dąb 
prezentujemy zupełnie w innym wymiarze. 
Szarość w naszym wydaniu wywodzi się 
z palety pełnej różnorodności koloru niebie-
skiego, dąb zaś podbarwiany jest do orzecha. 
Ciemniejsze kolory na frontach przełamy-
wane są jasnym kolorem blatu. Dzięki zasto-
sowanym materiałom i wyposażeniu kuch-
nia jest bardzo praktyczna w użytkowaniu.  
Wygodny pochwyt we frontach eliminuje ko-
nieczność dotykania błyszczących frontów, 
dzięki czemu pozostają one nieskazitelnie 
czyste. Dodatkowo kolor lakieru doskonale 
komponuje się z kolorem forniru i kamien-
nego blatu, jak również nawiązuje do barwy 
sprzętów AGD. Elementy dębowe zastosowa-
ne w widocznych miejscach umieściliśmy rów-
nież jako wkłady do szuflad, co znacznie pod-
nosi walory estetyczne kuchni od wewnątrz. 
Dno szuflad wyścielone jest elegancką matą 
ONYX zapewniającą utrzymanie lepszej hi-
gieny, a także pełni funkcje wygłuszające 
i antypoślizgowe. Na uwagę zasługuje płynne 
i modne aktualnie przejście górnych szafek 
kuchennych w strefę living roomu.



Fronty
Lakierowane na wysoki połysk, elementy dekoracyjne wykonane z forniru dębowego o zwiększonej grubości, 
postarzanego i barwionego na unikalny kolor przypominający swoim odcieniem orzech. Fornir ten został użyty 
również na szafkach górnych, które zgrabnie przechodzą w strefę livingroomu.

Blat na wyspie
Blat wykonany z Dektonu, innowacyjnego technologicznie  materiału będącego połączeniem wielu niezwykle wytrzy-
małych surowców takich jak chociażby szkła, porcelany czy kwarcu. 

Sprzęt
AGD: Miele ArtLine (Piekarnik bezuchwytowy z kuchnią mikrofalową, Szuflada do pakowania próżniowego, urzą-
dzenie do gotowania na parze z funkcją piekarnika XXL, ekspres do kawy do zabudowy, zintegrowana zmywar-
ka  multitalent Miele z funkcją Knock2open, Płyta indukcyjna z TempControl), Okap Vetra Isola marki FALMEC. 
Aranżacja wnętrza: Kler S.A. (krzesła, dywan, wazony na wyspie), DOBROTEKA ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień, 
oraz: BoConcept Wrocław, ul. Krakowska 31 50-424 Wrocław.



S4
MATERIAŁ NA FRONT LAKIER MAT ORAZ POŁYSK / BLAT SOLID NANO

Projekt prezentuje zestawienie frontów nowo-
czesnych z frontami stylizowanymi o charak-
terze ramiakowym. Dodatkowego charakteru 
dodają ozdobne, szerokie pilastry.  Całość 
utrzymana w klasycznej, biało-czarnej kolory-
styce. Jest to subiektywna interpretacja stylu 
glamour oraz propozycja dla osób odważnych, 
niebojących się eklektycznych połączeń.



Fronty 
Fronty lakierowane w wykończeniu zarówno polerowanym jak i atłasowym w kontekście paneli naściennych 
oraz obudów szafek wykonanych z lakierowanego, szczotkowanego forniru. Fronty ramiakowe z niewidocznymi 
elementami łączenia ramy.

Blat na wyspie
Nowoczesny materiał HPL rdzeniowy o gr. tylko 12 mm.

Sprzęt aGD
Okap marki Zephiro E.ION firmy Falmec z systemem jonizującym.



FRONT BETON ARCHITEKTONICZNY / FORNIR DĄB / BLAT BETON ARCHITEKTONICZNY

R5/Q1 Projekt utrzymany w klimacie loftowo-indu-
strialnym, w którym zostały wykorzystane 
naturalne materiały takie jak beton architek-
toniczny czy drewno dębowe z widocznymi 
sękami. W wieżach zastosowano uchwyty 
wykonane z brązu wykuwane ręcznie. Cha-
rakteru całości dodaje dzieło wrocławskiego 
artysty - Łukasza Bergera pseud. „Cekas” - 
mural, który dominuje nad całością.



Fronty
Beton architektoniczny, dąb loftowy szczotkowany, hybryda forniru i lakieru; blat na wyspie: beton 
architektoniczny, blat w zabudowie przyściennej ze zintegrowaną komorą zlewową; system uchwy-
towy R5 ze stali szlachetnej z podświetleniem szklanych dekorów z grafiką oraz uchwyty ręcznie 
odlewane z brązu w wykończeniu antycznym.

Pochłaniacz
Falmec Lumen Isola 175; bateria KWC Zoe.

Sprzęt 
Gaggenau (piekarnik parowy, kawiarka, szuflada do podgrzewania, zmywarka, chłodziarko-zamrażar-
ka). Sterowany elektronicznie system Lift UP  wysuwający dodatkowy regał z akcesoriami kuchen-
nymi. Panel naścienny: beton architektoniczny zdobiony muralem – fatcapstudio.com. Stół – KFF 
Barbarossa, krzesła Laura by RUST.



DĄB NATURALNY LAKIEROWANY / WIELOWARSTWOWY, RĘCZNIE OBRABIANY LAKIER 
IMITUJĄCY STAL /  KAMIEŃ NATURALNY  

Q12

W pełni funkcjonalne wnętrze kuchenne 
zaaranżowane w bardzo elegancki i nowa-
torski sposób. Monumentalną formę wyspy 
zmiękczają wizualnie szczebelkowe fronty 
wykonane z litego drewna w nowoczesnym 
i efektownym kolorze ciemnego antracytu. 
Dzięki specjalnie wyprofilowanym rowkom na 
spodniej części każdego szczebelka otrzymu-
jemy niezwykle wygodny system otwierania 
frontów. Wyspa skrywa w sobie wysuwany 
pochłaniacz, dzięki któremu przestrzeń nad 
strefą roboczą mogliśmy zaaranżować efek-
towną, wiszącą lampą. Blat roboczy wykonany 
z naturalnego kamienia o ozdobnej fakturze 
uzbrojony jest w kilka ciekawych, innowacyj-
nych rozwiązań takich jak m.in.: wytyczona, 
opuszczana strefa tworząca minimalistyczną 
formę zlewu, elegancko zintegrowana z bla-
tem waga kuchenna czy miejsce indukcyjnego 
ładowania telefonu komórkowego. Wszystko 
to sprawia, że wyspa doskonale łączy w so-
bie nieszablonową stylistykę i funkcjonalność  
z nowoczesnymi technologiami, dając tym 
samym wiele korzyści dla użytkownika. Przy-
ścienne zabudowy meblowe prezentują z ko-
lei nowoczesne, dobrze wyważone formy. Ich 
wykończenie lakiernicze daje wrażenie przecie-
ranej blachy stalowej stanowiącej bardzo efek-
towne tło dla wyspy. Kryją one uzupełniające 
sprzęty kuchenne najwyższej klasy takie jak: 
chłodziarkę, zamrażarkę, kawiarkę, piekarnik 
oraz dodatkowe systemy przechowywanie, czy 
segregacji. Na szczególną uwagę zasługuje au-
torski system Lift UP,  który zamienia okrasza-
jący całość kompozycji obraz wykonany przez 
znaną, polską artystkę Ivę Białopiotrowicz 
w ekran nowoczesnego telewizora służącego 
rozrywce.



Fronty
Fronty w zabudowie przyściennej: lakier wielowarstwowy z dodatkową, ręczną obróbką finalnej faktury.
Fronty na wyspie: naturalny dąb szczotkowany, lakierowany  w kolorze „carbon” w wykończeniu atłasowym.

Blat na wyspie
Blat granitowy o nieregularnej teksturze powierzchni  z systemem wysuwanego zlewu, systemem niewidocznej, 
zintegrowanej wagi kuchennej oraz systemem ładowania indukcyjnego telefonu komórkowego.

Sprzęt aGD
Gaggenau (chłodziarka, zamrażarka, winiarka, piekarnik parowy, ekspres do kawy, pochłaniacz wysuwany 
z blatu); sterowany elektronicznie system Lift UP, dający możliwość zasłonięcia ekranu telewizora artystycznym 
obrazem lub grafiką.



GAR 
DE
ROBY

Od lat dostarczamy naszym klientom meble na wymiar do całego domu. Wychodząc od serca 
domu, którym jest kuchnia, realizujemy dla naszych klientów meble do salonu, biura, łazienki , 
sypialni i przede wszystkim garderób. 

Nasze garderoby, to odpowiedź na potrzeby naszych klientów, którzy doceniając naszą  
jakość fachowe podejście, eksperckie rozwiązania. To oni razem z nami tworzyli przez lata  
"know-how " w zakresie tworzenia wnętrza idealnej garderoby na wymiar.  Bogactwo de-
tali i zastosowanych rozwiązań, nie tylko w całości prezentuje kunszt i rzemiosło, z którego  
wyrosła firma RUST, ale również umiłowanie do najwyższej jakości materiałów oraz designu 
na światowym poziomie.



Nasze garderoby to efekt połączenia tradycyjnego rzemiosła, nowoczesnej technologii, światowego wzornictwa  
i funkcjonalnego podejścia do pomieszczenia. Dzięki zastosowanej wiedzy wypracowaliśmy nietuzinkowe rozwią-
zania, które możemy dostosować do każdego typu wnętrza. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują autorskie 
elementy dopracowane w najmniejszym detalu takie, jak: 
- szafy na buty z podświetleniem
- półki aluminiowe z podświetleniem
- fronty aluminiowe ze szkłem 
- welurowe organizery na biżuterię
- drążki na wieszaki z podświetleniem
- możliwość indywidualnej szerokości i wysokości modułów
- wieszaki z funkcją pełnego wysuwu na spodnie i pantografy 

W naszych realizacjach stawiamy na indywidualne potrzeby klientów, dlatego nie boimy sie śmiałych projektów. 
Garderoby tworzymy w szerokiej gamie kolorystycznej z zastosowaniem autorskich rozwiązań,  szytych na miarę 
pod potrzeby danego projektu. 



Nasze realizacje powstają z potrzeby uchwycenia piękna i indywidualności projektów tworzo-
nych z myślą o naszych klientach. Realistyczne, pozbawione studyjnych reflektorów, wypeł-
nione autentycznością przestrzenie najlepiej prezentują ukończoną pracę. Kuchnie naszych 
klientów pokazują możliwości zastosowania materiałów, kolorów, faktur, umiejętność plano-
wania i tworzenia indywidualnych rozwiązań. 

W tym miejscu dziękujemy wszystkim klientom, którzy zgodzili się na sfotografowanie swoich 
wnętrz i udostępnienie ich na kartach naszego katalogu.

REA
LIZA
CJE



POLSKA / KATOWICE

Q10
Projektując tę kuchnię, myślałam o młodej 
dynamicznej dziewczynie, która lubi gotować. 
Jednocześnie skupiałam się na dopasowaniu 
kuchni do otwartej przestrzeni - kuchnia mia-
ła być funkcjonalna i dopasowana do części 
salonowej. Przestrzeń kuchenną podzieliłam  
na dwie części: ciąg kuchenny z blatem we wnę-
ce pomiędzy zabudową oraz wyspę z blatem 
śniadaniowym fornirowanym w kolorze jasne-
go dębu. Zabudowa wysoka pod ścianą skryła 
większość sprzętów AGD łącznie z dwudrzwio-
wą lodówką. Dodatkowo podzieliłam rów-
nież wyspę - od strony kuchni mieści szuflady  
na naczynia, akcesoria do codziennego użyt-
kowania oraz płytę kuchenną. Z kolei w czę-
ści wyspy od strony salonu znalazły się szafki 
z półkami na rzadziej używane naczynia. Cie-
kawym dodatkiem jest również ukryty wyciąg 
wyjeżdżający z powierzchni blatu, który oprócz 
podstawowej funkcji oczyszczania powietrza 
i zaciągania pary pełni też rolę fizycznej i wi-
zualnej przegrody pomiędzy płytą kuchenną, 
a blatem śniadaniowym
- Ola Federowicz, Architekt.



Kuchnia w dwupoziomowym apartamencie w Katowicach zaprojektowana przy współpracy z arch. Olą Fre-
dowicz. Życzeniem Inwestora była zabudowana duża lodówka (szer. 90 cm) oraz wyspa z okapem w blacie. 
Nowoczesny i elegancki klimat tworzą grafitowe fronty w matowym wykończeniu w połączeniu z ceramicz-
nymi blatami Lapitec (Grigio Piombo Satin), użytymi również jako panel pomiędzy blatem a szafkami gór-
nymi. Przy wyspie zostało zaprojektowane miejsce do siedzenia z barkiem wykonanym z olejowanego for-
niru dębowego, który idealnie współgra z dębowym parkietem. Delikatne uchwyty w czerni korespondują 
z urządzeniami marki Siemens w tym samym kolorze. Oczywiście nie mogło obejść się bez gadżetu, w tym 
przypadku w tej roli funkcjonalny schowek na przyprawy, który wysuwa się z blatu.



FRANKFURT / NIEMCY

Q12 Dom jednorodzinny usytuowany na niewiel-
kim wzniesieniu, w malowniczej małej miej-
scowości kilkadziesiąt kilometrów od Frank-
furtu. Kuchnia połączona z jadalnią i salonem, 
rozświetlona dużymi oknami, z wyjściem bez-
pośrednio na taras stanowi nie tylko idealne 
miejsce do pracy, ale również i do zabawy 
dla dzieci. Kolorystyka całego wnętrza zo-
stała utrzymana w tonacji bieli i szarości oraz 
dodatkowo przełamana akcentami ze stali 
i betonu. Drewniana podłoga nadaje ciepła 
i spina w całość wnętrze. Dla właścicieli waż-
ne było, aby nic nie zakłócało przepięknej 
panoramy okolicy, którą można podziwiać 
z każdego miejsca kuchni, jadalni czy salonu.



Fronty
MDF lakierowany biały w wykończeniu matowym ze stalowym uchwytem krawędziowym.

Blat na wyspie
Blat z konglomeratu kwarcowego grubości 20 mm.

Sprzęt aGD
Siemens (chłodziarka w zabudowie, w pełni zintegrowana zmywarka, piekarnik, kompaktowy 
piekarnik parowy, szuflada grzewcza, płyta indukcyjna oraz okap wysuwany z blatu).



POLSKA/ WARSZAWA

Q10
ToMaSZ TRonIna
właściciel Firmy zajmującej się wykończeniem wnętrz

Sukcesem tej realizacji  jest niewątpliwie za-
ufanie i zaangażowanie  inwestora. Najlepszym 
uznaniem dla projektanta są słowa p. Tomka:  
„Pani Izo: genialne rozwiązanie projektowe  
i bardzo dobre wykonanie”.



Apartament, to kolejna realizacja dla inwestora, który jest właścicielem dużej firmy zajmującej się wykończeniem wnętrz 
mieszkalnych. Po wcześniejszych dobrych realizacjach z firmą RUST, przedstawił plany mieszkania w nowo wybudowa-
nym apartamencie w Warszawie. Zadanie, jakie zostało postawione przed projektantem to aranżacja całego wnętrza 
dla młodego człowieka, który zamierza pracować w domu. W tej przestrzeni najtrudniejszym zadaniem było połączenie 
funkcji kuchni, salonu i jadalni, wskazanie miejsca do pracy, przy jednoczesnym braku określonych granic, a także zapro-
jektowania spójnego wnętrza przedpokoju, łazienki i sypialni. Kolorystyka mebli pozostała w męskich zdecydowanych 
barwach: pięknie połyskującej lawie z dodatkiem drewna bez zbędnego przepychu. Na całości metrażu zdecydowaliśmy 
o drewnianej podłodze, która doskonale powiększa i tworzy ciepły klimat wnętrza. Część kuchenna to wysoka zabudowa 
na ścianie głównej, oddzielona wyspą, której przedłużeniem jest stół dla 4 osób podparty szklaną nogą tworzącą lekką 
konstrukcję. Wtopiona część szafek górnych wykonana ze szlachetnego dębu załamuje taflę ciemnego lakieru. W kuchni 
udało się zawrzeć wszystkie niezbędne sprzęty AGD oraz wbudować kawiarkę co było absolutną koniecznością z po-
wodu wykonywanej pracy zawodowej w domu. Meble bardzo łagodnie przechodzą do przedpokoju, stanowiąc pojemną 
szafę na garderobę i obuwie.



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, udostępniamy w na-
szych kuchniach sprzęt i rozwiązania najwyżej jakości od najlepszych do-
stawców na świecie. Nasze unikatowe rozwiązania, nieszablonowe materia-
ły i rozwiązania technologiczne to efekt wspólnej pracy z naszymi partnerami.  
Wspólnie tworzymy kuchnie i gwarantujemy najwyższą jakość. 
Dziękujemy im za to, że są z nami!   

współpracy z najlepszymi.

50
LAT



W naszych kuchniach stawiamy na najwyższą jakość, dlatego cenimy sobie baterie 
i zlewozmywaki firmy  BLANCO, które urzekają wspaniałym wykonaniem, najwyż-
szej jakości materiałami i fascynującym wzornictwem. Już od 1925 roku BLANCO 
produkuje wysokiej jakości wyposażenie kuchenne. Dziś baterie, zlewozmywaki 
i selektory odpadów dostępne są w ponad 100 krajach całego świata.

Europejski design bardzo dużo zawdzięcza włoskim projektantom. Doceniając 
ich zamiłowanie do jakości i nowoczesnego designu naszym klientom polecamy 
włoskiego producenta okapów, firmę Falmec. Jego produkty wprowadzają w domu 
intrygującą i pozytywną atmosferę. Ta włoska firma stała się absolutnym międzyna-
rodowym punktem odniesienia: w dziedzinie jakości, innowacji, designu i zrówno-
ważonego rozwoju.



Siemens to połączenie światowej technologii, elegancji i wysokiej 
jakości. Wyróżniają się nie tylko rewolucyjnymi rozwiązaniami konstruk-
cyjnymi, ale również rekordowymi wynikami eksploatacyjnymi. Na dużą 
uwagę zasługuje ponadczasowy design, prostota formy i niezawodność 
użytkowania.  

Płyty indukcyjne, piekarniki tradycyjne i parowe, ekspresy marki Bosh 
idealnie wpisują się w gusta i potrzeby naszych klientów. Różnorodność 
oferty, zarówno pod aspektem ekonomicznym, jak 
 i designerskim pozwala na osiągnięcie harmonii podczas procesu projek-
towania.  



Gaggenau to wiodący producent najwyższej jakości sprzętu AGD, cieszący się 
pozycją lidera innowacji w zakresie technologii i wzornictwa. Sukces przed-
siębiorstwa opiera się na ponad 333-letniej tradycji istnienia. Czerpiąca swoje 
wzory z wymagań i doświadczeń zawodowych kucharzy marka Gaggenau jest 
synonimem profesjonalnej kuchni w domu.

Światowej klasy producent okapów z ponad 60-letnią historią lidera rynku. 
Korzystając ze swojego  doświadczenia marka Faber stawia na innowa-
cyjność i ciągłe implementowanie nowych rozwiązań oraz wzorów. Jako 
specjalista w swojej dziedzinie, dostarcza na rynek szeroką gamę różno-
rodnych urządzeń, które mają jeden cel: poprawę jakości powietrza. 
T-LIGHT ISOLA Okap marki Faber przedstawiony na zdjęciu to elegancki 
model z ultra-cienkim panelem, podświetlonym wzdłuż jego krawędzi. 
Więcej na: www.faberspa.com/pl



W swojej ofercie posiadamy najlepsze rozwiązania marki BLUM, wśród 
nich na szczególną uwagę zasługuje system szuflad LEGRABOX jako 
unikatowe rozwiązanie o najwyższej jakości. Do tego produktu posiada-
my dopasowany pod względem designu, system organizacji wewnętrz-
nej  
 AMBIA-LINE. A wszystko to dla osiągnięcia harmonijnego wyglądu 
we wszystkich pomieszczeniach naszej kuchni.

Firma Miele od ponad 110 lat słynie z jakości, trwałości i innowacyjności 
w swoich rozwiązaniach. Idealnie komponujące się urządzenia Miele do 
zabudowy kuchennej są doskonałą odpowiedzią na potrzeby naszych 
najbardziej wymagających klientów. Piekarniki tradycyjne i urządzenia 
do gotowania na parze w połączeniu z ekspresem do kawy to od kilku lat 
„must have” w naszych kuchniach.



W naszej ofercie nie mogło zabraknąć ambasadora szwajcarskiej jakości 
i innowacji w projektowaniu i produkcji systemów kuchennych. 
Szeroka oferta marki gwarantuje łatwość wyposażenia kuchni począwszy 
od zlewozmywaka i baterii przez okap, płytę grzewczą i piekarnik, 
a kończąc na blacie kuchennym i sortowniku. Wzornictwo marki Franke 
idealnie wpisuje się we współczesne trendy. Perfekcja wykonania 
i szwajcarskie standardy są gwarancją jakości i trwałości. Franke oferuje 
koncepcję kuchni kompletnej, którą z łatwością można dopasować do 
własnych oczekiwań.

Ekran telewizora już nigdy nie będzie czarny. Stanie się dziełem sztuki lub 
kroniką emocji i wspomnień, które ozdobią wnętrze mieszkania. Przedsta-
wiamy Samsung The Frame, czyli telewizor, który po raz pierwszy w tak 
niezwykły sposób łączy technologię i sztukę. Teraz, gdy  nie będziemy 
oglądać ulubionego serialu czy programu, na ekranie zobaczymy wybra-
ne obrazy i grafiki z bezpłatnej galerii Samsung Collecgon lub kupimy 
je w sklepie Art. Store. Możemy też na ekranie The Frame prezentować  
swoje własne zdjęcia. 



Liebherr koncentruje się na tworzeniu najwyższej jakości urządzeń, wyróżniają-
cych się eleganckim i ponadczasowym designem oraz spełniających najwyższe 
standardy. Konsekwentnie udoskonalane technologie oraz wdrażane nowe roz-
wiązania, gwarantują perfekcyjną świeżość i jakość przechowywanej żywności. 
Bogaty asortyment urządzeń marki Liebherr pozwala na dobranie odpowiednie-
go modelu, który nie tylko spełni wszelkie wymagania pod kątem technicznym, 
ale także idealnie wkomponuje się w klimat i wystrój każdej kuchni.

STUDIA WNĘTRZ KUCHENNYCH 
WaRSZaWa
ul. Malborska 41
targowek@rust.pl
tel. 22 771 31 0

cZĘSTocHoWa
ul. Wojska Polskiego 207 
czestochowa@rust.pl
tel. 34 399 12 30

DoBRoDZIEŃ
ul. Lubliniecka 34
agata@rust.pl
tel. 34 351 08 01

janKI
Plac Szwedzki 3
janki@rust.pl
tel. 22 720 46 72

KaToWIcE
ul. Roździeńskiego 199 
katowice@rust.pl
tel. 32 493 18 06

KRaKÓW
(od października 2018)
ul. Włodzimierza Tetmajera 83 
krakow@rust.pl
tel. 12 296 44 10

MIKoŁÓW
ul. Katowicka 5
mikolow@rust.pl
tel. 32 738 00 01

ŁÓDŹ
ul. Piotrkowska 276 
lodz@rust.pl
tel. 792 99 77 88

PoZnaŃ
ul. Solidarności 34
poznan@rust.pl
tel. 61 657 68 13

RaDoM
ul. Warszawska 193
radom@rust.pl
tel. 48 385 84 84

SZcZEcIn
ul. Andreja Struga19
szczecin@rust.pl
tel. 91 817 26 91
tel. 506 012 861

WRocŁaW 
Bielany Wroclawskie  
ul. Czekoladowa 20
wroclaw@rust.pl 
tel. 71 790 35 76

uSa - nEW YoRK METRo aREa
UNIQ CONCEPTS
461 Route 46 West
Fairfield NJ 07004, USA 
Ph: +1 973-227-2040
info@uniqconceptsllc.com

uSa – cHIcaGo 
GLENVIEW HAUS
520 W. Erie, 
Chicago IL 60654, USA
Ph: +1 312-337-2440
info@glenviewhaus.com

uSa - DEnvER
BACZEWSKI LUXURY
7200 E. Hampden Ave.,
Denver CO 80224, USA
Ph: +1 303-379-9365      
gregory@ids2go.com

LEBanon - BEIRuT
GEARA TOP LIFE
Maameltein highway
Naif & Mary Center
Jounieh 1200, Lebanon
Ph:  + 9 619-637-639
Cell: + 9 613-270-786
pascal@gearatoplife.com 

unITED aRaB EMIRaTES – DuBaI 
(w trakcie przeniesienia) 
RUST Innovative Kitchen Street No 2,
Showroom No. 4, Albarsha 2nd, 
Dubai, U.A.E.
Cell: +971 56 836 4774
monika.janczura@rust.pl

GERManY – FRanKFuRT aM MaIn
Rust Küchen
Johannes-Ohl-Str. 77
64846 Gross-Zimmern
Ph: +496071951617
claudia.witt@rust.pl



Dom to najważniejsze miejsce dla każdego człowieka, uczyń je wyjątkowym, 
jedynym w swoim rodzaju, wypełnionym dobrą atmosferą i marzeniami, 
które właśnie się spełniają, bo...

Dom zaczyna się tutaj.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół RUST

ul. Rolna 13 
46-375 Pludry 

tel.:  34 353 74 85 
e-mail: sekretariat@rust.pl

www.rust.pl


