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Każdego dnia wkładamy pasję i dekady doświad-
czenia w projektowanie i realizacje aranżacji ku-
chennych w Polsce i na świecie. Uważamy, że 
projektowanie współczesnych kuchni powinno 
stanowić perfekcyjne połączenie ergonomicznych 
rozwiązań funkcjonalnych z wysokiej jakości este-
tyką. Naszą misją jest satysfakcja każdego klienta  
i stworzenie kuchni idealnej, która stanie się odtąd 
centralnym punktem - sercem domu lub mieszka-
nia. Już od 1968 r. produkujemy meble na wymiar 
dla najbardziej wymagających klientów, stawiając 
przy każdej realizacji nacisk na profesjonalne i per-
fekcyjne wykonanie każdego elementu meblowe-
go. Idealna realizacja mebli kuchennych stanowi 
nieustanny dialog między technologią, funkcjonal-
nością i estetyką. Wytyczanie kierunków kształ-
towania nowoczesnych wnętrz wynika z wielolet-
nich doświadczeń projektowych i realizacyjnych,  
a zgodnie z najnowszymi trendami, rok 2020 bę-
dzie stanowił dialog między technologią i kolory-
styką zaczerpniętą z natury.

ernestrust
– PASJA I DOŚWIADCZENIE



Głęboko wsłuchiwaliśmy się w marzenia klientów 
dotyczących aranżacji kuchennych, w związku  
z czym nowa oferta 2020 realizuje potrzeby i ocze-
kiwania najbardziej wymagających użytkowników. 
Priorytetem tworzenia nowych rozwiązań ofer-
towych było wdrożenie nowoczesnych możliwo-
ści technologicznych, poszerzających rozwiązania 
standardowe oparte na powłokach laminowanych, 
fornirowanych i lakierowanych. To właśnie wysoka 
jakość produktów i zaawansowana technologia są 
gwarantem tworzenia rozwiązań meblowych wyty-
czających nowe trendy na rynku światowym. 

NOWA OFERTA
– KOLORY 
I TEKSTURY





Poszukując nowych kierunków technologicznych 
i materiałowych stawialiśmy na produkty, które 
będą wykraczały poza istniejące na rynku, standar-
dowe rozwiązania. Naszym największym pragnie-
niem i celem jest zapewnienie klientom szerokiego 
wachlarzu możliwości, od kolorystyki do struktury 
materiału. Pod względem technologicznym nowa 
oferta wprowadza, tzw. fornir techniczny stanowią-
cy płytę meblową będącą dokładną repliką forniru 
naturalnego i cechujący się technologicznie szczot-
kowaniem synchronicznym. Fornir techniczny sta-
nowi alternatywę dla naturalnego forniru charak-
teryzując się wysoką odpornością na zarysowania 
oraz powtarzalnością kolorystyczną. Takie cechy 
powodują, że w perspektywie doróbek materia-
łowych, istnieje pewność doboru identycznego 
odcienia płyty. Stanowi to ogromną zaletę kolory-
styczną, a dzięki wytrzymałości materiałowej spełni 
oczekiwania wymagających użytkowników stawia-
jących jako priorytet wieloletnią trwałość i jakość. 
Wszystkie forniry techniczne z oferty ernestrust 
stanowią wynik wnikliwej, opartej na doświadcze-
niu, selekcji specjalistów, co lokuje je w czołówce 
trendów wzorniczych na rynku światowym. 

FORNIR TECHNICZNY 
– TECHNOLOGIA  
I ESTETYKA





Kolejną technologiczną powłoką, tym razem sta-
nowiącą konkurencję dla lakierów, stanowi Satin 
Surface. Jest to płyta meblowa o wyjątkowym, 
atłasowym wizualnie wykończeniu powierzchni. 
Powłoka Satin Surface maksymalnie „pochłania 
światło”, co pomaga zminimalizować jego odbi-
cie charakterystyczne dla typowych powierzchni 
matowych. Patrząc na powłokę pod różnymi ką-
tami jest ona wizualnie jednorodna i odporna na 
wrażeniową zmianę w wyniku odbicia światła od 
powierzchni. Technologicznie charakteryzuje się 
większą odpornością na zarysowania niż standar-
dowe lakiery oraz powtarzalnością kolorystyczną. 
Kolorystyka materiału opiera się na perfekcyjnej 
selekcji, zapewniając kolory z palety bieli i czerni 
oraz unikatowe pastelowe odcienie, które usatys-
fakcjonują najbardziej wymagających klientów.  

SATIN SURFACE 
– WYTRZYMAŁOŚĆ 
I ELEGANCJA





Natura jest perfekcyjnym projektantem, tworząc 
idealne proporcje i barwy. Dlatego kolorystyka 
nowej oferty została oparta na wnikliwej analizie 
rynku światowego wprowadzając unikatowe i peł-
ne wyrazu odcienie zaczerpnięte wprost z natury 
oraz z kolorów ziemi. Dzięki bogatej palecie barw 
możliwa jest realizacja nawet najbardziej odważnej 
i pełnej kolorystycznej elegancji aranżacji wnętrza 
kuchennego. 
W ofercie naszej firmy na rok 2020 wprowadzone 
zostały nowości kolorystyczne i fakturowe. Blaty  
i fronty mogą przybierać szeroki wachlarz odcieni, 
wzorów i stanowić ciągłość kolorystyczną oraz bar-
dzo dobrze odwzorowywać rysunek kamieni oraz 
drewna. 

KOLORYSTYKA 
– ORYGINALNOŚĆ
I AWANGARDA



Cienkie blaty kompaktowe możemy z powodzeniem 
wykorzystać w kuchni oraz łazienkach. Ich właści-
wości – poza niespotykaną grubością 10 mm – to: 
wodoodporność i wysoka odporność na zarysowa-
nia. Za sprawą unikalnej metody produkcji materiał 
jest jednolity i nieporowaty, a przez to bardzo łatwy 
w utrzymaniu higieny, co jest ważne przy kontakcie 
z żywnością. Blaty kompaktowe cechuje jednorod-
ność, twardość oraz samonośność. Grubość blatu 
umożliwia projektantom na wyjątkową swobodę 
przy wykorzystaniu materiału.  Blaty kompaktowe 
są dostępne w dwóch wersjach: o głębokomato-
wej powierzchni oraz o powierzchni strukturyzo-
wanej. Wszystkie blaty są jednolite kolorystycznie 
od powierzchni przez rdzeń, który tworzy akcent 
dekoracyjny zwłaszcza przy zastosowaniu zlewów 
podwieszanych. Ponadto blat można frezować  
w głąb i tym samym stworzyć własny, unikalny pro-
fil.

BLATY KOMPAKTOWE 
– TWARDOŚĆ
I ODPORNOŚĆ



BIELANY WROCŁAWSKIE
Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 20
wroclaw@rust.pl
tel. 71 790 35 76

CZĘSTOCHOWA
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 207
czestochowa@rust.pl
tel.: 34 399 12 30

DOBRODZIEŃ
Dobrodzień, ul. Lubliniecka 34
info@cmdobrodzien.pl
tel.: 34 351 08 01

JANKI
Janki, Plac Szwedzki 3
janki@rust.pl
tel. 22 720 46 72

KATOWICE
Katowice, ul. Roździeńskiego 199
katowice@rust.pl
tel. 32 493 18 06

KRAKÓW
Kraków, ul. Zakopiańska 56
krakow@rust.pl
tel.: 12 296 44 10

MIKOŁÓW
Mikołów, ul. Katowicka 5
mikolow@rust.pl
tel.: 32 738 00 01

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

POZNAŃ
Poznań, ul. Solidarności 34
poznan@rust.pl
tel.: 61 657 68 13

RADOM
Radom, ul. Warszawska 197
radom@rust.pl
tel.: 48 385 84 84

SZCZECIN
Szczecin, ul. Andrzeja Struga 19
szczecin@rust.pl
tel. 91 817 26 91
tel. 506 012 861

WARSZAWA
Warszawa, ul. Malborska 41
targowek@rust.pl
tel.: 22 771 31 0

WROCŁAW
Wrocław, ul. Braniborska 14
domar@rust.pl
tel.: 71 781 03 44

www.rust.pl


