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nolabel maakt gebruik van drie uitgangspunten met
elk hun eigen uitstraling en basisinstelling. Deze zijn
naar eigen wens in te richten en aan te passen, de
keuze is aan u. nolabel op maat is uniek en eenmalig.
Door gebruik te maken van een geavanceerd en
innovatief ontwerp- en productiesysteem wordt een
standaard meubel, in een keer een maat meubel
oplossing. Nolabel meubelen kennen geen
standaard. .
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Rizzi
Mooie dressoirs zwevend aan de muur of staand op
fraaie poten. Het dressoir is helemaal terug van
weggeweest maar nu vorm gegeven met erg handige
push-to-open kleppen.
Naast een mooie uitstraling in elk interieur is een dressoir
erg functioneel en biedt het een prima
opbergmogelijkheid. De dressoirs vragen om er mooie
spullen op te zetten en zijn daarnaast uitermate geschikt
om beeld- en geluidsapparatuur te herbergen.
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Grit
Prachtig vormgegeven wandmeubels waarbij de
horizontale schappen flink dikker zijn dan de verticale.
Open en gesloten vakken wisselen zich speels af en
kunnen naar wens variëren van plek. Een gesloten vak
kan bestaan uit een lade, een deur of een klep.
Er zijn drie basis modellen die voordelig zijn te
bestellen. Of neem een basis model als uitgangspunt
en pas het naar eigen wensen aan. Door met kleuren
en ontwerp te spelen ontstaat steeds een uniek en
eenmalig meubel.
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Verti
Verticale element om te combineren en desgewenst
op maat te maken. Ze zijn er standaard in drie hoogtes,
twee dieptes en twee breedtes. Ze hebben allemaal
een deur die naar keuze linksom of rechtsom draait. Met
de twaalf elementen die zo ontstaan, kan je eindeloos
variëren en er de mooiste wandkasten van maken. In je
woonkamer, je slaapkamer, je keuken of hal. Door een
goede keuze voor het materiaal kun je er helemaal je
eigen stempel op drukken. Een zeer betaalbare manier
om een maatwerk oplossing te hebben.
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Byby
Een speels, eigentijds en modulaire meubellijn. Door
losse elementen met elkaar te combineren, ontstaan
telkens nieuwe meubels. De afwisseling van
onbehandeld vurenhout en helder gekleurde
elementen zorgt voor een bijzondere uitstraling.
De elementen kunnen telkens weer op een andere wijze
worden gecombineerd en gebruikt. Zet ze de ene keer
bij elkaar als een groot meubel en verspreid ze een
andere keer door de kamer als meerdere kleine
meubels.
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Platina wit

Helder wit

Créme wit

Lava

Malaga

Diamant grijs

Zand
Woestijn Eiken

Struck grijs

Basalt

Mokka

Antraciet Eiken

Midden Eiken

Licht Eiken

Vuren Multiplex

Hoogglans helder wit

