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Dois pilares centrais das soluções hoteleiras abrangentes de 360° são a ampla 
gama de produtos e a assessoria independente do fabricante sobre tudo o que as 
portas e móveis precisam. Os especialistas em projetos da Häfele são parceiros 
cujas soluções são orientadas para arquitetos, construtores e operadores. Do 
planejamento à licitação e da implementação à operação, eles auxiliam em todas 
as fases do desenvolvimento do projeto. Isso leva a soluções para conceitos 
hoteleiros individuais, mesmo para requisitos mais complexos - seja o sortimento 
de hotéis Häfele para o design uniforme de quartos, o controle de acesso eletrônico 
Dialock ou o espelho de banheiro multifuncional Häfele - que fazem investimentos 
adequados para o futuro possível no mundo moderno da hotelaria. Muitos projetos 
hoteleiros possuem uma multitude de categorias e requisitos, sendo realizados 
pela Häfele em todo o mundo. Por meio de seu papel como um valioso inovador 
e criador de tendências, a Hafele atende não apenas grandes cadeias de hotéis 
como Accor, IHG ou Steigenberger, mas também hotéis privados operados por 
famílias ou albergues voltados para jovens e o mercado de albergues em geral.

EXPERIÊNCIA
DO

HÓSPEDE

HÄFELE 360° | SOLUÇÕES HOTELEIRAS ABRANGENTES
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ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / HOTEL ASSORTMENT INTERNACIONAL
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HÄFELE HOTEL 
ASSORTMENT
Um quarto. Um rosto. Para quartos do mesmo padrão.

A linha de produtos abrangente da Häfele permite que os quartos de hotel sejam projetados de forma consistente até o 
último detalhe - da porta de entrada à luz de cabeceira. Os designs e acabamentos de uma vasta gama de produtos foram 
coordenados entre si pela primeira vez na variedade de hotéis Häfele. Redondo e quadrado, com um design consistente, 
são aprimorados por uma escolha de quatro acabamentos superfi ciais com os quais os quartos são estilisticamente 
harmonizados. Planeje e implemente tudo, desde sistemas de controle de acesso, acabamentos e iluminação até 
acessórios. Com logística global extraordinária e contatos regionais. 

HOTEL ASSORTMENT
> Porta de entrada: Ferragens para portas/sistema de controle de acesso eletrônico Dialock/chave para smartphone.
> Espaço de armazenamento: Ferragens para portas de correr e ferragens para portas de giro/barra de guarda-roupas 

iluminada/sistemas de porta-bagagens/cofre.
> Viver/dormir: Puxadores para móveis/sistema de iluminação LED Loox/luz fl exível com portas USB.
> Trabalho: Puxadores para móveis/geladeira/cesto de lixo.
> Porta do banheiro: Ferragens para portas/porta com dobradiças e ferragens para portas de correr.
> Acessórios para banheiro: Espelho de banheiro multifuncional com diferentes cenários de luz/sistema de som.
> Luz e som: Sistema de iluminação LED Loox/luzes montadas na superfície/interruptores de sensores de porta/edição 

de som.
> Maçanetas: Duas formas (redondo e quadrado) /quatro acabamentos.

VANTAGENS
>   Aspecto uniforme dos 

quartos de hotel.

>  Vasta gama de produtos.

>   Superfícies e formas 
correspondentes.

>  Serviços logísticos   
     incomparáveis em todo      
 mundo.

>  Contatos regionais.Puxadores para portas e móveis, bem como acessórios nas formas básicas, redondas e quadradas.

Preto grafi te. Acabamento em latão 
polido.

Cromado Polido. Aço inoxidável 
acetinado.



FORMAS E 
ACABAMENTOS 

FORMAM 
IMPRESSÕES.
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ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DIALOCK
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AGORA TAMBÉM 
COMPATÍVEL COM 
SMARTPHONES.



DT 700

> Formato padrão robusto para           
portas internas.

> Indicação de abertura/fechamento e 
“Não perturbe” com LED.

> Acabamento: aço inoxidável       
acetinado, preto grafi te e latão polido

> Maçaneta com formato G, J ou U.
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SISTEMA DE CONTROLE 
DE ACESSO DIALOCK 
Gestão de acessos no hotel. Fácil - por uma questão de princípio.

O sistema de controle de acesso eletrônico Dialock, um produto próprio da Häfele, funciona com a tecnologia de transponder sem 
contato. Conveniente e seguro em projetos de hotéis de qualquer porte. Em todo o mundo, os hotéis e resorts benefi ciam-se das 
vantagens especiais deste sistema, que foi experimentado e testado em várias ocasiões. Desde a porta de entrada até a porta do 
quarto de hóspedes, soluções de armários e máquinas de café. Os terminais de porta DT, operados por bateria, que agora também 
podem ser operados com uma chave de smartphone, e que têm uma abertura de emergência mecânica, são perfeitos para travar 
e destravar facilmente as portas dos quartos e portas internas. Uma seleção de terminais de parede WT está disponível para portas 
internas e externas muito movimentadas, portas automáticas, catracas, elevadores e máquinas. A alimentação é fornecida pela 
rede elétrica

DT 710

> Design sutil, personalização 
possível.

> Indicação de abertura/fechamento e 
“Não perturbe” com LED.

> Acabamento: aço inoxidável       
acetinado, preto grafi te e latão polido.

> Maçaneta com formato G, J ou U.

controlador WTC 200

> Caixa com unidade de controle.
> Possível acionamento de câmeras               

de vigilância.
> Vários leitores e elementos podem           

ser controlados.

WT 200: leitor WRU 200 e...

> Para uso em portas externas,           
por exemplo, barreiras e catracas.

> Indicação de abertura/fechamento     
com LED.

> À prova d’água, grau de proteção 
IP65.

WT 210

> Terminal de parede compacto        
(controlador e leitor em um único 
produto)

> Indicação de abertura/fechamento   
com LED.

> À prova d’água, grau de proteção 
IP65.



ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / CHAVE SMARTPHONE

CHAVE SMARTPHONE
É assim que os hotéis funcionam hoje: Basta abrir a porta com seu smartphone.

A Häfele está fornecendo a tecnologia tendência com Dialock. Em vez de entregar 
a chave do quarto aos seus hóspedes apenas na chegada ao hotel, a chave do 
smartphone torna a chegada muito mais conveniente. O hóspede tem acesso ao 
hotel e ao seu quarto por meio do aplicativo. Não há mais fi las ao fazer check-in e 
check-out. A satisfação dos hóspedes aumenta. E você diminui o esforço de sua 
equipe na recepção.

CHAVE SMARTPHONE:                                             
CONVINCENTEMENTE SIMPLES.
Seus hóspedes recebem o código-chave em seu aplicativo antes da chegada. Assim, 
o smartphone torna-se a chave do quarto. A Häfele estabelece comunicação segura 
entre a chave digital do quarto e o sistema de controle de acesso eletrônico Dialock 
usando a mais recente tecnologia Bluetooth. A porta se abre.

SERVIÇOS ADICIONAIS:
PERFEITO PARA VOCÊ E SEUS HÓSPEDES.          
Reserve um quarto pelo aplicativo a qualquer hora e em qualquer lugar, faça o 
check-in com facilidade, pague e faça check-out novamente sem precisar ir à 
recepção. Os parceiros da Häfele tornam isso possível. Eles integram outras funções 
personalizadas ao aplicativo, como ofertas de promoção de vendas do seu hotel 
ou dicas individuais para o destino da viagem. Além da solução completa, a Häfele 
também oferece a interface aberta para seu próprio aplicativo como alternativa.

Gerações de chaves de quartos de hotel diferentes. Chave/transponder/smartphone.

VANTAGENS
>   Mais comodidade ao chegar 

ao hotel: O hóspede recebe 
seu código-chave em seu 
smartphone por meio do 
aplicativo.

>   O smartphone funciona 
como uma chave do quarto 
e comunica-se de uma forma 
fácil com o sistema de controle 
de acesso eletrônico Dialock, 
permitindo a abertura da porta 
do quarto do hotel.

>   Alto grau de segurança ao abrir 
a porta graças à mais recente 
tecnologia Bluetooth.

>   Reserve o seu quarto de hotel 
através do aplicativo.

08
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INTERCITYHOTEL BRAUNSCHWEIG, D-BRUNSWICK
Arquitetura: Reichel + Stauth, D-Brunswick e prasch buken partner architekten, D-Hamburgo.

COM 
PARCEIROS 
PREMIUM 

SELECIONADOS.



>  MENORES CUSTOS DE INVESTIMENTO 
  Terminais de controle de energia adicionais não são 

necessários e menos custos de instalação.

>  CUSTOS OPERACIONAIS REDUZIDOS
  Economia de energia através do controle efi ciente         

de luz, clima, cortina.

>  PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS MAIS EFICIENTES
  Cenários de acesso com base em funções para 

hóspedes, serviço de quarto, manutenção e abertura     
de emergência. 

VANTAGENS PARA O OPERADOR

ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / A DUPLA INTELIGENTE

10

PRIMEIRA
COOPERAÇÃO

BASEADA
EM BLE.



A DUPLA 

Dialock Häfele e GRMS Interel.
A cooperação da Häfele com a Interel oferece novas perspectivas para a automação predial em hotéis com o 
sistema de controle de acesso Dialock da Häfele e o Guest Room Management System (GRMS, ou Sistema 
de Gestão de Suítes) da Interel. Desde a recepção e estadia do hóspede até a organização otimizada 
do trabalho dos funcionários, o sistema de travamento e gerenciamento de suítes em conjunto garante 
conforto, segurança e efi ciência energética na indústria hoteleira. Terminais de porta Dialock trocam dados 
com a rede Interel usando uma conexão ponta a ponta segura via Bluetooth Low Energy (BLE). Ambos os 
sistemas podem ser facilmente ligados em rede, controlados e operados - reduzindo o investimento e os 
custos operacionais.

PRODUTOS
> Terminal de porta DT 710 com rosetas (abaixo).
> Terminal de porta DT 700 como instalação tradicional com espelho traseiro longo, também adequado 

para reformas (à esquerda).
> Terminal de parede WT 210 (alimentação permanente) para liberdade de design na porta.
> Várias soluções de transponder: Cartão-chave, Tag, Chave do smartphone.
> Vários painéis de controle Interel para corredor, entrada, cama, mesa.
> Unidade de controle da sala Interel (RCU).

RECURSOS OPCIONAIS
> Painéis de controle Interel em design individual.
> Terminais Dialock podem ser habilitados para smartphone.

VANTAGENS PARA 
O HÓSPEDE
> Com luz de boas-vindas 
 (mãos livres para bagagem).

>  Função “Não perturbe” pode 
ser ativada na cama.

>  Função de memória: Quando 
o hóspede entra novamente, 
as confi gurações anteriores 
são restauradas.

Terminais Dialock e painéis GRMS se comunicam via BLE em ambas as direções.

11

INTELIGENTE
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ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / O ESPELHO DE BANHEIRO HÄFELE

CONFORTO
PLUS.
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VANTAGENS
>   Fácil instalação da unidade de 

espelho, totalmente montada.

>   Combinação de iluminação 
do quarto e para maquiagem 
de alta qualidade, iluminação 
ambiente, desembaçador e 
sistema de som em um único 
produto.

>  Reduz a iluminação do banheiro.

>   As teclas de toque integradas 
tornam esta unidade fácil de 
limpar.

As funções do espelho são controladas por 
meio de teclas sensíveis ao toque.

Sistema de som via smartphone e tablet.

O ESPELHO DE  
BANHEIRO HÄFELE 
Luz, desembaçador e som combinados em um único produto.

O espelho de banheiro Häfele transforma todos os banheiros em um spa de 
forma rápida e fácil. O produto vem totalmente montado e reúne as funções de 
iluminação para maquiagem, iluminação ambiente, desembaçador e sistema de 
som em um único design elegante. A luz frontal - em branco frio e quente - com 
função de memória, oferece excelente exatidão de cores que excede os índices 
de reprodução de cores do mercado, tornando-a muito adequada como luz de 
maquiagem. Todas as outras funções são controladas por meio de teclas sensíveis 
ao toque incorporadas ao espelho. O produto é certificado e oferece proteção 
contra respingos (IP44). 

TAMANHOS PADRÃO
 > Dimensões 900x600 mm.
 > Dimensões 900x900 mm.
 > Dimensões 1200x900 mm. 

FUNÇÕES
 > Luz frontal (branco frio 4000K e branco quente 2700K)                               

com função de memória.
 > Iluminação ambiente (2.700 K).
 > Desembaçador com a função standby após 45 min.
 > Teclas de toque para funções de espelho.
 > Sistema de som via transdutor

A·W·A·R·D 2018



ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED LOOX
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
LED LOOX
Luz de orientação e luz com estação de carregamento USB.

O LED 2028 é uma luz de orientação com sensor de luz natural e detector de 
movimento integrados. Se um brilho residual de apenas 15 Lux ou menos estiver 
presente, ele se torna ativo. A luz fl exível LED 2034 da Häfele não fornece apenas 
holofotes direcionados, também torna possível carregar um smartphone e/ou um 
tablet por causa das duas portas USB integradas. O interruptor integrado na base 
possibilita dois níveis de brilho - 100% e 50%. Uma luz extremamente boa com 
usos adicionais para os hóspedes do seu hotel.

PRODUTOS
LED 2028 LOOX Luz de orientação, acabamento em aço inoxidável.   
LED 2028 LOOX Luz de orientação, cor preta.    
LED 2034 LOOX Luz fl exível, alumínio cromado, com portas USB    
(5 Volt e 2 x 1 Ampere).       
LED 2035 LOOX Luz fl exível, preta, sem portas USB.

> LED 2028: Luz de orientação com sensor de luz natural e detector de movimento 
integrados. Não pode ser dimerizado. Sistema de 12 V. Para montagem em furo 
perfurado. Aço inoxidável ou preto.

> LED 2034: Refl etor direcionado, duas portas USB integradas, sistema de 12 V.
> LED 2035: Refl etores direcionados, sem portas USB, sistema 12 V.

A luz noturna garante o sono tranquilo das 
outras pessoas na suíte.

Aço inoxidável ou preto.Luz com duas portas USB, para carregar os 
smartphones e tablets dos seus hóspedes.
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VANTAGENS 
PARA O HÓSPEDE:

LUZ EM MÓVEIS
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PUXADORES
O puxador correto sempre. Função e visual

O puxador do móvel faz a diferença. A Häfele oferece uma gama de puxadores para móveis 
com diferentes acabamentos, em várias cores e formas. Aliado ao design do ambiente hote-
leiro, valoriza o mobiliário e a porta para além da sua função.

Preto grafi te. Acabamento em latão polido. Cromado polido. Aço inoxidável.

ACABAMENTOS E PRODUTOS
Exemplos da variedade de hotéis Häfele. Outras opções em “O Grande Häfele”.

Puxadores para móveis tipo botão. Puxadores para móveis tipo alça. Puxadores concha. Puxadores verticais.
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AMPLA VARIEDADE.
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FÁCIL ACESSO 
PARA O HÓSPEDE.

HOTEL IBIS STYLES, D-TRIER
Arquitetura: Jim Clemens Architekten, D-Trier.
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COFRES 
Segurança com abertura para cima, porta basculante ou gaveta.

Os cofres eletrônicos no quarto do hotel proporcionam aos hóspedes um local 
seguro para seus objetos de valor, ao mesmo tempo que oferecem excelente 
comodidade operacional. Häfele oferece cofres de hotel com diferentes métodos 
de abertura e diferentes designs, com ou sem iluminação interna: Dependendo 
da situação de instalação, podem abrir para cima, ser instalados em gavetas ou 
atrás de portas com dobradiças.

PRODUTOS
 > Cofre de hotel com abertura para cima, na cor preta ou bege/marrom.         

Dimensões externas: A 145 x L 56 x D 350 mm
 > Cofre do hotel com porta de basculante e iluminação interior, na cor preta 

dimensões externas: A 200 x L56 x D 415 mm
 > Cofre de gaveta, preto, dimensões externas: A 200 x L 470 x D 385 mm.

RECURSOS OPCIONAIS
 > Iluminação interior
 > Auditoria utilizando software no cofre do hotel (para monitoramento e registro 

de todas as atividades).
 > Unidade de transferência de dados

VANTAGENS
>   As últimas 100 atividades 

podem ser lidas via display 
como padrão.

>  Diferentes opções de          
 abertura, tamanhos e  
     versões.Cofre de gaveta.

Cofre com porta basculante e iluminação 
interna.

Cofre do hotel com abertura para cima   
fechado.

Cofre de hotel com abertura para cima aberto.
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ESPAÇO 
ADICIONAL PARA

UM OU DOIS
HÓSPEDES. 

MICRO APART 20/30
Arquitetura/arquitetura de interiores: Dra. Krista Blassy,
PAB-Architekten, D-Erfurt / Munique
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TELELETTO 2
Um sofá-cama multifuncional.

O multifuncional Teleletto 2 da Häfele, que economiza espaço, oferece mais con-
veniência para quartos de hotel padronizados. Com relação ao design, o Teleletto 
2 adapta-se ao conceito de design do seu hotel de forma fl exível e individual por 
meio da marcenaria ou a indústria mobiliária. Também pode se incluir com áreas 
de descanso extra largas. Outra opção que a Häfele disponibiliza é o Tavoletto, a 
combinação inteligente entre mesa e cama.

PRODUTO  

Ferragem de cama dobrável Teleletto 2.     

Teleletto 2 com colchão 140 x 200 cm.

Material: Ferragens Aço tubular sem torção com ripas de madeira  
  resilientes, pintadas a pó. Escora preenchido a gás para fácil  
                       abertura e fechamento, 12 ripas de madeira resilientes montadas  
                       de forma fl exível.

Recursos:  Cama dobrável embutida com estrutura de cama, estrutura  
moldura de sofá e suportes de fi xação (mecanismo anti-
inclinação), suportes de colchão e alças para roupa de cama.

Maravilhosamente conversível: Um sofá é convertido em uma cama de casal com algumas 
operações manuais simples.

Mobilidade baseada em acessórios de hardware 
Häfele.

Press release, vídeo: 
“Conceitos de salas
multi-móveis
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SERVIÇO &     
CONFIABILIDADE.   
 Häfele - Seu parceiro antes, durante e após a conclusão do projeto.

AMPLA       
VARIEDADE

DOCUMENTAÇÕES

SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS

A alta qualidade de serviço da Häfele no setor de projetos se reflete em todo o processo 
de planejamento. Antes, durante e após a conclusão do projeto. O cliente recebe suporte 
abrangente desde o início, para além das questões técnicas.

Os especialistas em projetos da Häfele oferecem soluções individuais para seus desafios 
específicos de projeto e valor agregado por meio de um alto nível de experiência em consul-
toria. O que importa, no entanto, é a progressão do projeto sem ocorrências. Essa é a única 
maneira de transformar suas ideias em realidade.

SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE
>  Soluções individuais de acordo com os desafios específicos do seu projeto.   
> Valor agregado na implementação: Tornamos seus desejos e ideias realidade.  
> Dados CAD para desenhos técnicos.       
> Fornecimento de produtos e amostras para salas modelo.    
> Apoio na criação do seu manual de design.      
> Ampla gama de produtos para obter qualidade dentro do orçamento determinado. 
> Entrega programada ou just-in-time para o local - a logística é uma de nossas principais 
competências.          
> Fornecimento de documentação e certificados relevantes ao produto.



DADOS CAD
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AMOSTRAS DE 
PRODUTOS

EXPERIÊNCIA EM 
ENGENHARIA

LOGÍSTICA

SUPORTE

ALTA QUALIDADE DE 
SERVIÇO BY HÄFELE 
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ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / LOCAIS DE PROJETO

ESCRITÓRIOS     
HÄFELE.
 Sempre ao seu lado.

O suporte ao projeto é fornecido por consultores de projeto
especialistas de mais de 150 países diferentes. Experimente 
as soluções de projeto abrangentes de 360° da Häfele.
www.hafele.com

Data de fundação:  1923

Receita 2017:  1.375 bill. €

Funcionários 2017:  aprox. 7,600

Expertise principal:  Tecnologia e funcionalidade de hardware para móveis e edifícios,
 sistemas de controle de acesso mecânicos e eletrônicos.

Gestão: Sibylle Thierer: CEO
 Stefan Huber: Diretor Gerente de Negócios Internacionais
 Carlos Pinto: : Diretor de Finanças, RH, Jurídico
 Robert Raith: Diretor Gerente de Engenharia/Produção
 Gregor Riekena: Diretor de Marketing
 Wolfgang Schneider: Diretor Operacional

Alcance de produtos:  Ferragens para móveis, equipamento de interior e iluminação para móveis, tecnologia de ferra  
 gens, ferragens para portas e janelas, sistemas de bloqueio.

Mercados:  Em todo o mundo (proporção de exportação de 80%); 37 subsidiárias estrangeiras, vários es  
 critórios de vendas nacionais e estrangeiros.

Fabricação:  6 fábricas na Alemanha e na Hungria.
Garantia de Qualidade:  DIN EN ISO 9001 + Programa de melhoria de confi ança, DIN EN ISO 14001

FATOS

Established:  1923

Revenue 2014:  1.144 bill. €

Employees 2014:  approx. 6,900

Core expertise:  Hardware technology and functionality for furniture and buildings, mechanical 
 and electronic access control systems.

Management: Sibylle Thierer: Managing Director / Marketing and sales.
 Stefan Huber: International business.
 Robert Raith: Development and manufacturing.
 Wolfgang Schneider: Logistics, organisation, IT.
 Gerhard Bosch: HR, training, legal, fi nances, controlling.

Product ranges:  Furniture fi ttings, interior equipment and lighting for furniture, hardware technology, fi ttings for 
 doors and windows, locking systems.

Markets:  Worldwide (77% export proportion); 37 foreign subsidiaries, numerous 
 domestic and foreign sales offi ces.

Manufacturing:  5 plants in Germany, 1 Joint Venture company in Budapest.
Quality assurance:  DIN EN ISO 9001 + Trust Improvement Program, DIN EN ISO 14001

FACTS

78

THINKING AHEAD IN PROJECT BUSINESS / LOCATIONS

HÄFELE
LOCATIONS.
 Always at your side.

In order to support people involved in projects and Häfele
customers, specialist project advisers with their individual  
360° comprehensive project solutions are available in all 
German-speaking markets. 

International Project Service
Phone: +49 74 52 / 95-11 11
EMail: project@hafele.com
www.hafele.com 



  Headquarter

  Foreign subsidiaries

  Foreign sales offi ces

  Foreign sales agents
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  Matriz

  Escritórios de Projetos Internacionais Häfele (HIPO)

  Subsidiárias Estrangeiras

  Escritórios de vendas no exterior

  Agentes de vendas no exterior
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ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / BAYREUTH YOUTH HOSTEL

BAYREUTH YOUTH HOSTEL
D-MUNICH. A cooperação entre a Associação Alemã de Albergues da Juventude (DJH) e a Häfele tem “tradição”. Já em 
2013, a empresa de tecnologia de hardware e sistemas de controle de acesso eletrônico exibiu o quarto do albergue da 
juventude do futuro na feira comercial BAU, com o projeto de tendência multipremiado “Laboratório da Juventude”. A asso-
ciação está agora construindo este sucesso com o Hostel da Juventude Bayreuth.

Terminal de portas DT 700 nas portas dos 45 quartos.

A nave do futuro pousou!

PROJETO 
Hostel da juventude em Bayreuth, 
D-Munique.

ARQUITETURA/ ARQUITETURA  
INTERIOR 
LAVA, Laboratório de Arquitetura 
Visionária, D-Berlin. 

OPERADOR   
DJH Youth-Hostel Bayreuth, 
D-Munich.

INVESTIDOR/CONSTRUTOR  
Bavarian Association of German  
Youth Hostels, D-Munich.

TAMANHO   
180 camas/45 quartos,
3 a 5 salas para seminários.

ANO   
2018.

PRODUTOS

>   SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 
ELETRÔNICO DIALOCK

 - Terminal de porta DT 700. 
 
>  FERRAGENS DE ARQUITETURA
 - A porta do quarto do hotel.
 -  PDH5104 StarTec hardware para 

portas, fechaduras, cilindros de perfil 
e fechos de porta nas portas sem 
Dialock.

 -  Sistema de travamento mecânico com 
cilindros perfil CES nas salas sem 
Dialock.

 - Sistema de divisória Slido Wall 550-Z.

>  FERRAGENS PARA MÓVEIS
 - Fechaduras de móveis Symo e  
  extensões Accuride. 
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Quando as portas dos quartos da Häfele se fecham, as férias começam!

2 sistemas de divisórias Slido Wall 550-Z nas salas de seminários.Arquitetura criativa e produtos inovadores.

Caixas de guarda-roupas dos quartos de 
hóspedes.



REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Uma vasta gama de projetos de hotéis em muitas categorias, qualidades e equipamentos diferentes já foram implementados 
com sucesso na Europa e no exterior. Você pode solicitar referências da Häfele na sua área a qualquer momento.

Holiday Inn Frankfurt – Alte Oper, D-Frankfurt
Arquiteto: AS&P - Albert Speer und Partner GmbH, D-Frankfurt.
Operador: IHG InterContinental Hotels Group, D-Frankfurt.
Investidor: Union Investment Real Estate GmbH, D-Hamburg.

ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / REFERÊNCIAS
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IntercityHotel Braunschweig, D-Braunschweig 
Arquiteto D-Braunschweig : Reichel + Stauth, 
D-Braunschweig / prasch buken partner architek-
ten, D-Hamburg. Operador: IntercityHotel GmbH, 
Deutsche Hosp. Investidor: B&L Willy-Brandt-Platz 
Braunschweig GmbH & Co. KG, D-Hamburg.

Steigenberger Hotel Bremen, D-Bremen 
Arquiteto D-Bremen: Eike Becker_Architekten, 
D-Berlin. Arquitetura de interiores: JOI-Design, 
D-Hamburg. Operador: Steigenberger Hotel 
Group, D-Frankfurt a. M. Investidor: H. Siedentopf, 
D-Bremen.

Falkensteiner Hotel Wien Margareten, A-Vienna
Arquitetura de interiores: Matteo Thun & Partners,
I-Milan. Arquiteto: David Chipperfield, D-Berlin. 
Operador: Falkensteiner Hotels, A-Vienna.



The Ritz-Carlton, Vienna, A-Vienna
Operador The Ritz-Carlton, Vienna, A-Vienna: Ritz-Carlton-Gruppe, A-Viena.     
Investidor: Verny Capital, KZ-Kasachstan.

Hotel InterContinental, CH-Davos
Arquitetura de interiores | Arquiteto: Oikios GmbH, 
D-Munich. Operator: IHG InterContinental  
Hotels Group.

Hotel Schweizerhof, CH-Lucerne
Arquitetura de interiores | Arquiteto: Oikios GmbH, 
D-Munich. Operador: IHG InterContinental Hotels 
Group.

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, I-Lido di Jesolo
Arquitetura de interiores: Matteo Thun & Part-
ners, I-Milan. Arquiteto: Richard Meier & Partners, 
USA-Newark. Operador: FMTG GmbH, A-Vienna. 
Investidor: Jesolo Lido Real Estate, I-Vahrn.
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Kameha Grand Zürich, CH-Opfikon
Arquiteto: tecArchitecture, CH-Ermatingen. Operador: 
Kameha Grand Glattpark Betriebsges. mbH, CH-
Glattpark/Zürich. Investidor: Turintra AG, CH-Zürich.

ESTAS
REFERÊNCIAS 

SÃO APENAS UMA 
AMOSTRA.

Mais referências podem ser 
solicitadas em:

info@hafele.com.br

Hotel Puro, PL-Cracow
Arquiteto: B’ART, PL-Warschau. Operador: 
Puro Hotels, PL-Warschau. Investidor: 
Genfer, N-Haugesund.



ENTECIPANDO O FUTUTO NO HOTEL / REFERÊNCIAS
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REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, CN-Huzhou
Arquiteto: MAD Architects, CN-Pequim.
Operador: Starwood Hotels and Resorts, USA-Stamford.Investidor: Shanghai Feizhou Group, CN-Xangai.

The Ritz-Carlton Chengdu, CN-Chengdu
Arquitetura de interiores: CCD Cheng Chuang 
Design, CN-Hong Kong. Operador: The Ritz-Carlton 
Hotels and Resorts. Investidor: R&F Properties.

Chateau Star River Pudong, CN-Shanghai
Arquiteto: T.K.CHU DESIGN LTD.
Operador: Star River Group, CN-Guangzhou.  
Investidor: Star River Group, CN-Guangzhou.

Shangri-La Hotel, CN-Qufu 
Arquiteto: KKS Internationals Co., Ltd, CN-Hong 
kong. Operador: Shangri-La Hotels and Resorts.
Investidor: Kerry Properties Limited, CN-Hong Kong.

Hotel Biz Cevahir Sultanahmet, TR-Istanbul 
Design de interiores: Ayse Cevahir.

Four Seasons Guangzhou, CN-Guangzhou 
Arquiteto: Wilkinson Eyre Architects, CN-Hongkong. 
Operador: Four Seasons Hotels & Resorts. Investi-
dor: Yuexiu Holding Limited, CN-Guangzhou.
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Fairmont Nile City, EGY-Cairo
Arquiteto: Atelier d’Art Urbain Architects, Orascom 
Construction Industries. Operador: Fairmont Hotels 
and Resorts (FHR) e Nile City Investments Company. 
Investidores: FHR e Kingdom Hotel Investment Group.

Casa Gangotena, EC-Quito 
Arquiteto: Diego Arteta Diseño-Arquitectos, 
EC-Quito. Operador: Grupo Futuro, EC-Quito. 
Investidor: Metropolitan Touring, EC-Quito.

Pikaia Lodge Santa Cruz, EC-Galapagos
Arquiteto: Coplaza Arquitectos, Equador-Guayaquil. 
Operador | Investidor: María Elena & Herbert Frei de 
Grunauer, Equador.

Hilton Pattaya, TH-Pattaya 
Arquiteto: M.A.A.R. Co. Ltd., TH-Bangkok. 
Operador: Hilton Hotels & Resorts. Investidor: 
Central Pattana Public Co. Ltd., TH-Bangkok.

Centara Grand Beach Resort Phuket, TH-Phuket 
Arquiteto: INTER ARC (S) Pte Ltd., SG-Singapore. 
Operador: Centara Hotels & Resorts, TH-Bangkok. 
Investidor: Centara Hotels & Resorts, TH-Bangkok.

JW Marriott Marquis Hotel Dubai, VAE-Dubai
Arquiteto: Consultores do Archgroup, VAE-Dubai. 
Operador: Marriott International, EUA-Bethesda. 
Investidor: Emirates Group, VAE-Dubai.

JW Marriott Hotel Hanoi, VN-Hanoi 
Arquiteto: Carlos Zapata Studio, EUA-Nova York. 
Operador: Marriott International, EUA-Bethesda. 
Investidor: Bitexco Group, VN-Hanoi.



Häfele Brasil Ltda.

Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4459, conjuntos 6 e 7
83302-000 | Piraquara | PR
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