
NOVA PRO SCALA
Inspiração no ângulo certo.
Simples. Sofisticada. Atemporal.

SISTEMA DE GAVETAS GRASS



Nova Pro Scala –
Sinônimo de versatilidade,
estética neutra, inspiração
e criatividade.

Nova pro Scala é o design reduzido à essência – por um 
lado, os princípios de um design limpo, e, por outro, a 
perfeita unidade entre a forma e a função.

A linguagem pura do design com suas impressionantes linhas, 
ângulos retos e pequenos raios dão às laterais das gavetas de 
metal de parede dupla um look atemporal, técnico e funcional. 
A marca registrada da Nova Pro é caracterizada pela sua 
perfeição até o último detalhe e o conceito de sistema modular. 
Tudo é focado na função perfeita, alta qualidade e no valor 
duradouro - da precisão quase artesanal em cada detalhe, bem 
como as cores e o acabamento das superfícies.



»Nova Pro é um pedaço da história contemporânea.
Nova Pro Scala um passo para o futuro.«





Só existe uma.
Nova Pro, a original.

Com o tempo, Nova Pro se tornou sinônimo
de sistemas de gavetas de parede dupla.

Testada milhões de vezes na prática, esta característica da 
gaveta permanece incomparável em termos de qualidade, 
estabilidade e suavidade. Nova Pro reúne excepcional 
facilidade de abertura, excelente funcionamento, deflexão 
mínima da gaveta e alta confiabilidade. Nova Pro traz os móveis 
à vida. Por todo o mundo. É por isso que o nome 
Nova Pro cria expectativas que satisfazemos com todos e cada 
produto.



250 milímetros.
Isso significa uma
dimensão inteiramente 
nova no tamanho das 
gavetas.

A gaveta de madeira convencional é basicamente 
uma caixa de quatro lados com um painel frontal.

Direto ao ponto, estamos adotando uma abordagem 
pragmática quando oferecemos uma lateral para 
gavetas altas de 250 mm com a Nova Pro Scala, em 
conjunto com as versões de 63 mm, 90 mm, 122 mm 
e 186 mm. A nova lateral da gaveta é alta, fechada e 
contemporânea. Parece bom. E é. 63 90 122
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Barras laterais retangulares. 
Alto nível de estabilidade
e design retilíneo.

A gaveta com barras laterais tem sido uma solução
conveniente para aumentar a altura da lateral das gavetas.

Na parte inferior uma lateral de 90 mm e acima uma barra 
lateral. Trabalho feito. O que soa simples a princípio é na verdade 
um desafio sofisticadamente técnico. Porque para a Nova Pro 
Scala, não desenvolvemos apenas uma barra retangular, mas 
também componentes tecnicamente otimizados num todo e os 
reestilizamos para criar a harmonia no conceito do design. Da 
fixação frontal a conexão do painel traseiro e o ajuste do ângulo 
de inclinação integrado - tudo tem encaixe perfeito para prover 
uma sensação harmoniosa e sofisticada.



Nova Pro Scala Crystal.
Consistente até o último 
detalhe.

Crystal é multipropósito: uma lateral estabilizadora, uma forma de 
individualização e um elemento elegante de design.

O sistema Crystal foi determinante para o novo design da Nova Pro Scala. 
De agora em diante, todos os componentes - laterais de gavetas, suportes 
de fixação e painéis frontais para gavetas internas - combinarão nas 
mesmas cores e acabamento. Além disso, o adaptador de painel traseiro 
sofreu uma significativa redução de tamanho e foi adaptado para ser usado 
em várias espessuras de painel traseiro, dessa forma o adaptador se funde 
ao painel traseiro, passado despercebido. Esse e muitos outros detalhes dão 
à Crystal um visual transparente e leve.







Crystal Plus.
Mais vidro.
Mais criatividade.
Mais estabilidade.

A arquitetura moderna é iluminada, inundada de luz e 
aberta. As janelas abriram caminho para as grandes 
superfícies envidraçadas. Até paredes dentro de edifícios 
são projetadas cada vez mais como divisórias transparentes. 
A transparência é uma tendência. Até mesmo so móveis 
também têm se tornado translúcidos. São incorporadas 
frentes de vidro retro iluminadas, prateleiras de vidro 
e até mesmo despensas com frentes de vidro, o móvel 
contemporâneo mostra o que tem dentro.

Completamente de acordo com essa nova amplitude,
a Nova Pro Scala oferece uma solução exclusiva:
a gaveta Crystal Plus.



Painel frontal para gaveta interna. 
Por uma boa impressão
atrás da frente.

O número de gavetas com frentes altas e que incluem gavetas 
internas está aumentando. Frentes altas são ótimas alternativas 
para projetar móveis modernos e mais puristas. Cada gap ou 
abertura pode ser dispensada para um design homogêneo. A 
Nova Pro Scala oferece uma solução muito interessante a quem 
deseja uma aplicação especial: um painel frontal elegante e 
discreto perfeitamente coordenado com a cor e forma deste novo 
sistema.

Com apenas 8 mm de espessura, o painel frontal de 
alumínio além de ser bonitos por si só, também influencia o 
design das gavetas Nova Pro Scala mesmo quando fechadas.





Variedade atemporal.
Cores da Nova Pro Scala.

Tons metálicos, estruturas finas e acabamentos 
acetinados - essas são as características do design 
moderno.

A nova cor SILVER (prata) torna possível trazer esses princípios 
do design através do interior dos móveis. Esse elegante tom 
tem uma harmonia intuitiva e um efeito moderno.

A pureza natural do gelo e da neve, exclusivo reflexo da luz e 
a textura agradável da superfície - todos esses detalhes nos 
inspiraram a criar a cor ICE (gelo). Este elegante tom neutraliza, 
ilumina e dá vida.

STONE (pedra) como símbolo da eternidade, a expressão da 
modernidade, a força natural a qual parece resistir todas as 
influências externas, foi a inspiração para esse acabamento.





Diferenciação.
A Nova Pro Scala
permite a criação de 
estilos, funções e
valores que fazem 
toda a diferença.



Qualquer um que queira ser bem-sucedido 
tem que ser capaz de se diferenciar. Essa 
simples regra se aplica igualmente para todos 
os produtos.

Desde os móveis para a cozinha, sala de estar e 
banheiros dos nossos clientes até os sistemas 
GRASS. Isto nos inspirou a desenvolver a Nova Pro 
Scala como um sistema de gavetas que fornece 
aos nossos clientes fantásticas maneiras de 
diferenciar seus produtos.

O novo sistema de gavetas também pode ser 
composto com as linhas já existentes Classic e 
Deluxe, o que amplia as opções e assegura uma 
impressão única.





Individualização.
Procurando maneiras de 
se destacar na multidão?

Ontem metal, hoje madeira e amanhã minerais. A 
flexibilidade para criar designs únicos faz da Nova Pro 
Scala o sistema de gavetas mais versátil de todos os 
tempos.

Não seria inovador se mudássemos a percepção estética de 
uma gaveta? As laterais, da Nova Pro Scala, com formato 
retangular permitem isso - perfis em formato de L não são 
apenas fixados com fitas imantadas ou adesivas, eles são 
encaixados de maneira fácil e perfeita.   



Liberdade de materias.
Vidro – ou você ama ou odeia.

O uso do vidro no mundo dos móveis causa divisão.  Isso 
é o bastante para desenvolvermos dois sistemas que 
atendam ambos os lados - sistemas Crystal e Crystal Plus.

Poucos elementos na parte inferior e fortes suportes de fixação 
na frente e na parte traseira - que comece a diversão! O gosto 
individual decide então se o vidro ou outro material será usado 
como elemento de design. A vantagem do sistema de fixação 
da Crystal Plus é a tecnologia clipe, que garante a fixação de 
grandes elementos sem a necessidade de preparação especial.





Tavinea Sorto.
Acessórios internos.

Dois que na verdade são um. A Nova Pro Scala e
a Tavinea Sorto são uma combinação perfeita. 

O material, forma e cor da Tavinea Sorto e da Nova Pro Scala 
não são apenas parecidos, mas idênticos. Na verdade, elas 
são feitas do mesmo aço e têm a mesma pintura. Assim, os 
acessórios internos harmonizam-se perfeitamente com os 
acabamentos da Nova Pro Scala, proporcionando um efeito 
fascinante. Tavinea Sorto tem um design único e purista, além 
de um sistema de fácil montagem, o que não poderia ser mais 
simples.







Nova Pro Scala incorpora
o melhor da Nova Pro.
E muito mais!

• Design atemporal: Nova Pro Scala tem uma leve 
e elegante borda sem interferir no design. 

• Ampla gama de opções: Duas opções para 
suportes laterais e barras laterais, em três 
acabamentos - Silver, Ice e Stone - e laterais nas 
alturas de 63, 90, 122, 186 e 250 mm.

• Modular: A Nova Pro Scala inclui grande variedade 
de produtos para atender os mais variados gostos. 
Scala também é projetada para uso em conjunto 
com a corrediça Nova Pro há anos e é, portanto, 
compatível com a Nova Pro Classic e Deluxe. 
Esta variedade oferece todas as opções para 
diferenciação. 

• Movimento perfeito: A prova de uso, as 
excelentes corrediças da Nova Pro suportam 
cargas até 70 kg.

• Fechamento suave: fechamento delicado com a 
nova 

    tecnologia Soft-close e mínima força de abertura.

• Simples instalação: Com design inteligente, a 
instalação é extremamente fácil e rápida. 

Os diferenciais da Nova Pro Scala resumidamente:
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NOVA PRO SCALA
A nova geração de soluções para gavetas que agora 
define tendências em todas as áreas da casa.

www.grass.eu

Häfele Brasil Ltda
Rdovia João Leopoldo Jacomel, 4459, conjuntos 6 e 7 
88302-000 Piraquara/PR - Brasil 
Telefone: 41 3034-8150
e-mail: info@hafele.com.br

www.hafele.com.br


