
C L E V E R  S T O R A G E

KESSEBÖHMER

Planeje a cozinha dos seus sonhos de dentro para fora. 

Você ganhará espaço e ergonomia, além de um design harmonioso. 

PLANEJAMENTO 
INTELIGENTE.



Nossas vidas, nossas formas de viver e a tecnologia que utilizamos estão em constante 
mudança. Este fenômeno afeta especialmente as cozinhas, que voltaram a ser o coração 
da casa, um lugar aonde família e amigos passam o tempo juntos. Num passado recente, 
o projeto da cozinha era focado apenas na funcionalidade e eficiência; hoje, a ênfase é mais
na criação de um ambiente acolhedor, uma mistura „perfeita“ entre a estética, a emoção e 
a funcionalidade. Em outras palavras: o conceito de que as cozinhas são para pessoas está
de volta – e também a sensação de que a cozinha é um lugar para desfrutar a vida.

A cozinha – o centro
da sua casa.
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Visão geral
Características estruturais 
minimalistas combinadas à 
utilização de vidros criam 

uma visão clara e promovem um
armazenamento organizado.

Facilidade
de uso

Movimentos controlados e 
coordenados significam que,

mesmo quando totalmente 
carregados, os móveis da cozinha

abrem e fecham sem esforço.

Ergonomia
A sua cozinha foi projetada 

para se adquar a você – 
e não o contrário.

Fácil acesso
Tudo ao alcance das mãos, 

isto porque todos os conteúdos 
se movem para fora, na frente 

do móvel.

Design
Elegante, exclusivo e premiado. 

Qualidade
Feito na Alemanha. Desde a 
concepção da ideia até os 

retoques finais – tudo 
desenvolvido pela Kesseböhmer.

A Kesseböhmer adiciona movimento à
sua cozinha. Ao contrário daquelas
versões estáticas, uma cozinha na qual
as ferragens se movimentam são melhor
organizadas e conferem uma visão mais
abragente, fazendo um melhor uso do
espaço e acrescentando mais ergonomia.
O foco de todas as inovações e desen-
volvimentos técnicos da Kesseböhmer 
é em você, nosso consumidor. Nós for-
necemos os produtos que tornarão a co-
zinha dos seus sonhos realidade. 

Para fazer o uso inteligente de toda a profundidade da
bancada, base, ou móvel da cozinha, você precisa de
uma ferragem que mova todos os itens armazenados
para fora do gabinete – a fim de proporcionar uma
visão clara e um fácil acesso. » Página  32

ARMÁRIOS BAIXOS

Os gabinetes têm um papel especial em qualquer cozinha,
tanto pelo seu apelo visual, quanto pela praticidade que
proporcionam. Assim, eles demandam muita funcionalidade
e facilidade de uso por parte dos sistemas articulados e
de elevação paralela. » Página  54

ARMÁRIOS DE PAREDE

Um design refinado tem um efeito positivo – igual a 
um raio de sol ou um sorriso amigável. Ele inspira e 
alegra a vida das pessoas.  » Página  86

DESIGN E QUALIDADE

Nas cozinhas de hoje, os armários altos são planejados
em bloco ou como unidades autônomas. De qualquer
forma, o resultado é um móvel elegante, no qual, 
muitas vezes, você encontrará recursos tecnológicos
embutidos e também uma central de armazenamento
de alimentos na cozinha.  » Página  12

ARMÁRIOS ALTOS

As unidades de canto são o lugar ideal para guardar 
panelas, frigideiras e outros utensílios de cozinha. 
E os engenheiros de desenvolvimento surgem com 
uma série de soluções, além do clássico carrossel.  
» Página  44

ARMÁRIOS DE CANTO

Quem não deseja cozinhar como um chef? Uma cozinha
profissionalmente bem equipada e organizada é uma
passo na direção certa. Ela deve combinar praticidade
com design elegante. » Página  64

ORGANIZADORES DE PAREDE

A forma segue a função. As soluções de mesa da 
Kesseböhmer ajudam a tornar a cozinha ainda mais 
eficiente, mais ágil e, acima de tudo, mais fácil de se
trabalhar. Elas são adaptáveis e personalizáveis. 
» Página  72

MESAS
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O MÁXIMO EM FORMA E FUNÇÃO.

Os fatores a serem considerados durante um 

planejamento bem sucedido são o tamanho da

sua cozinha, o layout e – o mais importante –

você! São os seus desejos, as suas expectativas

e as suas vontades que devem determinar a 

escolha das ferragens por detrás das portas na

sua cozinha dos seus sonhos. 
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Planeje sua 
cozinha de dentro
para fora.

Ao comprar um carro, você recebe inúmeras opções de acessórios,
cores e detalhes técnicos. São estas escolhas que transformam a
compra de um simples veículo no carro ideal para você. Algo parecido
acontece com a sua cozinha. Há um vasto número de opções para
você escolher – aproveite-as e construa a cozinha exatamente da 
forma que você deseja!

No início do processo de planejamento, a

grande maioria das pessoas já tem uma

ideia do tipo de cozinha que desejam. 

Moderna, tradicional, rústica, com um

plano aberto ou em um cômodo sepa-

rado? Uma bancada para o café da manhã

ou uma mesa? Um ambiente diferente

para a sala de jantar? Ou uma opção mais

comunicativa, com um plano mais aberto?

Por contraste, poucas pessoas se preocu-

pam com o  quão eficiente e amigável a

sua cozinha será – incluindo dúvidas

como as distâncias entre as áreas de tra-

balho, todas as questões de ergonomia, e

como é importante o papel das ferragens

por detrás das portas, no sentido de fazer

a sua cozinha trabalhar por você. 

Os dias nos quais você abria a porta de

um armário e via somente algumas prate-

leiras simples ficaram no passado.

Nós gostaríamos que você pudesse

abrir cada porta dos armários da sua 

nova cozinha com um sorriso no rosto. 

A Kesseböhmer oferece a você uma tec-

nologia inteligente, por meio de ferragens

de qualidade que permitem que você 

faça o melhor proveito das áreas de 

armazenamento, transformando a sua 

cozinha em um lugar maravilhoso para

estar e trabalhar. 

As características que devemos observar

nas ferragens que estão instaladas 

dentro dos armários são o funcionamento

perfeito, o design exclusivo e a qualidade

de fabricação. 

Nós esperamos que você aproveite a 

leitura desta brochura – e que possa 

encontrar novas ideias para planejar a 

sua cozinha de dentro para fora. 
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As estatísticas apontam que a população

está ficando mais alta – e os arquitetos 

e projetistas estão respondendo a este 

fenômeno aumentando a altura padrão

das bancadas de trabalho. Mas, seria este

novo padrão o nível mais confortável para

você trabalhar?

A medida crítica é a distância entre 

o cotovelo dobrado e a superfície de 

trabalho. E aí entra o fato de que você,

provavelmente, não será a única pessoa

que irá utilizar a cozinha. Então, esta altura

padrão começa a ser comprometida e

passa a não ser muito ergonômica. 

Por que seguir esta ditadura da padroniza-

ção de altura? Agora, existem sistemas 

inteligentes que permitem que você confi-

gure a altura da bancada de acordo com 

a sua necessidade – e com um simples

toque de botão. Estes sistemas ainda

podem transformar uma mesa de refei-

ção, na qual você está sentado, em uma

área de trabalho, na qual você fica em pé,

e vice-versa. 

E este ajuste não é somente para você,

mas para cada um dos membros de sua

família. Os cozinheiros de final de semana

tendem a investir em facas caras e apare-

lhos para cozinha de alta performance.

Mas, na verdade, o fator-chave para para

aproveitar o cozinhar é trabalhar em uma

altura que é gentil com as suas costas.

Áreas de trabalho adaptáveis garantem

isso. E elas são extramemente amigáveis –

você pode abaixar uma mesa para criar

uma ambiente de trabalho confortável

para as crianças, por exemplo.

MINHA ALTURA DE TRABALHO 
IDEAL É DE 86 CM, MAS MEU 
PARCEIRO FICA MAIS CONFORTÁVEL 
AO TRABALHAR EM UMA BANCADA
COM UMA ALTURA DE 94 CM.

„
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www.kesseboehmer.com

E R G O N O M I C S

KESSEBÖHMER
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Uma solução para
cada armário
Um armário raramente é apenas um armário – principalmente na cozinha. Ferragens especialmente projetadas para atender 

as necessidades deste ambiente são a solução ideial. Você irá encontrar produtos específicos para armazenar panelas e frigideiras,

copos e pratos, talheres e mantimentos. Uma dispensa cuidadosamente abastecida e organizada é a receita para os cozinheiros de 

sucesso e para as pessoas que apreciam uma boa comida. A linha Clever Storage procura garantir isso – na sua cozinha – tudo tem 

o seu devido lugar, suas coisas em perfeita ordem, a fim de que você possa encontrar e alcançar os itens que você precisa. 

É a combinação perfeita entre a praticidade e o estilo – e ainda auxilia na economia de espaço e tempo. Conheça. 

Os gabinetes têm um papel especial 
em qualquer cozinha, tanto pelo seu 
apelo visual, quanto pela praticidade 
que proporcionam. Assim, eles 
demandam muita funcionalidade 
e facilidade de uso por parte dos 
sistemas articulados e de elevação 
paralela.  » Página  54

UNIDADES DE PAREDE
Quem não deseja cozinhar como um chef?
Uma cozinha profissionalmente bem 
equipada e organizada é um passo 
na direção certa. Ela deve combinar 
praticidade com design elegante.  
» Página  64

ORGANIZADORES DE PAREDE
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C L E V E R  S T O R A G E

KESSEBÖHMER

Para fazer o uso inteligente de toda a profundidade
da bancada, base, ou móvel da cozinha, você precisa
de uma ferragem que mova todos os itens armaze-
nados para fora do armário – a fim de proporcionar
uma visão clara e um fácil acesso.  » Página  32

UNIDADES BAIXAS

Nas cozinhas de hoje, os armários altos 
são planejados em bloco ou como unidades 
autônomas. De qualquer forma, o resultado 
é um móvel elegante, no qual, muitas vezes, 

você encontrará recursos tecnológicos 
embutidos e também uma central de armazena-

mento de alimentos na cozinha.  » Página  12

UNIDADES ALTAS

A forma segue a função. 
As soluções de mesa da 
Kesseböhmer ajudam a tornar 
a cozinha ainda mais eficiente, 
mais ágil e, acima de tudo, 
mais fácil de se trabalhar. 
Elas são adaptáveis e 
personalizáveis. » Página  72

MESAS

Os armários de canto são o lugar ideal para
guardar panelas, frigideiras e outros utensílios
de cozinha. E os engenheiros de desenvolvi-
mento surgem com uma série de soluções,
além do clássico carrossel.    » Página  44

UNIDADES DE CANTO
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Atualmente, os armários altos, muitas vezes planejados em blocos, com aparelhos 
embutidos ao nível dos olhos e espaços de armazenamento para mantimentos, 
ganharam um importante lugar no planejamento das cozinhas – e com razão. 

Estética e 
funcionalidade 
em toda a linha: 
armários altos.
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C L E V E R  S T O R A G E
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Aproveite melhor a sua cozinha. Um 

espaço exclusivo para cozinhar ou preparar

alimentos é o novo padrão no planejamento

das cozinhas contemporâneas: por exemplo,

um conjunto de armários altos em pelo

menos uma das paredes. Isto trará 

benefícios visuais e funcionais. 

É totalmente lógico: você consegue 

armazenar mais em um bloco contínuo 

de armários altos do que em unidades 

separadas de armários de parede e baixos.

Em um lugar aonde espaço é fundamental,

os armários altos vão conquistá-lo. 

As páginas a seguir darão a você algumas

ideias de quão versátil estas soluções

podem ser. O que elas têm em comum é o

fato de que você não precisa se curvar

para encontrar algo que precisa dentro do

armário. Em vez disso, o conteúdo virá até

você. 

Com somente um CONVOY é possível

armazenar os mantimentos de uma semana

para uma família de quatro pessoas. 

Posicionado lado a lado, o CONVOY e 

seu refrigerador irão criar um centro de

armazenamento que irá economizar

tempo e espaço na sua cozinha. 

O layout e a funcionalidade de seu 

CONVOY irá depender do que você deseja

armazenar – de pacotes volumosos de 

cereais às compactas latas. O seu 

CONVOY pode ser adaptado exatamente

ao seu estilo de vida e necessidades. 

UM TIME PERFEITO: 
REFRIGERADOR E UM ARMÁRIO 
EXTRAÍVEL, LADO A LADO, 
CRIANDO UM CENTRO DE 
ARMAZEMENTO PERFEITO PARA 
UMA COZINHA MODERNA.

„
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UM ARMÁRIO ALTO NÃO 
PRECISA IR ATÉ O TETO 

Quão maior é a cozinha, mais opções você tem:

blocos, balcões, unidades baixas, gabinetes de

parede e armários altos. Um móvel alto irá sempre

criar um visual leve e aberto – e ainda cria novas

oportunidades para usar as paredes na cozinha. 

Um armário alto não precisa ser tão esguio para

oferecer uma série de opções para as ferragens

dentro. O CONVOY move todo o conteúdo direta-

mente para fora do gabinete. Do que mais você

precisa?
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Quanta facilidade de uso um armário alto

pode conter? A Kesseböhber oferece três 

variações de seu sistema CONVOY. Cada uma

delas traz todos os conteúdos armazenados

para fora do armário – por exemplo, quando

você simplesmente abre a porte. Você pode

ver tudo de uma única vez – e tudo pode ser

alcançado de forma fácil. Corrediças especial-

mente projetadas e sistemas de abertura

fazem os itens estocados flutuem de dentro 

de seu armário até você – mesmo quando

completamente carregado. O CONVOY já vem

com mecanismos de amortecimento de aber-

tura e fechamento integrados de série. 

A altura de cada prateleira pode ser alterada 

linearmente e independentemente. Uma grande

variedade de materiais e cores estão disponíveis.

Você também pode escolher quantas prateleiras

deseja no total e qual será o seu design. Em

outras palavras, você personaliza o seu CONVOY

para atender exatamente às suas necessidades. 

Kesseböhmer18
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ELEGANTE, EXCLUSIVO E PREMIADO. 
OS MANTIMENTOS PARA ALIMENTAR DURANTE UMA 
SEMANA UMA FAMÍLIA DE QUATRO PESSOAS PODEM
SER ARMAZENADOS EM SOMENTE UM CONVOY.

„
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PROJETADO ATÉ O ÚLTIMO DETALHE. 

A Kesseböhmer trabalha com um número de 

parceiros de qualidade, a fim de oferecer aos 

fabricantes de móveis novas opções nos momento

de criar prateleiras com exclusiva funcionalidade

e design. Cada abertura de um armário proporciona

uma exeperiência fascinente!

Ideal para armazenar temperos e chás, e um espaço

próprio para guardar cápsulas de café.  
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E as novas ideias e designs para as 

prateleiras do CONVOY continuam em 

desenvolvimento – igual aos aplicativos 

e smartphones. 

Nem tudo é apenas função; a aparência

também é muito importante. Materiais 

exclusivos, como belas peças de madeira,

aço inox e alumínio transformam os armá-

rios de sua cozinha em uma área luxuosa. 

Reserve um tempo para folhear algumas

destas infinitas possibilidades.

A personalização do CONVOY: prateleiras especiais para fins especiais.
Elementos sob medida que combinam uma engenharia inovadora com
o cuidado artesanal. Você contemplará uma extensa linha de 
acessórios ainda mais exclusivos e individuais para a sua cozinha.
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Armários altos são soluções de armazenamento por excelência. Mais 
importante do que a capacidade de carga é o quão rápido e fácil você
pode localizar o que você precisa. Tudo começou com a DISPENSA, 
que abriu novas possibilidades para o planejamento das cozinhas. 

O sistema DISPENSA da Kesseböhmer 

é um verdadeiro clássico. Desenvolvida

especificamente para unidades de arma-

zenamento mais estreitas, milhões de

DISPENSAS já foram instaladas. Basta

puxar suavemente e a ferragem e seus

conteúdos deslizam para frente do armá-

rio. É fácil encontrar o que quer que você

queira, ou apenas verificar o conteúdo e

rótulos de relance, porquê o armazena-

mento é pensado nas prateleiras. 

É fácil alterar a altura das bandejas

e cestas individuais, as quais estão dispo-

níveis em vários estilos, notavelmente

atraentes. Esta solução foi projetada para

combinar e melhorar oestilo da sua cozinha.

As laterais transparentes, aliadas a um

olhar exclusivo e contemporâneo, foram

projetadas para proporcionar uma visão

ideal. A DISPENSA foi pensada para fazer

o máximo uso de toda a largura e profun-

didade do armário. 

Produzida com a tradicional qualidade

alemã, a DISPENSA é a ferragem para 

armários altos mais vendida no mundo.

Quando se trata de suavidade no movi-

mento, confiabilidade e durabilidade, a

DISPENSA é insuperável. 

DISPENSA.
Aqui está a verda-
deira despensa!

GRANDE CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO, FÁCIL 
ORGANIZAÇÃO E VISÃO TOTAL. 
DISPENSA!

„
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A Kesseböhmer estabeleceu os mais altos

critérios para os sistemas mecânicos de suas

ferragens. Nós queríamos criar uma „cozinha

silenciosa“, por exemplo, com o deslizar 

insuperavelmente suave das corrediças e a

abertura e fechamento com amortecimento. 

A Kesseböhmer também definiu os mais 

elevados padrões de qualidade para as super-

fícies de seus produtos. A cromagem e todos

os outros acabamentos são realizados dentro

de nossa fábrica, sob o nosso rigoroso con-

trole de qualidade. O mesmo se aplica a todos

os outros processos de fabricação – do de-

senvolvimento até a expedição. Com todas as

etapas de produção realizadas internamente,

é possível reagir mais rápido frente às novas

tendências para cozinhas, acompanhando o

ritmo de evolução do mercado. 
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eTouch: abertura eletrônica para

painéis frontais sem puxadores.

Não poderia ser mais fácil. Pressione

gentilmente a frente – e a DISPENSA

vem até você. 

A DISPENSA é ideal para armários

altos e estreitos. Se você deseja

uma unidade de armazenamento

com 45 cm de largura ou mais, nós

recomendamos a você o nosso

CONVOY Lavido, para a máxima 

visualização e fácil acesso.
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A DISPENSA Swing oferece um benefício extra – uma vez

que ela está fora do armário é possível girá-la 90° para direita

ou esquerda. Assim, você pode apanhar o que você desejar com

facilidade de ambos os lados. 

DISPENSA – uma solução obrigatória para muitos arquitetos e

projetistas. A Kesseböhmer oferece algumas variações da 

DISPENSA a fim de que seja possível sua utilização em armários

com diferentes alturas e larguras. Desta forma, a DISPENSA

pode ser integrada em praticamente todos os projetos. 
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As pessoas que amam cozinhas geralmente

têm muitos ingredientes para armazenar.

Então, faz sentido escolher soluções que

foram desenvolvidas de acordo com os mais

recentes avanços.

Um exemplo é o DepotLine. Compartimentos

de armazenamento práticos e decorativos, 

feitos a partir de polímeros transparentes de

alta qualidade, que tornam a organização

muito mais divertida. Seu design simples e

contemporâneo é maravilhoso; por ser com-

posto de material translúcido, facilita a locali-

zação de ingredientes, bem como a

verificação dos níveis dos produtos.

TUDO FOI CONCEBIDO PARA 
TORNAR A SUA NOVA COZINHA 
UM LUGAR FÁCIL DE SE TRABALHAR 
E AGRADÁVEL DE ESTAR.

„
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Dividir a área de armazenamento

pode dobrar a sua capacidade de carga. 

O TANDEM, também da Kesseböhmer,

oferece uma abordagem diferente ao 

desafio de fazer o melhor uso do espaço

dentro de um armário alto. 

Conforme o armário é aberto, os conteú-

dos são divididos em duas seções. Uma

move-se com a porta, para fora do móvel,

enquanto a outra, é puxada para frente 

simultânea e automaticamente.

O resultado é fascinante e extremamente

prático. Você tem uma ampla visão de

todos os mantimentos, bem na sua frente,

em duas acessíveis divisões. 

Esta solução funciona perfeitamente bem

se você planeja instalar dois sistemas

TANDEM, um ao lado do outro, formando

um conjunto de armazenamento perfeito.

A acessibilidade é equivalente a quatro

portas, mas você precisará abrir somente

duas. 

As possibilidades estão aqui. Agora,

qual sistema de armazenamento você irá

escolher depende de inúmeros fatores: a

planta da sua cozinha, a forma que você

gostaria de viver, cozinhar e comer – na

verdade, seu estilo individual de vida. 

Seu arquiteto ou projetista irá trabalhar

para encontrar a solução ideal. CONVOY,

DISPENSA e TANDEM podem ser aplica-

dos em qualquer layout de cozinha.

PROJETAMOS ESTES SISTEMAS 
BASEADOS NA TEORIA DOS 
CONJUNTOS – REUNIR OBJETOS EM
GRUPOS CLARAMENTE DEFINIDOS, 
A FIM DE QUE VOCÊ TENHA UMA 
VISÃO CLARA E UM FÁCIL ACESSO.

„
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Os armários inferiores, também conhecidos como balcões, formarão a base da sua nova 
cozinha. A grande variedade de soluções com fins específicos permite que você escolha as
que melhor se encaixam na sua maneira de viver e cozinhar.

Otimizando 
o armazenamento
abaixo das banca-
das de trabalho –   
unidades baixas.
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Perfeito – e não somente para pequenos espaços: hoje, o sistema 
No. 15 oferece praticidade e ideias para armazenamento específicas, 
o que faz com que as pessoas optem por sua utilização não somente
para preencher as lacunas existentes. 

Com a ferragem certa, espaços estreitos

podem proporcionar uma quantidade sur-

preendente de espaço de armazenamento

e funcionalidade. Do suporte para toalhas,

aos sistemas com prateleiras e bandejas,

praticidade e opções exclusivas para utili-

zação em armários baixos. 

Em muitas cozinhas, preciosas áreas 

de armazemaneto são desperdiçadas. 

Por quê não fazer um melhor uso destes

espaços, por exemplo, com um sistema

de 15 cm para armários baixo da Kesse-

böhmer. Instalado próximo ao fogão, ele 

é uma opção ideal para guardar ervas e

especiarias. Há sempre lugar para boas

ideas!

O SISTEMA NO. 15 
TRANSFORMA ATÉ MESMO 
PEQUENOS ESPAÇOS 
EM UNIDADES PRÁTICAS 
DE ARMAZENAMENTO.

„
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Personalize seu cookingAGENT escolhendo entre diferentes
elementos. De uso geral ou para fins especiais: transforme
seu cookingAGENT em um armário para café, ou então, em
um espaço para guardar os mantimentos do café da
manhã, ou quem sabe num local para estocar especiarias,
azeites e vinagres, além das suas facas favoritas. 



Apresentando o seu cookingAGENT. As ideias

mais simples são geralmente as melhores. O

cookingAGENT, da Kesseböhmer, quebra os

conceitos convencionais para a organização

da cozinha. Pare e pense por um momento

em quantos armários você abre para arrumar

a mesa do café da manhã em um domingo –

talheres, pratos e tijetas, cereal, mel, geléia…

O seu cookingAGENT pode por fim nisto. Você

pode armazenar tudo o que precisa para tomar

café em apenas um armário. Apenas uma porta

para abrir! 

Ou você pode utilizar o seu cooking AGENT

para guardar ferramentas, utensílios e ingre-

dientes utilizados no preparo de refeições:

facas e tábuas de corte, espátulas e pegadores,

azeites e vinagres, temperos e molhos – tudo

que você usa mais frequentemente. 
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Organização é a palavra-chave. A radiação

UV altera o sabor dos azeites refinados e

vinagres. Assim, eles devem ser armaze-

nados em um local frio e escuro. Uma vez

que você os utiliza com frequência,

guardá-los em um local próximo ao fogão

é o ideal. Ainda melhor  é poder incluir 

especiarias e ervas, molhos e utensílios

de cozinha no mesmo lugar.

COMFORT II, da Kesseböhmer. A prate-

leira especial para temperos é simples-

mente encaixada por cima da ferragem.

Ela foi especialmente projetada para ar-

mazenar ervas e especiarias de forma efi-

ciente e com fácil alcance. O cesto para

temperos faz o melhor uso do espaço

acima das outras prateleiras, compor-

tando até mesmo uma grande coleção de

condimentos, sem bloquear a visão dos

conteúdos armazenados na parte inferior.

Por ter dimensões enxutas, o COMFORT II

é uma opção de armazenamento ideal

para pequenas cozinhas. Você ficará sur-

preso com a quantidade de itens que você

poderá guardar dentro desta solução.

A DIFERENÇA ENTRE UM BOM 
PLANEJAMENTO E UM ÓTIMO 
FICA EVIDENTE RAPIDADEMENTE 
DURANTE O USO DIÁRIO.

„
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O sonho de todo apaixonado por cozinhar: Todos os seus 
azeites, molhos e temperos essenciais reunidos de forma 
prática e com fácil acesso. Uma vez que você termina de 
cozinhar, tudo desaparece para dentro de um pequeno armário.
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Por que manter a casa limpa? Para que

ela fique mais bonita? Para que ela fique

confortável? Mais do que isso, é uma

questão de higiene e pró-atividade no 

cuidado com a saúde de sua família. 

Uma vez que a limpeza é um trabalho diá-

rio, há várias razões para torná-la o mais

fácil e agradável possível. Contar com os

equipamentos corretos é uma boa forma

de se começar – e uma coisa a se consi-

derar é como são armazenados os produ-

tos de limpeza, os quais  possivelmente

devem ficar embaixo da pia da cozinha. 

Quanto mais organizado e sistemático for

o seu armazenamento, mais rápido você

conseguirá ter acesso aos itens que precisa.

Independentemente do local que você irá

limpar, se for possível carregar todos os

produtos e ferramentas necessárias de

uma única vez, esta tarefa ficará muito

mais fácil e o trabalho mais rápido. 

Por isso, a Kesseböhmer oferece 

um assistente de limpeza, 

no qual você pode armazenar 

tudo o que precisa. Ele está 

sempre disponível, e quando 

não está em uso, ele pode 

ser guardado em menos 

de meio metro quadrado.

Sua cozinha, uma
central de limpeza
para sua casa.
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A COZINHA É O CORAÇÃO DA SUA CASA.
NÃO APENAS PORQUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA
E AMIGOS SE REÚNEM PARA COMER, 
CONVERSAR E TRABALHAR, MAS TAMBÉM
PORQUE É O CENTRO DE LIMPEZA.

„
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O cleaningAGENT é uma ferragem 

especialmente desenvolvida para que

você possa armazenar os materiais de

limpeza e acessórios. Os cestos portáveis

permitem que este sistema vá com você

aonde quer que você esteja trabalhando.

O cleaningAGENT pode ser integrado no

armário, sob a pia da cozinha. Abra a

porta e você terá todas as garrafas, tubos,

pincéis e esponjas que você precisa – de

forma bem organizada e de fácil acesso. 

Os cestos portáteis podem ser simples-

mente retirados, de modo que o seu centro

de limpeza possa acompanhar você por

toda a casa. Seja limpando as janelas ou

o banheiro, as tarefas serão mais rápidas

se você tiver tudo ao seu alcance, 

sempre que você precisar. E depois, 

tudo se encaixa perfeitamente de volta 

no seu cleaningAGENT - pronto para a

próxima vez.

As bandejas e os cestos do cleaningAGENT

foram projetados para serem personaliza-

dos; você seleciona e organiza de 

forma a atender as suas necessidades. 

Divisórias móveis se adaptam de acordo

com os seus produtos de limpeza. E as

bandejas de plástico rígido podem ser

mantidas limpas utilizando a máquina de

lavar louças. 

SEU CLEANINGAGENT: ÚTIL, 
RESISTENTE E PERSONALIZÁVEL!

„
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As unidades de canto ganharam um lugar especial no coração dos arquitetos e projetistas. 
O sistema carrossel é ideal para guardar panelas, frigideiras e mixers. Algumas novas opções, mais
atrativas, foram desenvolvidas como alteranativas a esta clássica solução de armazenamento. 

Como os arquitetos
e projetistas 
aprenderam a 
amar as quinas. 
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C L E V E R  S T O R A G E
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Um exemplo extraordinário é o LeMans, da Kesseböhmer.
A união perfeita entre a tecnologia e o design que você
com certeza irá adorar.

Originalmente desenvolvido para armaze-

nar panelas e frigideiras, o LeMans tem

sido utilizado com sucesso para outros

fins, graças à sua presença marcante e

tecnologia fascinante. 

As prateleiras do LeMans se movem 

separadamente e podem ser totalmente

extraídas do armário por meio de um 

movimento suave e elegante. Você terá

uma vista completa e acesso total a todos

os itens guardados dentro do seu LeMans.

É extremamente prático para armazenar

panelas e frigideiras, uma vez que é possí-

vel ajustar a altura das bandejas para oti-

mizar o armazenamento. E o LeMans

pode fazer muito mais!

As prateleiras do LeMans se movem de

forma  independente uma da outra. Se você

optar pelo fechamento automático com

amortecimento, você irá amar ainda mais

o seu LeMans, especialmente quando está

com pressa. Você não ouvirá nenhum som. 

As prateleiras podem vir revestidas com

sistema antideslizamento ou então equi-

pada com uma manta antiderrapante. O

acabamento resistente é perfeitamente

integrado ao fundo do painel, criando um

visual surpreendentemente elegante. 

Vencedor do prêmio Red Dot, na catego-

ria melhor design. Qualidade que define

padrões. 

As imagens a seguir ilustram algumas

opções de como utilizar o versátil LeMans

e como o seu layout elegante pode har-

mozinar com diferentes estilos de cozi-

nha. Uma interessante e nova aplicação

para o LeMans é instalá-lo em unidades

de canto altas, criando um projeto sofisti-

cado para a cozinha.

LeMans.
Perfeito para pane-
las e frigideiras.



É uma pena que a grande maioria das 

cozinhas tenha apenas quatro cantos! Aqui

estão algumas formas de uso impressionante

das nossas atraentes unidades de canto – 

em armários altos para guardar pratos, copos

e muito mais. Ou simplesmente panelas e 

frigideiras. 

A prateleira do LeMans torna tudo sobre ela

especial. Mesmo quando totalmente carre-

gada – 25 kg por bandeja – o elegante movi-

mento de abertura pode ser iniciado com

apenas um dedo. O fechamento é suave e 

silencioso, graças aos mecanismo de auto-

fechamento, que é atividado quando o movi-

mento atinge um ângulo de 60°.

Isto significa que até mesmo aquele seu jogo

de copos caro ou aquele exclusivo jogo de

jantar em porcelana estão a salvos dentro do

LeMans. Talvez agora você já tenha se deci-

dido exatamente aonde o LeMans se encaixa

na sua cozinha.
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SOLUÇÕES BRILHANTES PARA QUINAS.

O LeMans revolucionou o design das unidades de canto, tornando 

possível mover todo o conteúdo de um armário de quina para frente 

do móvel, facilitando o acesso. O movimento harmonioso insuperável

torna o uso do LeMans uma experiência memorável.
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O MagicCorner é outra solução de canto que permite 
a extração total. Abrindo apenas uma porta, é possível 
iniciar uma série fascinante de movimentos que dão
acesso ao que está dentro dos dois armários.
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Um efeito mágico: MagicCorner.

A abertura da porta faz com que o 

conteúdo dentro do gabinete se desloque

para fora do armário; simultaneamente, a

parte traseira acompanha o movimento,

facilitando o acesso.

Isto significa que você pode utilizar toda a

capacidade do MagicCorner, uma vez que

será possível ter acesso a tudo o que foi

armazenado. É possível fazer um uso mais

prático do espaço de canto. Encante-se

por esta ideia – todos os dias!

Este sistema circular se encaixa em

qualquer canto. E já provou o seu valor

milhares de vezes. O carrossel para as 

unidade de quina: REVO, da Kesseböhmer.

O segredo do sucesso está no sistema de

portas inteligente.

Um leve toque faz o REVO girar e todos 

os itens armazenados – potes, panelas e

utensílios de cozinha –  ficam à vista, de

forma clara. Você escolhe em que posição

o REVO deve parar, a fim de que possa 

alcançar o que deseja. A altura das prate-

leiras são ajustáveis de forma individual. 

E a Kesseböhmer desenvolveu uma 

bandeja especial para armazenar aquelas

frigideiras de formatos desajeitados. 

E quando o REVO finalmente der uma

volta completa, a porta se fecha nova-

mente, de forma automática, suave e 

silenciosamente. 

FAZER O USO PRÁTICO DOS 
CANTOS EXIGE CRIATIVIDADE E 
TECNOLOGIA AVANÇADA, QUE 
EXERCEM UM FASCÍNIO CONTÍNUO.

„

«

«



Articuladores são ferragens que suspendem, levantam e dobram as frentes 
dos painéis das unidades de parede para cima e para baixo novamente. 

Projetados 
para se mover! 
FREElift.
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UMA COMPOSIÇÃO LEVE E
HARMONIOSA DE ELEGÂNCIA,
FUNCIONALIDADE E PODER.

„
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A família 
FREElift – da 
Kesseböhmer!
Os articuladores são as ferragens que 

levantam e descem as frentes das unida-

des de parede e as portas que escondem

eletrodomésticos integrados, como micro-

ondas, em armários altos. A Kesseböhmer

oferece uma completa família de articula-

dores, que juntos cobrem todas as poten-

ciais formas de abertura em sua casa. 

Os articuladores não apenas adicionam

facilidade de uso nas cozinhas contempo-

râneas embutidas, mas também são cada

vez mais utilizados em armários para 

banheiros e unidades autônomas. 

Uma característica marcante em todos 

os articuladores da Kesseböhmer é o 

seu design compacto. Eles também são

excepcionalmente seguros, possuem 

movimento suave e silencioso, além de

um formato aerodinâmico, que harmoniza

perfeitamente com o estilo minimalista

das cozinhas modernas. 

O principal benefício é eliminar o risco de

bater a cabeça em uma porta de armário

aberta. Você tem acesso ideal ao con-

teúdo de seus armários de parede e, 

graças ao MPS (Multi-Position-STOPP),

você pode abrir a frente em qualquer 

ângulo e ela permanecerá naquela 

posição de maneira segura.
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Os articuladores podem ser encontrados

em diferentes formas de aplicações. Práticos

e inovadores nas cozinhas, eles agora estão

facilitando a vida também nos escritórios, 

banheiros e até mesmo nos dormitórios.

A crescente popularidade dos articuladores

é devido a combinação de fácil acesso e 

mais segurança. Os articuladores movem 

as frentes para cima, para fora do caminho

daqueles que utilizam  a cozinha. 

A Kesseböhmer também oferece 

a opção dos articuladores elétricos 

(eTouch), os quais executam 

o movimento de 

abertura e fechamento 

automaticamente, 

em resposta ao mais 

leve toque.



Subir, descer e dobrar: a escolha da tecno-

logia de articulação é parcialmente determi-

nada pela altura do gabinete e do espaço 

livre entre a parte superior do móvel e o teto.

A Kesseböhmer oferece um articulador 

FREElift ideal para cada situação.  

O FREEfold, por exemplo, dobra os painéis

frontais enquanto os levanta – é ideal para

cozinhas que possuem um teto baixo. O

FREEslide sobe e desce, em paralelo, a frente

do gabinete – perfeito, por exemplo, para os

móveis que possuem micro-ondas integrado. 

Qual articulador FREElift será usado em cada

situação é uma decisão que deve ser discu-

tida entre você e o seu arquiteto ou projetista. 
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Dê à sua cozinha um destaque multi-facetado: 
CLIMBER, com exclusivas lâminas em vidro.

Uma característica muito especial!

Vidros cintilantes e movimentos glamoro-

sos: o CLIMBER é uma verdadeira atração

em qualquer cozinha. Dá destaque até

mesmo ao simples ato de abrir um armário.

Um leve toque embaixo da estrutura é 

suficiente para iniciar a movimentação

das lâminas de vidro, que deslizam para

cima, em sequência, para formar um

bloco no alto. Tudo é feito de forma auto-

mática, elétrica e silenciosa. Você tam-

bém pode criar um efeito ainda mais

especial, iluminando o interior do gabi-

nete. A iluminação LED lhe oferece uma

vasta gama de possibilidades.

Uma escolha entre quatro cores de vidro

garante que o CLIMBER irá brilhar em sua

cozinha. Preto elegante (translúcido),

branco clássico, fosco, ou magnólia –

com um toque delicado de cor.

Os CLIMBERs são ideais para a criação 

de áreas de destaque em sua cozinha.



A cozinha é, e sempre será, um local de trabalho. Diversos pequenos 
detalhes a torna perfeita - em forma e função!

Projetado até 
o último detalhe: 
organizadores 
de parede.
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O quão prático você
consegue ser? 
LINERO MosaiQ.

LINERO MosaiQ: prático e bonito. Este sistema de parede
enfatiza o olhar contemporâneo da sua cozinha e contribui
significativamente para a sua usabilidade geral.

A área entre as unidades de parede e a

bancada é o lugar ideal para manter os

itens que você usa com mais  frequência.

Armazenados em um sistema organizador

de parede bem projetado, eles criam um

visual decorativo e, ao mesmo tempo,

estão a um fácil alcançe a partir da área

de cozimento. Com o LINERO MosaiQ, 

a Kesseböhmer oferece uma solução 

modular atraente para uma ampla gama

de aplicações.

O LINERO MosaiQ combina um design

moderno com a total praticidade. Ele abre

novas perspectivas para os atraentes 

projetos de cozinha. Os módulos do 

LINERO MosaiQ se encaixam perfeita-

mente – em estilo, cor e materiais – 

com as linhas claras da arquitetura das

cozinhas contemporâneas.

Como um sistema modular, o LINERO

MosaiQ gera um infinito número de apli-

cações possíveis. Os módulos incluem

prateleiras universais – você pode usá-

las para apoiar um iPad ou um livro de 

receitas –  recipientes para utensílios de

cozinha, ganchos, trilhos para pendurar

toalhas ou conchas de cozinhar, um 

suporte duplo com sistema de corte 

patenteado, um suporte para rolo de

papel, um Memoboard e um bloco de 

faca magnético.

O sistema modular pode ser alterado 

e adaptado várias e várias vezes, em 

resposta às situações e necessidades de

mudança. E você pode trocar módulos 

individuais com facilidade.

O sistema pantenteado de corte permite

que você arranque um pedaço de papel

alumínio ou uma película de papel filme

facilmente, com apenas uma mão.
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A ÚLTIMA PALAVRA EM 
FORMA E FUNÇÃO. 

Em uma cozinha contemporânea, sem unidades

de parede, o LINERO MosaiQ acrescenta perso-

nalidade e estilo.
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Não necessita de furação: A base do LINERO MosaiQ geralmente
é aparafusada em uma parede, porém, como alternativa, ela pode
ser colada firmemente sobre superfícies lisas, utilizando a fita 
adesiva PowerMaxx. A utilização deste método em áreas feitas
em vidro é um bom exemplo, mas o trilho também pode ser 
colado em outras superfícies lisas – como telhas, madeira, 
laminados, metais e muitos tipos de plásticos.



O trilho multifuncional tem aparência 

moderna; ele enfatiza a linha horizontal e 

faz uma clara ligação entre a superfície de

trabalho e as unidades de parede. A ilumina-

ção LED enfatiza o efeito. O sistema cria um

impacto visual limpo e harmonioso; ele só

pode melhorar ainda mais o layout da sua 

cozinha.

Como um lugar para a sua faca favorita,

para as especiarias, os óleos de cozinha, 

caderno de notas, rolos de papel toalha 

ou até mesmo um mini-jardim de ervas, o  

LINERO MosaiQ torna mais fácil do que nunca

utilizar o espaço entre a bancada e a unidade

de parede, tudo isso de forma 

prática, e, ao mesmo tempo, produz um im-

pacto visual impressionante na sua cozinha.

Escolha os materiais que irão criar uma per-

feita sinergia com o estilo das suas frentes 

de cozinha.
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O NOME JÁ DIZ TUDO – MISTURAR E 
COMBINAR NOVOS ELEMENTOS COMO PEDRAS
DE UM MOSAICO EM UM TRILHO ELEGANTE.

„



Nosso conceito de mesas adaptáveis faz com que as cozinhas fiquem ainda 
mais eficazes, mais integradas e, sobretudo, mais facéis de se trabalhar. 
Boas condições de trabalho são altamente individuais.

A forma segue a
função: mesas.
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O ergoAGENT twin é um sistema pneu-

mático, projetado especialmente para a

cozinha, que permite que os usuários

mudem a altura das mesas ou bancadas

de forma fácil e suave. A mesa de jantar,

integrada na arquitetura de cozinha, pode

ser transformada em um local de trabalho

confortável em pé, e vice-versa. Sem

compromissos; ao invés disso, flexibili-

dade ilimitada.

O ergoAGENT base foi desenvolvido 

para fazer as ilhas das cozinhas modernas

mais ergonômicas e variavéis. Com o 

ergoAGENT base você pode variar a altura

da ilha, com o mínimo de esforço e o 

máximo de precisão. É possível aumentar

ou diminuir a elevação da bancada para

adequá-la à sua altura de trabalho ideal e,

em seguida, quando os convidados chega-

rem, você pode transformá-la em um con-

vidativo buffet ou mesa de apoio.

«

«
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O ergoAGENT mono torna mais fácil a 

integração de uma área de preparação, 

de alimentação ou de trabalho mesmo 

em uma pequena cozinha, de modo que

ela ocupe o mínimo espaço possível. Isto

significa que as pessoas podem usar uma

pequena área para diferentes funções,

sempre trabalhando em uma altura que se

adapte às suas necessidades pessoais e

estilo de trabalho.

O poste central pneumático representa

funcionalidade, segurança e um amplo 

espaço para as pernas. Uma barra liga o

ergoAGENT mono à parede, de modo que

ele se mantém firme em qualquer altura.

A sua operação é ultra-fácil. O puxar de

uma alavanca ativa o ergoAGENT mono,

fazendo-o deslizar para cima ou para baixo,

posicionando a mesa na altura necessá-

ria. Leva-se apenas alguns segundos para

ajustar o ergoAGENT mono, de modo que

qualquer membro da família possa vir a se

sentar confortavelmente, ou então ficar

em pé trabalhando ou até mesmo sentado

a uma altura ergonomicamente ideal.

«

»

Ter uma pequena cozinha não é motivo

para não possuir uma mesa prática, que

se adeque as suas necessidades. A Kesse -

böhmer oferece várias soluções que eco-

nomizam espaço e resolvem este problema.

As fotos à direita e abaixo mostram a 

TopFlex, da Kesseböhmer – uma mesa

que é integrada por trás da frente de 

uma gaveta, podendo ser simplesmente

puxada para fora, em caso de necessidade.

Após o uso,  ela desliza novamente para

dentro do vão e fica fora da visão.
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Não tem espaço para uma mesa em sua cozinha? Pense 
novamente! Quando não estiver em uso, a TopFlex, da 
Kesseböhmer, desliza de volta para dentro do vão, ocupando
menos espaço do que uma gaveta de talheres comum.



78 Kesseböhmer



79Kesseböhmer

Cozinhas pequenas
precisam de 
grandes ideias!

As cozinhas pequenas, em particular, ganham em termos de 
ferragens inteligentes por trás das portas. Não é apenas uma 
questão de armazenar o máximo possível, mas também de 
otimizar a usabilidade do conteúdo do armário.

Um planejamento inteligente e cuida-

doso é provavelmente mais importante

para um projeto de 10 metros quadrados

do que para um de 30! Isto porque cada

centímetro quadrado precisa que ser uti-

zado da melhor forma possível.

Com as soluções da Kesseböhmer dentro

dos armários será possível ajudá-lo a

fazer o melhor uso do espaço disponível e

também agregar estilo e funcionalidade.

Se a área da sua cozinha parece pe-

quena demais para realizar todos os seus

sonhos e ideias, então é hora de pensar

em novas maneiras de utilizar o espaço

de forma mais eficaz. Com apenas um

CONVOY, por exemplo, é possível armaze-

nar os mantimentos de uma semana para

uma família de quatro pessoas.

Nas cozinhas estreitas, unidades de

base enxutas podem criar a sensação de

amplitude. Até mesmo o No. 15 pode ser

plenamente utilizado, uma vez que todos

os seus conteúdos podem ser puxados

para fora, com um simples toque na

frente do gabinete.

Cozinhas pequenas muitas vezes deixam

a desejar em relação às superfícies de

trabalho e aos lugares para guardar obje-

tos. Todos os equipamentos de cozinha e

ingredientes culinários precisam se encai-

xar dentro dos armários. É por isso que é

essencial em uma pequena cozinha que

os gabinetes sejam equipados para aten-

der às suas necessidades e não o contrá-

rio. Com COMFORT II e a série AGENT é

possível criar móveis que possam ser per-

sonalizados para atender às suas necessi-

dades.
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Se a sua cozinha faz parte daquelas de

pequenas dimensões, então você precisa

planejar o seu layout, assim como as 

ferragens que serão utilizadas com um

cuidado especial, a fim de conseguir 

extrair o máximo de praticidade. 

Nunca vai haver uma resposta universal –

uma solução que atenda a todos os requi-

sitos. 

Mas é absolutamente possível criar a

cozinha do seus sonhos mesmo em um

ambiente pequeno. Antes de começar a

planejar, faça uma lista de prioridades. 

POR EXEMPLO, VOCÊ COZINHA 
SOZINHO OU ACOMPANHADO POR 
OUTRAS PESSOAS? VOCÊ RECEBE 
MUITAS VISITAS, DE MODO 
QUE VOCÊ PRECISE DE ESPAÇO 
PARA SERVIR? VOCÊ FAZ 
COMPRAS TODOS OS DIAS 
OU UMA VEZ POR SEMANA?

„
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Uma cozinha pequena brilhantemente planejada! As diferentes 
alturas dos armários abriram o caminho para a utilização 
de diferentes ferragens e aplicações. Ao mesmo tempo, 
elas separam a cozinha em diferentes zonas de trabalho. 
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Os armários altos criam uma grande quanti-

dade de espaço de armazenamento, uma 

vez que eles podem utilizar toda a altura 

da cozinha. Assim, o CONVOY é a melhor 

solução para fazer uso desta área extra.

As soluções para quinas garantem que 

você utilize todos os cantos, até mesmo na

menor cozinha - há opções para armários

altos também.

As unidades de base são muitas vezes 

planejadas já com um propósito específico 

de armazenamento. A linha AGENT,  da 

Kesseböhmer, oferece um diversificada 

gama de opções.

O TopFlex oferece a você uma preciosa área

de trabalho que, quando não está em uso, 

esconde-se dentro de uma gaveta. 
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Use as paredes para armazenamento. 

As cozinhas pequenas são, quase sempre,

planejadas no modelo clássico, mais fechadas.

Isto tem uma vantagem. Você pode usar o 

espaço de parede disponível, por exemplo,

para instalar o sistema LINERO MosaiQ.

A escolha da ferragem certa possibilita a

criação de uma quantidade incrível de área

útil por detrás das portas. E para aproveitá-la

ainda melhor, a Kesseböhmer oferece soluções

específicas para o armazenamento de louças

e pratos, copos, potes, panelas e tampas,

bem como mantimentos.

Quanto mais preciso for o planejamento e a

definição das soluções que serão utilizadas,

melhor a sua cozinha atenderá as suas expec-

tativas. Ela será a cozinha dos seus sonhos!
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Mais e mais pessoas veêm a cozinha como um ambiente central de convívio para 
toda a família. Esta é mais uma razão para optar pela integração de sistemas inteligentes 
e com design coerente. Em foco: forma e função se unem perfeitamente aqui.

Design elegante 
por detrás 
das portas.
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Provavelmente não há outro cômodo

em nossas casas no qual dedicamos tanto

tempo e esforço durante o planejamento

quanto a cozinha. É por uma boa razão,

uma vez que exigimos demais de nossas

cozinhas, e esperamos que forma e função

se unam em perfeita harmonia.

Esperamos que todos os elementos sejam

tanto funcionais quanto atrativos. E que

desempenhem um papel fundamental na

busca por transformar a cozinha em um

lugar perfeito para passar o tempo – seja

cozinhando ou relaxando. E mais do que

isso, queremos aproveitar o trabalho na

cozinha da mesma forma que apreciamos

uma boa refeição ou um momento de re-

laxamento. 

Tudo isto significa que o projeto da sua

nova cozinha vai desempenhar um papel

importante – do estilo das frentes e 

bancada de trabalho ao material utilizado

na pia e no splashback e, naturalmente,

incluindo os efeitos de  iluminação e o

acabamento dos puxadores. As escolhas

que você fizer irão afetar a usabilidade e a

aparência da sua cozinha. Você também

precisa dedicar um pouco de tempo na

especificação das ferragens que serão 

utilizadas. O uso de uma solução de canto

inteligente ou então a adoção de um armário

alto pode lhe proporcionar muito mais

usabilidade em comparação à construção

UM DESIGN ELEGANTE CAUSA 
UM EFEITO POSITIVO – IGUAL A 
UM RAIO DE SOL OU ENTÃO UM 
SORISSO AMIGO. ELE MOTIVA 
E ADICIONA PRAZER AO DIA A 
DIA DAS PESSOAS.

„



Quanto mais refinado o design, mais importante é a qualidade de produção. 
Superfícies perfeitamente acabadas, a harmonia das formas e materiais, 
e a funcionalidade que provam o seu valor dia após dia. 

Design de ponta,
produção de 
alta precisão.
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de uma cozinha apenas com gabinetes simples.

Isto também agregará valor ao projeto todo

da sua cozinha. Vale a pena lembrar que os

produtos da Kesseböhmer já ganharam uma

série de prêmios internacionais de design.

As soluções da Kesseböhmer mantêm o 

visual aerodinâmico das cozinhas embutidas

contemporâneas, certificando-se de que as

ferragens por detrás das portas estejam em

perfeita harmonia com o restante. 

A qualidade é alemã. Do exclusivo design dos

produtos à mais alta precisão durante a fabri-

cação. Você vai reconhecê-la num pisca de

olhos – e poderá aproveitá-la durante muitos

anos.  
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O seu arquiteto ou projetista pode ajudá-lo na escolha 
dos sistemas da Kesseböhmer que melhor se adapatam 

a cozinha que você tem em mente. Ele também irá se 
certificar de que todas as características e benefícios 

serão colocados de forma a proporcionar o melhor uso. 
Vale a pena investir tempo e esforço no planejamento 

de sua cozinha. As cozinhas dos sonhos são 
feitas por pessoas para pessoas!

Uma 
consultoria de 
planejamento 

pode auxiliá-lo a
decidir questões

relacionadas 
à qualidade e 

características.
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Um armário raramente é apenas um armário – principalmente na cozinha. Ferragens especial-
mente projetadas para atender as necessidades deste ambiente são a solução ideial. Você irá
encontrar produtos específicos para armazenar panelas e frigideiras, copos e pratos, talheres e
mantimentos! Aqui está um breve resumo de todos os produtos que a Kesseböhmer oferece,
assim como suas características. Tudo para ajudá-lo durante o planejamento de sua cozinha. 

Os especialistas por
detrás das portas!
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A segunda geração de unidades altas. Um leve
puxão e a ferragem e seus conteúdos deslizam
diretamente para fora do armário. Para móveis
com mais de 45 cm de largura. As elegantes
prateleiras foram projetadas para proporcionar
um armazenamento seguro e uma visão clara.
» Unidades altas

CONVOY Centro

Acesso livre a todos os conteúdos a partir 
dos três lados e prateleiras com regulagem 
de altura linear. Uma solução ideal para ser
aplicada por detrás de portas de correr ou
então com dobradiças. Perfeito armazena-
mento para o uso diário. » Unidades altas

CONVOY Lavido

O que há de melhor em termos de ferragens
para armários altos. Design impressionante
combinado a uma engenharia perfeita, que
proporciona acesso a partir de três lados 
do móvel, tudo com uma visão clara dos 
conteúdos. » Unidades altas

CONVOY Premio

Um clássico para os armários altos e estreitos.
Maximiza o espaço de armazenamento 
dentro de um pequeno espaço. Veja e 
alcance tudo a partir dos dois lados do móvel.
» Unidades altas

DISPENSA

Este solução desliza para fora do armário e gira
de um lado ao outro, realizando um movimento
de 90° da direita para a esquerda, proporcio-
nando uma visão clara e um fácil acesso aos
itens armazenados. » Unidades altas

DISPENSA swing

Dois armários atrás de uma única porta. O
TANDEM divide os conteúdos do armário em
duas partes, facilitando o acesso. A parte da
frente é movida junto com a abertura da porta,
que automaticamente puxa a seção traseira
para fora do armário. » Unidades altas

TANDEM



Armários
altos

CONVOY Centro, CONVOY Lavido,
CONVOY Premio, DISPENSA, 
DISPENSA swing, TANDEM, 

TANDEM solo, TANDEM depot, 
TANDEM coffee

Armários
baixos

No. 15, COMFORT II, 
cookingAGENT, 
cleaningAGENT

Os especia-
listas por
detrás das
portas!
Um armário raramente é apenas um 
armário – certamente não na cozinha!
Ferragens especialmente projetadas
para se ajustar ao conteúdo são a 
solução ideal. Existem acessórios 
específico para melhor armazenar 
panelas, copos e pratos, talheres e,
naturalmente, mantimentos! 

Um armário de mantimentos bem 
organizados é a melhor receita para
um cozinhar de sucesso e para as 
pessoas que apreciam uma boa comida. 
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Um centro de armazenamento impressio-
nante – o simples abrir das portas já é uma
experiência única. As ferragens duplas do
TANDEM provam mais uma vez que o todo é
mais do que a soma de suas partes. 
» Unidades altas

TANDEM depot

Perfeito para fins especiais. Compacto, com
uma visão clara e acesso fácil, ele detém 
tudo que você precisa para preparar uma 
xícara perfeita de café. » Unidades altas

TANDEM coffee

Abra-se para novas opções para o planejamento
da cozinha. Com apenas 15 cm de largura, ele
oferece a mesma  facilidade de uso e flexibili-
dade individual que uma ferragem muito maior –
há variantes para armazenar formas, especia-
rias e panos de prato. » Unidades baixas 

No.15

O ponto de partida para uma organização ultra-
eficiente e de fácil acesso sob a bancada. Esta
atraente solução de extração total permite que
você veja os conteúdos de uma só vez e busque
o que deseja tanto de lado quanto por cima. 
» Unidades baixas 

COMFORT II

Seu assistente pessoal de cozinha: facas,
utensílios, molhos e temperos – tudo o que
você mais usa – alí, no alcance das suas
mãos, em seu cookingAGENT. Armazena-
mento personalizado na sua melhor forma.  
» Unidades baixas 

cookingAGENT

Seu kit de limpeza para toda a casa. Todos
seus produtos de limpeza, cuidadosamente
arrumados, em uma solução de extração
total. Sempre pronto para ir com você aonde
for necessário. » Unidades baixas 

cleaningAGENT
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Uma solução de canto encantadora que possui
prateleiras que deslizam completa e indivi-
dualmente para fora do armário, em uma 
sequência fascinante de movimentos. Vencedor
do prêmio Red Dot. » Unidades de canto

LeMans

Uma única solução que possui a capacidade
de armazenamento de duas. Escondida por
detrás de uma única porta, ela é uma forma
prática e efetiva de utilizar as áreas de canto.
Movimento encantador e tecnologia ultrasse-
gura.  » Unidades de canto

MagicCorner

A clássica solução para quinas. Ideal para 
panelas, potes e outros utensílios de cozinha.
Fácil acesso por meio do sistema carrossel.  
» Unidades de canto

REVO

Alto desempenho, capaz de erger até mesmo
frentes pesadas de forma fácil e sem esforço.
Design compacto, com movimento suave e 
silencioso. » Articuladores

FREEflap

Sistema articulado para portas que se dobram
ao meio enquanto são abertas. Sequência 
de movimentos suave e coerente que permite
que você utilize toda a altura da cozinha.
Ideal, por exemplo, para tetos baixos.  
» Articuladores

FREEfold

Durante a abertura, a frente move-se para cima
do armário. Ideal para cozinha com pé direito
alto, uma vez que possuem espaço de sobra
acima dos armários. Uma solução elegante
que elimina o risco de bater a cabeça enquanto
o armário estiver aberto.  » Articuladores

FREEswing



Este articulador levanta a porta em um movi-
mento paralelo ao armário. É uma solução
perfeita para os armários sobrepostos e que
possuem eletrodomésticos embutidos, como
micro-ondas, por exemplo. » Articuladores

FREEslide

Fascinação pura. Com apenas um toque de
botão, as lâminas de vidro levantam-se e
movem-se para cima. Vencedor do prêmio
Red Dot, na categoria melhor design. 
» Articuladores

CLIMBER

A combinação entre praticidade e design refi-
nado. O inovador sistema organizador de parede
LINERO MosaiQ oferece as opções mais
atraentes para fazer um uso inteligente do 
espaço entre a bancada de trabalho e os gabi-
netes superiores. » Organizador de parede

LINERO MosaiQ

Uma bancada de trabalho, um espaço para 
refeições ou uma mesa-bristô para festas. 
Altere a altura da sua bancada de acordo com
quem a utiliza – e em todas as situações – de
forma fácil e rápida. » Mesas

ergoAGENT mono/twin

Mais ergonomia e funcionalidade para a 
sua ilha. O ergoAGENT base levanta e abaixa
todo o móvel (armários baixos + bancadas), 
a fim de que você possa trabalhar sempre na
altura ideal. » Mesas

ergoAGENT base

A solução ideal para quando a sua cozinha 
parece ser pequena demais para uma mesa.
Repense. Com o TopFlex, uma pequena mesa
de trabalho ou de jantar pode ser guardada
dentro do espaço de uma gaveta. » Mesas

TopFlex

Armários
de canto

LeMans, MagicCorner, REVO

Articuladores
FREEflap, FREEfold, FREEswing,

FREEslide, CLIMBER

Organizadores 
de parede

LINERO 2000, LINERO MosaiQ

Mesas
ergoAGENT mono, ergoAGENT twin, 

ergoAGENT base, TopFlex

Os especia-
listas por
detrás das
portas!
As soluções de armazenamento da 
Kesseböhmer garantem que tudo na 
sua cozinha esteja perfeitamente 
armazenado e que fique fácil para
você alcançar os itens que deseja.

A combinação perfeita entre o estilo
brilhante e o design prático, estas 
soluções, com certeza, farão você 
economizar espaço e tempo. 
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