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EKU DESIGN WORLD:
Exclusivo para você
Bem-vindo ao fascinante

No novo EKU DESIGN WORLD iremos apresentar

característica típica dos produtos EKU é a

mundo das soluções EKU

periodicamente projetos de móveis de design

simplicidade e rapidez de montagem: Os trilhos

para portas de correr.

fascinantes e de grande valor intrínseco. Primeira

e as guias anodizados podem ser facilmente

inspiração do EKU DESIGN WORLD: o elegante

parafusados no corpo, dispensando qualquer

Neste nosso primeiro número da newsletter

buffet “DESIGN DORO”. A ideia é o resultado de

trabalho adicional.

eku.ch descrevemos emoções nas mais diversas

um intenso trabalho levado a cabo por nossos

nuances. Emoções sob a forma de entusiasmo

designers criativos. E agora a melhor parte: exis-

Outros móveis de design em www.eku.ch

e alegria ao olhar para móveis de design que

te uma manifesta autorização para produzir

Vale a pena se cadastrar. Na Internet, em eku.

tenham sido fabricados com as nossas ferragens

réplicas desses móveis exclusivos! Poderá encon-

ch, há mais estudos de móveis de design muito

deslizantes. Emoções que o designer José

trar os esquemas e as listas de materiais para

interessantes e exclusivos à espera de serem

Epaminondas Bonetti da Kitchens consegue

esses e outros móveis de design no nosso site

descobertos. Como não podia deixar de ser,

provocar com suas criações apaixonantes.

(veja, a este respeito, também a caixa com moldu-

também lá irá encontrar todos os demais docu-

ra vermelha ao lado).

mentos complementares, como sejam projetos

eku.ch pretende ser uma fantástica fonte de

de construção, listas de materiais e ilustrações

conhecimento para você, revelando, em breves

Ideias entusiasmantes

em formato PDF, para que também possa

traços, informações importantes e úteis ao

Este móvel de design não se limita a ser belo: ele

convencer seus clientes do fascínio de nossas

redor do tema dos sistemas deslizantes. Porque

é também extremamente prático. Nunca como

criações. ∆

os sistemas deslizantes são bastante versáteis,

agora a ideia de conseguir fazer desaparecer

fascinantes e marcam as atuais tendências.

uma grande tela plana foi tão solicitada.

Veja com seus próprios olhos.

Conceito convincente
Esperamos que tenha uma leitura inspiradora

Solução de design da EKU: atrás de um elegante
buffet, com uma frente de móvel em forma de L,
esconde-se, de uma maneira discreta e muito
chique, uma tela, que teria um efeito visual pertur-

Baixe já esquemas e
listas de materiais
para 3 móveis de
design diferentes!

bador se estivesse à vista. O sistema de ferraHeinz Schmidhauser
Diretor

gens EKU-COMBINO L 40 utilizado caracteriza-se
pelas suas excepcionais propriedades deslizantes
e elevada comodidade de movimentação. Uma

Visite nosso site em www.eku.ch, e,
de seguida, clique em DESIGN WORLD.
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P ES SO A L | O líder na América do Sul: “Kitchens”
Entrevista com José Epaminondas Bonetti

Pioneira e visionária
Há mais de 47 anos, a Kitchens vem revolucionando o mercado das cozinhas no Brasil, e faz
mais que isso. A empresa possui linguagem muito peculiar e clara, e consegue convencer com
suas soluções, sempre visionárias e modernas.
Com vasto know-how, tecnologia de ponta e excelente qualidade, a Kitchens conseguiu alcançar
grande reputação em todo o mundo.

Investindo no futuro
funcionários. Acompanha inteiramente os pro

Um design bem concebido deve combinar funcionalidade e estética, pois ambas são fatores

jetos nas etapas de planejamento, execução e

essenciais. Um ótimo exemplo tirado da prática é o EKU-CLIPO: A parte técnica é totalmente

também serviço de assistência pós-venda, semp-

invisível, o que permite mesclar com perfeição funcionalidade e estética, resultando em

re com pessoal próprio. A Kitchens se remodela

harmoniosa integração em praticamente qualquer tipo de ambiente.

constantemente e não para de investir no futuro.
A ideia principal é sempre encontrar a solução

Qual a diferença entre design brasileiro e design europeu?

perfeita para o cliente.

No design europeu a criatividade é limitada pois é necessário que o produto esteja em conformidade com muitas normas. Porém, um design de sucesso requer liberdade ao mesmo tempo

Parceria perfeita

que respeita os limites técnicos. O design brasileiro tem maior liberdade de expressão. Fre-

A Kitchens trabalha com uma clientela muito exi-

quentemente, desenvolvemos soluções que para os europeus parecem estranhas ou até mesmo

gente. Por isso, sua parceria com a SIFORMA e a

chocantes: por exemplo, também usamos ferragens em aplicações para as quais não foram

EKU é perfeita. Pois estas empresas compartilham

concebidas originalmente.

o mesmo espírito: novos conceitos, excelência na
qualidade e serviço de assistência técnica impecá-

Qual é o segredo do seu sucesso?

vel são características comuns aos três parceiros.

Preferimos criar um mercado novo ao invés de tentar conquistar o mercado já existente.
Nossa intenção é sempre desenvolver novas soluções para problemas já conhecidos. As vezes,

www.kitchens.com.br

temos a sensação de inovação ao ver uma função ou um elemento utilizado em um contexto
inusitado. Mas sempre nos concentramos na funcionalidade e no conforto, sem abdicar de
altos padrões estéticos.
O que você pensa sobre a cozinha do futuro?
A cozinha é um local aberto e representa o centro da vida social: fica ao alcance dos olhos
das nossas visitas e você não precisa escondê-la. Sendo um elemento com características
próprias, a cozinha se integra totalmente ao espaço da vida moderna.
Que importância têm as soluções com portas de correr
quando a ideia é conceber cozinhas criativas?
Portas de correr são perfeitas na cozinha, pois não tomam espaço. Proporcionam maior espaço para acondicionamento e ótimas características ergonômicas, pois nunca atrapalham os
movimentos que realizamos quando utilizamos a cozinha. É possível combiná-las com gavetas,

EKU-CLIPO 15 GKK

EKU-CLIPO 25 MS

Atualmente, a empresa conta com mais de 800
No design moderno, o que é mais importante? Funcionalidade ou estética?

elementos abertos, gavetões ou paneleiros. ∆

SIFORMA Comércio de Ferragens Ltda.
Rua Nair 31– Olaria, 21021- 600 Rio de Janeiro
T: 021- 2560 - 7918, www.siforma.com.br

IN OV A ÇÃ O | EKU-CLIPO 16: Sistemas deslizantes para móveis –
amortecEDOR incluído
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QUALIDADE AO FECHAR – SUAVIDADE
E ELEGÂNCIA AO AMORTECER
As propriedades deslizantes e a tecnologia de

Móveis com EKU-CLIPO 16 –
no centro das atenções em
qualquer ambiente

amortecimento dos sistemas EKU-CLIPO 16,

Os seus móveis adquirem um valor agregado

totalmente integrada no trilho de uma forma invi-

com os sistemas EKU-CLIPO 16. A tecnologia

sível ao olhar do usuário, não deixam ninguém

deslizante esconde-se discretamente por detrás,

indiferente. O amortecedor opcional assegura, em

sem deixar à vista elementos que perturbem a

qualquer circunstância, o fecho suave das portas

estética global.

de correr, antes de serem puxadas com elegância até sua posição final. Uma outra novidade é o

Mas é na utilização que todas as vantagens do

EKU Soft Stopper, que, por um lado, funciona

sistema EKU-CLIPO 16 ficam claras, isto porque

como batente suave para a porta no sentido de

esta tecnologia permite abrir e fechar as portas

abertura e, por outro, como arrastador para

com uma suavidade e conforto inusitados. A cria-

a porta.

tividade não tem limites. A grande variedade de
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Rodízio EKU-CLIPO 16 com 4 roletes.
Amortecedor EKU integrado no trilho.
Ajuste em altura sem ferramenta através de uma manopla giratória.
EKU Soft Stopper: arrastador e batente para porta em um só.
Montagem da porta de correr no corpo sem ferramenta.
Unidade de deslizamento e de amortecimento EKU-CLIPO 16.

designs proporciona uma multiplicidade quase

Montagem mais simples

ilimitada de configurações possíveis na hora de

O seu desejo é que a ferragem possa ser montada

criar os móveis. O sistema EKU-CLIPO 16 é a

de uma forma rápida, rentável e simples? Nada

escolha acertada em soluções para portas de

mais simples, pois é exatamente isso que distin-

correr de móveis compactos para áreas de habi-

gue o novo sistema EKU-CLIPO 16. Basta parafu-

tação e de escritório de qualidade superior.

sar a caixa em um furo de 35 mm e encaixar
o sistema de rodízios sem precisar de ferramen-

O uso convence

ta. Consoante o tipo de aplicação, as trilhos podem

EKU-CLIPO 16 encontra-se disponível como solu-

ser embutidos em ranhura ou colocados por

ção Inslide ou Mixslide. É sempre bom saber: as

cima. O ajuste de altura da porta de correr é uma

tecnologias de deslizamento e amortecimento

tarefa que também dispensa o uso de ferramenta, sendo executado de uma maneira simples e
manualmente.

6

Perfil
EKU-CLIPO 16
Design:			Inslide, Mixslide
Material da porta:

madeira ou com

			

moldura de alumínio

Espessura da porta:

16 –19 mm

usadas em todos os produtos EKU têm a mesma

Peso da porta: 			

< 16 kg

origem. A elevada qualidade é o resultado de uma

Largura máx. da porta: 1000 mm

interação perfeita de todos os componentes e

Altura máx. da porta:

1400 mm

da utilização de materiais de nível superior. ∆

Amortecedor: 			

opcional
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SOLUÇÃO PORTA DE PASSAGEM | EKU-PORTA MADEIRA:
O CLÁSSICO DAS PORTAS DE CORRER GANHA UM NOVO BRILHO
A solução acertada para portas
de correr de madeira no setor
da construção

montagem são os trilhos embutidos no teto

A EKU-PORTA Madeira tem provas dadas em

que é mais apropriado para abertura de porta

milhares de aplicações, sendo apreciada quer

até 4 metros.

3

(mod. HM), portas de correr sincronizadas (mod.
Synchro) ou o sistema de deslizamento paralelo,

por usuários finais, quer por marceneiros e carpinteiros. O sistema deslizante para construção,

Qualidade garantida

destinado a aplicações dentro de uma gama de

EKU-PORTA Madeira cumpre todas as normas

peso que vai dos 45 aos 600 kg, foi aprimorada

de qualidade e segurança. O sistema possui

tecnicamente, tendo o sortimento sido comple-

certificação segundo a norma DIN EN 1527 e

mentado com algumas aplicações de design

foi sujeito a um teste de 100 000 de ciclos de

bem interessantes.

operação. Os rodízios isentos de manutenção,
equipados com rolamentos de esferas de preci-

Versatilidade de aplicação

são, são a garantia de excelentes propriedades

EKU-PORTA Madeira 45/60/100 é ideal para

deslizantes. Isso oferece ao carpinteiro ou ao

montagens no teto e na parede. Para a aparência

marceneiro a vantagem de a encomenda poder

elegante com um extraordinário efeito de suspen-

ser feita indicando um único número de referên-

são muito contribui o novo trilho de design para

cia, além de uma maior segurança durante a

montagem na parede (mod. HMD). A altura total

montagem. ∆

do trilho é de apenas 31 mm. Outras opções de
1

2

1 Opção de montagem EKU-PORTA 100 HM, com trilho embutido no teto.
2 Novo suporte para o rodízio para diminuir a altura total, e que dispensa o uso de qualquer ferramenta durante a montagem (na imagem o mod. 100 HMD).
3 EKU-PORTA HMD na utilização prática.

TELEGRAMA | Novidades do mundo da EKU

EKU-FORTE: sistema extraível
para ganhar mais espaço

EKU-COMBINO: sortimento
renovado e ampliado

EKU-FORTE é a solução ideal para aproveitar o es-

EKU-COMBINO é a ferragem ideal para a cons

EKU-REGAL B 25 X: TOTAL
LIBERDADE NO DESIGN E
POSICIONAMENTO DA PORTA

paço morto debaixo de escadas ou os nichos como

trução de armários com portas de correr, nas

Com o sistema REGAL B 25 X as portas desli-

espaço de arrumação. O inteligente sistema extraí-

gamas de peso de 20/35/45/60 kg e nas va-

zantes podem ser aplicadas livremente sobre-

vel para armários altos oferece aos carpinteiros e

riantes de design Inslide, Mixslide e Forslide. Máxi-

postas e/ou lineares nos módulos tipo estante.

aos marceneiros uma grande variedade de possibi-

mo conforto, funcionalidade perfeita, qualidade

Há três opções disponíveis: em madeira, espel-

lidades no que concerne ao design e à forma de

suíça segundo a norma DIN EN 15706 (DIN

ho duplo e vidro. A técnologia inteligente de

utilização, dentro de uma gama de peso que pode

68859) e rentabilidade caracterizam o sistema

trilhos com dispositivo clipe dispensa qualquer

chegar aos 170 kg ou 340 kg. O sistema de amor-

de ferragens EKU-COMBINO. As guias de 4 pon-

usinagem no corpo do móvel. O sistema EKU-

tecimento EKU opcional assegura o deslizamento

tos, a parada em 2 pontos e um arrastador suave

REGAL B 25 X está preparado para receber

suave e quase completamente silencioso do meca-

para porta permitem abrir e fechar as portas

portas com peso máximo de 25 kg e provê

nismo extraível até a posição final. ∆

dos armários com extrema elegância! ∆

mais liberdade ao marceneiro para realizar
suas criações. ∆

EKU AG, Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Telefon +41 (0) 71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 – Member of the HAWA Group

