
Os detalhes que o fazem disfrutar da vida.
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A KüchenHouse abre-lhe as portas para um 
conforto e qualidade nunca vividos em cozinhas, 
quartos e casas de banho. Não há exigência 
que não possa ser satisfeita pela qualidade e 
exclusividade Alemãs, que se adapta a qualquer 
espaço e estilo: moderno, clássico, rústico... E com o 
melhor valor para o seu dinheiro.

Bem-vindo ao mundo KÜCHENHOUSE.

Se necessita mais ideias ou modelos visite as nossas lojas 
ou envie-nos um email para: info@kuchenhouse.com

www.kuchenhouse.com
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A Cozinha    
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Na KüchenHouse, acreditamos que a sua cozinha foi criada para
ser apreciada e o resto fica resolvido. 

Porquê conformar-se com uma garantia de 2 anos? Deixe-se 
seduzir pelo design acompanhado pela qualidade das melhores 
cozinhas da Europa.

#acozinhadosseussonhos

Alemã
Marcas 
Exclusivas

Linha de mobiliário Premium.

1ª marca de cozinhas Ecológicas em Espanha.

www.artline.khpro.es

www.decolike.es



Perfeitas em TODOS OS SENTIDOS
Cozinhas KH

avisão
Design que entra 

pelos olhos.

opaladar
O prazer de cozinhar

cada dia.

oolfacto
O suave aroma da

qualidade.

aaudição
O som

da perfeição.

otacto
Texturas e superfícies 

que seduzem.
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www.kuchenhouse.com/comos5sentidos



Tendência para o design: 
funcionalidade encantadora

PROCURAMOS A BELEZA EM CADA MÓVEL:
Linhas depuradas e desenhos atrevidos onde 
a funcionalidade e o design se encontram. A 
espectacularidade das nossas cozinhas saltam à vista.

Cozinhas que entram 
pelos olhos

avisão



Ordem e naturalidade para viver bem 
                       Á medida das suas expectativas

Inspiração e detalhes: 
Desenho e estilo de vida
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Ambientes
brilhantes
e casa moderna
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Envaideça-se da cozinha, é para si

Integradas com a sua vida e à sua medida
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A emoção
de combinar 

texturas
e formas
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Surpreenda-se com a modernidade 
                           e elegância

Onde acaba a cozinha 
e começa

o seu estilo de vida



Elegância com
 um toque clássico

Numa cozinha KüchenHouse é um prazer 
cozinhar para a sua família. O gosto de ter tudo ao 
alcance das suas mãos e os electrodomésticos 
mais inovadores que lhe facilitarão a preparação 
dos seus pratos preferidos.

O prazer de cozinhar 
cada dia

opaladar



Minimalismo
equipado:

sempre pensou
em viver assim

Para o amante
da cozinha

e da vida relaxada
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A inovação que espera e deseja
Selecção de qualidade para o seu lar
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Ergonomia perfeita:
a cozinha como zona 
de conforto
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Converter os seus sonhos em desejos:
                                está a ver a sua nova cozinha

Integradas com a sua vida
e à sua medida

Cozinhas intemporais:
cozinhas com
um toque
pessoal



O
encanto 

dos 
detalhes

Os aromas que destilam dos melhores materiais 
sentem-se nas nossas cozinhas. Não parecem 
só boas: as nossas cozinhas Alemãs exalam a 
pura qualidade.

O suave aroma da 
qualidade

oolfacto



Nas nossas cozinhas respira-se harmonia
          Tudo ordenado e bem organizado

KüchenHouse International Group | Cozinhas | Pág. 25



KüchenHouse International Group | Cozinhas | Pág. 26

Revaloriza
o seu lar 
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A nova cozinha acaba de chegar 
Puro deleite



À sua medida:
Adaptadas a todos os 
tamanhos e formas

Não seja modesto 
A caminho da perfeição
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Para os gostos
as cores:

+16.000 combinações 
de frentes e tampos



A inovação
  para a tua vida

Cozinhas onde só se escuta  o rumor da comida 
que se prepara. Montagem com perfeição 
Alemã, dobradiças silenciosas, aberturas 
eléctricas. É o rumor da qualidade que resistirá 
ao tempo e às modas.

Montagem milimétrica:
o Som da perfeição

aaudição



Sentir a cozinha com os seus
      Cozinhas que encaixam perfeitamente na sua vida
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Tempos alegres
Algo mais do que actualizar

a sua cozinha

Um look com carácter           Feitas para o futuro
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Uma cozinha para apreciadores:
Uma casa sofisticada

A sorte
de estar em casa
Filosofia do prazer
em forma de cozinha



Cozinhas com vidro e madeiras sintéticas: 
a nova qualidade

Não poderá deixar de tocar numa cozinha 
KüchenHouse: lacados sedosos, tampos de 
materiais inovadores com texturas agradáveis, 
o tacto das madeiras nobres, frentes metálicas 
que não deixam dedadas…

Texturas e superfícies 
que seduzem

otacto



KüchenHouse International Group | Cozinhas | Pág. 40

Natureza
e tecnologia
no seu lar

Cor, alegria e frescura
                  Decoração moderna com acento clássico



Paixão pela cozinha
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Um lugar 
favorito:

a cozinha!
não falta nada

Bem-vindo a casa: 
viver tranquilo de 
forma exclusiva
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Os complementos
Tornam a sua vida mais fácil
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Um mundo de soluções 
ao alcance da sua mão



Electrodomésticos

Comodidade sem limites

O nosso compromisso: 
PACKS EXCLUSIVOS 
e à SUA MEDIDA.

GAMA 
KH FAMILY

Fabricados por grandes para
a KüchenHouse com garantia Europeia.

A maior gama de marcas
de electrodomésticos do mercado.

Para satisfazer 
as mais altas expectativas.

GAMA 
KH SOLUTION

GAMA
KH PREMIUM
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O nosso objectivo: A comodidade da sua família

Aproveite o espaço 
com estilo e elegância

Quartos KH



Um extra de comodidade na sua vida
O seu lar fala por si 
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Oferecendo 
conforto aos seus:
pura elegância no
seu lar
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Celebre
o seu lar

Disfrute com os seus
KüchenHouse International Group | Quartos | Pág. 53

Projectamos o ambiente da sua vida 

Equipamento interior que facilita a sua vida
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Cada detalhe encaixa na sua vida

Imagine, deseje, 
escolha…
e terá

Banhos KH
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  Vivência do espaço

Alta qualidade
versátil:
Desenho e 
funcionalidade
para disfrutar do
dia-a-dia
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Sempre um passo 
mais além

Qualidade
Alemã

Assumida solidez, 
tampos de alta resistência, 
ergonomia perfeita,
iluminação integrada...

Qualidade em cada detalhe
ORGULHO DE COZINHA



Acabamentos
     perfeitos
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ORLAS
LASER

AMORTECIMENTO
PERFEITO

MONTAGEM ROBOTIZADA
MILIMÉTRICA

RESISTÊNCIA CERTIFICADA:
ÁGUA, VAPOR E LUZ SOLAR

Capacidade...

Personalização
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Para toda a vida

Armários
de qualidade

Portas com
múltiplos acabamentos, incluindo vidro, 
centenas de acessórios, iluminação led…



Um mundo de 
vantagens - Desenha a tua cozinha on-line

- Desenho 3D com realidade virtual

- 5 anos de garantia em mobiliário de cozinha

- Financiamento até 24 meses

- Comprometidos com o meio-ambiente

- Orçamentos on-line

QUALIDADE CERTIFICADA: garantia de durabilidade

Marca
KÜCHENHOUSE

DESCUBRA O TIPO DE LOJAS KÜCHENHOUSE
e eleja a que melhor se adapta a si

KH STUDIOS
Lojas exclusivas da marca 

KücheHouse.

Dispõem de todos os tipos de 
mobiliário Alemão além dos 

serviços mais
exclusivos.

Lojas com os móveis elitistas e 
direccionadas a profissionais: 

arquitectos e designers.

Reformas integrais da casa assinadas 
pelos arquitectos mais

importantes.

São as lojas associadas à 
KüchenHouse.

Dispõem de diferentes gamas do 
nosso mobiliário alemão ao melhor 
preço. Descubra na nossa web a 

mais perto de si.

KH PRO KH ASSOCIATE

ATENÇÃO AO CLIENTE: info@kuchenhouse.com · +351 300 500 462 · +34 983 101 386
Central: C/ Magnolia 6 · 1ª Planta · 47017 Valladolid | Showroom: Calle de O’Donnell 29 · 28009 Madrid





Procure-nos em:
misl.es/tiendaskh

Distribuidor autorizado mais perto:

www.kuchenhouse.com


