
InnoTech: O sistema de gavetas para todos  
os seus móveis.



Vidro
Personalizado

Vidro
Aço
Plástico

Design de aço inoxidável
Design cromado

DesignSide

Gradeamento

TopSide

Perfi l decorativo

Guias Quadro

Gavetão de 
extração 
parcial com 
Stop Control 
25 kg

Gavetão de 
extração 
parcial com 
Silent System
25 kg

Gavetão de 
extração 
total com 
Stop Control
30 kg 

Gavetão de 
extração 
total com 
Silent System
30 kg

Gavetão de 
extração 
total com 
Silent System
50 kg

Gavetão de 
extração 
total com 
Push to open
30 kg

Gavetão de 
extração 
total com 
Push to open
50 kg

Conceito de plataforma InnoTech:
um perfi l de gaveta único para todas as variantes.

A diversidade pode ser tão simples: todas as variantes de gaveta 
e gavetão têm por base um único perfi l de gaveta. A baixa 
complexidade torna o sistema InnoTech especialmente efi ciente:

·  Fabricação simplifi cada e fl exível

·  Baixo custo de produção e armazenamento

·  Grande variedade, milhares de possibilidades de diferenciação

O conceito de plataforma InnoTech permite diversifi car a 
funcionalidade e o design de uma maneira quase ilimitada, 
com o mínimo esforço.





Com InnoTech, você consegue passar com uma facilidade nunca antes 
vista de um sistema de gavetas de parede simples para um sistema de 
gavetas de parede dupla. Tudo isso porque os gavetões de extração 
parcial InnoTech oferecem o upgrade perfeito.

Vantagens:

·   baixo custo

·  produção eficiente e económica

·  mais conforto e design quando comparado aos sistemas  
de gavetas de parede simples

Com InnoTech, você eleva a sua mobília a uma classe de  
qualidade superior.

Gavetão de extração parcial InnoTech: 
a entrada em sistemas de gavetas de parede dupla
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Gavetão de extração parcial

Quadro 25 com Silent System
Quadro 25 com Stop Control 
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Gavetão de extração total

Quadro V6+ com Push to open
Quadro V6+ com Silent System

Gavetão de extração total

Quadro V6 com Push to open
Quadro V6 com Silent System
Quadro V6 com Stop Control
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Variedade de design InnoTech
Agradável à vista. Imaginação sem limites.

DesignSide:
efi ciente para alcançar 
um aspeto fascinante

Nada mais fácil para integrar as 
tendências atuais em sua mobília!

·  Padrão: vidro como expressão 
de uma aparência estética pura

·  Possibilidade de personalização 
de materiais e designs

Capas de cobertura:
com estampagem personali-
zada a pedido.



Perfi s decorativos:
Infi nitas possibilidades!

Perfi s decorativos opcio-
nais: personalização do 
design de gavetas.

·  Fáceis de montar 
(autocolantes)

·  Facilidade de montar em 
cozinhas jà instaladas

Uma gaveta, muitas 
variantes de design!



Organização interna 
InnoTech

OrgaTray 410 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 500 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 250 / 350 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 150 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 430 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 800 
para gavetas / gavetas internas

InnoPlus 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 100 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 700 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 560 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 900 
para gavetas / gavetas internas

OrgaTray 200 para gavetas / gavetas 
internas e gavetões frontais / gavetões 
internos

Visão geral da gama de produtos, tomando como exemplo a cor prateada.



OrgaTray 300 para gavetas / gavetas 
internas e gavetões frontais / gavetões 
internos

OrgaWing 
para gavetões frontais de 144 mm  
de altura

OrgaFlag 
para gavetões frontais / gavetões 
internos

OrgaStore 300 
para gavetões frontais / gavetões 
internos

Gradeamento longitudinal 
para painel traseiro em madeira  
em gavetões frontais

Kit de ampliação gradeamento duplo 
para gavetões frontais

Gradeamento transversal 
para gavetões frontais / gavetões 
internos

OrgaStore 100 
para gavetões frontais / gavetões 
internos de 144 mm de altura

OrgaStore 200 
para gavetões frontais / gavetões 
internos

Acessórios 
para organização interna



Programa InnoTech
Potencial de diferenciação ilimitado
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Cores das superfícies

prateado branco antracite

Profundidade dos perfi s de gaveta

Larguras de móvel
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275 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1200 mm



70

34

19

37

19

42

19

18

16

9,5 EB

10,5 EB

12,5 EB

70 70

70

70

16

12,5 EB

70

70

25 kg 30 kg 50 kg

Gavetão de extração parcial Gavetão de extração total Gavetão de extração total

Quadro 25 com Stop Control
Quadro 25 com Silent System

Quadro V6 com Stop Control
Quadro V6 com Silent System
Quadro V6 com Push to open

Quadro V6+ com Silent System
Quadro V6+ com Push to open
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·   Guias com três capacidades de carga: 
25, 30 e 50 kg

·   O tamanho da gaveta não precisa ser 
modifi cado no caso de espessuras laterais 
(KD) diferentes

·   Os orifícios existentes nos frontais de 
gaveta para o gradeamento podem ser 
usados para o TopSide e para o DesignSide

·   Facilidade de substituição: sendo usado o 
mesmo perfi l de gaveta, é possível manter 
posições idênticas dos orifícios no corpo do 
móvel



Ajuste lateral 
+/- 1,5 mm

Ajuste em  
altura  
+/- 2 mm

Ajuste da  
inclinação em 
conjugação 
com o  
gradeamento

Ajuste da  
inclinação em 
conjugação 
com o  
DesignSide

Montagem e 
desmontagem ...

... dos frontais 
de gaveta  
sem usar  
ferramentas

Instalação  
simples:  
colocar e inserir

Desmontagem 
rápida

InnoTech Ajuste e montagem 
Conforto desde o início.



Alterar Top-Sides 
sem esforço

·  Remover o  
gradeamento

·  As furações existen-
tes nos frontais de 
gaveta são usadas 
para o DesignSide

·  Aparafusar a fixação 
do frontal

·  Inserir o DesignSide  
entre a fixação do 
frontal e o painel 
traseiro

·  Inserir a mola no  
painel traseiro e  
engatar

·   Remover o  
TopSide



InnoTech 
Acessórios e complementos

Sistema eletromecânico de  
abertura Easys

·  Abertura suave tocando suavemente

·  Máxima liberdade de configuração

·  Economia de espaço: profundidade 
de instalação reduzida sem perda de 
espaço de armazenamento

·  Pode ser usado para todas as  
profundidades e larguras

·  Distância de ativação extremamente 
curta

·  Apropriado para móveis com e sem 
perfis gola

Easys é ideal para de-
signs puristas, sem  
puxadores, mesmo no 
caso de gavetões gran-
des e pesados.

Economizando espaço e 
com uma reduzida  
profundidade de instalação, 
o sistema eletromecânico 
de abertura desaparece 
discretamente por trás do 
painel traseiro das gavetas.

Um cabo opcional evita 
colisões em configurações 
em canto.

Versatilidade de 
uso: para InnoTech, 
ArciTech, mesmo para 
gavetas de madeira e 
gavetões sob o  
lava-loiças.



Sistema de abertura 
mecânico Push to open 
("Premir para abrir")

·  Abertura tocando suavemente

·  Para móveis sem puxadores

·  Instalação simples, sem 
componentes adicionais. 
Somente a guia é substituída.



Vantagens InnoTech

Gavetões de extração parcial e 
total, com Stop Control, Silent 
System ou Push to open

Conceito de plataforma: diferenciação 
ilimitada com processos mais simplifi cados 
e econômicos na produção e no armaze-
namento: os gradeamentos, TopSides e 
DesignSides podem ser combinados com o 
mesmo perfi l de gaveta

Montagem e desmontagem 
dos frontais de gaveta sem usar 
ferramentas

Ajuste vertical sem ferramenta

Possibilidade de personalização dos fron-
tais de gaveta internos e dos DesignSides

Não é necessário qualquer 
aplicação adicional no fundo 
da gaveta



2 alturas dos perfi s de gaveta, 4 alturas dos 
painéis traseiros, complementos em 2 alturas 
diferentes

Mudança fácil de gradeamento e 
TopSide para DesignSide (orifícios 
iguais em todos os complementos)

Visual de metal ao longo de toda a linha, 
mesmo no caso de larguras especiais: os 
painéis traseiros com perfi s de alumínio 
de 2 metros de comprimento podem ser 
cortados na medida desejada

Programa versátil de organização 
interna inteligente

Conexão segura e estável entre a 
gaveta e a guia

Elevada qualidade de deslizamento 
sem interrupções graças ao princípio 
de autolimpeza da guia Quadro



Intelligent Kitchens
Projetar cozinhas de forma inteligente – para maior conforto na cozinha

Aqueles que projetam as cozinhas de acordo com este 
conceito inspiram seus clientes: distâncias curtas, processos 
de trabalho ergonômicos e interiores bem pensados.

Limpeza e resíduos
Os gavetões especiais sob o lava-loiças 
permitem aproveitar espaços de difícil 
acesso. Os sistemas OrgaFlex e Easys 
permitem a separação de resíduos sem 
intervenção das mãos.

Talheres e pratos
As soluções de armazenamento para 
talheres e pratos deixam tudo bem 
arrumado e fácil de localizar.

Panelas e frigideiras
Elementos variáveis acomodam os 
utensílios para cozinhar – nada 
escorrega, nada faz barulho.



Preparação de alimentos
Os utensílios organizados de um 
modo inteligente estão sempre 
acessiveis e facilitam a preparação.

Armazenamento de alimentos
Abundância de espaço de 
armazenamento e recipientes 
facilmente acessíveis, como, por 
ex., através de OrgaWing.



InnoFit Pro

· Estrutura estável

· Montagem manual

·  Capacidade de montagem:  
até 40 gavetas/hora

InnoFit Start

· Dispositivo simples

· Montagem manual

·  Capacidade de montagem:  
até 15 gavetas/hora

InnoTech 
Auxiliares de montagem

Para conhecer mais auxiliares de montagem, consulte no atual catálogo Técnica e Aplicações.



    

InnoFit 1.1 InnoFit N 

 · Semiautomático

· Junção manual

 ·  Prensagem pneumática dos perfis 
e do fundo das gavetas

 ·  Capacidade de montagem: 
até 65 gavetas/hora

 · Máquina de montagem

· Junção automática dos componentes

· Prensagem eletropneumática

·  Capacidade de montagem: 
até 100 gavetas/hora
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