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Caro leitor

Isto é exatamente algo sobre o que nós pen-
samos todos os dias. Nós- Isto é as pessoas da 
Hettich. O grupo Hettich desenvolve e produz 
tecnologias para móveis e é uma fonte de inspi-
ração para a indústria. Produtos da Hettich são 
encontrados por toda parte da casa, em móveis 
e aparelhos domésticos. Muitas aplicações que 
são usadas atualmente, foram desenvolvidas 
pela Hettich. Você encontrará os produtos  
Hettich como gavetas e dobradiças, nas cozi-
nhas de muitos fabricantes de renome..

Esta revista foi pensada para ajudar você a 
planejar sua cozinha de maneira inteligente 
para que no futuro você possa cozinhar o mais 
comodo e ergonomicamente possível, enquanto 
aproveita melhor seu tempo.

Por quê? Porque nós queremos que sua cozinha 
lhe proporcione algo especial, prazer. Mas o que 
você precisa ter em mente ao planejar uma cozi-
nha? Quais novas funções poderiam lhe ajudar 
em suas rotinas diárias na cozinha? Esta revista 
lhe dá algunas respostas. E, você sabe, um dia 
você poderá ver a sua cozinha com outro olhar, 
você também irá descobrir como as cozinhas se 
diferenciam em todo o mundo, como planejar 
sua cozinha perfeita ainda hoje, e qual seu estilo 
de cozinha.

Esperamos que sua cozinha possa lhe proporcio-
nar longos momentos de prazer e alegria.

O que é necessário para uma 
ótima cozinha?

Bem vindo  |
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“Intelligent Kitchens”: a cozinha 
inteligente para maior comodidade

Talheres e louças Materiais de limpeza

A cozinha pode ser de vários tipos: moderna 
ou tradicional, funcional ou rústica, comple-
ta ou simples. Mas uma coisa ela deve ser: 
Inteligente. 

Em outras palavras: a cozinha deve ser bem 
planejada e perfeitamente organizada. Com uma 
cozinha inteligente, você pode economizar 
muito tempo e trabalho enquanto cozinha e faz 
outras atividades. Você pode fazer uso do espaço 
de armazenamento disponível e manter tudo 
bem acessível. Alem de tudo isto, você ainda 
pode cuidar da sua saúde.

Os tres aspectos fundamentais
Quando se esta planejando e comprando uma 
nova cozinha, preste atenção nestes três aspec-
tos em particular

armários 

Hettich, especialista em ferragens inovadoras,  
oferece idéias e sugestões valiosas para o plane-
jamento da cozinha inteligente através do guia 
“Intelligent Kitchens”:

O guia “Intelligent Kitchens” sugere o planeja-
mento da cozinha em cinco áreas funcionais. 
Planejar uma cozinha com base neste conceito   
oferece uma série de benefícios: Considerando 
seu trabalho diario na cozinha, você se beneficia 
de distâncias curtas e eficientes e do fluxo de 
trabalho ergonômico.

Trabalhando de forma saudável e ergonômica
“Intelligent Kitchens” ajuda você a organizar sua 

cozinha de uma forma ergonômica. Isto retira a 
sobrecarga de você e é ótimo para a sua saú-
de. Isto inclui a altura da superfície de trabalho 
(tampo) combinada com o indivíduo, assim como 
ele faz o uso inteligente do espaço de armaze-
nameto. Práticos sistemas de extração para pa-
redes e unidades de base. 

Tudo no lugar.
Uma cozinha bem organizada e mais prática e 
confortável é menos estressante para trabalhar. 
Mantenha as coisas importantes onde elas são 
necessárias. Utilize soluções organizacionais 
inteligentes para gavetas e para sistemas de 
extração. Dessa forma, você pode armazenar 
seus mantimen-
tos e utensílios de 
maneira eficiente 
e conveniente.
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“Intelligent Kitchens” 
funciona, não importa 
o layout da cozinha. 
Descubra como na 
próxima página dupla.

Um 
bom conselho  |

panelas
Preparo de alimentos Armazenamento de 

alimentos
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Isto é como conseguir 
a sua cozinha perfeita

Como seria a cozinha de seus sonhos? Qual o 
layout de sua preferencia? Todos os caminhos 
que você decidir - vale a pena planejar aspec-
tos práticos de uma cozinha com cuidado. 
Organizando em cinco áreas, lógicamente pen-
sadas para o desenvolvimento das atividades, 
serão visívelmente percebidas por diminuir o 

empenho nas rotinas de trabalho na cozinha. 
Com distâncias curtas, fluxos de trabalho 
suave e menos esforço físico.

Como você pode aplicar o conceito “Intelligent 
Kitchens” no layout de sua cozinha? Os diagra-
mas abaixo lhe mostrarão.

Cozinha em linhas paralelas Cozinha em forma de U

Cozinha em Ilha

Cozinha em forma de L Cozinha em linha

Cada layout da cozinha é diferente porque tem que acompanhar a disponibilidade do espaço. 
Mas se em linhas paralelas, em forma de L ou ilha - todo o formato pode ser configurado e 
construído de maneira inteligente.

Cozinha em forma de G

Suas atividades 
conectadas 

diretamente com 
a página web 

Intelligent Kitchens
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O teste de inteligência para a sua cozinha:
Este check-list mostra o quão logicamente funcional é o conceito  “Intelligent Kitchens”.
E quanto inteligente é a sua cozinha? Faça o teste.

Layout Benefícios
 Alimentos diretamente ao lado do fogão > de fácil acesso
 Organização de panelas diretamente ao lado do fogão > de fácil acesso
 Organização de panelas junto à máquina de lavar louça > rápido abastecimento
  Talheres e louças diretamente junto à máquina   

de lavar louça > rápido abastecimento
 Porta residuos diretamente junto /embaixo da pia >  fácil escoamento de resíduos  

de cozinha
 Produtos de limpeza diretamente junto /embaixo da pia > de fácil acesso
 Pratos e talheres perto da mesa de jantar > mesa rápidamente arrumada

As cinco áreas funcionais são um dos princípios fundamentais por trás do conceito “Intelligent 
Kitchens”: Você deve sempre manter pratos, alimentos, etc. juntos na área da cozinha. Isso evita 
ter que andar distâncias desnecessárias e poupa o incômodo de estar a procura de algo.

Você irá encontrar mais informações e sugestões na internet em nossa página web
www.intelligent-kitchens.com

Talheres  
e Louças

Materiais  
de Limpeza

Organizaçao 
de Panelas

Preparação  
de Alimentos

Armazenamento 
de Alimentos

Areas funcionais

Um bom conselho  |
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Qual seu estilo de cozinha?

  Voce esta sentado em casa 
em frente ao computador 
e de repente sente fome. 
O que voce faz?

  Eu vou buscar um pacote de 
batata frita noarmário. (D)

  Tempo de um descanço! 
Com produtos frescos na 
geladeira, eu faço uma  
salada. (A)

  Ainda tem uma pizza no 
freezer? Não vai ser por 
muito tempo! (B)

  Outra meia hora - e eu vou 
descer até meu pequeno 
restaurante favorito. (C)

  Você compra novos  
sapatos. O que é em  
especial importante  
para você?

 
  Eles necessitam ser de  

ótima aparência. (C) 
  Ótima qualidade é impor-

tante para mim. Meus  
sapatos novos realmente 
necessitam ser comemora-
dos! (D) 

  Eles devem combinar com  
a maior parte de minhas 
roupas e acessórios. (A) 

  Confortável. Este é o ponto 
principal. (B)

  Você sai para jantar com 
seus amigos. Quais os cri-
térios que você utiliza para 
a escolha do restaurante?

  Primeiro de tudo, a comida 
precisa ser saborosa. O que 
mais? (A)

  O ambiente é a coisa mais 
importante para uma noite 
descontraída. (C)

  Funcionários atenciosos e 
simpáticos, fazem qualquer 
noite completa! (B)

  Eu gosto de uma surpresa e 
de simplesmente experimen-
tar algo novo. (D)
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Cada indivíduo coloca as suas próprias 
necessidades e expectativas sobre a cozinha. 

-
dade perfeita faz da cozinha um espaço de 

sabe qual seu estilo de cozinha? Você pode 
descobrir fazendo o nosso pequeno teste.

Nós colocamos juntas seis perguntas para 
você responder. Para cada pergunta, escolha a 
resposta que melhor lhe atende. Cada resposta 
esta acompanhada por uma letra entre paren-
tesis. Uma vez que você responda a todas as 
perguntas, veja a letra que aperece com mais 
frequência.

O significado das letras será explicado nas 
próximas páginas. Se não prevalecer o domínio 
de uma letra em particular, você é um indiví-
duo de muitas características ou atributos que 
combina com vários estilos. Isso também pode 
ser refletido em sua cozinha!

  Há uma longa fila  
no supermercado.  
Como você reage?

  Boa oportunidade para  
conversar com algumas  
pessoas… (B) 

  Eu entro na fila e dou uma 
olhada no que as outras pes-
soas estão comprando. (A) 

  Sem chance! Eu estaciono 
meu carrinho em um corredor 
do supermercado e vou para 
casa sem comprar nada. (D) 

  Eu lanço um olhar amigável 
a um cliente que esta na fila 
e pedindo desculpas, lhe per-
gunto se eu posso ir primeiro. 
(C) 

  Você sai de uma loja de 
moda e descobre que está 
chovendo. O que você faz?

  Eu retorno para a loja e 
continuo olhando coisas 
para comprar. A chuva deve 
parar em breve. (A)

  O que é um pouco de chuva! 
Eu paro o que estou fazendo 
e vou para casa. (D) 

  Eu compro um guarda chuva 
na farmacia ao lado. (B)

  Eu tomo um taxi para ir 
para casa. (C)

   Meu novo guarda roupa

  …. deve ser equipado com 
tantos recursos práticos 
quanto possível. (A)

  … deve ter uma barra para 
pendurar roupas e três com-
partimentos. Isso é tudo que 
eu preciso. (B)

  ... deve, acima de tudo, ter 
bom aspecto. Uma peça de 
mobiliário tão grande como 
esta deve apostar num 
ótimo design. (C)

  …definitivamente neces-
sitara ser suficientemente 
grande. Quando eu penso 
em tudo o que deve caber 
nele! (D)

Teste  |
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Resultado do teste: Os 4 estilos de      

(no mínimo 3 respostas com a letra B)

Não á fácil perturbá-lo. Em sua vida, você supe-
rou vários obstáculos e é por isso que você sabe: 
as coisas nunca são tão ruins quanto parecem.

E quando você está cozinhando: nada é mais 
importante do que estar comodo e relaxado em 
sua cozinha. Porque você está no controle, você 
ja faz tudo certo da primeira vez.

Sua forma descontraída é contagiosa, por isso as 
pessoas gostam de estar em sua companhia. Mas 
isso não é tudo: Para muitos de seus amigos, você 
é uma fortaleza. Porque você não fica fácilmente
estressado, você aprecia as coisas boas da vida 
em todos os sentidos. Isto também inclui cozinhar
e saborear as comidas.

(no mínimo 3 respostas com a letra A)

Você quer que tudo o que faz esteja o mais perfei-
to possível. Isto significa: Arrumação e organiza-
ção impecáveis. Quando você começa a trabalhar 
em sua cozinha, tudo tem que estar em seu lugar. 
Você fica incomodado se tiver que gastar tempo 
procurando algo. O mesmo vale se você tiver 
perdido alguma coisa - mas isso não pode acon-
tecer com você!

Compromissos, planos de férias, organização da
casa - você tem tudo sob controle. Você faz tudo 
corretamente também: No trabalho, em termos 
financeiros, em contacto com outras pessoas. 
Há somente algumas poucas situações que você 
não mantém o controle. Quais são elas? Isto, é 
claro, continua a ser o seu segredo.

O tipo arrumado/organizado O tipo descontraído
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    cozinha

(no mínimo 3 respostas com a letra C)

Saindo da linha - que não é o seu lugar. Você 
gosta de ser pouco convencional, é seu estilo. 
Para você, exclusividade é uma forma de expres-
sar a liberdade pessoal e viver a vida conforme 
seus desejos. Você gosta de estar na moda, com 
roupas de grife….mas nunca dominante! Sua 
cozinha também transmite a sua paixão por um 
bom design e estilo sofisticado.

E você certamente não quer atrair a atenção a 
qualquer preço. Mas você gosta de cultivar uma 
identidade um pouco inconfundível. Você olha 
para o incomum - e esta disposto a pagar um 
pouco mais por algo especial. 

Às vezes você não tem um plano - e assim, apro-
veite cada segundo. Sua vida deve estar organi-
zada a todo o momento? Não é apenas trabalho 
duro, também há monotonía. Quando tudo é 
previsível! Você gosta de ter pequenas surpresas 
na vida.

A espontaneidade é a sua paixão e princípio de 
vida. Despreocupado e simples - também é certo 
que seus verdadeiros amigos fazem vista grossa 
para uma bagunça ocasional feita por você. Mas 
de vez em quando, você também precisa de seu 
espaço: Isso é quando você se sente em casa e 
desfruta de um lanche na cozinha - desnecessário 
será dizer, no calor do momento.

O tipo exclusivo O tipo natural/instintivo

Teste  |
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Organizador: Cada 
utensílio tem um 
lugar próprio, com 
o sistema de orga-
nizacao de gavetas 
OrgaStore Premium 
poderá ser ajustado 
a qualquer neces-
sidade

Estável: Organi-
zador interno de 
gavetas OrgaFlag 
pode ser posicio-
nado em qualquer 
lugar que você 
escolher e mantém 
pilhas altas de pra-
tos em seu lugar.

“Minha casa é um refúgio valioso na minha 
vida”. Eu tenho um dia muito agitado, e estou 
ansioso para encontrar a tranquilidade e arru-
mação quando eu chegar em casa. Estrutura 
lógica e organização inteligente sao impor-
tantes para mim, especialmente na cozinha. 
Cozinhar é muito mais que um prazer quando 
todos os ingredientes e utensílios tem um lugar 
adequado e são fáceis de alcançar.

Eu tinha a minha cozinha planejada e equipada 
baseada no conceito “Intelligent Kitchens”. sua 
inteligente organização em cinco áreas fun-
cionais e a organização inteligente do interior 
do armário são um benefício real na rotina 
diaria da cozinha. Eu estou particularmente 
entusiasmado com as práticas gavetas com 
organizadores de panelas: Enfim, eu posso ter 
fácil acesso a tudo. Sem mais movimentos de 
ginástica involuntários O encaixe perfeito para 
latas e outros mantimentos são absolutamente 
ótimos.Nada pode se mover, fazer ruído ou 
tombar, porque cada item esta perfeitamente 
arrumado. Mesmo pilhas de pratos não podem 
deslizar/mover-se. Para mim, a despensa é um 
verdadeiro milagre de armazenamento. É incrí-
vel o que eu posso arrumar nela. E tudo está 
acessível e rápido ao alcançe das mãos.

A forma engenhosa em que armários e gavetas
são organizados para facilitar o trabalho de 
manter a cozinha limpa e arrumada. Quando 
tudo parece tão arrumado - Isto é o que eu 
realmente amo.“ 

O tipo arrumado/organizado
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Totalmente equi-
pado: Os potes in-
tegrados fornecem  
armazenamento 
higiênico para 
alimentos soltos. 
A gaveta fi ca limpa 
E arrumada. 

Com um deslizar 
suave: Com a 
despensa InnoTe-
ch os espaços de 
armazenamento 
nunca foram tão 
bem estruturados. 
E tudo esta bem 
acessível.

“Esse é o jeito que eu amo
minha cozinha ... “

O que eu gosto em espe-
cial:

Sudoku

melhor amiga

com uma refeição de 4 
pratos

de Latte Macchiato

cos no cinema 

Teste  |
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“O meu relaxamento é quando eu tenho tempo 
para cozinhar algo especial. É um pouco como 
sair em uma viagem: Você olha para a frente 
para chegar ao seu destino, mas chegar lá é 
também uma aventura. E é assim que eu cele-
bro preparando uma comida.

Para fazer com que cozinhar realmente seja 
relaxante, eu tenho um par de funções inte-
ligentes preparadas. Por exemplo, as lixeiras 
extraíveis abrem com apoio de um sistema 
electromecânico: Uma pequena pressão na 
parte frontal, e a abertura da gaveta se inicia 
automaticamente. Uma grande  ajuda quando 
você tem ambas as mãos ocupadas. O sistema 

O
tipo descontraído

Cosario da Hettich é outra fantástica invenção 
- eu posso manter todas os meus condimentos 
em um mínimo de espaço e eles estão sempre 
ao alcançe das mãos. São detalhes como estes 
que fazem com que cozinhar seja tão relaxan-
te. E se há algo que eu realmente não necessito 
na cozinha, é o estresse.”

“Minha cozinha é uma 
zona livre de estresse.“
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Comodidade em sua melhor 
forma: Mantimentos são fáceis de 
alcançar, mesmo no canto mais 
distante do armario de parede.

Nenhuma mão livre? Não é um 
problema - com Easys: Uma sim-
ples pressão do joelho é tudo o 
que necessita e começa a abertu-
ra suave e silenciosamente.

Condimentos de fácil e rápido 
acesso das mãos: O excepcional 
Cosario usa espaço de armaze-
namento por baixo do armario de 
parede. Onde eles estão sempre 
acessíveis e rapidamente são 
guardados no lugar após sua 
utilização.

O que eu gosto em especial:

meus amigos

(zona rural)

espcialmente Sertaneja e Popular

Teste  |
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Transparente: Prevalece 
um estilo limpo também 
no interior – como aqui, 
com DesignSides em 
vidro. 

A última palavra: Frentes 
sem puxadores podem 

ser criados com o 
sistema Easys de abertura 

electromecânica.

O 
tipo exclusivo
Estética parece desempenhar um papel impor-
tante em toda a minha casa. Isso sem dúvida 
vale também para a cozinha. Não há nenhuma 
outra parte da casa que eu entro com mais fre-
qüência no transcurso do dia. E é onde eu cozi-
nho e também muitas vezes faço a refeições 
- é aí que a atmosfera tem que ser perfeita.

Acima de tudo, a minha cozinha exala indi-
vidualidade - isso é algo que me dá muita 
satisfação. Eu tenho usado frentes sem puxa-
dores mas com o sistema Easys de abertura 
electromecânica porque eles dão à cozinha um 
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Acabamentos 
com brilho: Os perfís 

cromados de alta 
qualidade demonstram 

atenção aos detalhes.
visual purista muito bonito. Uma leve pressão 
na parte da frente, e  desliza suavemente a 
abertura da gaveta por si propria. Isso repre-
senta algo. E com o sistema de amortecimento 
intergrado Silent System, o fechamento tam-
bém ocorre de forma silenciosa e suave. Com 
um desenho purista e elegante leva no interior 
- Com perfís cromados, assim como, com  
DesignSides em vidro. São detalhes como estes 
que dão um toque de exclusividade a cozinha. 
Eu acho isto importante.

O que eu gosto em especial:

on-line

designers italianos

mente Modern Jazz

melhores cafés e bares 
da cidade 

“O design é mais do que 
apenas uma superfície 
profunda.“

Questão fundamental: A 
dobradiça Sensys ganha-
dora de varios prêmios. 
O sistema integrado de 
amortecimento fecha as 
portas em silêncio e com 
suavidade. 

Teste  |
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O que eu gosto em especial:

da vida cotidiana

com o meu namorado

caminho com minha bicicleta 
no meu tempo livre - 
vendo onde vamos chegar

O tipo 
natural/instintivo

Efeito surpresa: Na abertura, do OrgaWing 
os compartimentos laterais se movimen-
tam para fora automaticamente. Ideal 
para pequenos utensílios. 

Eu acho que é uma chatice ter apenas 24 horas
em um dia. Há tanta coisa que eu gostaria de 
fazer e ver. Mas muitas vezes não há tempo 
suficiente, eu estou simplesmente até o meu 
pescoço de trabalho. O que isso tem a ver com 
a minha cozinha? Oh, muito. Porque este é 
o lugar onde tudo precisa ser feito de forma 
rápida e fácil. Eu também adoro a simplicidade 
na minha cozinha. 

Felizmente, há uma abundância de pequenos 
ajudantes em minha cozinha. Você não pode 
vê-los, porque eles estão escondido atrás das 
frentes - nos armários e nas gavetas. Muitos 
pequenos compartimentos e recipientes que 
eu posso até guardar pequeñas coisas e objetos 
aí – e facilmente acessar com as minhas mãos
se eu precisar.

Em particular, eu gosto do OrgaWing da 
Hettich, isso é algo que realmente tem para 
ser visto: A gaveta abre, e tudo dentro se abre 
diante dos meus olhos. O que faz da cozinha 
um lugar divertido até mesmo para mim!
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A variedade de opções: As caixas 
do sistema OrgaFlex podem ser 
movidas para qualquer posição e 
utilizadas para armazenar o que 
quiser.

Área especifi cas: O OrgaTray Professio-
nal é o lugar perfeito para talheres e 
todo o tipo de utensílios. Os comparti-
mentos podem ser ajustados para qual-
quer tamanho desejado e ser novamen-
te modifi cados quando necessário.

Versátil: As gavetas podem ser 
personalizadas, com DesignSides 
em diferentes cores.

“Minha cozinha 
é simples como eu.“

Teste  |
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As cozinhas                pelo mundo
Em muitas famílias, é o 
centro da casa e tor-
nou-se um lugar de 

mos anos. Ela pre-
cisa ser eficiente, 
prática e bem estru-
turada: a cozinha!

        Rússia
A cozinha é o lugar mais importante 
nos lares russos, onde toda a família se reune 
à noite para relaxar depois de um dia cansa-
tivo, para se recuperar, convidam amigos ou 
simplesmente passam algum tempo juntos. A 
cozinha é claramente o coração da casa de um 
Russo.

de estar onde as pessoas podem comer, 
beber e relaxar e pasar mais tempo juntos. Ape-
sar da tendência para combinar a cozinha e a 
sala de estar, é importante lembrar que muitos 
russos vivem em pequenos apartamentos que 
foram construídos nos anos sessenta e setenta. 
O fator mais importante no planejamento de 
cozinhas compactas é a economia de espaço.

Saiba mais sobre as 
tendências da cozi-
nha, designs e aces-
sórios na Rússia, 
China, nos EUA, 

França e Austrália.

Ao longo da última década, tem havido uma 
forte tendência para a integração da cozinha 
com a sala de estar. Com este tipo de layout, a 
cozinha pode ser aumentada, criando um espaço 
mais aberto e proporcionando conforto e como-
didade. Isto se consegue através da remoção da 
parede entre a cozinha e uma sala adjacente 
dando mais espaço, portanto, criando uma área 

As cozinhas no estilo clássico ou moderno favo-
recem: muitos preferem acessórios leves, super-
fícies brilhantes e elementos decorativos caros.
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          China
Comparado com cozinhas européias, as cozi-
nhas em casas chinesas são pequenas. Isto 
significa que o modelo da cozinha tende a ser 
mais prático do que focado no design. A cozi-
nha é para cozinhar e nem tanto o local onde 
a família se reúne.

Cozinha tradicional Chinesa está profundamen-
te enraizada na vida cotidiana. Com exceção 
de uns poucos alimentos frios, os Chineses têm 
uma refeição quente como sendo a sua principal 
durante o dia. As três técnicas de cozinhar mais 
usadas em comida Chinesa são fritar, usar o 
vapor e fritar com movimentação, portanto, um 
exaustor é sempre montado sobre a placa que 
está posicionada perto da janela. Isto determina 
a forma que a cozinha sera projetada. A maioria 
das cozinhas Chineses são em áreas separadas, 
perto da sala de jantar. Mas cozinhas sem pare-
des divisorias também estão se tornando mais e 
mais populares entreas famílias jovens. Cozinhas 

Chinesas não tem nenhuma grande unidade de 
despensa e os conceitos práticos de armazena-
mento são raramente integrados nos projetos de 
design da cozinha Chinesa. Embora o tampo seja 
mais baixo que na Europa, o design da cozinha é 
similar. Há uma diferença no material e cor dos 
tampos. Eles freqüentemente criam uma super-
fície de quartzo. As cozinhas em linha paralela e 
em forma de L são as mais utilizadas enquanto 
em U são menos comuns.

A tendência para a integração de aparelhos 
elétricos em cozinhas só surgiu nos últimos 
anos - antes era separadamente. Um forno é 
raramente utilizado nas cozinhas chinesas, por 
conseguinte um esterilizador de pratos é sempre 
parte padrão na mesma. 
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         USA 
A cozinha americana de hoje é espaçosa e 
luxuosa, formando o centro social da casa. Não 
somente serve como um lugar para preparar as 
refeições, mas também é um símbolo de status 
e projetado para a interação social. A forma 
como a cozinha está equipada é um dos fatores 
que determinam o valor de mercado de uma 
casa. As cozinhas são tão ricamente equipadas 
que elas também têm o que é preciso para 
preparar as refeições para um grande número 
de pessoas, quando a família se reúne para 

e amigos. O mercado de cozinha continua a 
ser dominado pelo estilo tradicional. Nos EUA, 
armários e gavetas são personalizados com 
moldura na face, em outras palavras com uma 
moldura fixa na frente da carcaça do armário. 
Este conceito está muito longe dos padrões das 
gavetas de aço e sem moldura dos armários na 
Europa. Cores da fachada variam de muito leve 
a madeira muito escura.

Cozinhas Americanas diferem das cozinhas 
Europeias em termos de equipamentos e mobi-
liário: O tampo é composto principalmente de 

frente de vidro fazem parte dos equipamentos 
da cozinha moderna. Muitas cozinhas têm dois 
fornos, uma gaveta de aquecimento, grande, 
de porta dupla, geladeiras independentes com 
máquina de gelo e dispensador de água e um 
aparelho de refrigeração para o armário do 
vinho. No projeto da cozinha de hoje, uma ilha 
para cocção é o máximo. E não deve deixar de 
ter uma área de trabalho para a dona de casa 
e também uma despensa grande. Popular neste 
momento são cozinhas ao ar livre, onde o pátio 
é transformado em uma cozinha “ao ar livre” 
para o verão.  
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Pequenos apartamentos e casas são típicos do 
Japão. É por isso que o espaço de armazenagem 
é muito importante na cozinha e existem mui-
tas soluções para conseguir a melhor utilização 
do espaço existente. Do chão ao teto fornecem 
a variedade de opções de armazenamento. 
Armários de parede podem frequentemente ser 
reduzidos e facilmente levantados para tornar 
seu conteúdo fácil de alcançar. Mesmo a frente
de gavetas são usadas como espaço de arma-
zenamento com o que é conhecido como 
uma “frente de bolso”. Igualmente típica nas 

cozinhas Japonesas são 
unidades de despensa inde-
pendentes com portas de 
correr.

Produtos, tais como 
uma grelha de peixe, 
uma caixa de tempero, 
uma caixa de arroz e 
um produto de fácil 
limpeza do exaustor são encontrados em cozi-
nhas Japonesas Além do exaustor, todos as 
outras superfícies devem ser fácil de limpar, 
porque muitos cardápios são de frituras em 
gordura. Os Japoneses dão preferencia a cozi-
nhas em formato de linhas paraleas e em forma 
de L com uma  ilha em dimensões padroniza-
das. Em uma época, a mãe iria cozinhar na 
cozinha sozinha, enquanto a família esperava 
em outra sala. Hoje em dia, cozinhar esta sendo 
feito com as crianças ou com toda a familia 
reunida. Em média, os japoneses passam uma 
hora e meia por dia em suas cozinhas.

              
               Turquia
Nas cozinhas Turcas, pilares são frequentemen-
te utilizados como divisores de espaço, o que 
significa móveis feitos sob medida para serem 
montados. Aparelhos e productos típicamente 
Europeus são utilizados em cozinhas, e há 
exigências específicas sobre a construção da 
mesma.

Em cidades como Istambul, a casa tem em 
média 90 metros quadrados de espaço, então  
as cozinhas são menores e utilizadas apenas 
para armazenar e preparar alimentos 
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Nas regiões do sul da Turquia, como em Adana,
casas são em média de 150 metros quadrados 
em tamanho e a cozinha desdobra-se como sala 
de estar e sala de jantar. Tradicionalmente, é 
usada somente para cozinhar, com as refeições 
sendo servidas na sala de estar.

Cozinhas do segmento de alto padrão têm 
superfícies laqueadas e portas sólidas. Os pra-
tos são preparados em tampos de pedra. Portas 
laminadas ou em PVC determinam o projeto 
de cozinhas de gama média. Embora o tampo  
seja geralmente feito de laminado, a pedra está 
sendo usada cada vez mais. A cozinha per-
manece em uso por cerca de 15 anos. Turquia 
fabrica cerca de 800 mil cozinhas por ano.
 

        França
Até poucos anos atrás, a percepção de uma 
cozinha Francesa era associada com a imagem 
de um country style: tinha de ser rural, rústica 
e provençal. Isso é menos verdade hoje. Atual-
mente, um estilo influenciado pelos Italianos e 

Design predominantemente Alemão. No entan-
to, ainda há inúmeros fabricantes que oferecem 
cozinhas tradicionais feitas de madeira maciça.
Estes são inspirados pela chamada cozinha 
Americana que se abre para a sala de estar. 
Muitos Franceses têm mobiliário clássico, como 
um aparador, um armário de louças, bem como
várias despensas combinadas com cozinhas 
equipadas.

A vida média de uma cozinha na França é de 17 
anos. Ela precisa ser prática e simples porque 
também é utilizada como espaço de estar. 
Importância está ligada ao espaço de gás para 
armazenar os botijões porque o cozimento é 
feito por gás. Espaço é também necessário para 

um grande recipiente de lixo e um 
recipiente para resíduos orgânic-
os. Uma especial característica é o 
típico lugar para manter o pão: uma 
em cada duas cozinhas estão equ-
ipadas com uma gaveta especial de 
pão e garrafas, um chamado “pain 
bouteille”. 
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          Austrália
Uma grande parte do estilo de vida Australiano 
é viver, comer e divertir-se ao ar livre. Algumas 
casas incluem completas cozinhas ao ar livre - 
completas com pia, local de armazenamento, 
refrigeradores, fornos de pizza e churrasqueiras. 
O objetivo tem sido o de facilitar a movimen-
tação entre ambientes internos e externos para 
permitir que isso aconteça sem problemas. 
Muitas cozinhas internas incorporaram portas 
duplas para permitir que o alimento e os con-
vidados permaneçam ao ar livre e com pouco 
esforço.

Se você está projetando uma cozinha ao ar livre 
ao mesmo tempo que uma cozinha interior, 
considere superfícies de correspondência para 
fundir os dois ambientes ou sombrear as linhas 
entre as duas, fornecendo um fluxo contínuo 
entre a interna e os espaços externos. Tampos 
em pedra natural são muito populares para dar 
as cozinhas ao ar livre uma aparência natural 
ainda excepcional, bem como uma longa vida.

Viagem  |
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www.hettich.com
Mantendo contato

Será que você gostou da Kitchen Experience? 
Talvez a revista tenha ajudado a tornar a sua 
próxima cozinha uma experiência - literalmen-
te. Talvez foi  apenas uma leitura interessante. 

As necessidades dos usuários de cozinha - em 

Hettich. Você está no foco de nosso trabalho 

soluções práticas na cozinha. Mesmo mais 
comodas, e ainda mais ergonômicas, e ainda 
mais agradáveis.

Você tem dúvidas ou sugestões sobre este 
assunto? Se você tiver, ficaremos felizes em 
atendê-lo(a) por e-mail no seguinte endere-
ço kitchen-info@de.hettich.com

E se você também quer continuar sabendo 
sobre o que está acontecendo no emocionante
mundo das cozinhas: Visite-nos na Internet em
www.hettich.com/en 

ou no Facebook
www.facebook.com/Hettich.en 

 

www.youtube.com/HettichEnglish

Você vai encontrar mais informações e sugestões 
no planejamento de cozinhas com Intelligent 
kitchens em www.intelligent-kitchens.com
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Você gostaria de saber onde mais encontrar 
tecnologia em ferragens da Hettich? Se sim, 
nós podemos recomendar a página virtual:
hettich.com/discoverhettich/en

Este é o lugar onde você pode descobrir como 
a Hettich vive, trabalha e dorme, ainda com  
mais alegria e com innovadora tecnologia em 
ferragens. 

Estamos ansiosos para vê-lo novamente.

Aviso Legal

Editor:
Hettich Marketing- 

Vahrenkampstrasse 12-16
32278 Kirchlengern
Phone +49 5223 77-0
Fax +49 5223 77-1948
kitchen-info@de.hettich.com
www.hettich.com

Dr. Nina Stackelbeck, Linda Härtel,

Corporate Communication

Corporate Marketing

Copyright:
© Hettich Marketing- 

Reimpressão, no todo ou apenas em 
parte com o consentimento do autor, 
declarando fonte e fornecer uma 
cópia de comprovante. 
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