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COZINHAS
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GAVETAS COM FECHO 
PROGRESSIVO

ESTRUTURA DOS ARMÁRIOS COM 16 MM 
DE ESPESSURA. RESISTÊNCIA ATÉ 100 KG 

DE PESO POR PRATELEIRA

PORTAS RESISTENTES 
À HUMIDADE E À LUZ

Porque a cozinha é o coração do lar 
e deve ser um espaço prático, acolhedor 
e resistente à passagem do tempo, 
na Brico Depôt, temos como missão 
ajudar a encontrar o que procura. 
Independentemente do tamanho 
da sua cozinha, do seu gosto ou 
do seu orçamento.

ENCONTRE A COZINHA 
QUE COMBINA CONSIGO
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DOBRADIÇAS COM FECHO 
LENTO E SILENCIOSO

FABRICADO NA UNIÃO 
EUROPEIA

A MELHOR QUALIDADE 
SEMPRE AO MELHOR PREÇO

SUSTENTABILIDADE:
CERTIFICAÇÃO PEFC

FINANCIAMENTO

Nas nossas lojas, estão disponíveis diferentes 

modalidades de financiamento, para que 

consiga alcançar a sua cozinha ideal.*

ENTREGA

Para receber as suas compras ao domicílio 

ou no local da obra, conte com os nossos 

profissionais especializados para o ajudarem 

e aconselharem da melhor forma. Consulte os 

preços e condições na loja mais próxima de si.*

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Se preferir, terá ao seu dispor especialistas 

para o ajudar com a montagem e instalação 

nos produtos adquiridos nas nossas lojas.*

DEVOLUÇÃO

Se não ficar satisfeito com a sua compra, 

pode pedir a devolução do dinheiro ou a troca 

por outro produto de preço igual ou superior 

no prazo de 180 dias. Informe-se sobre as 

condições na loja mais próxima de si ou em 

www.bricodepot.pt.*

*A Brico Depot Portugal SA não presta serviços de financiamento, 

instalação ou transporte, contudo, nas nossas lojas encontrará, 

sem compromisso, o contacto de empresas especializadas que lhe 

poderão fornecer esses serviços. Todos os preços incluem 

IVA. Preços válidos em Portugal de 28 de fevereiro a 31 de maio de 

2020. Consulte os preços atualizados em www.bricodepot.pt. 

A Brico Depot reserva-se o direito de substituir qualquer produto ou 

modelo durante a vigência do presente catálogo. Podem verificar-se 

variações relativamente aos acabamentos ou detalhes dos produtos 

em catálogo. Informe-se sobre as condições e a disponibilidade dos 

produtos na sua loja mais próxima.

**Garantia de 25 anos. Consulte as condições da garantia em 

qualquer uma das nossas lojas ou em www.bricodepot.pt.*

gara
ntia

anos

25
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MEDIDAS-CHAVE

Quando chega a altura de decidir a distribuição da sua 
cozinha, é importante ter em conta a localização de cada 
elemento para que esta seja o mais funcional e fácil 
de usar possível:

APLICAÇÃO DE 
DESIGN 3D

Meça a sua cozinha e dirija-se à 
nossa loja. Vamos ajudar a criar 
a solução que melhor se adapta 
ao seu espaço através do nosso 
programa de desenho 3D.

1 50cm
Espaço de intervalo em ambos os lados da 
placa de cocção.

2 50cm
Espaço de intervalo entre as tomadas elétricas, 
pontos elétricos e as saídas de água.

3 80cm
Distância a respeitar entre o lava-louças 
e a placa de cocção para maior segurança.

4 65 a 
70 cm 

Altura mínima para a instalação da campânula 
extratora sobre a superfície de cozinha.

5 50 cm
Para uma altura de superfície de trabalho que 
permita uma posição adequada das costas.

6 75 a 
90 cm 

Para uma altura de superfície de trabalho que 
permita uma posição adequada das costas.

7 120cm
Espaço de intervalo à frente dos móveis para 
circular pela cozinha e abrir facilmente as 
portas dos armários e eletrodomésticos.

ASSESSOR DE PROJETO
O nosso serviço de 
assessoria, disponibiliza 
soluções integradas 
para que seja mais 
fácil dar vida aos seus 
projetos. Marque hoje 
mesmo na sua loja Brico 
Depôt. Este serviço 
é gratuito e sem 
qualquer compromisso.

No momento de desenhar a sua cozinha, 
há muitos aspetos a ter em conta. 
Felizmente, na Brico Depôt pode 
encontrar tudo o que precisa para tornar 
os seus sonhos realidade.

AJUDAMOS A DESENHAR
A COZINHA PERFEITA
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O TRIÂNGULO 
DE ATIVIDADE

Uma cozinha consiste em três 
zonas de trabalho, as quais 
constituem o triângulo de 
atividade.

1. A ZONA DE COCÇÃO 
2. A ZONA DE LAVAGEM
3. A ZONA DE FRIO
Diminuir ao máximo a distância 
entre estes 3 pontos permite 
otimizar as tarefas e reduzir 
o movimento necessário para 
as realizar.

COZINHA EM U
Utiliza três paredes 
da divisão. Esta 
distribuição permite 
que o fluxo na cozinha 
seja mais cómodo, pois 
as distâncias são mais 
curtas.

COZINHA 
COM ILHA
São as que consomem 
mais espaço. A ilha 
é uma boa forma 
de criar espaço para 
entreter convidados. 
Esta é a opção que 
proporciona mais 
espaço de trabalho e armazenamento.

COZINHA EM 
PARALELO
Esta distribuição 
é ideal para 
cozinhas estreitas, 
estilo corredor. 
Recomendamos que 
coloque a zona de lavagem e de cocção do 
mesmo lado. Convém haver pelo menos 120 cm 
de distância entre ambos os lados para que seja 
possível um movimento confortável no espaço.

COZINHA EM 
LINHA
Toda a linha de 
trabalho centra-se 
numa só parede. Trata-se 
de uma distribuição perfeita 
para cozinhas compridas e 
estreitas.

 COZINHA EM L
É a distribuição mais comum, ideal para cozinhas de qualquer tamanho, sejam grandes, 
médias ou pequenas. Por ser aberta, tem muitas superfícies de trabalho e fornece espaço 
para comer em família.
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Consulte a lista de preços de cada 
artigo na tabela no anexo de preços.
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COZINHA CONTEMPORÂNEA

Um ambiente luminoso e 
funcional. A nossa cozinha 
com tons neutros e linhas 
sóbrias oferece uma 
estética minimalista muito 
contemporânea.
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ACABAMENTOS

BRANCO MATEMÓDULOS 

Os nossos armários 
de cozinha em 
branco mate 
são intemporais. 
Os tons claros 
combinam 
na perfeição 
com qualquer 
disposição, 
especialmente em 
espaços reduzidos. 

(302376) (304468) (304469)

BRANCO 
LISO

EFEITO 
ARDÓSIA

EFEITO 
CARVALHO

TAMPO LAMINADO

Como complemento para a vasta 
gama de cores e texturas dos nossos 
armários, encontrará um grande 
número de tampos que combinam 
perfeitamente com eles.

Placa vitrocerâmica (307090)

Touch control. 9 níveis de potência, máx. 5700 W. Bloqueio de segurança.

Forno multifunções (306262)

Aço inoxidável. 70 L. 8 funções.

Candeeiro suspenso “Flip”
(813783)

Acabamento em PVC. Ø 320 mm. 

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo
de 2 m. As medidas são indicadas em cm
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas
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ESTILO URBANO

O estilo urbano é prático além de 
refinado. Com armários de efeito 
madeira e tampos em pedra ou 
granito, pode criar uma cozinha 
sóbria, contemporânea 
e sofisticada.
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Placa de indução (306133)

Touch control. 9 níveis, máx. 6.400 W. Bloqueio de segurança.

Campânula extratora (813283)

Cristal. 76 x 60 x 47 cm. Capacidade 
de extração: 569,4 m³/h. LED.

Pavimento “Slate” (405311)

Uso em interior. 30 x 60 cm. Efeito 
pedra. Cor preta. Texturizado. 
Porcelânico.

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

MÓDULOS 

Crie uma cozinha 
moderna com o 
modelo URBAN 
e escolha o 
acabamento que 
melhor combina 
com o seu espaço. 
Escolha de entre os 
tons natural, freixo, 
castanho e cinza.

CASTANHO CINZA

FREIXONATURAL
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ACABAMENTOS

(405539) (405540) (405199)

GREY DARK GREY GREIGE

PAVIMENTO “LECCO”

O estilo do pavimento pode marcar 
o tom da divisão, por isso pense no 
que quer que a sua cozinha transmita. 
Descubra a nossa enorme coleção e 
escolha o que mais lhe agradar.

409€



MÁXIMA SIMPLICIDADE

Por vezes, o melhor é mesmo ter 
uma cozinha prática, sobretudo 
se for tão sofisticada como 
esta. A junção do brilho e o 
tampo com efeito madeira dará 
uma estética com a máxima 
sobriedade.
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BRANCOMÓDULOS 

A cozinha dos seus 
sonhos feita à medida 
e com um acabamento 
branco de alto brilho. 
Um tom que se adapta 
a qualquer espaço e 
disposição. Os tons 
claros proporcionam 
um toque de luz e 
frescura à sua cozinha.

PINTURA TITAN

Escura e chamativa ou suave e 
simples? A escolha de pintura é 
essencial. Descubra os tons que temos
ao dispor e encha a sua cozinha de cor.

Lava-louças “Lyell” (511066)

Encastrável. Inoxidável. Comp. 100 x larg. 50 cm. Profundidade: 21 cm. 
Reversível.

Torneira “Bilbrough” (511583)

Extraível. Acabamento cromado. 
Cartucho de 35 mm. Poupança de 
água.

Kit garrafeira (105953)

Extraível. Para móvel de 15 cm. 
Guias metálicas

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas
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ACABAMENTOS

(708394) (708399)(708398)

VERDE
PISTACHO

ARENISCAAZUL 
MANISES

445€



TUDO VERMELHO

Este estilo transmite luxo 
e energia com a sua cor atrevida 
e intensa. Recomendamos que 
combine o brilho intenso com 
tampos elegantes para 
o destacar.
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(304467)

(308333)

(304473)

EFEITO 
DECAPÉ

EFEITO 
MÁRMORE 
VERSILIA

PRETO 
BRILHO

TAMPO 
LAMINADO

Como 
complemento 
para a vasta 
gama de cores 
e texturas dos 
nossos armários, 
encontrará um 
grande número 
de tampos 
que combinam 
perfeitamente com 
eles.

Mosaico “Araia” (405106)

Uso em interior. 20 x 50 cm. Design pedra. Acabamento mate.

Torneira “Tolmer” (511573)

Acabamento cromado. Cartucho 
de 35 mm. Poupança de água. 
Cano anticalcário.

Taburete "Maloux" (306433)

Assento cor de madeira e pernas 
metálicas fixas de cor preta.

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

MÓDULOS

Desenhe uma 
cozinha luxuosa 
repleta de estilo 
e escolha, de entre 
quatro acabamentos 
com alto brilho 
e efeito espelhado, 
aquele que melhor 
se adapta ao seu 
espaço e à sua 
personalidade. 
Disponível em 
quatro tons: branco, 
vermelho, antracite 
e preto. 

BRANCO VERMELHO

ANTRACITE PRETO
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460€



LEVE E ESPAÇOSA

O efeito madeira texturizada 
de faia confere um estilo 
sofisticado e comporta um 
toque de leveza e frescura. As 
portas matizadas dos armários 
são particularmente suaves ao 
toque. A melhor forma de conferir 
amplitude à sua cozinha.

16
Acessórios não disponíveis para venda.
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(405061) (405063) (405064)

MOSAICO BEGE CINZENTO

AZULEJO “BAYAZ”

Desde azulejos intemporais à parede 
com brilho, escolha um estilo que 
destaque os seus armários e confira 
mais espaço e cor à sua cozinha.

Campânula extratora (813333)

Aço inoxidável. Largura: 90 cm. Extração: 523,8 m³/h. 

Forno pirolítico (307092)

Inoxidável. 70 L. 10 funções. 
Temporizador. Bloqueio de 
segurança.

Pack 3 focos “Caius” (812999)

LED. Encastráveis. Orientáveis. 
4,9 W. Metal cromado.

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

MÓDULOS

Dispomos de estilos para todos os 
gostos e os puxadores integrados são 
a tendência nas cozinhas. Do mate em 
cores neutras e apelativas aos clássicos 
armários de efeito madeira texturizada. 
Disponível em três tons: branco mate, 
caxemira mate e carvalho. Encontre 
o tom mais adequado ao seu espaço, 
gosto e orçamento na nossa coleção.
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ACABAMENTOS

COLOR
ROBLE

BRANCO 
MATE

489€



ESTILO LINEAR

Se acredita que "menos é mais", 
isto é para si. A nossa cozinha 
mais minimalista comporta 
um toque muito zen à sua 
casa, com tons claros, portas 
sem maçanetas e um aspeto 
linear. Ideal para um estilo 
vanguardista.
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CINZENTO

(306656)

CARVALHO 
NATURAL

(306655)

BRANCO

(306654)

MÓDULOS

Proporcione um toque moderno 
e uniforme à sua cozinha com o nosso 
modelo de estilo linear. Disponível em dois 
tons com acabamento brilhante: branco 
e antracite. Escolha o tom que melhor 
combina com o seu espaço e o seu estilo.

PAVIMENTO VINÍLICO “JAZY”

O estilo do pavimento pode marcar 
o tom da divisão, por isso pense no 
que quer que a sua cozinha transmita.
Descubra a nossa enorme coleção 
e escolha o que mais lhe agradar.

Campânula extratora (813282)

Aço inoxidável e cristal. Largura: 90 cm. Extração: 338 m³/h.

Placa vitrocerâmica (307090)

Touch control. Potência máx.: 
6.000 W. Bloqueio de segurança.

Kit escorredor de louça
(104283)

Inoxidável, 60 cm. Com bandeja. 

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

BRANCO 
BRILHO

ANTRACITE 
BRILHO
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ACABAMENTOS

489€



AMBIENTE SOFISTICADO

Se quer marcar tendências, 
este é o seu estilo. Este 
acabamento supermate dará 
um toque dramático à sua casa. 
Acrescente azulejos preto brilho 
e armários a condizer para um 
aspeto muito dinâmico.
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ACABAMENTOS

MÓDULOS

Cuide do seu corpo e mente com este 
modelo de cozinha. Uma gama disponível 
em três tons com acabamento supermate 
que proporcionarão um toque zen ao 
seu espaço e à sua vida: preto, branco e 
nuvem cinza. Encontre aquele que melhor 
se adapta a si.

PINTURA “EXPRESA”

Escura e chamativa ou suave e simples? 
A escolha de pintura é essencial. 
Descubra os tons que temos ao dispor 
e encha a sua cozinha de cor.

Placa a gás (306173)

Com tampo em vidro. Potência máx.: 7.350 W.

Tampo laminada (304471 )

Material: Aglomerado. Acabado: 
Brillo. 360 x 62 cm. Canto: Recto.

Azulejo “Metro”
(405577)

Uso em interior. 10 x 20 cm. 
Disponível em preto e branco 
brilho. 

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

21

(708421) (708423) (708427)

CHIANTI PRETO ALUMÍNIO

BRANCO PRETO

510€



SIMPLICIDADE INTEMPORAL

Um aspeto intemporal, cheio 
de estética artesanal. A nossa 
cozinha está disponível em duas 
cores naturais, perfeitas para 
cozinhas de qualquer tamanho 
e distribuição graças a um estilo 
que nunca sai de moda.

22

CITY



AZULEJOS “LILLE”

Desde azulejos intemporais à parede 
com brilho, escolha um estilo que 
destaque os seus armários e confira 
mais espaço e cor à sua cozinha.

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

Placa a gás (306172)

Com tampo em vidro. Potência máx.: 7.350 W.

Tampo laminado (308094)

Efeito madeira patinada. 
Comprimento: 360 cm. Espessura: 
38 mm. 

Foco “Aphroditus” (812966)

Orientável. Acabamento cromado.

BRANCO CASTANHO

MÓDULOS

Decore o seu espaço com a elegância do 
design deste modelo e escolha de entre 
dois tons modernos e naturais: branco 
e castanho. Se o seu espaço é pequeno, 
recomendamos tonalidades claras.
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ACABAMENTOS

(405541)

BREMEN

(405542)

SAJONIA

(405543)

BABIERA
BRANCO

469€



ENCANTO RÚSTICO

Este estilo transporta-nos logo 
para a cozinha de uma casa de 
campo. Com armários rústicos de 
efeito madeira, pavimentos com 
belos padrões e azulejos branco 
brilho, esta cozinha é sinónimo 
de elegância e sobriedade.
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PAVIMENTO

O estilo do pavimento pode marcar 
o tom da divisão, por isso pense no 
que quer que a sua cozinha transmita. 
Descubra a nossa enorme coleção 
e escolha o que mais lhe agradar.

Os preços das nossas cozinhas são 
calculados segundo esta composição tipo 
de 2 m. As medidas são indicadas em cm 
de altura por largura. Consulte a 
disponibilidade na loja.

Compare os 

nossos modelos de 

cozinhas através da 

composição tipo. 

COMPOSIÇÃO TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 porta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 portas

3 Módulo baixo 60 x 85 cm 1 porta

4 Módulo baixo 60 x 85 cm baixo forno

5 Módulo baixo 80 x 85 cm 2 portas

(405204) (405205)

GRANADA HYDROLIC

Campana extradora (813277)

Em aço inoxidável. Largura: 60 cm. Extração: 380 m³/h. 

Torneira “Katiki”(511578)

Acabamento cromado. Cartucho 
de 35 mm. Poupança de água. 
Cano anticalcário.

Gaveta extraível (302912)

Guias amortecedoras. Para móvel 
de 40 cm. 

BRANCO BUBINGA

MÓDULOS

Tire total partido do seu espaço, 
personalize-o e crie um design único 
para o seu lar. Cozinha de campo 
contemporânea disponível em dois tons 
clássicos que nunca passam de moda: 
branco e bubinga. 
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ACABAMENTOS

(405209)

HYDROLIC

510€



EFEITO ARDÓSIA

Laminado.  
Canto reto. 
Comprimento:  
260 cm.  
Espessura:  
28 mm. 

(304463)

EFEITO DECAPÉ 

Laminado. Canto 
reto. Comprimento: 
260 cm. Espessura: 
28 mm. 

(304467)

COR BRANCA

Laminado. Canto 
reto. Comprimento: 
180 cm. Espessura: 
28 mm. 

(302376)

EFEITO GRANITO

Laminado. 
Canto redondo. 
Comprimento:  
180 cm. Espessura:  
28 mm.

(301905)

EFEITO MÁRMORE

Laminado. Canto 
reto. Comprimento: 
260 cm. Espessura: 
28 mm.

(304465)

EFEITO CIMENTO

Laminado.  
Canto reto. 
Comprimento:  
260 cm.  
Espessura:  
28 mm.

(304466)

Fazendo jus à diversidade de cores e 
texturas da nossa coleção de armários, 
os nossos tampos conferem também 
uma alargada gama de texturas e 
cores. Opte entre os efeitos granito, 
pedra, faia e muitos outros.

(302382) (304469)
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TAMPOS



EFEITO CIMENTO ENCERADO

Laminado. 
Canto reto. 
Comprimento: 
260 cm. 
Espessura: 
28 mm.

(302381)

EFEITO ANTRACITE BRILHO

Laminado. 
Canto reto. 
Comprimento: 
360 cm. 
Espessura: 
38 mm.

(304472)

EFEITO PRETO BRILHO

Laminado. 
Canto reto. 
Comprimento: 
260 cm. 
Espessura: 
28 mm.

(302383)

EFEITO ARDÓSIA

Laminado. 
Canto reto. 
Comprimento: 
360 cm. 
Espessura: 
28 mm.

(304468)

Laminado. 
Canto reto. 
Comprimento: 
360 cm. 
Espessura: 
38 mm. 

(304471)

Laminado. 
Canto reto. 
Comprimento: 
360 cm. 
Espessura: 
38 mm. 

(308092)

EFEITO BRANCO BRILHO EFEITO PEDRA TRIPURA

(308333) (304473)
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Temos uma grande coleção de torneiras 
em cores de efeito cromado e aço 
polido monocomando, bicomando e com 
cano extraível, que incluem funções de 
otimização de sustentabilidade. Encontre 
a que melhor combina com o lava-louças 
que escolheu.

(511578) (511571)

BRIGG

Acabamento 
cromado. Cartucho 
de 35 mm. Poupança 
de água. 

(511569)

ARYA

Acabamento brilho. 
Cartucho de 35 mm. 
Poupança de água.

(514665)

DORA

Acabamento 
cromado. Cartucho 
de 35 mm. 
Poupança 
de água.

(511575)

ARUVI

Acabamento cromado.
Monocomando. Cartucho 
de 35 mm. Cano 
anticalcário. Poupança 
de água. 

(514663)

KATIKI

Acabamento mate. 
Alavanca lateral. 
Cartucho de 35 mm. 
Cano anticalcário. 
Poupança de água.

(511579)
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MITOS

Acabamento cromado. 
Cartucho cerâmico. 
Cano giratório 
e extraível.

(514267)

TORNEIRAS



CLAVEY BILBROUGH

Acabamento 
cromado. Alavanca 
lateral. Cartucho 
de 35 mm. Cano 
anticalcário. 
Poupança de água.

(511581)

Acabamento mate. 
Cartucho de 35 mm. 
Poupança de água. 
Extraível.

(511584)

PALANI

Acabamento 
cromado. Cartucho 
de 35 mm. 
Poupança de água. 

(511589)

Acabamento 
cromado. Cartucho 
de 40 mm. Cano 
anticalcário. 
Poupança de água.

(511593)

Acabamento 
cromado. Cartucho 
de 40 mm. Cano 
anticalcário. 
Poupança de água.

(511594)

ANCASTER CAUTLEY

(511585)

Estas torneiras possuem 
um arejador que reduz o 
caudal ajudando a poupar 
água em cada utilização.

Facilita as tarefas de 
limpeza. Ideal para lavar 
pratos ou encher recipientes 
de água demasiado grandes 
para o lava-louça.

Torna fácil a limpeza da 
sua torneira

Adequado para sistemas 
de alta pressão de água.
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MITOS

Acabado cromo. 
Monomando. 
(514268)

(511577)



HURSTON  

Encastrável. Inox.  
Ø 45 cm. 
Profundidade:  
15 cm.

(512223)

SAGAN 

Encastrável.  
Inox. Comp.  
58 x larg. 50 cm. 
Profundidade:  
17 cm. Reversível.

(512714)

QUIMBY 

Encastrável.  
Inox. Ø 48,5 cm. 
Profundidade: 15 cm.

(511065)

O lava-louças é algo que todos usamos 
constantemente, por isso é essencial escolher 
o material, tamanho e modelo adequados em 
função das suas necessidades. Para um que 
seja duradouro, escolha o aço inoxidável ou 
opte pelo granito se procura estilo e presença.

TURING 

Encastrável.  
Inox. Comp.  
76 x larg.  
43,5 cm.  
Profundidade:  
15 cm. Reversível.

(511059)

(511070) (512222)

HORNBY

Instalação sob o  
tampo. Inox. Comp. 
40 x larg. 40 cm. 
Profundidade: 20 cm.

(511069)

CAJAL

Encastrável ou 
sob o tampo. 
Inox. Comp.  
43 x larg. 45 cm. 
Profundidade: 
42 cm. 

(514889)
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LAVA-LOUÇAS



NYE

Encastrável. 
Inox. Comp. 
85 x larg. 45 cm. 
Profundidade: 
15 cm. 

(512224)

LYELL

Encastable. 
Inox. Llargada 
100 × am. 50 cm. 
Profunditat 21 cm. 
Reversible.

(511066)

BOHM

Encastrável. 
Inox. Comp. 
78 x larg. 43,5 cm. 
Profundidade: 
15 cm. Reversível.

(511068)

Encastrável. 
Inox. Comp. 
86 x larg. 50 cm. 
Profundidade: 
15 cm. Reversível.

(511061)

ISING 

Encastrável. 
Resina. Comp. 
80 x larg. 50 cm. 
Profundidade: 
21 cm. Preto. 
Reversível.

(511055)

NAKAYA 

(514888)

NAKAYA

Encastrável. 
Inox. Comp. 
100 x larg. 50 cm. 
Profundidade: 21 cm. 
Reversível.

(511063)
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(512739)



CAMPÂNULA  

EXTRATORA

Branco. Largura: 60 cm. 
Extração: 203 m³/h.

(814920)

CAMPÂNULA  

EXTRATORA 

Inox. Largura: 60 cm. 
Extração: 380 m³/h.

(813277)

CAMPÂNULA  

EXTRATORA

Com viseira. Preto. Largura: 60 cm. 
Extração: 201 m³/h.

(814922)

CAMPÂNULA  

EXTRATORA

Com viseira. Inox. Largura: 60 cm. 
Extração: 201 m³/h. 

(814921)

CAMPÂNULA  

EXTRATORA

Branco. Largura: 60 cm. 
Extração: 366 m³/h.

(813275)

Para escolher uma campânula 
extratora, pense bem no espaço que 
tem ao dispor. Numa cozinha mais 
pequena, escolha uma integrada no 
armário. Tem espaço de sobra? Escolha 
uma elegante campânula decorativa 
em aço inoxidável ou vidro.

(814920) (813277)
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CAMPÂNULA  

EXTRATORA

Telescópica. Inox. Largura: 60 cm. 
Extração: 366 m³/h.

(813276)

CAMPÂNULAS 
EXTRATORAS



CAMPÂNULA 

EXTRATORA

Angular. Cristall. 
Negra. Largura: 
60 cm. Extracció: 
569,4 m³/h.  
Il·luminació LED.

(813283)

CAMPÂNULA 

EXTRATORA

Inox. Largura: 
70 cm. 
Extração: 
537 m³/h.

(813279)

CAMPÂNULA 

EXTRATORA

Inox. Largura: 
90 cm. 
Extração: 
537 m³/h.

(813280)

Vidro curvado. 
Inox. Largura: 
60 cm. 
Extração: 
338 m³/h.

(813281)

CAMPÂNULA 

EXTRATORA

Vidro curvado. 
Inox. Largura: 
90 cm. Extração: 
338 m³/h.

(813282)

CAMPÂNULA 

EXTRATORA

(813333) (813283)
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CAMPÂNULA 

EXTRATORA

Angular. Vidro. 
Preto. Largura: 
60 cm. Extração: 
569,4 m³/h. 
Iluminação LED.

(813333)



Temos uma gama composta por placas de 
indução, vitrocerâmica ou a gás, para que 
tenha muito por onde escolher. Se vive com 
família, as placas de indução são muito seguras 
e fáceis de limpar. Se procura uma cozinha 
tradicional, escolha uma de gás.
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(306172) (307089)

* Consulte disponibilidade na sua loja

PLACA A GÁS

Inox. Potência máx.: 
7 350 W. 

(306172)

PLACA A GÁS

Tampo em vidro. Potência máx.: 
7 350 W. 

(306173)

PLACAS 
DE COCÇÃO
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(307090)

PLACA VITROCERÂMICA

Touch control. 4 
zonas de cozedura. 
Potência máx.: 
6.000 W. 

(307090)

PLACA DE INDUÇÃO

Touch control. 9 
níveis de potência, 
máx. 6 400 W.

(306133)

Touch control. 5 
níveis de potência, 
máx. 3.000 W. 
Desligar automático. 

(307089)

PLACA VITROCERÂMICA PLACA VITROCERÂMICA

Touch control. 9 
níveis de potência, 
máx. 5700 W.

(307114)

PLACA DE INDUÇÃO

Touch control. 9 
níveis de potência, 
máx. 3 500 W. 
Desligar automático.

(306132)

PLACA DE INDUÇÃO

Touch control. 9 
níveis de potência, 
máx. 5 900 W. 
Desligar automático.

(308393)



O forno enche a sua cozinha com o aroma 
do pão acabado de fazer ou do bolo daquela 
receita da sua avó. Escolha entre diversos 
fornos com ventilador ou multifunções, com 
o acabamento mais a condizer com o estilo 
da sua cozinha.
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(308164)

* Consulte disponibilidade na sua loja

FORNO ESTÁTICO INOX

65 L. 4 funções.  A 59,5 x L 
59,5 x P 53,5 cm.

(307088)

FORNO MULTIFUNÇÕES INOX

Inox. 70 L. 8 funções. 
60 x L 60 x P 55 cm.

(306262)

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

FORNOS



37

(306262) (307092)

FORNO MULTIFUNÇÕES PRETO 

Preto. 70 L. 9 funções. Touch control. 
Temporizador. A 59,5 x L 59,5 x P 57,5 cm.

(307091)

FORNO PIROLÍTICO INOX 

Inox. 70 L. 10 funções. Temporizador. 
A 59,5 x L 59,5 x P 57,5 cm.

(307092)

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A



TABULEIRO TALHERES

Largura: 40 cm.

(104645)

KIT ESCORREDOR DE LOUÇA 

Metal coberto com plástico 
branco. Largura: 60 cm.

(112335)

BANDEJA ANTI-HUMIDADE

Alt. 86,8 x larg. 56 cm. 
Espessura: 16 mm.

(112335)

GAVETA EXTRAÍVEL

Para móvel de 40 cm.  
Guias amortecedoras.

(302912)

KIT GARRAFEIRA – CESTO

Extraível. Para móvel  
de 30 cm. Guias  
metálicas.

(105954)

KIT 2 BANDEJAS GIRATÓRIAS

Para móvel de canto  
de 30 cm. Abertura  
180˚. Metálico.

(105959)

O "smart living" nunca esteve tão em 
voga. Aproveite ao máximo o espaço 
com sistemas de armazenamento 
inteligente. Caixotes do lixo elegantes, 
módulos internos para armários... 
Temos uma grande seleção de 
acessórios à escolha.

(104283) (105953)
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ACCESÓRIOS



2 BANCOS “LAGAN”

Base de aço 
cromado. 
Assento giratório 
de pele sintética 
preta.

(306259)

(306259) (112513)

39

TABURETE "CANVEY"

Alt. 76 x larg. 
43 cm. Aço. Com 
apoio para os pés. 

(308472)

Assento fixo de 
madeira com 
acabamento 
brilhante.

(308417)

2 TABURETES "FINCHLEY"

BALDE DE LIXO “KIHN ROUND”

30 L. Com pedal.

(114979)

Inox. 40 L. 
Abertura dupla.
Pedal duplo.

(114980)

BALDE DE LIXO “BECLAM” BALDE DE LIXO “CASETTA”

Inox. 30 L. 
Com sensor C&L

(114867)



PAVIMENTO “GUIGLIANO”

Interior. 15 x 60 cm. Efeito 
madeira. Cor bege.

(404901)

PAVIMENTO “COBI” 

Interior. 20,5 x 61,5 cm.  
Efeito madeira.  
Cor carvalho.

(405507)

PAVIMENTO “NORWEGIAN”

Interior. 30 x 60 cm.  
Efeito madeira.  
Cor cinzenta.  
Porcelânico.

(405217)

PAVIMENTO “WORN”

Interior. 15 x 60 cm.  
Efeito madeira.  
Cor carvalho natural. 
Porcelânico.

(405257)

PAVIMENTO “PINE”

Interior. 20 x 80 cm.  
Design de madeira.  
Cor branca.

(405193)

PAVIMENTO “VINTAGE”

Interior. 22,5 x 90 cm.  
Efeito madeira.  
Cor cinzenta.  
Porcelânico.

(405466)

O estilo do pavimento pode marcar 
o tom da divisão, por isso pense no 
que quer que a sua cozinha transmita. 
Descubra a nossa enorme coleção e 
escolha o que mais lhe agradar.

(405457) (405211)
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PAVIMENTO



PAVIMENTO “ARAS TERRA” PAVIMENTO “TERRACOTA” PAVIMENTO “SHADED”

Interior. 33,3 x 33,3 cm. 
Design rústico.

(403969)

Interior. 33,8 x 33,8 cm. 
Design rústico.

(405271)

Interior. 30,8 x 61,5 cm. 
Efeito pedra. 
Cor antracite. 
Porcelânico.

(405301)

PAVIMENTO “NATURAL”

Interior. 30 x 60 cm. 
Efeito pedra. 
Cor branca. 
Porcelânico.

(405260)

Interior. 30 x 60 cm. 
Efeito cimento. 
Cor cinzenta. 
Porcelânico.

(405200)

Interior. 30 x 60 cm. 
Efeito pedra. 
Cor antracita. 
Cerâmico.

(405262)

PAVIMENTO “METALIZED” PAVIMENTO “NATURAL ANTRACITE”

(403970)
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(405268)(405268)



AZULEJO “TRAVERTINO” 

Interior. 25 x 40 cm. Desenho 
mármore. Cor bege.

(404913)

AZULEJO “ADUIN MOSAIC” 

Interior. 25 x 75 cm. Efeito 
cimento. Cor cinzenta mate.

(405190)

AZULEJO “ALEXANDRINA”

Interior. 25 x 40 cm. Cor branca brilho.

(404893)

Un bom revestimento deve ser resistente, fácil de 
manter e limpar sem perder o carácter decorativo 
tão importante para a sua cozinha. Cerâmica, 
laminados ou vinílicos, lisos, brilhantes, com 
efeito mosaico, pedra, madeira, mármore ou 
cimento: descubra a nossa seleção de produtos e 
encontre o seu.

AZULEJO MOSAICO “TRAVERTINO” 

Interior. 25 x 40 cm. Desenho mármore. 
Cor bege. Com relevo.

(404914)

(404925)(405504)
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PAREDE E SOLO

MALHA “PARMIA”

Interior. 30 x 90 cm. 
Cor blanco.

(405559)

AZULEJO SMOOTH

Interior. 30 x 60 cm.  
Design cementício.  
Cor greige.

(405535)



PAVIMENTO VINÍLICO "JAZY"

PAVIMENTO LAMINADO “COSTA AQUA”

Passagem média. Espessura: 8 mm. 
Apto para todas as divisões, 
incluindo casa de banho e cozinha.

(308362)

PAVIMENTO VINÍLICO “BACHATA”

Interior. 122 x 15 cm. Espessura: 3,2 mm. 
Efeito multilaminado castanho. Sistema 
clique.

(306684)

PAVIMENTO LAMINADO “MECA AQUA”

Passagem média. Espessura: 8 mm. Apto 
para todas as divisões, incluindo casa de 
banho e cozinha.

(308363)

PAVIMENTO LAMINADO "BRISBANE"

Tráfego leve. Espessura 8 mm. 
Cor carvalho natural. Sistema clique.

(306120)

Interior. 122 x 18 cm. 
Espessura 4,5 mm. Efeito carvalho 
claro. Sistema clique.

(306657)

(306666)
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AZULEJO SMOOTH

Interior. 30 x 60 cm. 
Design cementício.
Cor Cinza. 

(405536)

(308409)



TINTA PARA PAVIMENTOS

Acabamento acetinado. Cor 
antracite. À base de água. 
Lavável e resistente a  
manchas. Em 750 ml.

(707819)

TINTA DE PAREDE E TETO 

ANTIBOLOR

Acabamento mate. Cor branca. 
Rendimento de +/- 11 m²/l.  
Em 15 l.

(706948)

TINTA PARA ARMARIOS 

Acabamento acetinado.  
Cor branco. À base de água. 
Rendimento de +/- 12 m²/l.  
Em 750 ml.

(707818)

Uma mão de pintura pode dar um novo ar à sua 
cozinha. Mude a cor dos azulejos, dos móveis ou 
dos eletrodomésticos e voltará a apaixonar-se 
pela sua cozinha, sem necessitar de obras e de 
forma económica. Dispomos de uma grande 
variedade de produtos de renovação para o 
ajudar a consegui-lo.
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TINTA PARA AZULEJOS

Acabamento acetinado.  
Cor branca. Rendimento  
+/- 12 m²/l. Em 750 ml. 

(707829)

ESMALTE ACRÍLICO

Acabamento 
brilho. Cor branca. 
Rendimento:  
+/- 12-15 m²/l.  
Em \750 ml.

(703604)

TINTA PARA PAVIMENTOS

Acabamento acetinado. 
Cor algodão. À base de 
água. Lavável e resistente a 
manchas. Em 750 ml.

(707820)

(707817)

PINTURA

(706951)



TINTA PARA 

ELETRODOMÉSTICOS
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VERNIZ PARA MÓVEIS TINTA ARDÓSIA

TINTA PARA ARMARIOS

(707816)

Acabamento 
acetinado. 
Cor algodon. 
À base de água. 
Rendimento de 
+/- 10 m²/l. 
Em 750 ml.

(707815)

Acabamento 
metálico. Cor 
aço inoxidável. 
Lavável. 400 ml.

(707805)

Verniz à base de 
água para todo 
tipo de móveis e 
madeiras de interior 
que requerem um 
acabamento fino, 
brilhante e durável.

(702930)

Cor preta. À base 
de água. Rendimento: 
+/- 12-14 m²/l. 
Em 750 ml.

(706387)

ESMALTE TITANLUX

Ecológico. Cetim 
branco de pedra. 
Multi-superfícies à 
base de água. 
750 ml

(708475)

VERNIZ PARA PAVIMENTOS

Acabamento 
acetinado. Incolor. 
À base de água. 
Resistente à 
abrasão e aos 
produtos químicos. 
Em 750 ml. 

(701956)

(702927)



Deixe a luz entrar na sua cozinha com a nossa 
seleção de produtos funcionais e elegantes 
para lhe dar vida.

PLAFON DE  

SOBREPOR “AIUS”

17,5 W. LED integrado. 
Metal. Branco. Luz 
neutra. 1.200 lúmens.  
Ø 21,5 cm.

(813771)

DOWNLIGHT 

“OCTAVE” 

Extraplano. 17,5 W. 
LED integrado. Metal. 
Branco. 1.300 lúmens. 
Ø 21,5 cm. 

(813766)

PLAFON DE SOBREPOR 

“HESTIA”

30 W. LED integrado. 
Metal. Branco. Luz neutra. 
2.100 lúmens.  
40 x 40 cm. 

(813192)

PAINEL “PICTOR”

36 W. LED integrado. 
Alumínio. Branco. Luz 
neutra. 3.000 lúmens. 
60 x 60 cm.

(812945)

PAINEL “PICTOR”

36 W. LED integrado. 
Alumínio. Branco. Luz 
neutra. 3.000 lúmens.  
30 x 120 cm.

(812947)

ARMADURA “UPHA”

10 W. LED integrado. Luz 
neutra. 570 lúmens.  
58 cm.

(813879)

(812945)
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ILUMINAÇÃO

(813872)



FOCO “APHRODITUS” FOCO ADESIVO

Orientável. 
Acabamento 
cromado. 

(812966)

LED integrado. 
Alumínio. Cromado. 
Luz neutra. 5 lúmens. 
Acende ao carregar.

(813967)

LED. Encastráveis. 
Orientáveis. 4,9 W. 
Metal cromado.

(812998)

PACK 3 FOCOS “CAIUS” CANDEEIRO SUSPENSO “BRIO” SUSPENSÃO CORDA

Corda castanha. 
Longitude: 100 cm. 
Lâmpada E-27/4,5 W. 
Luz quente.

(PENDEL_GUIA_COCINA)

Metal e vidro. Ø 28 cm. 
Lâmpada E27/25 W, 
não incluída.

(813296)

(813296)
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FOCO LED "ESMO"

3W. LED integrado. 
Metal. Crómio polido. 
Luz neutra. 150 lúmens. 
Luzes acopláveis. 
5 anos de garantia.

(813915)

(813915)
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