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Top 10 Novidades Tecnológicas da Eurocucina
Inspiração para pequenos negócios
Cada vez mais no centro do espaço doméstico a cozinha assumiu, nos últimos anos, um posto de grande
importância tanto em termos de estilo quanto de projeto. A cozinha é um ambiente onde se explora o fascínio
estético, que transforma o espaço em um cenário onde se vive e se exibe. Este boletim tem como objetivo
indicar novas soluções estética e funcionais para que os empresários do setor moveleiro possam agregar ainda
mais valor ao móvel sob medida.

Open Space
Fabricantes de móveis aumentaram sensivelmente sua oferta
e gama de produtos para oferecer
ao mercado o conceito ‘open space’
(espaço aberto) que agrega a cozinha às salas de estar, com móveis
versáteis e duráveis para situações diversas.

Não há limites para indicação de
materiais, acabamentos
e composições quando o
objetivo é criar móveis que
ofereçam soluções de vanguarda no plano tecnológico e sustentável.

Principais requisitos da cozinha contemporânea

Personalização
Em função do
próprio gosto e
espaço
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Praticidade
e eficiência como
um exigência do
mercado

Integração
Com espaços da
casa, como a sala
de estar

Top 10 | Materiais e processos
que foram destaque na Eurocucina 2014
Os mais recentes lançamentos em design e tecnologia para cozinhas foram exibidos durante a Eurocucina
2014, feira bienal que ocorreu paralelamente ao Salão Internacional do Móvel de Milão (08 a 13 de abril
2014) e reuniu 130 expositores em 25.000 m2 de exposição.

Bancadas deslizantes

Madeira natural
A presença da madeira natural nas cozinhas é um fenômeno
que vem ocorrendo com força há
5 anos, devido à revalorização da
natureza no ambiente doméstico,
durabilidade e a evolução na
proteção e acabamento
para madeiras.

Os sistemas de tampos deslizantes
invadiram as bancadas e ilhas das cozinhas, transformando-as em contenedores
que escondem cooktops, lavatórios e porta
utensílios. Com este recurso os fabricantes
garantem o aumento da área de trabalho e
mais praticidade e organização no preparo
das refeições.O deslizamento dos tampos
pode ocorrer por meio de guias ou ferragens, por acionamento manual
ou via controle remoto.

Vidros
Revestimentos de pedras
A colocação de chapas de pedras
como ardósia, mármore e granito nos
componentes verticais dos móveis (portas,
laterais e frentes de gavetas) é um recurso
cada vez mais utilizado pelos fabricantes
europeus, com o objetivo de propiciar a
customização do móvel. Afinal, como
não existem duas peças iguais de
pedra, cada composição tende a
ser única.

Ilha central em madeira
natural e aço corten. Fonte:
Portal Cosmit. Foto Salone
del Mobile (2014)
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Bancada deslizante
Master Cucine. Fonte: Foto Silvia Grilli

A participação do vidro nos
móveis para cozinhas é cada
vez maior devido à gama de cores
e desenhos disponíveis, somada à
facilidade e limpeza deste material.
Os planos de vidro estão presentes
no revestimento de portas, caixas
e tampos deslizantes das ilhas
gourmet.

Cozinha Essential
revestidos com pedra natural. Fonte:
Foto Silvia Grilli

Cozinha Brummel com
bancada deslizante em
vidro. Fonte: The Kitchen
and Bathroom Blog (2014)

Efeitos metalizados
Inox
As superfícies revestidas com
inox revelam a preocupação de
designers e fabricantes em oferecer
a ‘cozinha cenário’, um ambiente
sofisticado que remete aos programas de TV dedicados à cultura
gourmet.

Estão em alta os detalhes metalizados nos móveis para cozinhas. A
novidade é que as superfícies metalizadas (naturais ou artificiais) agora exibem acabamento matte (fosco). Nas
cozinhas mais clássicas predominam
os puxadores e frisos em cobre e
latão polido.

Iluminação Led

Linhas sofisticadas

A tecnologia Led transformou-se
num recurso cênico das cozinhas.
Além de reduzir o consumo de energia, os Leds instalados no interior
dos armários são utilizados para
destacar e sinalizar algumas
áreas do móvel.

Os fabricantes agregam materiais
conhecidos como ‘solid surface’ (superfície sólida), uma espécie de chapa
plástica com aditivos cuja vantagem é a
produção de peças de grandes dimensões sem emendas aparentes. O mais
conhecido solid surface é o Corian©
(à venda no Brasil), mas estão disponíveis na Europa o Hi-Macs© e Cristalplant©.

Design de superfícies
O desenvolvimento de estampas,
texturas e nuances de cores especiais é
um recurso bastante utilizado por fabricantes
de cozinhas na Europa. Algumas indústrias
contratam designers especializados para desenvolver desenhos e padronagens aplicáveis
através de impressão sobre painéis industrializados, lâminas de madeira, vidro e etc.
Outras empresas preferem associar-se
a estilistas de moda e reproduzir
suas criações no móvel.

Cozinha Abimis
Prisma 100%
aço inox. Fonte:
Abimis Kitchens.
Pinterest Abimis
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Cozinha Alumina
com superfícies em
cobre fosco. Fonte:
Foto Silvia Grilli

Cozinha Rastelli
Kook - Design Karim Rashid. Fonte:
Karim Rashid. Rastelli Cucine. Kook

Sustentabilidade
O tema sustentabilidade continua em
pauta, porém cada vez mais dirigido ao
ciclo de vida dos produtos. Os fabricantes
europeus de cozinhas esforçam-se para
oferecer produtos mais duráveis (construídos com materiais sólidos), recicláveis
(com partes em alumínio, vidro e cartão) e que pouco agridam o meio
ambiente (utilizando painéis
com baixo teor de formaldeído).

Cozinha Hi-Macs
Natural Acrilic
Stone. Fonte: HI
MACS. Pinteres
Inspiring Kitchens

Cozinha Aster
by Enrico Coveri. Fonte: Portal
Aster Cucine

Cozinha Meccanica Valcucine
com estrutura de
alumínio reciclado.
Fonte: Portal Val
Cucine

AÇÕES
RECOMENDADAS

Analise sua linha de produtos e veja como introduzir os novos materiais e acabamentos sintonizados com as tendências apresentadas na feira Eurocucina 2014.
Verifique onde estão os fornecedores das novas matérias primas que pretende utilizar. Todos os
materiais citados neste Boletim estão disponíveis no Brasil, mas é preciso verificar se há representantes na sua região.
Os móveis para cozinhas exigem acabamento superficial resistente devido à ação dos agentes de
limpeza. Portanto, analise se o material escolhido necessita de manutenção constante, e se a sua
empresa está preparada para oferecer assistência técnica dos produtos.
Avalie o impacto de um novo material ou tecnologia sobre o custo industrial do produto. Este
custo costuma triplicar no preço final, então é preciso pesquisar se o seu cliente estaria disposto
a pagar pela inovação.
A tendência de voltar a trabalhar com madeira maciça tem levado várias marcenarias a resgatar
desempenadeiras, desengrossadeiras e serras manuais. Analise se este retorno às origens é positivo para sua empresa, de acordo com a mão de obra empregada e o layout fabril.
Informe-se sobre os meios de desenvolver texturas e padrões exclusivos, em laminados e vidros,
por exemplo. Consulte um designer especializado.
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