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Introdução 
  

  

 

Foi no ano de 1964 que a Kitchens iniciou suas atividades revolucionando o mercado de 

cozinhas com uma dupla de aparelhos até então inéditas no país: um fogão de mesa com 

15 cm de espessura e seis bocas (sendo quatro a gás e duas elétricas) e um forno de 

embutir em paredes. 

 

 A introdução no mercado desses aparelhos pela empresa modificou os 

conceitos estabelecidos na época para o projeto de cozinhas e permitiu aos engenheiros, 

arquitetos e decoradores novas possibilidades de projetos. Até então, eles não tinham 

outros recursos senão os fogões monobloco aliados a inventividade dos marceneiros em 

torno daqueles aparelhos ou os limitados móveis de aço. Um fato interessante é que os 

fogões recém-lançados com duas bocas elétricas acabaram se convertendo em fogões de 

seis bocas a gás pois, para a dona de casa da época, era importante “ver o fogo”. 

 

Em abril de 1972 mudou seu showroom da Av. Paulista para o seu atual endereço: o 

cruzamento da Av. Faria Lima com a Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Mais uma vez a 

empresa demonstrava estar à frente do seu tempo, pois a rua que era apenas uma 

promessa de ser um novo eixo ditador de tendências, hoje é referencia por suas lojas de 

decoração de alto padrão. 

 

  

Fábrica localizada no km 211 da Rodovia 

Presidente Dutra em Guarulhos - SP 
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 Fora da capital paulista, a mais antiga unidade foi a do Rio de Janeiro, inicialmente 

implantada em Copacabana e que após algum tempo foi transferida para o endereço atual, em Ipanema. 

 

 Dentro do universo de móveis planejado, a Kitchens vem superando ás expectativas, 

sendo reconhecida como pioneira e precursora de todo o mercado de cozinhas hoje existente, líder em 

qualidade, know-how e tecnologia. A marca Kitchens tem o importante significado de representar a mais 

avançada tecnologia do setor disponível não apenas no Brasil, mas no mercado mundial pois está entre 

as 10 mais modernas do segmento em todo o mundo. 

 

 As 19 filiais são próprias e nenhum dos serviços é delegado a concessionários, 

franchising, ou intermediários. Com isso, a possibilidade de controle direto de todas as operações dá a 

empresa uma segurança total quanto às garantias que o cliente recebe. Só para ilustrar, em cerca de 45 

anos de atividades, a Kitchens nunca teve registrado qualquer ocorrência junto ao Procon. 

 

  Há um programa de constante reciclagem e treinamento para todos os funcionários, 

realizados através de seminários sistemáticos de aperfeiçoamento e introdução de novas técnicas. Essa 

atualização é fundamental 

 

 Neste ponto é preciso que se registre uma singularidade da Kitchens: a sua 

verticalização. É a única no setor que não utiliza qualquer expediente externo no seu atendimento. 

Assume todas as etapas de comercialização, produção e pós-venda, atendendo o cliente desde que ele 

chega à loja - em um showroom “up-to-date” - com projetos desenhados por programas exclusivos, 

com a medição do espaço do cliente, com a fabricação, o financiamento, a entrega, a inspeção dos 

locais da instalação e assistência técnica, tudo feito com recursos e pessoal próprio. 

 

 

Vista da linha de produção  
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Cozinha 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

mailto:farialima.mauricio@kitchens.com.br


OAS Empreendimentos 

A    Rodrigo García - farialima.rodrigo@kitchens.com.br - (55) 11-3030-1900 

Movel para Copa 
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