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Cuidamos de todos os detalhes



NOSSA HISTÓRIA

   A Kit House é uma empresa brasiliense
pioneira no mercado moveleiro no DF.
Sua história de sucesso começou há 38
anos, em 1983. Seus idealizadores se
empenharam em criar uma empresa
preocupada com a qualidade e a
durabilidade do produto com o objetivo
voltado para a satisfação do cliente. Por
isso, a Kit House é referência de
qualidade em armários personalizados
de alto padrão.





FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

  A fábrica da Kit House situa-se em
Brasília - DF e conta com tecnologia
computadorizada para a fabricação
dos móveis nos seus mais de 7 mil
metros quadrados.





NOSSOS
DIFERENCIAIS



NOSSO MDF
Nas cores em linha, asseguramos
alta compreensão de 740kg por m³,
revestido em melamina antirrisco
0.6 microns ou revestimento em
laca atóxica.

CONFORTO
Para quem quer o maior conforto,
temos sistemas de ferragens Blum
austríacas para  mais durabilidade
e qualidade.

Flexibilizamos dimensões
personalizadas além de toda a
variedade de cores e padrões
disponíveis na praça.

PERSONALIZAÇÃO





A Kit House oferece
tradição, expertise em

móveis planejados,
profissionais

experientes e um
produto de alta

qualidade.





 Utilizamos apenas MDF proveniente de
reflorestamento. O processo de
reflorestamento é importante para
poupar a natureza, evitando o uso de
madeira decorrente de corte ilegal.

CERTIFICAÇÃO E
COMPROMISSO COM A

NATUREZA



Tabela de
novas cores 
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LORDCAPPUCCINO



   Com base entre o bege e o cinza, o
Cappuccino agrega leveza e sofisticação
para móveis residenciais e comerciais.
Sua textura em mate traz uniformidade
para o móvel, sua neutralidade garante
diversas combinações com outros
padrões.

CAPPUCCINO



   Padrão azul levemente acinzentado,
inspirado na elegância atemporal
inglesa. Seu tom sofisticado e de
acabamento Sethos dialoga com classe
com madeiras, pedras e outros
materiais. É a escolha ideal para
projetos que trazem bom gosto e
refinamento.

LORD



ATENNA

  Tradução fiel de um mármore nobre,
este padrão é inspirado na combinação
entre a força e a sutileza da deusa
Atena. Seus elegantes veios cinzas,
atrelados ao calor de nuances beges e
respiros cuidadosamente dosados,
ampliam as possibilidades de uso e
trazem classe e elegância aos ambientes.



Considerada nossa "nogueira brasileira",
essa árvore de grande porte nos oferece
uma linda madeira, de cor castanho
claro amarelado, quase mel, com estrias
enegrecidas e paralelas, e catedrais
alongadas, sob uma superfície
levemente lustrosa.

FREIJÓ



   É um padrão clássico de bege, que
pode ser usado tanto só, quanto
combinado com outras cores ou
padrões. A textura TelaLino valoriza o
painel e imprime sofisticação a qualquer
mobiliário, seja residencial ou
corporativo.

CHAMOIS



   O couro búfalo é denso e resistente,
mas muito suave, sendo assim
valorizado em moda e estofaria. A fiel
sensação visual do couro, associada ao
eclético cinza, conferem ao padrão
Búfalo uma ampla gama de aplicações
em móveis e no revestimento de
paredes.

BÚFALO COURO



   É uma referência ao sal mais puro  do
Himalaia, cristalizado nas profundezas.
É a partir de sua discreta tonalidade que
surge um padrão universal para todos os
estilos e ambientes. 
Versátil e atemporal, permite infinitas
combinações com outros materiais e
cores.

SAL ROSA



   Há cores que são atemporais. Se você
quer dar um visual clássico ou neutro
para o seu projeto, aposte no padrão
Crema. Esse tom é versátil, pois,
combina com as mais variadas nuances e
cores. Transmite sensações de calma,
conforto, neutralidade e aconchego.

CREMA



   O cinza traz ao ambiente sensações de
sobriedade, solidez e maturidade. Está
entre o preto e o branco, sendo assim,
diversifica a possibilidade de
combinações, é reconhecido por ser
uma cor que combina com tudo, dos
tons mais claros e neutros aos mais
vibrantes e escuros.

GELO
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