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Com a MOB, não há duas cozinhas iguais. A cozinha é

With MOB, no two kitchens are alike. The kitchen is the soul

a alma da casa e deve refletir os gostos e aspirações

of the home and should reflect the tastes and aspirations of

de quem a habita. Por isso, desenvolvemos projetos

those who live in it. So, we develop truly personal projects

verdadeiramente pessoais para cada cliente, inspirados

for each client, inspired by their needs and desires. More

pelas suas necessidades e desejos. Mais do que a um

than a physical space, our solutions adapt to people. This

espaço físico, as nossas soluções adaptam-se às pessoas.

catalog is more than a portfolio: it is a source of inspiration,

Este catálogo é mais do que um portfólio: é uma fonte de

infinitely adaptable. We never stop creating new trends and

inspiração, infinitamente adaptável. Nunca paramos de

exploring innovative ideas, to arrive at a creative solution

criar novas tendências e de explorar ideias inovadoras, para

that truly fits you.

alcançar uma solução criativa que se adapta mesmo a si.

7

Elevados

padrões

de

qualidade,

soluções

técnicas

High-quality standards, advanced technical solutions and

avançadas e um design inovador fazem da MOB uma das

innovative design, make MOB one of the largest and most

maiores e mais prestigiadas marcas de mobiliário de cozinha

prestigious Portuguese kitchen furniture brands, with a

nacionais, com uma presença crescente nos mercados

growing presence in international markets. From choosing

internacionais. Da escolha de materiais e acessórios à

the right materials and accessories to designing entirely

conceção de cozinhas inteiramente personalizadas, as

customized kitchens, our design teams collaborate with

nossas equipas de projetistas colaboram com cada cliente

each client to get to the essence of the project, developing

para chegar à essência do projeto, desenvolvendo espaços

unique and truly personal spaces.

únicos e verdadeiramente pessoais.

Inspire-se com a nossa seleção e fale com uma equipa

Get inspired by our selection and talk to a MOB team to get

MOB para ter more than a kitchen.

more than a kitchen.

8
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DE AUTOR · DESIGNERS

Cada cozinha MOB é um projeto único, desenhado por um

Each MOB kitchen is a unique project, created by

autor diferente: o cliente. É inspirada pelos seus gostos,

a different designer: the client. It’s inspired by their tastes,

necessidades e desejos, e executada à medida do seu estilo

needs and desires, and tailored to their living. It’s their

de vida. É a sua personalidade que determina a organização

personality that determines the organization of the space,

do espaço, a escolha de cores, e a seleção dos materiais

the choice of colors, and the selection of materials and

e acessórios. A MOB responde a estas especificações

accessories. MOB responds to these unique specifications

únicas com os mais elevados padrões de qualidade,

with the highest quality standards, advanced technical

soluções técnicas avançadas e um design que combina

solutions and a design that combines functionality,

funcionalidade, inovação e estética, sempre elegante e tão

innovation and aesthetics, always elegant and as original

original como a pessoa a quem se destina.

as the person it is destined too.

Conheça esta cozinha de autor by Margarida Corceiro e

Get to know this signature kitchen by Margarida Corceiro

inspire-se para criar também um espaço em sua casa que

and get inspired to create a space at your home that is

é more than a kitchen.

more than a kitchen.

MADE BY
MARGARIDA
CORCEIRO

Desenhada por e para Margarida Corceiro, esta cozinha

Designed by and for Margarida Corceiro, this unique kitchen

única é feita com um toque de juventude e irreverência,

is made with a touch of youth and irreverence, creating the

criando um ambiente perfeito para partir à descoberta de

perfect environment to set off and discover new flavors.

novos sabores.
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A escolha do lacado branco enche o espaço de luz natural,

The choice of white lacquer fills the space with natural light,

com todos os elementos a completar e reforçar o efeito

every detail completing and reinforcing this luminous effect.

luminoso. O tampo de cozinha, num material prático

The kitchen top offers a practical and durable surface,

e durável, é atravessado por veios que criam padrões

with veins that create elegant and surprising patterns.

elegantes e surpreendentes. Os móveis proporcionam um

The furniture provides a strong contrast, reinforcing and

contraste que reforça e define a brancura do espaço. A

defining the whiteness of the space. Margarida’s kitchen

cozinha da Margarida é tudo que uma cozinha deve ser, um

is everything a kitchen should be, a space that truly feels

espaço no qual apetece estar e receber.

welcoming.
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GET THE LOOK
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MODELO

MODEL

Lacado Branco Mate RAL 9003

Lacquered White Matte L9003

22

CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Lacado Branco Mate

Fronts: Matte White Lacquered

Puxador: Maquinado 1M

Handle: Machined 1M

Interiores: Branco Soft com orla Antracite

Interior: Soft White with Anthracite border

Tampo: Cerâmico Calacatta Oro

Worktop: Calacatta Oro Ceramic

23

CONTEMPORÂNEA · CONTEMPORARY

Cozinhas com um design depurado e inovador, à medida

Kitchens with a clean and innovative design, tailored

das necessidades da vida contemporânea. Da escolha de

to the needs of contemporary life. From the choice of

materiais e acessórios, à seleção e combinação de cores,

materials and accessories to the selection and combination

o seu caráter inovador está sempre evidente nas suas

of colors, their innovative character always shines

linhas elegantes, funcionais e sofisticadas. Um design

through in elegant, functional and sophisticated lines.

cosmopolita e aberto, que proporciona toda a flexibilidade

A cosmopolitan and open design that provides all the

e sofisticação que a vida moderna exige. O resultado são

flexibility and sophistication that modern life requires. The

sempre espaços elegantes e bem organizados, feitos à sua

results are always elegant, well-organized spaces, made to

medida e desenhados para saborear a vida.

measure and designed to enjoy life.

R A V E N

A

Uma cozinha fresca e sofisticada, inspirada pelo estilo,

A fresh and sophisticated kitchen inspired by the style,

cores e sabores vibrantes de Itália. Criada à sua medida, é

colors and vibrant flavors of Italy. Made to measure, it is

simultaneamente requintada e elegante, durável e fácil de

both refined and elegant, durable and easy to clean. Its

limpar. O seu acabamento de qualidade superior assegura

superior quality finish ensures years without any yellowing

anos sem amarelecer nem necessidade de pintar. A velatura

or the need to retouch and paint. The refined glazed

requintada das superfícies, feita ao gosto de cada cliente,

surfaces, custom made for each client, provide a sense of

transmite uma sensação de amplitude, criando um espaço

roominess, creating a space where you can unleash your

onde pode libertar a sua criatividade e dar vida às suas

creativity and bring to life your favorite recipes from bella

receitas favoritas da bella Italia, e mais além.

Italia, and beyond.
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GET THE LOOK
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Vitrine com Perfil Preto

Fronts: Window with Black Profile

Folheado de Freixo velatura Verde Claro

Light Green Ash Veneer

Puxador: Vector

Handle: Vector

MODELO

MODEL

Interiores: Melamina Carvalho Halifax Natural

Interior: Natural Halifax Oak Melamine

Lacado

Lacquered

Tampo: Resina Acrílica (superfícies sólidas)

Worktop: Acrylic Resin (solid surfaces)
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T E M P U R A

36

O requinte da milenar cultura japonesa é uma das nossas

The refinement of Japan’s ancient culture is one of our

inspirações e encontra toda a sua expressão nesta cozinha.

inspirations and finds all its expression in this kitchen. The

As superfícies em preto extra mate formam um fundo sedutor

surfaces in extra matte black form a seductive background,

que dá vida a todas as suas criações culinárias. Os móveis

that brings all your culinary creations to life. The furniture’s

têm portas lisas, sem puxadores salientes, adicionando um

smooth doors, with no protruding handles, add a touch

toque de elegância. A experiência continua no tampo, feito

of elegance. The sensory experience continues with the

num inovador material à prova de impressões digitais e que

worktop, made of an innovative fingerprint-proof material

permite eliminar micro arranhões por tratamento térmico.

that allows you to eliminate micro scratches by simple heat

Uma cozinha com um sabor muito Zen, até na manutenção.

treatment. A kitchen with a very Zen flavor, even in upkeep.
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GET THE LOOK
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Fenix Nero Ingo Melamina

Fronts: Fenix Nero Ingo Synchronized

Sincronizada Carvalho Halifax Natural

Melamine Halifax Oak Natural

Puxador: Perfil Plano com Puxador Mob 148

Handle: Flat Profile with Mob 148 Handle

MODELO

MODEL

Interiores: Cinza Orla Antracite

Interior: Anthracite Orla Grey

FENIX Preto Mate

FENIX Matte Black

Tampo: Compacto de Quartzo

Worktop: Quartz Compact
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G

O

A

Uma cozinha inspirada pela joia do Índico. As superfícies

A kitchen inspired by the jewel of the Indian Ocean. The

lacadas refletem e suavizam a luz, em perfeita harmonia com

lacquered surfaces reflect and soften the light in perfect

a antracite dos interiores, criando um contraste que realça

harmony with the anthracite of the interiors, creating a contrast

o rigor e beleza do design. O seu inovador material é à prova

that highlights the rigor and beauty of the design. Its innovative

de impressões digitais e permite eliminar micro arranhões

material is fingerprint-proof and makes it possible to eliminate

por simples tratamento térmico. Resistente, funcional e

micro scratches by simple heat treatment. Resistant, functional

sempre elegante, esta cozinha cria um ambiente acolhedor e

and always elegant, this kitchen creates a cozy and modern

moderno, onde o todo é sempre mais que a soma das partes.

environment, where the whole is always greater than the sum

Uma cozinha para saborear e redescobrir todos os dias.

of its parts. A kitchen to savor and rediscover every day.
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GET THE LOOK
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MODELO

MODEL

Luxe

Luxe
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Termolacado Preto Brilho

Fronts: Glossy Black Thermolacquer

Puxador: Perfil Gola Preto Brilho

Handle: Glossy Black Collar Profile

Interiores: Branco Soft Orla Antracite

Interior: White Soft Orla Anthracite

Tampo: Cerâmico Kreta

Worktop: Ceramic Kreta
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TRADICIONAL · TRADITIONAL

Cozinhas com um design prático e funcional, apimentado

Kitchens with a practical and functional design, spiced up by

com um toque de tradição. Da escolha das cores e dos

a touch of tradition. From the choice of colors and materials,

materiais, à forma como o espaço é organizado, cada

to the way spaces are organized, every detail is well thought

pormenor é pensado para fazer uma família sentir-se em

out to make a family feel like at home. Their unique charm

casa. O seu encanto único é inspirado pelas cozinhas

is inspired by the kitchens we grew up in, full of life and

em que crescemos, cheias de vida e caráter, mas com

character, but with added elements of functionality, essential

elementos de funcionalidade essenciais para o estilo de

for a modern lifestyle. The result are spaces of timeless

vida moderno. O resultado são espaços com um encanto

charm you always want to come back to.

intemporal, onde apetece sempre voltar.

A

L

M

A
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O melhor da alma portuguesa revela-se numa cozinha para

The best of the Portuguese soul (alma) reveals itself in a

saborear com todos os sentidos. As suas superfícies mates

kitchen to experience with all the senses. Its matte surfaces

geram um maior conforto visual, especialmente nos dias

generate greater visual comfort, especially in days of intense

de luz intensa. A escolha de eletrodomésticos e puxadores

light. The choice of appliances and knobs satisfies the sense

satisfaz o sentido do tato. As frentes dos móveis também são

of touch. The furniture fronts are also smooth and pleasant to

suaves e agradáveis ao toque, num inovador material à prova

the touch. Made of an innovative material, they are fingerprint-

de impressões digitais, que permite eliminar micro arranhões

proof, and micro scratches are easily eliminated by simple

com um simples tratamento térmico. Uma cozinha preparada

heat treatment. A kitchen prepared MOB style, with a taste of

à MOB, com um gostinho ao melhor de Portugal.

the best of Portugal.
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GET THE LOOK
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Termolacado Bege Arizona

Fronts: Thermo-lacquered Beige Arizona Synchronized

Melamina Sincronizada Rovere Hamilton

Melamine Rovere Hamilton

Puxador: Perfil Gola Preto Mate e U

Handle: Matte Black Collar Profile and U

MODELO

MODEL

Interiores: Branco Orla Antracite

Interior: Anthracite Orla White

FENIX

FENIX

Tampo: Compacto de Quartzo Royal Reef

Worktop: Royal Reef Quartz Compact
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Q U I T A N D A

A inspiração para esta cozinha chega de um dos mais

The inspiration for this kitchen comes from one of the most

belos países de África, banhado pelo Índico e abençoado

beautiful countries in Africa, bathed by the Indian Ocean

com uma natureza deslumbrante. Um encontro de

and blessed with amazing natural beauty. A melting pot of

culturas que se revela na sua combinação harmoniosa

cultures that is revealed in the harmonious mix of different

de materiais. Um toque elegante e atual é introduzido

materials. An up-to-date and elegant touch is introduced by

pelo metal dos puxadores, em perfeita harmonia com os

the metal of the handles, in perfect harmony with the gray

tons cinza do tampo e forro de parede. O resultado é um

tones of the tabletop and wall lining. The result is a space

espaço simultaneamente simples e luxuoso, que apetece

both simple and luxurious, that you’ll want to rediscover

redescobrir todos os dias, para saborear em família ou com

every day, and enjoy with family or friends.

os amigos.
62
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GET THE LOOK

64

65

CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Lacado Cinza Mate

Fronts: Matte Gray Lacquer

Melamina Sincronizada Olmo

Synchronized Elm Melamine

Puxador: Perfil Gola Alumínio

Handle: Aluminum Neck Profile

MODELO

MODEL

Interiores: Branco Orla Antracite

Interior: Anthracite Orla White

Luxe

Luxe

Tampo: Cerâmico Ventus

Worktop: Ceramic Ventus
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P A T T A Y A

70

Da fascinante cultura tailandesa chega a inspiração para

From fascinating Thai culture comes the inspiration for this

esta cozinha requintada e com qualidade de acabamentos

exquisite kitchen with superior quality finishing. Its white

superior. As superfícies lacadas brancas, com apontamentos

lacquered surfaces, with wood accents, contrast with the

em madeira, contrastam com o tampo em pedra natural.

natural stone tabletop. Built-ins and pantry units are ideal

Encastrados e despenseiros favorecem o uso no dia a dia.

for practical everyday use. The table attached to the island

A mesa agregada à ilha é um ponto de reunião natural para

is a natural gathering place for the whole family. Resistant,

toda a família. Resistente, durável e fácil de cuidar, dispensa

durable, and easy to care for, it will dispense with paint

manutenção de pintura por muitos anos. Um espaço para dar

maintenance for many years. A place to bring all the flavors,

vida aos sabores, especiarias e cores do oriente.

spices and colors of the Orient to life.
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GET THE LOOK
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Lacado Branco Mate

Fronts: Matte White Lacquer

Folheado de Carvalho Natural

Natural Oak Veneer

Puxador: Maquinado 1M

Handle: Machined 1M

MODELO

MODEL

Interiores: Cinza Orla Antracite

Interior: Anthracite Edge Grey

Lacado Branco Mate

Matte White Lacquered

Tampo: Granito Natural

Worktop: Natural Granite
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MINIMALISTA · MINIMALIST

Cozinhas que são uma combinação perfeita de forma e

Kitchens that are a perfect match of form and function.

função. Das linhas depuradas à escolha dos materiais, todos

From clean lines to the right choice of materials, all

os elementos se combinam para criar cozinhas únicas e

elements combine to create unique kitchens with perfect

com proporções perfeitas, que revelam como menos pode

proportions, that reveal how less can be so much more.

ser muito mais. Inspiradas pelas linhas depuradas e rigor

Inspired by the purity and precision of the finest design, they

do melhor design, distinguem-se pelo seu design elegante e

are distinguished by their elegance and functionality. The

funcional. O resultado são espaços com um estilo inovador

results are spaces with an innovative and dynamic style,

e dinâmico, capaz de inspirar toda a sua criatividade.

that can inspire all your creativity.

C

R

E

T

A

O berço da filosofia está na origem de muitas tradições e

The cradle of philosophy is at the origin of many traditions

sabores. Uma criatividade que se revela em cada detalhe desta

and flavors. That creativity is revealed in this kitchen’s

cozinha. Superfícies mates convidam o olhar ao repouso.

every detail. Its matte, low-reflective surfaces are restful to

O seu material inovador é agradável ao toque e resiste a

the eye. Their innovative material is pleasant to the touch

impressões digitais, bastando um rápido tratamento térmico

and fingerprint-proof, needing just a quick heat treatment

para eliminar micro arranhões permanentemente. O tampo e

to permanently eliminate micro scratches. The tabletop

forro de parede também são duráveis e fáceis de manter. O

and wall lining are also durable and easy to maintain. The

resultado é um design de elegância intemporal, criando um

result is a design of timeless elegance, creating a unique

ambiente único, que nunca sai de moda.

environment that never goes out of fashion.
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GET THE LOOK
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Fenix Bianco Kos

Fronts: Fenix Bianco Kos

Melamina Sincronizada Rovere Bruges

Synchronized Melamine Rovere Bruges

Puxador: Techno

Handle: Techno

MODELO

MODEL

Interiores: Cinza Orla Antracite

Interior: Anthracite Grey Edge

FENIX

FENIX

Tampo: Compacto de Quartzo Statuario

Worktop: Quartz Compact Statuario
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T A P I O C A

88

Uma cozinha desenhada com um gostinho tropical, para

A kitchen designed with a tropical flavor, to bring to life the

dar vida aos sabores do país irmão. As superfícies em

irresistible flavors of Brazil. Its surfaces in matte white,

branco mate, incluindo os rodapés, e os eletrodomésticos

including baseboards, and the white appliances, create

brancos, criam um ambiente luminoso e aberto, que

a bright and open environment that you just want to fill

apetece encher de cor, vida e sabores exóticos. O material

with color, life and exotic flavors. The lacquered material

lacado é resistente, não amarelece com o tempo e é fácil de

is resistant, does not yellow over time and is easy to clean

limpar e manter, assegurando anos sem manutenção. Uma

and maintain, ensuring years without maintenance. A warm

cozinha onde apetece viver e receber, para saborear a vida

and welcoming kitchen to enjoy life in a carefree and relaxed

de forma alegre e descontraída.

manner.
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GET THE LOOK
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MODELO

MODEL

Lacado Branco Mate

Lacquered matte white

92

CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Lacado Branco Mate

Fronts: Matte White Lacquered

Puxador: Maquinado 1M

Handle: Machined 1M

Interiores: Branco Orla Antracite

Interior: Orla Anthracite White

Tampo: Compacto de Quartzo Blanco Zeus

Worktop: Quartz Compact Blanco Zeus

93

A

N

I

S

Uma cozinha inspirada pela luz, sabores e cores únicos de

A kitchen inspired by the unique light, flavors and colors of

Marrocos. Os tons claros das superfícies, acentuados pelos

Morocco. The light tones of the surfaces, accentuated by

puxadores em alumínio, contrastam com os veios verticais

the aluminum handles contrast with the vertical veining

de outros materiais, num efeito atraente que quebra de

of other materials, generating an attractive effect that

forma harmoniosa a brancura do conjunto. A experiência

breaks the whiteness of the set with grace. The experience

continua com o tampo, que se destaca pela espessura e

continues with the 50 mm thick tabletop, with its subtle and

pela sutileza e elegância dos seus veios. O resultado é um

elegant veins. The result is a flexible and functional space

espaço funcional e com um toque de fantasia, para soltar

with a touch of fantasy, where you can unleash all your

toda a sua imaginação e criatividade.

imagination and creativity.

96

97

GET THE LOOK
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MODELO

MODEL

Luxe

Luxe
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CARACTERÍSTICAS

F E AT U R E S

Frentes: Termolacado Branco Brilho

Fronts: Thermo-lacquered Glossy White

Puxador: Perfil Gola Alumínio

Handle: Aluminum Neck Profile

Interiores: Branco Orla Antracite

Interior: Orla Anthracite White

Tampo: Cerâmico Xgloss Olimpo

Worktop: Ceramic Xgloss Olimpo
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M AT E R I A I S · M AT E R I A L S

MELAMINA ORLADA · EDGED MELAMINE

MDF MELAMÍNICO · MELAMINUM MDF

Carvalho Vicenza

Carvalho Escuro

Castanheiro Areia

CUZCO Silver

CUZCO Pro

Natural Hamilton

Carvalho Halifax
Natural

Carvalho Halifax

Luxe Azul Marinho

Luxe Cashmere

104
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Luxe Verde

Z E N IT S U P E R M AT E · S U P E R M AT T E Z E N IT H

Verde Salvia SM

Azul Marino SM

FOLHEADOS · VENEERS

Cashmere SM

Carvalho Natural
Supreme

Faia Vaporizada
SuperMate

Maple Cerejeira
SuperMate

Natural Purlak 401

L AC A D O S C O R E S D E C O R AT I VA S
L AC Q U E R E D D E C O R AT I V E C O LO R S

Tijolo Brilho

Verde Azeitona

106

Very Peri

107

Wuengue
SuperMate

F O L H E A D O S N AT U R E · N AT U R E V E N E E R S

Aged Rough
Cut Oak

Trendy Walnut

Smoked Chestnut

Cracked Oak

LACADOS · LACQUERED

Ancient Rough
Cut Oak

Branco Mate

Bege Mate

Cinza Claro Mate

Verde Pálido

Azul

Antracite Mate

Preto Mate

108
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PA R C E I R O S · PA RT N E R S

O Grupo BSH encontra-se licenciado para o uso da marca comercial Siemens, propriedade da Siemens AG.

Design e Tecnologia
Extraordinários.
Linhas elegantes, formas geométricas e materiais distintos
encontram-se para formar uma linguagem de design única,
requintada e reconhecida internacionalmente.
Os inteligentes e inovadores eletrodomésticos Siemens, vieram
para simplificar o seu dia e transformá-lo em algo extraordinário.
Descubra uma vida cheia de possibilidades intermináveis…
Siemens Eletrodomésticos

Sucesso construído com
base na confiança.
No desenvolvimento de projetos de construção e reabilitação, quando se selecionam eletrodomésticos para
uma nova casa, a qualidade dos materiais com que são produzidos é apenas um dos critérios.
Saber que se pode contar com uma marca desde o esquiço ao serviço pós-venda é no mínimo tranquilizador e
sinónimo de confiança.
Na Bosch, há mais de 130 anos que construímos relações nos mercados de todo o mundo.
Seja qual for o seu projeto, o importante é que tenha ao seu lado quem o possa acompanhar.

FORNOS

11 MARCAS AVALIADAS . 1840 CONSUMIDORES

Bosch. Tecnologia para a vida!

ALTO DESEMPENHO EM
TODAS AS APLICAÇÕES
Diferenciação em design, perfeição e conveniência. Variedade de design, tecnologia aperfeiçoada,
inúmeras funções fáceis de usar e o alto nível do sistema de gavetas AvanTech YOU. A capacidade
de carga permite abordar diferentes aplicativos com foco nas necessidades do cliente. Diversidade
de aplicativos para cozinhas, casas de banho, quartos, salas de estar ou em lojas.

AvanTech YOU. Tão individual quanto você.

Mais informações:
www.hettich.com/short/srfaumx

ELETRODOMÉSTICOS · HOME APPLIANCES

ACESSÓRIOS · ACCESSORIES

TAMPOS · WORKTOPS
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