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Imagem meramente ilustrativa.

Transformar os ambientes da casa a partir de uma ampla e versátil seleção de utilidades domésticas premium 

que oferecem desempenho e funcionalidade por meio de design sofisticado.

Missão

Marcas Parceiras
Temos como parceiras marcas sólidas e reconhecidas nos mercados nacional e internacional. São histórias 

incríveis de corporações que, há décadas, se dedicam incansavelmente a clientes especiais, formadores 

de opinião e profissionais de engenharia, arquitetura e decoração. Compartilhamos de seus valores porque 

trata-se de marcas que têm um novo olhar para o futuro do nosso segmento. Essas grifes possuem 

todas as certificações necessárias para operar no Brasil, pois contam com uma excepcional rede de assistência 

técnica em todo o território nacional.

Valores
Respeito e valorização do trabalho de profissionais de engenharia, arquitetura e designer de interiores; excelência 

e eficiência em todas as etapas do relacionamento com o cliente; ética; e integridade.

Nosso time busca compreender a linguagem e a rotina de engenheiros, arquitetos e designers de interiores para 

proporcionar uma experiência diferenciada desde o primeiro contato e especificação até a logística e o momento 

da instalação.

Profissionais Parceiros

Propósito
Nosso conceito de home appliance combina tecnologia com o comportamento do consumidor, a fim de otimizar 

as atividades por meio da inteligência, se antecipar às demandas e proporcionar tanto momentos memoráveis 

quanto qualidade de vida. Todo esse cuidado também se aplica em nossas ações socioambientais desenvolvidas 

pontualmente com as nossas instituições parceiras.



Em 1890, John Wesley Emerson, então veterano da Guerra Civil, começou a fabricar 

motores elétricos usando a patente dos irmãos Meston. Foi assim que nasceu a 

Emerson, que em 1892 foi pioneira na comercialização de ventiladores elétricos nos 

EUA. A companhia rapidamente diversifi cou o seu know-how 

com a produção de máquinas de costura, brocas odontológicas 

e ferramentas elétricas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a 

empresa foi protagonista na fabricação de armamentos para a 

Força Aérea Americana. Nos anos 70, a corporação já tinha mais de 

80 fábricas e 30 mil colaboradores. Em 1968, iniciou a Insinkerator, 

que, hoje, é a marca líder global e pioneira na fabricação de 

trituradores de resíduos alimentares.

Baltzar Von Platen e Carl Munters, dois jovens 

estudantes suecos de engenharia, tiveram uma ideia 

inusitada em 1919. Eles estavam convencidos de que a 

melhor maneira de conseguir o efeito de refrigeração 

seria a partir do calor. Eles acreditavam tanto na ideia 

que faltavam às aulas para se dedicarem totalmente 

ao projeto. Finalmente, depois de muitos dias e 

noites intermináveis, conseguiram projetar um 

gabinete de refrigeração sem compressor, sem peças 

móveis e sem gelo com a simples aplicação de calor 

a uma caldeira, graças a um agente de refrigeração 

que circulava dentro do sistema absorvendo calor e 

criando o efeito refrigerado. O gabinete projetado foi o primeiro refrigerador do mundo, 

com direito a patente. Até o grande Albert Einstein fi cou impressionado, dizendo que a 

invenção tinha sido brilhante! Naquele mesmo ano, a Arctic, empresa sueca que não poderia

ter um nome mais adequado, adquiriu os direitos de fabricação.

No ano de 1989, Fernando Laybauer, em uma de suas viagens para a Itália, decidiu 

comprar uma nova linha de misturadores monocomando para a sua residência no Brasil. 

Naquela época, ainda não existiam no país monocomandos de chuveiros, lavatórios e 

torneiras de cozinha. O mercado, apesar de desconhecido, revelava várias oportunidades 

a serem exploradas. Os amigos e vizinhos que frequentavam sua casa 

também quiseram os itens trazidos da região do Vêneto. Foi assim, 

com o seu espírito empreendedor, que ele fundou a Rubinettos. Nesta 

trajetória de 32 anos, a empresa se tornou referência pela excelência na 

qualidade, pelo design de seus misturadores de cozinha e de banheiro 

de alto luxo, pelo atendimento a parceiros, profi ssionais de arquitetura 

e design e, claro, para os seus clientes sempre exigentes e criteriosos 

quando o assunto é escolher metais para projetos diferenciados.

David Koretz, um jovem empreendedor de sucesso no mercado de tecnologia 

reconhecido pelas inúmeras patentes nos EUA, tinha grande apreço por velocidade, 

comidas de rua e, sobretudo, um bom vinho. Ele desejava degustar com sua esposa 

apenas uma taça de suas premiadas garrafas de forma prática e a qualquer momento, sem 

desperdícios. A partir desse desejo, David decidiu elaborar um projeto de eletrodoméstico 

com design moderno que pudesse fi car na sala. O equipamento deveria preservar a 

bebida a partir de um resfriamento adequado, ser de fácil manuseio e incorporado à 

rotina. Nascia a Plum, com o objetivo de transformar o gesto 

de tomar uma simples taça de vinho em uma experiência 

prática e acessível em qualquer momento. Hoje, a Plum é um 

equipamento único e exclusivo, que atende as exigências dos 

maiores especialistas na arte de beber vinhos graças a sua 

tecnologia inovadora, que supera todas as expectativas. A 

marca recebeu os maiores prêmios internacionais no segmento 

de home appliance.
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Em 2003, começava em Curitiba, no sul 

do Brasil, uma trajetória de sucesso e 

referência no mercado nacional de calhas 

úmidas e secas. Naquele momento, os 

designers Emerson Borges e Silvana 

Basso, inspirados pelo luxuoso design 

italiano, trouxeram ao mercado de alta 

decoração um produto inovador que 

desempenhou papel importante na transformação das cozinhas em verdadeiros espaços 

gourmet: a calha úmida. Com design minimalista e altamente funcional, a calha úmida 

logo se tornou indispensável aos consumidores mais exigentes e bem-informados. Ao 

longo dos seus 19 anos de história, Xteel se aprimorou no controle da qualidade e 

se tornou marca referência neste produto. Superar desafi os para proporcionar uma 

experiência diferenciada na arte de receber está no DNA da empresa.

Em 1908, Joe Barlow e John Seelig tinham uma loja de utensílios 

domésticos na cidade de Ripon, no estado americano de 

Wisconsin, e resolveram comprar diversas máquinas de lavar 

manuais da empresa de Kansas City, no estado do Missouri. 

Depois de experimentarem os equipamentos, tiveram a ideia 

de aumentar a efi ciência das lavadoras por uma engrenagem 

de alta rotação. Os sócios, então, adquiriram os direitos de 

fabricação da empresa de Kansas City, e assim nasceu a 

Barlow & Seelig Manufacturing. A empresa produzia uma 

quantidade limitada de lavadoras, que foi chamada “White 

Cloud” até 1928, quando o nome da marca mudou para 

Speed Queen®. Somando mais de cem anos de experiência 

na fabricação de produtos de qualidade, a Speed Queen®

é a marca mais utilizada nos lares americanos, oferecendo 

uma linha de lavadoras e secadoras de alta performance e 

durabilidade.

Em meio ao início da industrialização na década de 40 em São Paulo, fi xar peças sólidas, 

por exemplo, era um problema e tanto! Parafusos, rebites e porcas não apontavam para 

o futuro. Era preciso dar liga. Foi então que Otto Kadow usou toda a sua experiência 

adquirida em anos de trabalho em uma indústria química para unir materiais de um 

jeito tão moderno e efi ciente quanto desafi ador: por meio da solda. O aço inoxidável 

surgia para revolucionar a indústria de manufaturas, e Otto, apaixonado pelo que fazia, 

foi se aprimorando na arte de conferir ao inox diferentes formas (como portas, tampos, 

tanques) para criar emendas perfeitas, vedadas e fáceis de limpar. A metalúrgica de 

uma simples garagem foi crescendo ao longo dos anos, e 

em 1967 seu nome passou a ser Mekal, já com o seu fi lho, 

Kenneth, no corpo diretivo. Otto passou o amor pelo ofício 

ao fi lho, que estudou Engenharia Mecânica. Hoje, a Mekal 

é referência em tampos, cubas e acessórios em inox para 

cozinhas residenciais e comerciais. Sucesso absoluto entre 

os clientes mais exigentes. 

Após se desligar de uma grande multinacional na gestão de 

exportação, Diamantino Neto queria aproveitar, da melhor 

maneira possível, todo o seu know-how conquistado 

durante esse período com fornecedores e parceiros 

comerciais. Convidado por uma empresa brasileira a ir 

a Milão para estabelecer novas parcerias, Diamantino 

encontrou um velho amigo no metrô que sugeriu-lhe fazer 

uma experiência no Brasil com coifas de design italiano e 

alta performance. Nascia a Elettromec®,  uma das marcas 

mais bem conceituadas em eletrodomésticos de alto 

padrão da atualidade. Ela oferece soluções completas 

para cozinhas e ambientes gourmets. Hoje, com 25 anos, o 

Grupo é movido por três pilares: inovação, alta tecnologia 

e design italiano. Localizada em Valinhos, no interior de 

São Paulo, a empresa é uma verdadeira vitrine do bem viver, que se identifica 

com os apaixonados pela alta gastronomia e valoriza o exercício da culinária 

na vida moderna.
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VISÃO DE FUTURO
Ser a marca mais admirável do mercado por atuar 

de forma colaborativa, pela qualidade técnica 

do seu time, pelo relacionamento verdadeiro  

com profi ssionais parceiros e pelo atendimento 

avançado prestado aos seus clientes.
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