
Sua solução completa para acessórios de hotel.
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SECADORES 
DE CABELO

Secador de Cabelo 1800 W 
KB-SDC-800-18-PRETO (ar quente 
e frio) 

• Sistema contra superaquecimento
• 3 níveis de temperatura com ar quente e frio
• 2 níveis de velocidade

SECADORES DE CABELO 
 
• Voltagem: 127 V ou 220 V, 
• Design Anti-Furto, 
• Motor Silencioso e de 
longa duração,
• Cabo Espiral,
• Proteção de desligamento 
automático. Secador de Cabelo 1800 W 

KB-SDC-800-18 (ar quente e frio) 

• Sistema contra superaquecimento
• 3 níveis de temperatura com ar quente e frio
• 2 níveis de velocidade

Secador de Cabelo 1800 W 
KB-SDC-400-18 (ar quente e frio) 

• Sistema contra superaquecimento
• 3 níveis de temperatura com ar quente 
e frio
• 2 níveis de velocidade

Secador de Cabelo 1500 W 
KB-SDC-600-15 (ar quente) 

• Sistema contra superaquecimento
• 2 níveis de temperatura com ar quente 
• 2 níveis de velocidade

Secador de Cabelo 1600 W 
KB-SDC-800C-16 -PRETO (ar quente)  

• Sistema contra superaquecimento
• 2 níveis de temperatura com ar quente 
• 2 níveis de velocidade

Secador de Cabelo 1600 W 
KB-SDC-800C-16 (ar quente) 

• Sistema contra superaquecimento
• 2 níveis de temperatura com ar quente 
• 2 níveis de velocidade

Secador de Cabelo 2000 W 
KB-SDC-900-20 (ar quente e frio) 

• Sistema contra superaquecimento
• 3 níveis de temperatura com 
ar quente e frio
• 3 níveis de velocidade
• Cabo Retrátil

Veja a funcionalidade completa 
do nosso produto!

Há mais de 20 anos, fabricamos
internacionalmente acessórios especializados para
 hospitalidade.

Atendendo clientes de renome internacional.

Disponibilizamos para o Brasil a mesma qualidade de
alto padrão e design inigualável dos produtos
exportados para Dubai, Europa e Estados Unidos.

Temos o comprometimento com a agilidade de
entrega, preços competitivos e ética acima de
tudo em todos os procedimentos.

Proporcione mais conforto e bem estar para os
seus hóspedes e agregue mais valor para o seu
meio de hospedagem com produtos inovadores.

Sobre a Empresa
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Sofisticação e diversidade estilística, que atende as exigentes expectativas de 
hoteleiros da atualidade e seus hóspedes.
Ideal para maquiar e barbear.

ESPELHOS DE
AUMENTO
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Resistente, elegante e muito prático.

SUPORTE DE MALAS

Suporte para Mala KB-SDM- 128 

• Material em metal cromado
• Resistente
• Com encosto 
• Diâmetro do tubo 25mm 

Suporte para Mala KB-SDM-127 

• Material em metal cromado
• Resistente
• Diâmetro do tubo 25mm

Espelho para Maquiagem KB-EDA-314 

• 8 polegadas
• Espelho dupla face (Aumento 5x/1x)
• Dois braços reversíveis 
• Ideal para maquiar e barbear

Espelho para Maquiagem de Bancada
KB-EDA-827 

• 8 polegadas
• Espelho dupla face (Aumento 5x/1x) 
• Acabamento Cromado

 

Espelho para Maquiagem LED KB-EDA-083 

• 8 polegadas
• Espelho de aumento (Aumento 5x)
• Dois braços reversíveis 
• Grande economia de energia

Espelho para Maquiagem LED KB-EDA-175 

• 8 polegadas
• Espelho dupla face (Aumento 5x/1x)
• Dois braços reversíveis 
• Grande economia de energia
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DOCKING STATIONS

Sofisticação e diversidade estilística, que atende as exigentes 
expectativas de hoteleiros da atualidade e seus hóspedes. 

Com bluetooth, atende aparelho de qualquer marca. 

Cabo de segurança design antifurto.

Docking Station B11-BT 

• Produz o incrível efeito de som 3D
• Função Rádio relógio com alarme e função 
soneca
• Tela de LCD com 3 níveis de escurecimento
• Entrada Apple Ligthing e duas USB auxiliar

Docking Station C1-BT 

• Pilha Back-up para relógio
• Função termômetro
• Tela de LCD com 3 níveis de escurecimento
• Duas entradas USB para carregar

Docking Station com Controle Remoto S1-BT 

• Pilha back-up para relógio
• Função Rádio relógio com alarme e função 
soneca
• Tela de LCD com 3 níveis de escurecimento
• Função viva voz
• Uma entrada USB para Carregar

CHALEIRAS ELÉTRICAS

Bandeja Plástica KB-BPC-999
• Compartimento para sachês, colher e copos
• Acabamento grão de madeira
• Medidas 365mm x 220mm x 30mm

Chaleira Elétrica KB-CE-25P

Chaleira Elétrica KB-CE-25B

• Desligamento automático quando em ebulição
• 2 camadas sendo a interna em aço inox e externa em plástico
• Design elegante com grande bico
• Energia eficiente e economia de água
• Capacidade 0,6 Litros

• Desligamento automático quando em ebulição
• 2 camadas sendo a interna em aço inox e externa em plástico
• Design elegante com grande bico
• Energia eficiente e economia de água
• Capacidade 1,2 Litros
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PRODUTOS PARA
PASSAR

Elimina facilmente os amassados das roupas, com ou sem vapor, que permite remover 
até mesmo as rugas mais resistentes 
 
Conta com sistema de desligamento automático, caso fique ligado no apoio na vertical, 
desliga em 8 minutos e na posição horizontal com a base teflon apoiada, em 30 segun-
dos, evitando supostos acidentes

Conforto e praticidade na hora de passar a sua roupa.
PASSAR
PRODUTOS PARA

Tábua de Passar Roupa KB-TDPR-236 

• Superfície em Malha de Metal
• Trava de segurança
• Capa anti-chamas

Tábua de Passar Roupa KB-TDPR-343 

• Superfície em Malha de Metal
• Trava de segurança
• Capa anti-chamas

Ferro de Passar Roupa KB-FDP-501B 
(Seco) 

• Sistema de desligamento automático
• 8 minutos base em vertical, 30 segundos com 
base teflon na horizontal
• Base teflon

Ferro de Passar Roupa KB-FDP-506P 
(Vapor) 

• Sistema de desligamento automático
• 8 minutos base em vertical, 30 segundos com 
base teflon na horizontal
• Base teflon
• Auto limpeza

Organizador para Ferro de Passar 
Roupa KB-ODPR-300 

• Suporte para ferro
• Gancho para pendurar tábua
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Conheça nossa linha de acessórios para banheiro, muito mais 
conforto e sofisticação para seu hotel. Qualidade, segurança, design moderno e elegante.

Materiais produzidos com tecnologia e sofisticação.

ACESSÓRIOS PARA

BANHEIRO
ACESSÓRIOS PARA

BANHEIRO

Varal Retrátil KB-VR-001 

• Varal retrátil em aço inox
• Instalação simples

Porta Toalha KB-PT-500 (50 cm) 
e KB-PT-600 (60 cm) 

• Porta toalha retrátil em aço inox
• Instalação simples
• Design Elegante
• Largura disponível 50 cm ou 60 cm

Cabide para Toalha Duplo KB-CT-219 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Cabide para Toalha Único KB-CT-220 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Porta Toalha KB-PT-450 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Suporte para Papel Higiênico 
KB-SPH-102 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Barra de Apoio KB-BA-450 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Suporte para Shampoo Aço Inox 
KB-SDS-901 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Saboneteira Aço Inox Cromado 
KB-PS-906 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Suporte redondo para papel
 em Aço Inox KB-PPH-3 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Barra de apoio angular 
KB-BA-135 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 

Suporte para Shampoo Aço Inox 
KB-PS-31 

• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade 
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CABIDES

Feminino Madeira KB-CM-009

Feminino Madeira Anti furto KB-CM-009A

Masculino de Madeira KB-CM-008

Masculino de Madeira Anti furto KB-CM-008A

Cabide de Cetim KB-CC-010

Masculino Plástico Anti furto KB-CP-006A

Feminino Plástico Anti furto KB-CP-006AC
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BANHEIRO
ACESSÓRIOS PARA

BARRA U 60CM KB-BA-U60 
 
• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade

CADEIRA RETRÁTIL PARA BANHEIRO
KB-ARB-571-B06 
 
• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade

BARRA L HORIZONTAL KB-BA-L-H 
 
• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade

BARRA VERTICAL KB-BA-L-V 
 
• Material Aço Inox
• Alta Durabilidade
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TELEFONES
Telefone Linha Clássica KB-TA-12 

• Disponível em Preto ou Bege
• Até 6 teclas de serviço Pré configurado
• Teclas de função rotuladas
• Indicador de correio de voz
• Segure, Flash, Rediscar
• Fabricação de qualidade industrial, alta durabilidade
• Aparência de design limpo

Telefone para Apartamento Mid-Scale KB-TA-62 

• Disponível com painel Preto e Cinza
• Disponível em analógico ou SIP
• Até 10 teclas de serviço Pré configurado
• Indicador de correio de voz
• MagSwitch: O gancho do interruptor eletrônico/
magnético garante durabilidade.
• Placas frontais de comprimento total para o nome/
logotipo do hotel e instruções de discagem.

Telefone para banheiro  TA-7713 

• Disponível em analógico ou SIP
• Até 3 teclas de serviço Pré configurado
• Indicador de correio de voz
• MagSwitch: O gancho do interruptor eletrônico/
magnético garante durabilidade.
• Placas frontais de comprimento total para o nome/ 
Logotipo do hotel e instruções de discagem.

HT-60 

• Disponível em analógico e SIP 
• Opções de cores disponíveis 
• 8 chaves de serviço ao hóspede
• Exibição do identificador de chamadas (somente 
analógico)  
• Uso na mesa ou parede

TA-7711 UNOMEDIA5 ALL-IN-ONE 

• Disponível em analógico e SIP
• Até 10 teclas de serviço Pré configurado
• Música “silenciada” durante a chamada 
• Relógio alarme e recursos de áudio
• Alto-falantes estéreo de alta qualidade
• Bluetooth habilitado para NFC
• Cabo/conector de entrada de áudio
•O TrueTime garante que a hora do relógio esteja 
sempre correta.
• Alarme/rádio fácil de usar com qualquer tecla soneca
• Alarme de um dia, duração de 10 minutos
• Volume de alarme ascendente automático

HT-20 
 
• Disponível em analógico e SIP 
• Opções de cores disponíveis 
• Até 3 teclas de serviço pré-configurado
• Teclado no fone
• Uso na mesa ou parede
• Volume do fone ajustável
• Indicador de correio de voz 

Referência de cores para modelos 
(HT-20 e HT-60):

TELEFONES

JACOB JENSEN
TELEFONES LINHA
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VIVA VOZ
MÓDULO DE CARGA
SEM FIO (TW3)

Carregamento sem fio Qi.

Alto-falante de alto desempenho.
Pode ser usado sozinho ou com monofone 
MODA opcional.

Fone opcional:

Opção de fone com fio e sem fio
3 teclas de serviço pré configurado

Faceplate personalizado.
3 teclas de serviço pré configurado
Indicador de correio de voz

RADIO FM/BLUETOOTH 
(BT1)

Compatível com Bluetooth 5.
ID de pareamento específico do MODA; 
mediante solicitação, ative o botão ou coman-
do de voz (requer módulo de reconhecimento 
de voz MODA).

Desligamento automático após 20 minutos de 
inatividade.

Rádio FM escanear rápida frequências.

RECONHECIMENTO DE VOZ (VR1)

Todos os módulos MODA são “Voice Ready” e 
projetados para funcionar com tecnologia de 
reconhecimento de voz.

Pronto para aceitar produtos Amazon Alexa 
Dot ou Google Home fornecendo energia e 
conexão interna aos módulos MODA.

O especialista em produtos MODA está 
atualizando ativamente as “habilidades” 
expandindo o suporte à tecnologia VR.

Tecnologia EasyClean Shield. Perfeito para 
os novos protocolos de limpeza atuais.

O acrílico premium DuraFace protege o 
painel frontal e a superfície eletrônica.

A limpeza é rápida e fácil usando produtos de 
limpeza comuns. 

Limpe sem danificar o telefone.

COMO VOCÊ VAI EMPILHAR 
 
 
 
 
 
 

ALARME (CL1)

O TruTime garante que a hora do relógio 
esteja sempre correta.

Ajuste automático de horário de verão. 

O backup de bateria recarregável mantém a 
hora e o alarme MODA visíveis e ativos por 
24 horas.

Escurecimento automático com sensor 
de luz ambiente.

Fácil de usar, alarme não repetível com
duração de 10 minutos.

Suporte IR Remote para fácil ajuste de reló-
gio e/ou calendário.

CARREGAMENTO (BM3)

Cabos de carregamento convenientes para 
dispositivos Apple e USB-C conectados 
magneticamente.

2 portas USB (5V, 2.1A)
1 porta USB-C (5 V, 2,1 A)

MODA
Modular & Customizable. Superior technology. 

Contemporary design by Jacob Jense
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BALANÇAS

Conforto e qualidade para seus hóspedes, Precisão de calibragem, 
Material resistente e seguro, Design Sofisticado.

Balança Digital KB-BD-171SP 

• Excelente calibragem de precisão
• Plataforma de vidro temperado de 5 mm
• Tecnologia sem pilha

Balança Mecânica KB-BD-172 

• Excelente calibragem de precisão
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CARRINHOS PARA 
BAGAGEM

CARRINHO PARA BAGAGEM KB-CS-1DGD 
 
• Medida: 1080X650X1930 MM 

CARRINHO PARA BAGAGEM KB-CS-1DSS 
 
• Medida: 1080X650X1930 MM 

CARRINHO PARA BAGAGEM KB-CS-2GSS 
 
• Medida: 500X560X1200 MM

CARRINHO PARA BAGAGEM KB-CS-2GGD 
 
• Medida: 500X560X1200 MM 

CARRINHO PARA BAGAGEM KB-CS-5ASSS 
 
• Medida: 1100X670X1880 MM

CARRINHO PARA BAGAGEM KB-CS-5ASGD 
 
• Medida: 1100X670X1880 MM 

BAGAGENS
CARRINHOS PARA



Reservado 
para seu 

Hotel

Reservado 
para seu 

Hotel

Ao escolher Kenby, seus hóspedes 
terão uma experiência simplesmente inigualável 

Kenby Hotelaria ideias para hotéis 
contato@kenby.com.br

Tel: 113539-9345 Celular: 11 9 6776-8888
Rua Maria de Jesus 6 - Chácara California 

São Paulo - SP - CEP: 03317-050

Nossos Clientes

Escaneie para versão
atualizada do nosso

catálogo


