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Cho dù bếp nhà bạn thuộc 
phong cách nào, bếp phải 
phù hợp với thói quen và 
sở thích của bạn, đó là điều 
quan trọng. Không chỉ là 
khu vực để chuẩn bị thức 
ăn, đó là nơi bạn có thể thư 
giãn, giải trí, sáng tạo và 
tận hưởng cùng gia đình, 
bạn bè. Nếu từng chi tiết 
nhỏ đều hoàn hảo, là thiết 
kế cho chính bạn và phù 
hợp với phong cách sống 
của bạn, nơi đây có thể trở 
thành tác nhân ảnh hưởng 
tích cực đến cách bạn sống. 
Ở ấn phẩm này chúng tôi 
đem đến hàng loạt những ý 

tưởng đảm bảo rằng bạn sẽ 
có một gian bếp như bạn 
muốn - bao gồm khu vực 
chứa đồ như hằng mong 
ước, với những công năng 
hoàn hảo nhất, những gắn 
kết đơn giản nhất với đèn 
chiếu sáng và kỹ thuật tự 
động.

Với sự giúp đỡ của chuyên 
gia thiết kế bếp bạn chọn, 
Häfele có thể làm cho gian 
bếp trở nên tuyệt vời nhất 
và đảm bảo sẽ trở thành 
trái tim của ngôi nhà bạn.

Ý TƯỞNG CHO 
TRÁI TIM CỦA 
NGÔI NHÀ BẠN.
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Tại Häfele, chúng tôi hiểu 
gian bếp quan trọng với 
bạn thế nào. Bếp thực sự là 
trung tâm của toàn bộ ngôi 
nhà và được thiết kế để đáp 
ứng các nhu cầu khác nhau 
- từ nấu nướng, ăn uống 
sum họp đến xem TV, nghe 
nhạc và thậm chí là làm 
việc. Điều này thể hiện qua 
những phụ kiện chúng tôi 
giới thiệu.

Häfele biết bạn cần ở bếp 
điều gì và mỗi sản phẩm 
được thiết kế ra đều xuất 
phát từ những hiểu biết sâu 
sắc đó. Từ việc một cánh 
cửa tủ cần phải nhẹ nhàng 
khi đóng mở đến những chi 
tiết thật nhỏ nhặt như giấu 
những ổ cắm điện ở nơi kín 
đáo, tất cả đều giúp gian 
bếp trở thành một nơi thật lý 
thú khi sử dụng hàng ngày.

Häfele biết bạn cần ở bếp điều gì và mỗi sản phẩm được 
thiết kế đều xuất phát từ những hiểu biết sâu sắc đó.

BÍ QUYẾT ĐỂ
BẾP NHÀ BẠN
THÔNG MINH HƠN.
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Hơn 92 năm qua, Häfele nỗ 
lực không ngừng để giúp 
làm tăng giá trị cho mỗi ngôi 
nhà. Thành lập tại Đức và 
ngày nay có các chi nhánh 
trên khắp thế giới, chúng tôi 
là chuyên gia về phụ kiện 
cho đồ gỗ, phụ kiện ngũ 
kim và hệ thống hoàn thiện 
công năng của bếp. Mỗi 
sản phẩm của Häfele trong 
bếp nhà bạn thừa hưởng 
kiến thức dày dặn và kinh 
nghiệm của gần một thế kỷ 
qua.

Chúng tôi vẫn là một doanh 
nghiệp gia đình, sở hữu và 
quản lý bởi những thành 
viên của gia đình, những 
người thực sự toàn tâm 
toàn ý mong muốn đem đến 
những sản phẩm và dịch vụ 
tốt nhất.

Bạn hoàn toàn có thể tin 
tưởng vào cam kết của 
chúng tôi: “luôn đem đến 
tiêu chuẩn chất lượng và độ 
bền cao nhất”, được hình 
thành từ văn hóa lâu đời của 

kỹ thuật chế tạo Đức - nơi 
việc chú trọng vào từng chi 
tiết là điều bắt buộc.

Tất cả ý tưởng bếp của 
chúng tôi đều để giúp kéo 
dài tuổi thọ và công năng sử 
dụng bếp - khu vực bận rộn 
nhất của nhà bạn mỗi ngày.

Chúng tôi muốn bếp mới 
của bạn thật hoàn hảo, cho 
đến mãi về sau.

KHẲNG ĐỊNH 
LẠI GIÁ TRỊ.
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Nhắc tới bếp cho không 
gian nhỏ hẹp, chắc chắn 
bạn không thể không 
biết tới thiết kế nổi tiếng 
- “Frankfurt Kitchen” - 
của nhà thiết kế người 
Áo, Margarete Schütte-
Lihotzky, được ứng dụng 
cho khoảng 10,000 gian 
hộ tại Frankfurt, Đức vào 
những năm 1920. 

Thiết kế “Frankfurt Kitchen” 
của Margarete Schütte-
Lihotzky giải quyết được 
bài toán tổ chức bếp đạt 

hiệu quả tối đa cao nhất 
trong một diện tích nhỏ 
và hẹp, khoảng 1.9m x 
3.4m. Đây cũng là diện tích 
thường hay được bố trí cho 
khu vực bếp trong ngôi nhà 
Việt. Do đó, việc ứng dụng 
thiết kế Frankfurt Kitchen 
trong ngôi nhà Việt sẽ phổ 
biến và ưa chuộng hơn.

Thiết kế Frankfurt Kitchen 
thể hiện rõ quan niệm về 
cuộc sống của Margarete. 
Đối với bà, cuộc sống trên 
hết chính là công việc, 

rồi đến giải trí, những mối 
quan hệ và những đam mê 
khác. Không gian bếp của 
Frankfurt Kitchen được bố 
trí ở một khu vực nhỏ hẹp, 
và tách biệt với không gian 
phòng khách, thậm chí một 
số còn có thêm cửa lùa 
ngăn cách bếp và phòng 
khách vì với Margarete, 
bếp chính là một phần của 
“công việc”. 

Frankfurt Kitchen còn rất 
thực tế ở tính chi tiết và 
khoa học trong việc nghiên 

cứu cách thiết kế, sắp xếp 
bếp và các trang thiết bị 
đi kèm sao cho tạo được 
sự thoải mái, an toàn, hiệu 
quả trong di chuyển, cử 
động, thao tác. Thiết kế 
Frankfurt thể hiện rõ mong 
muốn cải thiện sức khoẻ và 
tiết kiệm thời gian của phụ 
nữ trong hoạt động nội trợ 
và từ đó có nhiều thời gian 
hơn cho các hoạt động giải 
trí hay các đam mê khác 
trong cuộc sống.

Tại Việt Nam, hơn 70% phụ nữ các thế hệ dành từ 
01-03 giờ/ngày  hoặc  hơn  cho  các  hoạt  động 
khác nhau trong bếp.

KHÔNG GIAN BẾP SẼ NGÀY CÀNG THU HẸP VÀ CẦN ĐƯỢC LẬP 
KẾ HOẠCH THIẾT KẾ, TỔ CHỨC ĐỂ TỐI ƯU HÓA DIỆN TÍCH.

MÔ HÌNH
FRANKFURT KITCHEN.
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Khu bếp đầu thế kỉ 20 đơn 
sơ, vật liệu chủ yếu là tre nứa 
gỗ và đất nung.

Bếp đun ngày xưa là những 
ông đầu rau. Đầu rau gồm 
ba hòn đất nặn hình khum, 
đặt chụm đầu vào nhau để 
bắc nồi lên đun.

Thời chiến tranh thiếu thốn, 
hay khi cần bếp “dã chiến”, 
bếp chỉ là mấy viên gạch 
xếp cao...

Dần dần, bếp kiềng bằng 
sắt thay thế cho ba ông đầu 
rau đắp đất.

Gian bếp thời kỳ giữa thế kỷ 
20 đã có sự thay đổi vật liệu 
xi măng, sắt đã được đưa 
vào.

Bếp dầu, bếp ga, vật dụng 
xa xỉ những năm cuối thập 
niên 90... hay bếp điện Liên 
Xô là hình ảnh gắn với trí 
thức thị thành thời đầu đổi 
mới.

Xây nhà không thể thiếu 
dựng thêm góc bếp, từ xưa 
tới nay, góc bếp tuy nhỏ bé 
nhưng là nơi thắp lửa của 
cả gia đình. Qua các thời kì, 
bếp Việt cũng dần thay đổi, 
từ đắp đất, mái tranh đơn sơ 
giản dị tới tinh tươm cầu kì, 
hào nhoáng gỗ kính. Thậm 
chí, bây giờ bếp còn không 
có lửa.

BẾP VIỆT 
XƯA & NAY



GIAN BẾP TRONG MƠ.
Ý TƯỞNG CHO TRÁI TIM CỦA NGÔI NHÀ BẠN.

8

Mỗi người dùng bếp một 
cách khác nhau, tùy vào 
nhiều yếu tố. Thời gian 
bạn ở trong bếp bao 
lâu? Bạn còn độc thân 
hay sống cùng bạn hay 
có gia đình? 

Những yếu tố như vậy sẽ 
tạo nên phong cách bếp 
của bạn.

Bạn có thể là Đầu bếp, có 
tình yêu sâu sắc với ẩm 
thực và đam mê sáng tạo 
những công thức mới.

Bạn muốn nhiều hệ thống 
trữ đồ đa năng - những 
rổ đựng rau quả cho các 
loại thức ăn tươi mới nhất, 
những nguyên liệu thơm 
ngon và những tủ cao để 
đựng các loại gia vị đặc 
biệt. Bạn cũng cần phải có 
chỗ cho những vật dụng 
yêu thích - và nơi chuẩn bị 
nấu càng rộng càng tốt, để 
có thể bày mọi thứ ra và 
sáng tạo.

Ý tưởng: Hệ thống tủ kéo 
sẽ là ngôi nhà ngăn nắp 
cho nguyên liệu và vật 
dụng của bạn.

Nếu bạn là người thường 
xuyên thay đổi nhiều vai 
trò, bạn là Người đa năng. 
Bạn cần một gian bếp 
được thiết kế không chỉ để 
nấu - có thể có chỗ để sạc 
pin cho Ipad, hoặc để đọc 
cùng lũ trẻ. Hơn hết, bếp 
phải linh động để thích hợp 
với nhiều vai trò của bạn.

Ý tưởng: Thêm 1 ổ cắm 
iPad để tối ưu hóa công 
việc.

Đây là gian bếp mơ ước của bạn, hãy chắc 
chắn nó được thiết kế theo cách bạn muốn.

CÁ TÍNH LÀM BẾP 
NÀO LÀ BẠN?
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Nếu bạn thích thường 
xuyên ăn tối cùng bạn bè 
tại nhà, có lẽ bạn cần một 
cái bếp lớn bao gồm cả 
phòng ăn. Bạn là Người 
nghệ sĩ, bạn muốn một 
nơi có thể cùng tụ họp ăn 
uống thư giãn và tán gẫu. 
Chỗ chứa đồ rất quan 
trọng để đảm bảo mọi thứ 
đều ngăn nắp và cần đèn 
chiếu sáng với màu sắc 
ánh sáng có thể thay đổi 
để phù hợp từng thời điểm.

Ý tưởng:  Dùng đèn đổi 
màu sẽ tạo nên khung 
cảnh buổi tối hoàn hảo.

Mùi hương bánh mới tỏa 
ra từ bếp nhà bạn tạo nên 
tổ ấm hoàn hảo nhất. Thợ 
làm bánh gia đình là một 
vai trò rất quan trọng. Có 
rất nhiều công việc phải 
làm như cân, đo và tính 
thời gian, vì vậy bạn cần 
tất cả dụng cụ phải trong 
tầm với. Đôi khi con trẻ 
cũng tham gia vào việc làm 
bánh, vì vậy các tủ dưới 
và ngăn kéo cũng phải dễ 
dàng và an toàn cho chúng 
đóng mở.

Ý tưởng:  Dùng những 
giải pháp thông minh cho 
hộc tủ sẽ giúp bạn cất giữ 
nguyên liệu trật tự và dễ 
lấy.

Đối với một số người, bếp 
giống như một hiệu ăn 
nhanh, bữa ăn cần được 
chuẩn bị nhanh chóng và 
dễ dàng dọn rửa.

Đầu bếp “Miễn phiền phức” 
đánh giá cao khu vực lưu 
trữ gọn gàng và những 
phụ kiện nâng cao tiện ích 
cuộc sống - như những 
phụ kiện giúp cửa đóng mở 
nhẹ nhàng hay đóng mở 
tự động bằng điện, những 
thùng rác không chiếm 
diện tích hay những thùng 
rác âm.

Ý tưởng: Dùng những kỹ 
thuật đóng mở không cần 
chạm tay hay dường như 
cửa tự động đóng mở - rất 
tiện lợi.

Cho dù mẫu cá tính nào có 
vẻ phù hợp với bạn nhất hay 
bạn là một phần của cá tính 
nào đó - chúng tôi có rất 
nhiều ý tưởng để bếp của 
bạn đúng như bạn muốn.

LÀM BẾP CÁ TÍNH 
NHƯ CHÍNH BẠN.



GIAN BẾP TRONG MƠ.
Ý TƯỞNG CHO TRÁI TIM CỦA NGÔI NHÀ BẠN.

10

Hầu hết mọi người sử 
dụng một gian bếp khoảng 
chừng 20 năm. Phần lớn 
thời gian chúng ta cũng ở 
trong bếp, vì vậy mà bạn 
cần xem xét mọi thứ thật 
chi tiết một cách cẩn thận 
trước khi mua một cái mới. 

TAM GIÁC HOẠT ĐỘNG

Hầu hết các hoạt động 
trong bếp diễn ra giữa bếp 
nấu, chậu rửa và tủ lạnh. 
Chúng ta có thể gọi đây là 
3 điểm, và đường nối vô 
hình giữa chúng tạo nên 
“tam giác hoạt động”.

Điều cơ bản khi thiết kế 
bếp là tạo nên khoảng 
cách đúng giữa 3 điểm 
này: Nếu chúng quá xa 
nhau, bạn sẽ mất thời gian 
và công sức để di chuyển; 
nếu chúng quá gần thì bếp 
trở nên  chật hẹp.

Bạn có thể ứng dụng tam 
giác này trong hầu hết hình 
dạng của gian bếp.

Làm sao để chắc chắn bếp mới của bạn sẽ chứa tất cả 
những gì bạn muốn và cần? Sau đây là những mẹo nhỏ 
cần biết…

KẾ HOẠCH CHO MỘT 
GIAN BẾP HOÀN HẢO.
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KHU VỰC TRỮ THỰC 
PHẨM

KHU VỰC DỌN 
RỬA

KHU VỰC CHUẨN BỊ KHU VỰC NẤU

Khi dùng tam giác làm việc 
để quyết định sơ đồ chung 
của bếp, bạn cần nghĩ đến 
nhiệm vụ chính và khu vực 
chính trong bếp.

Nó sẽ giúp bạn quyết định 
loại tủ và những thiết bị bạn 
cần, và nơi chính xác bạn 
đặt chúng để đảm bảo mọi 
thứ ở đúng vị trí.

KHU VỰC TRỮ THỰC 
PHẨM

Đầu tiên phải đảm bảo bạn 
có đủ tủ chứa - cho những 
nguyên liệu đóng gói và đồ 
hộp, cùng những nguyên 
liệu tươi. Sau đó tính đến 
những thói quen nấu 
nướng, mua sắm, và quyết 
định loại tủ nào bạn cần. 
Cũng phải nghĩ đến những 
tủ treo ở khu vực này để 
cất đồ dễ dàng hơn.

Ý tưởng: Dùng các loại tủ 
treo - không gian lý tưởng 
để giữ các loại thực phẩm.

KHU VỰC DỌN RỬA

Hầu hết bếp ngày nay có 
1 máy rửa chén, chậu rửa 
dùng để chuẩn bị thực 
phẩm hơn là chỗ rửa chén 
bát. Vì vậy có lẽ nên đặt 
nó gần bếp để rửa rau, để 
ráo các loại mì, nui và cần 
trang bị một thùng rác ở 
đây.

Ý tưởng: Dùng bộ phụ kiện 
rổ chứa dụng cụ vệ sinh để 
cất những dụng cụ và chất 
tẩy rửa, lắp thùng rác âm 
hay thùng rác mở ra theo 
cánh cửa.

KHU VỰC CHUẨN BỊ

Khu vực chuẩn bị nấu 
nướng bạn cần tùy thuộc 
bạn là đầu bếp thế nào. 
Nếu có thể, đặt khu vực 
này giữa chậu rửa và bếp, 
dụng cụ làm bếp được cất 
trong những loại phụ kiện 
dành riêng cho tủ bếp dưới.

Ý tưởng: Dùng các loại phụ 
kiện cho hộc tủ: khay chia 
hộc tủ, khay đựng gia vị, 
khay để dao…

BẠN CÓ TẤT CẢ 
VẬT LIỆU CẦN 
THIẾT CHƯA?

Danh sách kiểm tra
●  Các góc của tam giác   
 làm việc có khoảng   
 cách tối ưu chưa?

●  Các loại tủ có tích hợp  
 với cách bạn mua sắm  
 và nấu nướng?

●  Khu vực trữ đồ tươi có  
 gần chậu rửa?

●  Tất cả dụng cụ làm   
 bếp của bạn có chỗ để  
 ngăn nắp và dễ lấy?

●  Các loại chảo và nồi   
 lớn có để gần bếp?

KHU VỰC NẤU

Nếu bạn không muốn đi 
xa với cái chảo nóng, hãy 
đặt bếp, lò gần chậu rửa và 
bàn chuẩn bị thức ăn. Bạn 
cũng nên dành chỗ cất 
chảo nồi gần đó, dụng cụ 
làm bếp ngay trong tầm tay 
và gia vị dễ lấy.

Ý tưởng: Dùng thanh treo 
và chọn các loại phụ kiện 
nhà bếp treo tường phù 
hợp với phong cách sống 
của bạn.

4 KHU VỰC  
CÔNG THỨC CHO BẾP LÝ TƯỞNG
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BẾP HÌNH ĐƯỜNG THẲNG BẾP HÌNH ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐẢO BIỆT LẬP BẾP CHỮ L

BẾP CHỮ U BẾP 2 DÃY SONG SONG

Lò/Mặt 
Bếp

Bồn Rửa Máy 
Rửa 
Chén

Tủ Lạnh

NHỮNG KIỂU BẾP THÔNG DỤNG 
ĐỂ THAM KHẢO.

TỪNG BƯỚC BIẾN GIAN BẾP 
TRONG MƠ THÀNH HIỆN THỰC.
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Bây giờ là phần thú vị nhất: 
Bắt tay hành động để biến 
gian bếp trong mơ của bạn 
thành hiện thực. Có 2 cách 
giúp bạn bắt tay hành động. 
Bạn có thể dùng phần mềm 
3D để tổ chức và hiện thực 
dần những ý tưởng của bạn 

hoặc đơn giản phác thảo 
trên giấy, bạn có thể dùng 
biểu mẫu phác thảo bếp ở 
trang tiếp theo. Tại toàn bộ 
hệ thống showroom Häfele 
trên toàn quốc, các chuyên 
viên thiết kế luôn sẵn sàng 
chia sẻ và tư vấn bạn những 

giải pháp hiệu quả nhất. Tại 
đây, bạn cũng có thể tìm thấy 
rất nhiều những sản phẩm, 
thiết bị giúp gian bếp trong 
mơ của bạn hoàn hảo hơn và 
hoạt động với chất lượng ổn 
định trong rất nhiều năm.

PHÁC THẢO KHÔNG GIAN 
BẾP
Bắt tay vào đo đạc và phác 
thảo không gian bếp. Bạn có 
thể tìm thấy nhiều phần mềm 
3D giúp phác thảo ý tưởng 
thiết kế bếp để tự làm, hoặc 
đến với hệ thống showroom 
Häfele trên toàn quốc để 
được hỗ trợ, hay bạn cũng có 
thể vẽ ngay trên giấy và biểu 
mẫu cung cấp trong cẩm 
nang này. Khi phác thảo trên 
giấy, bạn chỉ cần nhớ rằng 01 
ô vuông tương đương 20cm. 
Nhớ ghi chú các điểm cố định 
như: cửa ra vào, cửa sổ, lỗ 
thông gió, cột, đường nước, 
ga, ổ điện... 

BỐ TRÍ CÁC KHU VỰC 
LÀM VIỆC TRONG BẾP
Sắp xếp các khu vực cơ bản 
trong bếp (nấu nướng, rửa 
dọn, lưu trữ) và bố trí khoảng 
cách hợp lý khoa học cho việc 
bếp núc. Nếu bạn muốn thiết 
bị bếp bố trí ở dạng âm tủ, hãy 
chọn loại tủ kệ phù hợp với 
nhiều loại thiết bị có kích thước 
khác nhau. Chọn tủ kệ phù 
hợp cho từng khu vực làm việc 
thao tác trong bếp và đồng 
thời chọn luôn phần nội thất 
tổ chức bên trong tủ kệ. Trao 
đổi với chuyên gia bếp tại các 
trung tâm thiết kế và kiểm tra 
thực tế phối hợp giữa ngăn tủ 
kệ với các ray, khay chứa bên 
trong.  

Mặt bếp, tay nắm, chân, nẹp 
bếp, thiết bị bếp, vòi là những 
chi tiết mà bạn có thể tạo dấu 
ấn cho phong cách của riêng 
bạn.

TẠO DẤU ẤN

PHÁC THẢO BẾP
TÍNH TOÁN KỸ LƯỠNG TỪ TRONG RA NGOÀI
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Khi thiết kế bếp, bạn cần 
chắc chắn bạn có đủ chỗ 
chứa đồ và đúng loại tủ 
chứa. Chúng tôi có thể 
giúp bạn tận dụng không 
gian sẵn có, thiết kế để 
phù hợp với cách bạn 
mua sắm và nấu nướng 
- và tất cả những hoạt 
động của bạn trong bếp.

TẤT CẢ MỌI 
THỨ BẠN MUỐN 
ĐỀU TRONG 
TẦM TAY

KHÔNG CHỈ LÀ TỦ 
VÀ HỘC KÉO….
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Từ những tủ cao đến những 
rổ kéo, từ những kệ tủ trượt 
ra từ góc và những kệ tủ 
rượu âm, có rất nhiều cách 
để tối ưu hóa không gian 
lưu trữ và làm cho cuộc 
sống của bạn dễ dàng hơn. 

Mục tiêu là “tất cả mọi 
thứ đều nằm đúng nơi, 
đúng chỗ” đối với tất cả 
vật dụng, đồ sành sứ, 
dao kéo, đồ thủy tinh và 
nồi chảo để bạn có thể 
lấy chúng dễ dàng. Bạn 
muốn tiết kiệm thời gian 
và công sức, chúng tôi 
đưa đến cho bạn rất nhiều 
giải pháp.  
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Hệ thống ray Tandembox Intivo đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của người dùng với thiết kế đơn giản và độ bền cao.

Các ngăn kéo âm mở toàn phần tải trọng 50kg cho bạn sử 
dụng tối ưu không gian lưu trữ trong nhà bếp.

RAY HỘP TANDEMBOX ANTARORAY HỘP TANDEMBOX INTIVO

Nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy trong tất cả các 
yếu tố liên quan đến thiết 
kế nhà bếp, không gian 
lưu trữ là yếu tố quan trọng 
nhất nhưng thường bị lãng 
quên nhất. 

Sự kết hợp thiết kế vượt trội với yếu tố 
chất lượng và tính năng hoàn hảo. 

LỰA CHỌN ĐA DẠNG CHO 
HỘC KÉO: RAY HỘP.

GIẢI PHÁP 
LƯU TRỮ 
TRONG 
HỘC KÉO.
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Không gian trong bếp ít khi được sử dụng hiệu quả, đặc biệt là 
không gian phía dưới bồn rửa. Ray hộp cho ngăn kéo dưới bồn 
rửa giải quyết triệt để không gian thường bị lãng quên này: Mọi 
thứ cần thiết cho việc dọn rửa sẽ được cất giữ rất gọn gàng.

Tận dụng đến từng centimet trống trong bếp để 
lưu trữ đồ dùng với ngăn kéo góc cao cấp.

RAY HỘP INTIVO CHO NGăN KÉO DƯỚI BồN RỬA RAY HỘP INTIVO CHO NGăN KÉO GÓC RAY HỘP ANTARO CHO TỦ HẸP

KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG THANH CHIA 
ORGA-LINE SẼ GIÚP HỘC TỦ CỦA BẠN 
SẮP XẾP TRẬT TỰ GỌN GÀNG.
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Dù bạn cần hệ thống nâng 
loại hai cánh tủ xếp, loại 
đẩy lên song song hay 
loại đẩy cánh tủ lên trên 
bạn đều tìm thấy các giải 
pháp với dòng sản phẩm 
Aventos. Ngay cả với cánh 
cửa lớn thì tay nâng vẫn 
được mở dễ dàng và đóng 
lại nhẹ nhàng, không gây 
tiếng ồn nhờ tích hợp giảm 
chấn Blumotion.

Ngoài ra, chế độ dừng 
cánh tủ ở mọi điểm mang 
lại tiện nghi cho người sử 
dụng.

AVENTOS HF CHO 2 CÁNH TỦ XẾP

Thiết kế với cánh cửa tủ gồm hai phần xếp lại. 
Phù hợp cho các tủ treo tường trên cao có 
mặt tủ rộng.

Sử dụng không gian trên cao hiệu quả.

GIẢI PHÁP
LINH HOẠT 
CHO TỦ TREO.
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AVENTOS HL                                         
ĐẨY CÁNH TỦ LÊN SONG SONG

Cánh tủ đơn đẩy theo hướng song song với 
tủ. Phù hợp cho các tủ có chiều cao cánh tủ 
thấp. Tránh được các chướng ngại vật như 
gờ tường, hệ thống chiếu sáng. Rất hữu ích 
cho các tủ treo mà bên trên lại có một tủ treo 
khác.

AVENTOS HK                                    
NâNG CÁNH TỦ VUÔNG GÓC

Phù hợp cho cách tủ treo tường kích thước 
nhỏ, ở phía trên cao hoặc phía trên tủ lạnh. Có 
thể sử dụng hệ thống hỗ trợ mở cửa không tay 
nắm Tip-on.

AVENTOS HS                                        
ĐẨY CÁNH TỦ LÊN TRÊN                     

Thiết kế với cánh tủ đơn đẩy lên phía trên tủ. 
Phù hợp cho cánh tủ đơn, dùng được cho 
cánh tủ có kích thước lớn, phù hợp với nhà 
bếp có khoảng cách từ nóc tủ đến trần hẹp.

CHUYỂN ĐỘNG HOÀN HẢO 
CHO TỦ TREO: TAY NâNG 
AVENTOS.
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Những tủ cao lý tưởng 
để những nguyên liệu 
được sắp xếp và tìm 
thấy dễ dàng, giải 
quyết vấn đề lâu nay 
nhiều thứ bị lãng quên 
trong tủ.

BỘ PHỤ KIỆN CHO TỦ KÉO CAO

Tủ kéo cao là loại tủ phổ biến nhất. Khi cánh 
cửa mở ra, tất cả rổ bên trong cũng được kéo 
ra theo, bạn có thể quan sát toàn bộ vật dụng 
bên trong tủ.

Theo xu hướng thiết kế bếp hiện đại, các tủ 
bếp đứng thường được sắp xếp thành một dãy 
hoặc dạng tủ độc lập. Đây là một khu vực nổi  
bật của bếp, nơi tập trung những trang thiết bị 
hiện đại và cũng là trung tâm chính để lưu trữ 
nguyên liệu và thức ăn. Lò nướng, lò hấp và lò 
vi sóng có thể được lắp đặt trong dãy tủ cao, 
đồng thời có thể kết hợp với tủ lạnh để chứa 
thực phẩm tươi và tủ bếp đứng để chứa đồ khô 
và gia vị.

DISPENSA SWING

Đảm bảo mọi nguyên liệu trong tầm tay. 

TỐI ƯU HÓA 
KHÔNG GIAN.
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BỘ PHỤ KIỆN TỦ CAO 400MM

● Là giải pháp thành công về dòng   
 phụ kiện cho tủ cao trong hơn   
 30 năm qua.
● ClickFixx: giải pháp lắp ráp không   
 cần dụng cụ và dễ dàng điều chỉnh:  
 tiết kiệm lên đến 70% thời gian.
● Hệ thống độc quyền Synchromatic:  
 Giải pháp đảm bảo và đáng tin cậy.
● Vách khay chứa dạng hở: dễ dàng   
 và nhanh chóng lấy các vật   
 dụng bên trong - với góc nhìn   
 rõ ràng từ trên xuống dưới.
● Bộ phụ kiện bao gồm: ray trượt,   
 khung, khung liên kết trước, bas liên  
 kết trước và bộ rổ/khay.
● Bộ phụ kiện có đồng thời 2 chức   
 năng trượt thẳng và xoay, giúp giảm  
 thời gian tìm kiếm các vật dụng.

BỘ PHỤ KIỆN TỦ CAO

● Phù hợp với nhiều thiết kế cửa tủ và  
 ứng dụng khác nhau
● Có thể kết hợp với cửa trượt.
● Dễ dàng tìm và lấy các vật dụng từ 3  
 phía
● Quan sát được tất cả từ trên xuống  
 dưới.

● Chiều cao rổ có thể điều chỉnh phù  
 hợp với bạn.

● Đóng mở nhẹ nhàng nhờ bộ phận   
 giảm chấn.

TANDEM SOLO là một giải pháp linh hoạt 
cho nhiều ứng dụng khác nhau, không chỉ 
trong nhà bếp.

DISPENSA TANDEM SOLO DISPENSA 90°
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Nhờ những bộ phụ 
kiện có khả năng kéo 
để đưa những vật 
dụng bên trong ra 
ngoài, bạn có thể bố 
trí để tận dụng toàn bộ 
không gian nhà bếp 
một cách thông minh 
nhất - nhằm có được 
một góc nhìn toàn diện 
và dễ dàng tiếp cận. 

BỘ PHỤ KIỆN CHO TỦ BẾP DƯỚI

Bộ khay kéo dành cho tủ bếp dưới - thiết 
kế cuốn hút và hữu dụng.
• Là kết tinh của những thiết kế đặc trưng 
và công nghệ trượt vượt trội, dù đó là 
dòng khay liên kết cánh cửa hoặc khay 
trượt độc lập.

Sử dụng không gian hiệu quả nhất.

PHƯƠNG PHÁP 
MỚI CHO KHÔNG 
GIAN LƯU TRỮ.
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PHỤ KIỆN RỔ KÉO GẮN VỚI CỬA TỦ

Vận hành êm ái.
Khay dưới tự động chạy ra khi mở cánh tủ: chỉ 
một thao tác kéo để lấy các vật dụng bên trong.

PHỤ KIỆN RỔ KÉO LỌT LÒNG, CỬA BẢN LỀ

Vận hành êm ái.
Linh hoạt khi bạn muốn nâng cấp tủ cũ với cánh cửa 
bản lề, hay muốn dùng cửa trượt.

INTERNAL PULL-OUT

FRONT PULL-OUT

INTERNAL PULL-OUT

KHU VỰC LƯU TRỮ âM TỦ 
CHO BẾP THIẾT KẾ TỐI GIẢN.
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Bộ phụ kiện này được thiết kế kết hợp nhiều mô-đun cho phép 
người dùng dễ dàng sắp xếp và chọn lựa chính xác những vật dụng 
cần thiết.
Bạn có thể dùng để chứa mọi thứ - gia vị, dầu và nước sốt, thớt, 
dao, thậm chí là chén và dĩa. Đó là giấc mơ của mọi đầu bếp - 
những thứ cần thiết đều nằm trong tầm tay. Bộ phụ kiện này được 
tích hợp với ray mở toàn phần để kéo toàn bộ vật dụng bên trong 
ra ngoài, mang lại tiện nghi tối đa. Và nếu bạn có nhu cầu thay đổi 
cách nấu ăn, bạn có thể sắp xếp lại Cooking AGENT ngay lập tức 
theo mong muốn.
Bộ rổ kéo này có 2 phiên bản mở theo cánh cửa tủ hoặc cánh cửa 
mở bản lề.

Bộ tủ kéo cho tủ bếp dưới phù hợp với không gian nhỏ, tiện 
ích nhiều hơn. Với các lựa chọn đa dạng về số lượng khay và 
chiều cao - phụ kiện, bộ tủ kéo này dễ dàng đáp ứng được 
các nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Những tiện ích 
khác mà bộ phụ kiện này mang lại: phù hợp với kích thước 
chiều rộng 30cm, dễ dàng lắp đặt và giảm chấn hoàn hảo.

BỘ RỔ KÉO COMFORTBỘ RỔ KÉO CHO DỤNG CỤ LÀM BẾP

Dù nhu cầu của bạn là 
đựng khay nướng bánh, 
các dụng cụ vệ sinh, máy 
xay, máy trộn hay nồi áp 
suất, thì giải pháp hiệu quả 
nhất là sử dụng các phụ 
kiện được thiết kế riêng cho 
từng mục đích sử dụng. Nó 
sẽ giúp bạn tận dụng được 
không gian và dễ dàng lấy 
các đồ vật bên trong. 

COOKING AGENT COMFORT I

Tủ bếp hoàn hảo nhất với 
những phụ kiện đặc biệt. 

TẤT CẢ VẬT DỤNG NẰM 
ĐÚNG NƠI BẠN MUỐN.

NHỮNG 
GIẢI PHÁP 
LƯU TRỮ 
ĐẶC BIỆT.
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Những ý tưởng tuyệt vời đã mang lại cho người dùng các bộ phụ kiện 
có thể lắp ở nhiều vị trí. Với bộ phụ kiện rộng 15cm này, những chiếc 
tủ này đã không còn chỉ là không gian phụ của nhà bếp. Các bộ phụ 
kiện cho tủ 15cm có thể được dùng để lưu trữ gia vị, khay nước, khay 
làm bánh hoặc để treo khăn lau. Bề mặt sản phẩm được mạ chrome 
chất lượng cao mang đến sự thanh lịch ngay cả trong những góc nhỏ 
nhất của gian bếp.

Tất cả dụng cụ vệ sinh được 
chứa chỉ trong một bộ rổ duy 
nhất.

Rổ trên cùng được thiết kế có 
thể xoay lệch qua 1 phía để dễ 
dàng lấy được các dụng cụ trong 
rổ dưới. Các bộ phận được tích 
hợp trong bộ rổ có thể được 
tháo rời và mang đi dễ dàng. Có 
3 kích thước rổ khác nhau, đáp 
ứng được nhu cầu đa dạng khi 
thiết kế. 

Các đáy rổ bằng nhựa có thể 
tháo rời và rửa bằng máy rửa 
chén.

Giải pháp đơn giản thường hữu 
hiệu nhất.

Việc lưu trữ thức ăn thường ngày 
đôi khi làm chúng ta lúng túng. 
Chẳng hạn như việc cất bánh 
mì. Hãy thử giải pháp với túi vải 
dày, trữ bánh mì thật hoàn hảo. 
Thêm nữa, thức uống và những 
đồ dùng khác cũng có chỗ để lý 
tưởng.

BỘ RỔ KÉO ĐỰNG KHAY NƯỚNG BÁNH BỘ RỔ KÉO ĐỰNG GIA VỊ BỘ RỔ KÉO TREO KHăN BỘ RỔ ĐỰNG DỤNG CỤ 
VỆ SINH

BỘ ĐỰNG CHAI LỌ VÀ 
BÁNH MÌ

BỘ RỔ KÉO CHO TỦ RỘNG 15CM - PHÙ 
HỢP CHO CÁC NGăN TỦ HẸP NHẤT.

BAKING TRAY 
HOLDER 15CM

3 TIER-HOLDER 15CM TOWEL RAIL HOLDER 15CM PORTERO III BREAD & COMFORT
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HOẠT ĐỘNG ĐÓNG MỞ CỦA MAGIC CORNER

RỔ KÉO GÓC 

Một giải pháp tuyệt vời cho không gian tủ góc. 
Magic Corner có khả năng kết nối 2 không gian 
tủ bên cạnh với nhau thành một chiếc tủ trong 
góc. Chỉ với một động tác, các rổ sẽ được trượt 
ra ngoài cùng một lúc đưa đến vị trí mà người 
sử dụng sẽ có thể quan sát và lấy các vật dụng. 
Những chuyển động này được thực hiện một 
cách trơn tru và yên tĩnh. Thao tác đóng cửa 
gần như được tự vận hành bởi bộ phụ kiện. Chỉ 
với một thao tác đẩy nhẹ - bộ phận SoftStopp 
sẽ thực hiện phần việc còn lại. Nhẹ nhàng và 
êm ái.

Giúp tất cả vật dụng từ 
phía sâu trong góc tủ 
được đẩy ra ngoài vì thế 
bạn có thể lấy nồi chảo, 
đồ sành sứ, thố đựng... 
rất dễ dàng. 

Tối ưu không gian góc bếp.

CÔNG THỨC CHO MỘT 
GIAN BẾP HOÀN HẢO.
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● Công nghệ vượt trội: việc mở cửa tủ sẽ  
 mang phần rổ trước ra ngoài tủ, đồng  
 thời phần rổ sau sẽ trượt ra với thiết kế  
 tối ưu khả năng với tới vật dụng và phù  
 hợp với nhân trắc học.
● Các khay hình chữ nhật dùng cho các  
 tủ hình chữ nhật, giúp tiết kiệm được   
 không gian.
● Dễ dàng lắp đặt bằng thiết kế ClickFixx.

MAGIC CORNER
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KỆ GÓC BẾP

Bộ rổ xoay để đưa các vật dụng bên trong ra ngoài. 
Đây là giải pháp tủ góc duy nhất có thể kết hợp để tận 
dụng những góc cao của tủ bằng phương pháp tiếp 
cận đồ vật bên trong đặc trưng của nó. Đặc điểm này 
dựa trên khả năng xoay ra ngoài của các bộ rổ được 
lắp đặt. Từ chức năng hoàn hảo đến tiện ích tuyệt vời, 
hầu như bạn không cần thiết phải dùng lực khi kéo 
các kệ ra khỏi tủ, đồng thời dễ dàng tìm và lấy các vật 
dụng bên trong, rất hiệu quả và tiện lợi.
Bạn có thể đặt rất nhiều nồi niêu xoong chảo vào tủ - 
và mỗi loại có thể đặt riêng với nhau để dễ tiếp cận.

LE MANS II

Giải pháp cho những 
góc tủ khó lấy đồ vật.

QUANH GÓC 
TỦ BẾP.
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Dạng bếp hình chữ U hay chữ L ngày càng phổ biến. Để tận dụng 
không gian góc bếp, chúng tôi đem đến rất nhiều giải pháp. Chiếc 
tủ góc là không gian lý tưởng để chứa các vật dụng như nồi, chảo 
và các thiết bị khác. Bộ phụ kiện dành cho tủ góc thông minh này 
đã tạo ra những tiêu chuẩn mới với chất lượng kỹ thuật và cách thức 
chuyển động mê hoặc:
● Chuyển động xoay theo đường cong: mượt mà và hài hoà
● Thiết kế chuyển động với 4 trục xoay: giúp giảm tối đa lực cần  
 thiết
● Xoay tất cả các vật dụng bên trong ra ngoài
● Các khay chuyển động độc  lập với nhau
● Tải trọng mỗi khay ≤ 25kg
● Nhiều phương án lắp ráp: phù hợp với nhiều qui trình sản xuất  
 khác nhau.

KỆ GÓC BẾP

Vận hành bình thường ngay cả với góc mở 
cửa 85°•: giúp linh hoạt trong thiết kế, tránh 
va chạm với tay nắm tủ.
Có thể lấy các khay ra ngoài với góc mở 
cửa chỉ 85°

Dễ dàng điều chỉnh độ cao: để phù hợp với kích thước các vật dụng bên trong.
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REVO 90° 

Giải pháp thân thiện với người sử dụng: phụ kiện tủ góc tròn có 
trục xoay được thiết kế để đảm bảo luôn duy trì trình tự hoạt 
động -  cửa tủ sẽ được xếp vào, bộ rổ xoay nhẹ nhàng, cuối 
cùng là cánh cửa tự động đóng lại. Với phụ kiện giảm chấn và 
REVO, việc sử dụng thật sự mang lại niềm vui.

Tốc độ đóng mở của bộ phụ kiện này có thể điều chỉnh nhanh 
chóng mà không cần công cụ. Các khay có thể điều chỉnh độ 
cao tự do giúp bạn có thể linh hoạt sắp xếp không gian trong tủ.

REVO 90°

Tận dụng hoàn hảo độ sâu 
của góc tủ, bộ phụ kiện tủ 
góc xoay giúp bạn có thể lấy 
những vật nằm sâu bên trong 
rất dễ dàng. Thích hợp để 
những nồi chảo hay những 
vật dụng lớn.

HOÀN HẢO 
CHO NồI 
CHẢO.
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Giải pháp chuyển động tròn cho tủ góc vuông
● Cánh cửa sẽ âm vào trong tủ khi mở   
 cửa
● Các khay có thể điều chỉnh dừng độ cao tại  
 mọi vị trí: tối ưu không gian sử dụng - phù  
 hợp cho các nồi cao và các thiết bị dùng  
 trong nhà bếp
● Có thể gắn thêm khay thứ ba
● Tốc độ đóng cửa có thể điều chỉnh tại mọi  
 thời điểm
● Dễ dàng cho việc thiết kế, lắp đặt và vận  
 chuyển
● Ứng dụng công nghệ hiện đại vào từng chi  
 tiết
● Dễ dàng tìm các vật dụng nhờ các mâm  
 xoay

Dòng sản phẩm cơ bản cho tủ góc xoay với 
thiết kế ARENA. Sự kết hợp giữa đáy khay bằng 
ván được trang trí tinh tế và bộ khung thanh lịch 
- trong một thiết kế quý phái - mang đến điểm 
nhấn mới cho dòng sản phẩm cổ điển. Ngoài ra, 
còn có một đặc điểm không thể không nhắc tới: 
đó là khả năng có thể điều chỉnh mọi độ cao và 
dễ dàng tìm các vật dụng.

REVO 90° CaROusEl 270°
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BỘ TỦ CAO CLIMBER VỚI CỬA KÍNH XẾP 
TỰ ĐỘNG

Tủ bếp độc đáo với mặt kính chuyển động mượt 
mà. Chỉ cần chạm nhẹ vào đáy tủ, mặt tủ bằng 
kính sẽ tự động trượt lên và xếp gọn phía trên 
tủ.

KỆ NâNG CHO TỦ TREO

Lấy vật dụng ở những tủ treo 
tường trên cao không hề dễ dàng, 
đặc biệt khi bạn đang chuẩn bị 
thức ăn. Ý tưởng thông minh này 
giúp bạn kéo tất cả những vật 
dụng trên cao xuống độ cao vừa 
phải để dể dàng với tới.

Khi những không gian 
trong hộc kéo và tủ dưới 
đã được tận dụng hết mà 
bạn vẫn cần thêm chỗ để, 
hãy tham khảo đến những 
giải pháp treo tường. Tạo 
thêm không gian để lưu trữ 
và cũng để thêm cá tính.

Tận dụng thông minh những 
khoảng không trên tường với 
những giải pháp treo tường.

Ý TƯỞNG 
THÔNG 
MINH. 
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PHỤ KIỆN TREO TƯỜNG

Để những vật dụng bạn cần ngay chỗ bạn muốn.

BỘ MÓC ĐA NăNG

Linh hoạt treo bất cứ dụng cụ 
nào bạn muốn.

KHAY ĐA NăNG

Để những chai lọ cao an toàn 
và thuận tiện.

PHỤ KIỆN ĐỂ DAO

Dao được sắp xếp gọn gàng 
và dễ lấy.

PHỤ KIỆN ĐỂ THỚT

Thớt được sắp gọn dễ dàng 
thao tác.

KỆ GIẤY ĐÔI, CÓ MÉP CẮT

Thao tác với cuộn giấy bạc và 
màng bọc thực phẩm dễ dàng 
hơn.

MÓC ĐỂ GIẤY CUỘN

Dùng để cuộn giấy thấm dầu.

KỆ ĐA NăNG

Thuận tiện để hũ lọ đựng gia vị 
hay thực phẩm.

KHAY ĐỂ TÁCH DĨA

Thuận tiện để úp ly tách, hay dùng làm kệ đa năng.
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Sắp xếp trật tự các dụng 
cụ giúp việc làm bếp 
thêm lý thú. Những phụ 
kiện cho hộc tủ này giúp 
bạn sắp xếp mọi thứ thật 
khoa học và đúng nơi 
đúng chỗ.

KHAY CHIA HỘC TỦ

Khi bạn tìm kiếm giải pháp để sắp xếp những 
dụng cụ dao kéo, đồ dùng, hũ, lọ và gia vị, hãy 
đảm bảo bạn có giải pháp cho hộc tủ thích hợp 
nhất.

Ý TƯỞNG TÍCH HỢP 
THÔNG MINH.
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KHAY CHIA HỘC TỦ

Đảm bảo dụng cụ làm bếp của bạn ngăn nắp 
và dễ tìm kiếm.

DỤNG CỤ CHIA HỘC TỦ LINH HOẠT

● Chia ngăn tủ để nồi chảo giúp ngăn tủ gọn gàng, ngăn nắp.
● Cạnh bên có thể điều chỉnh rộng hơn để phù hợp với nhu  
 cầu của bạn.
● Thích hợp cho dĩa, nồi, chảo, bao hay các hũ, bình lớn.

NƠI LÝ TƯỞNG ĐỂ CẤT TẤT CẢ 
CÁC DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG.
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THÙNG RÁC âM MẶT BẾP

Bạn chỉ cần gạt rác vào thùng rác nằm âm 
trên mặt bếp là mọi thứ đều trở nên sạch sẽ 
ngay lập tức.
● Thiết kế lắp âm thích hợp với phong  
 cách bếp hiện đại
● Lý tưởng cho rác hữu cơ khi chuẩn bị rau  
 củ hay trái cây.
● Dung tích 11 lít

Những thùng rác hiện đại bổ 
sung cho phong cách bếp của 
bạn và đảm bảo cho bếp luôn 
sạch sẽ, thuận tiện.

CÔNG NăNG & 
SÀNH ĐIỆU. 



37

THÙNG RÁC ĐÔI, CÓ RAY KÉO 

Loại thùng rác này có 2 cách lắp đặt. Bắt vào 
cánh cửa để khi kéo cánh cửa tủ thì thùng rác 
cũng được kéo ra theo. Hoặc khi bạn có sẵn cánh 
cửa bản lề thì có thể lắp bên trong tủ. Dung tích 
lên đến 34 lít mỗi thùng.

THÙNG RÁC CÓ NẮP LÀM KHAY ĐỂ DỤNG CỤ 

Khi cánh cửa mở ra thì thùng rác cũng 
được kéo theo ra ngoài. Nắp được dùng 
làm khay để dụng cụ, rất tiện lợi. Thùng 
bằng nhựa, sức chứa 18 lít.

THÙNG RÁC ĐƠN 

Thùng rác có sức chứa 13 lít, phù 
hợp với gia đình ít người. Bạn có thể 
chọn thùng bằng inox hiện đại hoặc 
thùng bằng nhựa.

THÙNG RÁC GẮN TỦ

GỌN GÀNG & TIỆN LỢI.
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THUẬN TIỆN HƠN, 
THOẢI MÁI HƠN.

BẾP NHÌN ĐẸP,
DÙNG CÀNG THÍCH!
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Nhẹ nhàng, êm ái và thoải mái. Đó là điều 
chúng tôi muốn bạn cảm thấy khi ở trong 
bếp. Ngăn kéo trượt nhẹ nhàng. Tủ đóng 
êm ái chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Bạn chỉ 
cần đẩy nhẹ để mở cửa tủ.

Để đảm bảo một cuộc sống thoải mái 
hơn, bạn có thể chọn từ những ý tưởng 
chẳng hạn như giảm chấn hay bộ phận 
hỗ trợ đóng mở bằng điện - tất cả để bếp 
nhà bạn là một nơi tuyệt vời.
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BẢN LỀ

Có một số chất liệu thông dụng như inox SUS 304 (có tải trọng cao 
nhất, tốt không bị gãy, nứt, rỉ, sét, oxy hóa), thép hoặc đồng.

Ý TƯỞNG TRONG TỪNG 
CHUYỂN ĐỘNG.

Một gian bếp hoàn hảo sẽ có những 
cánh cửa chuyển động nhẹ nhàng, 
không gây tiếng ồn. Cho dù bạn lắp 
bộ phận đóng mở tự động bằng điện 
hay bản lề giảm chấn hay cả hai, bạn 
sẽ cảm thấy vui thích mỗi lần đóng 
mở cửa tủ.

Tủ đóng mở thật sang trọng.

KẾT HỢP 
HOÀN HẢO 
CÔNG NăNG 
VÀ THIẾT KẾ.
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TAY NâNG

Tay nâng có thể điều chỉnh tốc độ đóng cánh tủ. 
Tay nâng có thể dùng với đa dạng các chất liệu 
như gỗ, khung nhôm, kính..., có thể điều chỉnh 
lực đóng mở tùy theo cánh tủ. Lưu ý chọn lựa tay 
nâng phù hợp với tải trọng và thiết kế của từng 
cánh tủ.

RAY HỘC TỦ

Nếu bạn lựa chọn ray trượt không đảm bảo thì 
tủ bếp của bạn sẽ xập xệ và độ bền của tủ bếp 
sẽ không cao. Chính vì vậy, yêu cầu tối thiểu đối 
với ray trượt tủ bếp là sức chịu tải lớn, không chỉ 
chịu được trọng lượng của ngăn kéo, mà còn 
chịu được đồ dùng bạn chứa trong đó nữa.

TAY NẮM TỦ

Tay nắm là một bộ phận quan trọng của tủ bếp 
cả về mặt thẩm mỹ và tính năng. Tuy chiếm một 
phần nhỏ của chiếc tủ bếp nhưng nó lại là bộ 
phận tạo nên điểm nhấn để tăng thêm sự thu 
hút của chiếc tủ bếp gia đình. Ngoài việc có 
kiểu dáng đa dạng thì vật liệu làm tay nắm cũng 
rất phong phú. Hợp kim kẽm, hợp kim nhôm và 
thép không gỉ là lựa chọn cơ bản và phổ biến 
nhất vì tính bền và đa dạng mẫu mã.
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BẾP SANG TRỌNG & HIỆN ĐẠI.

Hãy chọn mua tủ lạnh loại lớn nếu bạn ít mua 
sắm đồ dùng, thông thường hàng tuần hoặc 
hàng tháng. Bạn có thể chọn loại tủ nhỏ hơn 
nếu bạn đi chợ hàng ngày hoặc thường xuyên. 

Vị trí lò nướng cũng quan trọng. Bạn có thể đặt 
lò nướng dưới mặt bếp hoặc trên kệ cao. Đặt lò 
nướng trên kệ cao tốt hơn cho việc vận động cơ 
thể và an toàn hơn cho trẻ nhỏ. 

Thiết bị bếp có thể đặt rời hoặc tích hợp sắp 
xếp gắn trên tường hay trong tủ kệ. 

Nếu bạn muốn giữ lại thiết bị bếp cũ, hãy kiểm 
tra xem liệu nó có hợp với thiết kế tủ kệ bếp mới 
hay không.

Thiết bị gia dụng hiện đại đem đến 
sự sang trọng và thoải mái trọn vẹn 
cho bếp nhà bạn.

AN TOÀN & 
TIỆN NGHI.
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BẾP ĐIỆN & BẾP ĐIỆN TỪ

Ngày nay việc sử dụng bếp điện hay bếp điện 
từ trở nên phổ biến vì sự thuận tiện, an toàn và 
thiết kế hiện đại của nó. Nhiều chức năng hiện 
đại của bếp điện hay bếp điện từ như khóa trẻ 
em, chức năng an toàn khi tràn giúp bạn yên 
tâm khi để con trẻ vào bếp.

LÒ NƯỚNG âM TỦ

Sử dụng lò nướng âm tủ là xu hướng hiện nay. 
Thiết kế của các lò nướng âm tủ rất hiện đại, 
có rất nhiều chương trình nướng tự động để lựa 
chọn, thiết kế cách nhiệt, dễ dàng vệ sinh và 
tiết kiệm năng lượng. 

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG âM TỦ

Khi bạn muốn các thiết bị nhỏ gọn và không 
chiếm diện tích để sử dụng cho những nhu 
cầu hàng ngày thì một chiếc lò vi sóng kết hợp 
nướng âm tủ có thể phù hơp với bạn.
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Những sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng sẽ khiến 
bạn hoàn toàn yên tâm 
khi sử dụng: Vừa tiết kiệm 
chi phí vừa bảo vệ môi 
trường. 

MÁY HÚT MÙI

Bạn cần một máy hút mùi để đảm bảo không khí trong bếp luôn 
trong lành ngay cả khi đang nấu nướng.
Nếu không thể lắp đặt thiết bị xả ra bên ngoài thì bộ phận xả 
khói có thể được thiết lập để hoạt động tuần hoàn khép kín. 
Không khí được hút vào các thiết bị thông qua bộ lọc than hoạt 
tính để trung hòa mùi hôi và loại bỏ dầu mỡ, mang lại bầu không 
khí trong lành cho gian bếp. Bộ lọc than hoạt tính được tích hợp 
sẵn trong các sản phẩm máy hút mùi Häfele.

MÁY RỬA CHÉN

Máy rửa chén giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian 
và sức lực khi làm bếp. Một chiếc máy rửa chén 
sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn, việc nấu nướng bây 
giờ chỉ là niềm vui. Khi chọn một chiếc máy rửa 
chén bạn nên chú ý đến khả năng tiết kiệm nước 
của nó.

Cuộc sống thoải mái trọn vẹn.

AN TâM TUYỆT ĐỐI.
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TỦ LẠNH

Chưa bao giờ vấn đề tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên 
nhiên lại trở nên bức thiết như hiện nay. Häfele với mục tiêu 
mang đến các sản phẩm thân thiện với môi trường và tối ưu 
điện năng tiêu thụ theo tiêu chuẩn A+ về tiết kiệm năng lượng 
của Châu âu.
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Xác định kích cỡ của chậu rửa, số lượng chậu 
và có hay không có bàn úp chén bát. Bàn úp 
chén bát đặc biệt hữu ích nếu bạn rủa chén 
bằng tay nhờ cung cấp thêm diện tích để chén 
dĩa và hạn chế nước nhiễu lên mặt bếp, hoặc khi 
bạn cần làm ráo một số nguyên liệu khi nấu. Đặt 
chậu hoặc bàn úp chén bát phù hợp với bố trí 
của nhà bếp và thói quen làm việc của bạn. Nếu 
bạn thuận tay phải thì hãy đặt bàn úp chén bát 
ở tay trái, và ngược lại. Hãy đảm bảo chậu rửa 
vừa với tủ bếp. Bạn có thể chọn giữa các loại 
chậu rửa 1 chậu, 1.5 chậu và 2 chậu. Bạn có 
thể gắn kèm những phụ kiện hữu dụng như thớt 
và giỏ phơi chén.

Trung tâm của khu vực dọn rửa.

VÒI & CHẬU 
BẾP.
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Bồn rửa làm từ thép không gỉ phù hợp với mọi loại bếp, là 
chất liệu bền và thông dụng nhất với vẻ đẹp vượt thời gian, 
không hoen rỉ, chịu nhiệt tốt, an toàn vệ sinh khi chuẩn bị 
thức ăn, dễ dàng vệ sinh.

Tương tự với bồn rửa, vòi nước bằng đồng thau cũng rất 
phổ biến và phù hợp với hầu hết các loại bồn rửa cùng 
nhiều kiểu dáng đẹp. Thời gian sử dụng lâu và ít thay thế 
là yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua sản phẩm này, do 
vậy các vòi nước cao cấp thường được làm bằng đồng kết 
hợp với kẽm đúc để tăng độ bền.

Bồn rửa làm từ đá tự nhiên trông rất hiện đại đặc biệt thích 
hợp với các thiết kế sang trọng, là viên đá quý trong bếp. 
Kết hợp với vòi cùng chất liệu bề mặt mang lại phong cách 
đặc biệt cho bếp nhà bạn.

CHẬU RỬA BẰNG THÉP KHÔNG RỈ CHẬU RỬA ĐÁ GRANIT
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Cho dù bạn đang chuẩn bị 
bữa sáng, đãi bạn bữa tối 
hay nấu bữa trưa cho gia 
đình, ánh sáng trong bếp sẽ 
ảnh hưởng đến cảm xúc của 
bạn. Với sự kết hợp của ánh 
sáng trần và các loại ánh 
sáng biểu hiện cảm xúc - 
thêm “ánh sáng công việc” 
trên chỗ chuẩn bị đồ ăn, bếp 
hay chậu rửa - bếp của bạn 
sẽ có không khí khác nhau 
cho ngày và đêm.

Những ý tưởng về đèn chiếu 
sáng của chúng tôi rất đa 
dạng để bạn có thể nâng 
cấp bếp của mình: Những 
ổ cắm và công tắc, có các 
màu sắc và bề mặt hoàn 
thiện thích hợp để phù hợp 
với thiết kế bếp. Cũng như 
vậy, để bếp của bạn linh 
động như bạn muốn, hãy 
thêm những ổ cắm âm cho 
TV hay các thiết bị nghe nhìn 
khác. Tất cả những gì bạn 
cần để thư giãn trong không 
gian quan trọng nhất này.

NâNG CẤP BẾP VỚI ÁNH SÁNG 
VÀ âM THANH.THAY ĐỔI  

Ý TƯỞNG 
CHO ĐÈN.
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Chiếu sáng toàn bộ hộc tủ khi bạn mở hộc tủ bằng đèn âm 
hộc tủ.
● Thiết kế nhỏ gọn thích hợp với hầu hết hộc tủ.
● Tắt mở bằng cảm biến khi hộc tủ mở ra và đóng lại.
● Chiếu sáng toàn bộ hộc tủ

Sản phẩm:  
Loox LED 3007

ÁNH SÁNG HỘC TỦ

CHIẾU SÁNG TOÀN BỘ 
HỘC TỦ.

Nấu nướng, ăn uống, thư giãn.  
Bếp của bạn là không gian đa 
năng nên cần ánh sáng linh hoạt.

CHIẾU SÁNG 
BẾP NHÀ BẠN.
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Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn một vài chỗ nào đó 
trong bếp và đèn cạnh thủy tinh rất lý tưởng để 
làm điều đó.

● Một khung nhôm với kính mờ trên và dưới sẽ  
 cho phép ánh sáng xuyên qua.

● Lý tưởng cho gian bếp muốn có điểm nhấn  
 khác biệt.

●	 Gắn công tắc tắt mở để bạn điều chỉnh khi  
 cần thiết.

Sản phẩm:  
Illuminated Box Shelf Light

Đèn dây linh hoạt có thể cắt ngăn theo từng đoạn. Thiết 
kế đặc biệt cho chân tủ bếp, những dây đèn này có thể 
tạo không khí thật tuyệt vời cho bếp nhà bạn.

● Điều chỉnh bằng bộ trộn ánh sáng trắng

● Có thể cắt ngắn mỗi 165 mm

● Các bộ trộn màu có thể điều chỉnh từ xa trong bán  
 kính 15m

Sản phẩm:  
Loox LED 3017

Tạo một không gian thật giàu cảm xúc để làm ngạc nhiên bạn bè 
của mình.

● Dây đèn dài gắn dưới chân tủ.

● Ánh sáng có thể điều chỉnh để phù hợp với không gian.

● Dễ dàng lắp đặt

Sản phẩm:  
Loox LED 3013

ĐÈN DâY ĐÈN CẠNH THỦY TINH ĐÈN DâY



 

GIAN BẾP TRONG MƠ.
Ý TƯỞNG CHO TRÁI TIM CỦA NGÔI NHÀ BẠN.

52

Cho những ai thích những đường thẳng và góc 
cạnh, đèn vuông đem đến thiết kế tối giản hấp 
dẫn.
•● Giải pháp tuyệt với để điều chỉnh ánh sáng  
 từng phần bóng đén dễ dàng di chuyển mà  
 không cấn dụng cụ.
● Lý tưởng cho những thiết kế bếp cao cấp,  
 sang trọng
● Có thể lắp gần chậu rửa

Sản phẩm:  
LED Downlight - Conductor Rail 3006

Chiếu sáng bề mặt bên dưới tủ với thiết kế tròn 
kết hợp tam giác độc đáo.
● Thiết kế đặc trưng phù hợp với phong cách  
 bếp hiện đại
● Có thể lựa chọn giữa ánh sáng ấm và ánh  
 sáng trắng để tạo nên không gian phù hợp

Sản phẩm: 
Loox LED 4009 Down Lights

Đèn LED 3001 Thích hợp để chiếu sáng tập 
trung vào đồ vật.
● Sử dụng thiết kế sáng tạo, đèn này có thể  
 linh hoạt lắp đặt - lắp âm hay lắp nổi.
● Với lăng kính trong suốt có thể tùy biến  
 kiểu lắp đặt, có hai màu ánh sáng - ánh  
 sáng ấm vá ánh sáng lạnh và hai màu hoàn  
 thiện - đen và trắng .

Sản phẩm: 
Loox LED 3001

Làm dịu nhà bếp của bạn với đèn tròn bằng 
crom hay thép không rỉ.
●	 Có thể lắp âm hay lắp nổi để phù hợp với  
 thiết kế bếp nhà bạn
● Thiết kế phẳng, hầu như không thấy nếu  
 nhìn ngang
● Ánh sáng có thể điều chỉnh

Sản phẩm:  
Loox LED 3002 Down Lights

ĐÈN CHIẾU TRƯỢT TRÊN RAY GẮN NỔI ĐÈN CHIẾU ĐÈN CHIẾU GẮN NỔI/GẮN âMĐÈN CHIẾU GẮN âM
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Vừa nấu ăn vừa thư giãn với hệ thống âm thanh kết hợp dễ 
dàng với hệ thống chiếu sáng Loox trong bếp. Sành điệu và 
thưởng thức âm nhạc theo sở thích.

Hệ thống âm thanh âm tường, âm tủ.

Ý TƯỞNG MỚI. 
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Hãy đo kích thước hiện trạng chính xác tới đơn vị mm. Càng 
chính xác càng tốt cho gian bếp hoàn hảo tương lai của bạn.

PHÁC THẢO KÍCH THƯỚC GIAN BẾP CỦA BẠN TẠI ĐâY.



Tất cả những ý tưởng trong ấn 
phẩm này có thể giúp bạn biến 
gian bếp trở thành trái tim của 
ngôi nhà. Đó là tất cả những 
chi tiết để biến một gian bếp tốt 
thành một gian bếp hoàn hảo.

Hãy liên hệ và trao đổi với chuyên gia 
bếp với nhiều năm kinh nghiệm làm 
việc và hỗ trợ hàng ngàn gia đình Việt 
để có được gian bếp trong mơ thành 
hiện thực ở chất lượng đáng tin cậy, 
tiêu chuẩn Châu âu tại toàn bộ hệ 
thống showroom của Häfele trên toàn 
quốc. Bạn sẽ yên tâm hơn, thư thái 
hơn vì tại đây Häfele cung cấp toàn 
bộ thông tin, giải pháp, dịch vụ mà 
bạn cần.

Đến tham quan và gặp gỡ trực tiếp 
các chuyên gia bếp của Häfele tại 
toàn bộ hệ thống showroom trên 
toàn quốc. Tham khảo chi tiết địa chỉ 
tại www.hafele.com.vn

Chọn lựa công ty đồ gỗ/xưởng mộc 
được chứng nhận trong hệ thống đối 
tác của Häfele tại www.nghemoc.vn

LỰA CHỌN DỊCH VỤ 
VÀ NHÀ CUNG CẤP.
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