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The Complete Häfele – Furniture Fittings 2013
Dear Valued Customer,
It gives me great pleasure to introduce to you our second edition of The Complete Häfele – Furniture Fittings Catalogue 2013 in both
English and Vietnamese Language.
Häfele is still a family owned company that has been in existence for 90 years and represented in Vietnam since 1998. We understand the
meaning of Quality, Good Service and Competitive Pricing and we all at Häfele look forward to be of continuing service to you in future.
We have selected an interesting and eccentric range of furniture fittings which we will present to you over the next 1000 pages.
We have added some of the latest products available in the industry to offer you a complete range of the latest technologies and developments as well as adding to our existing well proven product range.
Thank you very much for your continuing support.
Yours sincerely,

Dominik Fruth
General Director

Catalogue Häfele Toàn Tập - Phụ kiện lắp ráp đồ gỗ 2013
Kính thưa Quý đối tác và Khách hàng,
Tập thể Häfele Vina trân trọng giới thiệu đến quý đối tác và khách hàng lần xuất bản thứ hai của quyển Catalogue “Häfele Toàn Tập - Phụ
kiện lắp ráp đồ gỗ 2013” được trình bày với cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt.
Häfele vẫn là công ty gia đình đã tồn tại 90 năm và có mặt tại Việt Nam từ năm 1998. Chúng tôi thấu hiểu ý nghĩa của chất lượng,
dịch vụ tốt, giá cả cạnh tranh và chúng tôi luôn muốn được phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn trong tương lai.
Chúng tôi đã chọn lọc và hân hạnh giới thiệu với các bạn về những sản phẩm phụ kiện đồ gỗ nội thất mà chúng tôi đã cập nhật và chọn
lọc trình bày trong quyển Catalogue dày hơn 1000 trang này.
Ngoài ra chúng tôi có bổ sung thêm những sản phẩm mới nhất vừa xuất hiện gần đây và giới thiệu với các bạn trọn dòng sản phẩm
hoàn chỉnh, kỹ thuật tiên tiến nhất để một lần nữa khẳng định sự tồn tại của Häfele trong lĩnh vực phụ kiện đồ gỗ đến thời điểm này.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Trân trọng,

Dominik Fruth
Tổng Giám Đốc
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Häfele in Vietnam .....

Quá trình phát triển của Häfele tại Việt Nam

With more than 15 years of experience in Vietnam’s furniture
and construction industry, Hašfele has become one of the leading
hardware specialist in the country. Well trained and dedicated
Hašfele employees are looking after customers from North to South.

Sau hôn 15 naêm phaùt trieån, Hašfele ñaõ trôû thaønh chuyeân gia haøng
ñaàu trong ngaønh coâng nghieäp Phuï kieän ñoà goã vaø Coâng trình taïi
Vieät Nam. Ñoäi nguõ nhaân vieân Hašfele taän taâm vaø ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn
cuûa chuùng toâi hieän ñang chaêm soùc caùc khaùch haøng töø Baéc chí Nam.

With over 5,000 stocking items in our Distribution Centers in Ho
Chi Minh City, Hanoi and Danang, Hašfele is one of the largest
Home solution provider in Vietnam. Regular Airfreight
shipments from our Headquarter in Germany give our customers
the opportunity to access over 120,000 different products readily
available. In Vietnam our own Hašfele delivery trucks make sure
your goods are handled with the neccessary care and within a
short period of time.

Vôùi hôn 5,000 maët haøng ñöôïc baûo quaûn taïi Trung taâm Phaân phoái
ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi vaø Ñaø Naüng, Hašfele laø moät trong
nhöõng nhaø cung caáp nhöõng giaûi phaùp tieän duïng cho gia ñình haøng
ñaàu taïi Vieät Nam. Nhöõng chuyeán haøng vaän chuyeån baèng ñöôøng
haøng khoâng ñeàu ñaën töø truï sôû chính cuûa chuùng toâi ôû Ñöùc seõ ñem
ñeán cho Quyù khaùch haøng cô hoäi tieáp caän vôùi hôn 120,000 loaïi saûn
phaåm khaùc nhau. Taïi Vieät Nam, ñoäi nguõ nhaân vieân giao haøng vôùi
xe taûi cuûa Hašfele seõ ñaûm baûo haøng hoùa cuûa Quyù khaùch ñöôïc vaän
chuyeån caån thaän trong thôøi gian giao haøng ngaén nhaát coù theå.

To experience the Hašfele way, feel free to contact us at your
nearest Hašfele office.

www.hafele.com.vn
www.hafelehome.com.vn
www.hafeleshop.com.vn

Vui loøng lieân heä vaên phoøng Hašfele gaàn nhaát ñeå khaùm phaù phong
caùch Hašfele cuûa chuùng toâi!

HAŠFELE DESIGN STUDIO & OFFICE

HANOI
HAI PHONG

HAŠFELE HAI PHONG OFFICE
Room 214A, 2nd Floor,
Sholega Building, 275 Lach Tray Str.,
Ngo Quyen Dist., Hai Phong
Phone : +84 031 3845 669
Fax
: +84 031 3641 879
Email
: hanoi@ hafele.com.vn

Villa No.4 (next to lane 168),
Nguyen Khanh Toan Street
Quan Hoa Ward, Cau Giay District
Hanoi Capital
Phone : +84 4 3516 0420
Fax
: +84 4 3516 0421
Email
: hanoi@ hafele.com.vn

DANANG BRANCH

DA NANG

100 Nguyen Van Linh Street,
Hai Chau District, Da Nang City
Phone : +84 511 358 4966
Fax
: +84 511 358 4977
Email
: danang@ hafele.com.vn

HAŠFELE NHA TRANG OFFICE
NHA TRANG

Room 705, 7th Floor, Nha Trang Building
42A Le Thanh Phuong, Nha Trang City
Phone : +84 58 356 0988
Fax
: +84 58 356 0989
Email
: danang@ hafele.com.vn

HAŠFELE CAN THO OFFICE
7th Floor, STS Building,
11B Hoa Binh, Ninh Kieu Dist., Can Tho City
Phone : +84 710 3819 210
Fax
: +84 710 3819 320
Email
: info@ hafele.com.vn

VINA JSC
Ree Tower, 3rd Floor, 9 Doan Van Bo Street,
District 4, Ho Chi Minh City
Phone : +84 8 39 113 113
Fax
: +84 8 39 113 114
Email
: info@ hafele.com.vn
CAN THO

HAŠFELE DESIGN CENTER
46A Nguyen Van Troi Street
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Phone : +84 8 3997 7300
Fax
: +84 8 3997 7301
Email
: info@ hafele.com.vn
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The Häfele headquater is located in Nagold in the beautiful Black Forest region in
the South of Germany. Since the company was founded in 1923 by Adolf Häfele, it
has always remained in the hands of its owners and is until today in 100% private
ownership.
Over the many years in business, Häfele has become one of the top leading
Furniture Fittings and Architectural Hardware supplier world-wide. With a workforce
over 6,000 employees in over 48 subsidiaries and sales offices around the world,
Häfele has developed tailor made hardware solutions that fit the every markets
need. The international sales offices offer a market specific product range concept
in the hardware sector, as well as an individual consultancy and comprehensive
logistic system in every country to offer the best of service to our customers.

Trụ sở chính của Häfele tọa lạc tại Nagold, một thị trấn xinh xắn tại miền Nam nước
Đức. Kể từ khi được thành lập vào năm 1923 bởi ông Adolf Häfele, công ty luôn
hoạt động dưới chủ sở hữu của chính mình cho đến ngày nay là công ty 100% vốn
tư nhân.
Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Häfele đã trở thành nhà
cung cấp hàng đầu về Phụ kiện cho Đồ gỗ và Công trình trên toàn thế giới. Với
nguồn nhân lực dồi dào hơn 6,000 người đang làm việc tại hơn 48 chi nhánh và
văn phòng đại diện trên toàn cầu, Häfele đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp
về phụ kiện phù hợp với nhu cầu của từng thị trường. Các văn phòng đại diện bán
hàng toàn cầu có thể đem lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình
bằng cách đề ra cho thị trường những khái niệm cho các dòng sản phẩm chuyên
biệt trong lĩnh vực phụ kiện cũng như việc tư vấn bán hàng và cả một hệ thống
tiếp vận toàn diện tại mỗi quốc gia.
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The Hašfele online
Thoâng tin Hašfele treân caùc trang web
www.hafele.com.vn

www.hafeleshop.com.vn

www.hafelehome.com.vn

Log-on to the Häfele World of innovations and product news.
On our web site where you will be able find:
• Information on new products
• Current events, activities and promotions
• Contact details of our design studios
• Our online catalogues with more than 20,000 products

Đăng nhập vào thế giới Häfele để cảm nhận sự đột phá và thông tin
về sản phẩm mới trong trang web của Häfele, các bạn có thể tham
khảo các thông tin:
• Thông tin về tất cả sản phẩm mới
• Các sự kiện, hoạt động và chương trình khuyến mãi
• Chi tiết liên hệ của toàn bộ hệ thống thiết kế của chúng tôi
• Tra cứu Catalogue trực tuyến với thông tin hơn 20,000 sản phẩm.

Newsletter registration

Đăng ký nhận bản tin điện tử

We keep you up to date with information about new products,
promotions and activities.
Register your contact details to receive the Häfele Vietnam newsletter
monthly.
The easy way to follow guide keeping you up-to-date on all the latest
Häfele news and information.

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật đến bạn tất cả thông tin về sản phẩm mới,
các hoạt động và chương trình khuyến mãi của công ty. Việc đăng ký
chi tiết liên hệ của bạn trực tuyến sẽ giúp Häfele dễ dàng chuyển bản
tin điện tử hằng tháng chính xác đến địa chỉ email của bạn. Chúng tôi
mong rằng đây là cách dễ dàng nhất để luôn có thể mang đến cho
bạn những thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ của Häfele
theo định kỳ hàng tháng.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Milestone Häfele Vietnam
Häfele Vietnam - Tiến trình lịch sử
Häfele Vietnam Headoffice
moved to Ree Tower

Häfele Hai Phong
Office & Häfele
Can Tho Office
was opened

June 2012

June 2012

April 2012

Häfele Vietnam Headoffice

Dec 2011

Oct 2010
Häfele Design Center in Ho
Chi Minh city was opened

Häfele Bathroom World in
Ha Noi city was opened

Häfele Home was opened
in Ho Chi Minh City

July 2010

Danang branch office &
showroom was opened

May 2009

Hanoi branch office &
showroom was opened

Jul 2008
Häfele Home

Aug 2007

Hanoi Representative
Office was opened

Häfele Nha Trang
Office was opened

Häfele Vina Co., Ltd was established. It is
the 37th subsidiary of Häfele worldwide

Dec 2006

Häfele Design Center

Feb 1998

FF
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Häfele Representative Office in
Ho Chi Minh City was established
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Project References
Các công trình tiêu biểu
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Häfele Showrooms and Häfele Design Center
Phòng trưng bày và trung tâm thiết kế Häfele

The Häfele Showrooms and Häfele Design Centers in Vietnam offer a
great opportunity for our customers to experience the Häfele way.
Here we feature the latest technologies in furniture and architectural
hardware and bring the principles of hardware Functionality closer to
our customers.
Nhờ có phòng trưng bày và trung tâm thiết kế Häfele mà khách hàng
có nhiều cơ hội trải nghiệm phong cách Häfele. Tại đây chúng tôi
trưng bày những sản phẩm kỹ thuật hiện đại nhất trong công nghiệp
đồ gỗ và phụ kiện công trình theo mục đích mang trọn dòng phụ
kiện đa chức năng đến gần khách hàng hơn.
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Häfele warehouse and logistics
Bộ phận kho và hậu cần của Häfele

Häfele warehouse in Ho Chi Minh City - Kho Häfele tại Thành phố Hồ Chí Minh

The Häfele main Distribution Center is located on the outer ring road of
Ho Chi Minh City. The Warehouse operates on more than 3,500m2
and has a storage capacity of some 2,200 pallets in over 10,000
locations.
Our state of the art warehouse software enables us to automate
storing and picking procedures with maximum precision.
Trung tâm phân phối chính của Häfele tọa lạc tại quốc lộ 1A thuộc
vành đai thành phố. Diện tích kho hơn 3,500m2 và trữ một lượng
hàng trên 2,200 pa-lét cùng 10,000 vị trí xếp theo kích thước đóng
gói hàng hóa khác nhau.
Phần mềm quản lý kho đặc biệt giúp chúng tôi chủ động trong việc
dự trữ và giao hàng với độ chính xác tối đa.
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Häfele warehouse in Hanoi - Kho Häfele tại Hà Nội

Häfele Hanoi has completed the set up of the new warehouse to serve
the northern market. The warehouse is located in Laixa, a new
commercial development zone, about 30 min away from downtown
Hanoi. The warehouse is over 1,000 sqm large.

Häfele Hà Nội cũng đã thành lập kho chi nhánh Hà Nội đáp ứng nhu
cầu của thị trường miền Bắc. Kho Hà Nội được đặt tại khu phát triển
thương mại mới Laixa - cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút - rộng
hơn 1,000 mét vuông.

In Danang, Häfele operates from third party Distribution centers near
downtown to be in close proximity to our customers.

Tại Đà Nẵng, Häfele đã mở một trung tâm phân phối kết hợp với phía
đối tác kho vận “Logitem” gần trung tâm và thuận tiện trong việc phục
vụ Khách hàng của chúng tôi.

The processed orders are being delivered the next day and delivered by
our modern fleet of vehicles all over Ho Chi Minh City and surrounding
provinces.
Our regular airfreight shipments once a week guarantee a high stock
availability in Ho Chi Minh City, Hanoi and Danang.

Các đơn đặt hàng sẽ được giao trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh lân cận sau 1 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng bằng các
phương tiện vận tải hiện đại nhất.
Với việc vận chuyển bằng phương tiện hàng không hàng tuần từ công
ty mẹ, Häfele Vina luôn đảm bảo thời gian cung cấp hàng hóa đúng
tiến độ tại các trung tâm phân phối Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ

“Innovative and functional connector technology”.
“Kỹ thuật kết nối sáng tạo và ứng dụng”

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Contents / Nội dung
Carcase Connectors
Phuï kieän tuû aùo
Carcase connectors
Phuï kieän lieân keát khung ................................................ 2.8

2

MINIFIX
MINIFIX

................................................................ 2.10

MAXIFIX
MAXIFIX

................................................................ 2.20

CONFAR 35
CONFAR 35................................................................ 2.23
RAFIX
RAFIX

................................................................ 2.24

TAB 18
TAB 18

................................................................ 2.31

SOLO 32
SOLO 32

................................................................ 2.35

CONFIRMAT
CONFIRMAT ............................................................ 2.37
RV Carcase Connector
Lieân keát khung RV .................................................... 2.39

................................................................ 2.42

CONFIR-PLAN
CONFIR-PLAN............................................................ 2.44
MAXIFIX 35 Workshop connectors
Lieân keát goã MANIFIX 35 ............................................ 2.47
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

ONEFIX
ONEFIX

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

RASANT-TAB
RASANT-TAB ............................................................ 2.40

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Contents / Nội dung
Connection Fittings
Phuï kieän lieân keát
MODULAR Connection fittings
Phuï kieän lieân keát Modular ........................................ 2.48
Two-piece dowel connector
Boä choát lieân keát ........................................................ 2.50
Connecting screws, sleeves and nuts
OÁc vít, oáng lieân keát vaø nuùt ........................................ 2.51
Dowels
Choát

................................................................ 2.57

Connecting brackets
Baùs goùc
................................................................ 2.58
KEKU Suspension fittings
Baùs treo KEKU ........................................................ 2.61
Bed fittings
Baùs giöôøng ................................................................ 2.67

Shelf supports
Choát ñôõ keä
Shelf supports
Baùs ñôõ keä ................................................................ 2.72

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Glass shelf supports
Baùs ñôõ keä kính ........................................................ 2.77
Shelf support systems
Heä thoáng baùs ñôõ keä ................................................ 2.83
Shelf support with clamps
Baùs ñôõ keä coù keïp giöõ ................................................ 2.89
Fixed Brackets
Baùs ñôõ baét vít coá ñònh ................................................ 2.97

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Information / Thông tin
Furnishing and furniture ideas based on Hašfele hardware
YÙ töôûng trang trí noäi thaát döïa treân phuï kieän cuûa Hašfele

2
Rafix 20HC
Ñaàu Rafix 20HC

Rafix 30
Ñaàu Rafix 30
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Slimfix
Ñaàu Slimfix

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Shelf supports
Baùs ñôõ keä

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Information / Thông tin

Special screws
OÁc vít ñaëc bieät

TAB 20HC
Ñôõ keä TAB 20HC
Onefix
Ñaàu Onefix

Special bolts
Thaân vít ñaëc bieät

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Minifix 15
Ñaàu Minifix 15

Bed fittings
Phuï kieän
lieân keát giöôøng

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Contents / Nội dung
“Getting the best from your furniture.”
“Söï toát nhaát töø noäi thaát cuûa baïn.”

2

Hašfele is not responsible for the functionality, but provides it! We allow the implementation
of requirements and design ideas within our products. The fact that many of our furniture
connectors are produced in our own factories is a guarantee for continuous further development, high quality and rational production. In this way families of fittings have arisen, such
as the MINIFIX, MAXIFIX, RAFIX, RASANT-TAB, SLIMFIX, ONEFIX and PUSHFIX
connector systems. Hašfele understands customers needs and most importantly,
anticipated growing trends in product development. The connector technology range will
continually be adapted to meet future needs of our customers.
Hašfele khoâng chòu traùch nhieäm veà chöùc naêng saûn phaåm nhöng chuùng toâiø cung caáp caùc giaûi
phaùp!
Chuùng toâi cho pheùp söû duïng saûn phaåm cuûa Hašfele ñeå laép ñaët theo yeâu caàu vaø yù töôûng thieát
keá cuûa khaùch haøng.
Söï thaät laø chuùng toâi coù nhieàu nhaø maùy töï saûn xuaát caùc phuï kieän lieân keát noäi thaát ñeå ñaûm baûo
cho vieäc tieáp tuïc phaùt trieån hôn nöõa, saûn phaåm chaát löôïng cao vaø ñaùng tin caäy. Baèng caùch
naøy, nhieàu doøng phuï kieän môùi xuaát hieän nhö MINIFIX, MAXIFIX, RAFIX, RASANT-TAB,
SLIMFIX, ONEFIX vaø heä thoáng lieân keát PUSHFIX. Hašfele thaáu hieåu nhu caàu cuûa quyù khaùch
haøng vaø ñieàu quan troïng nhaát laø ñoaùn ñöôïc xu höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng trong vieäc
khueách tröông saûn phaåm. Kyõ thuaät lieân keát seõ tieáp tuïc ñöôïc naâng caáp ñeã ñaùp öùng nhu caàu
cuûa quyù khaùch haøng trong töông lai.
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Shelves and gallery cabinets
Keä vaø tuû chöng

Wardrobe furniture
Tuû quaàn aùo

Occasional furniture
Tuû ñaëc bieät

Kitchen furniture
Tuû beáp

Bed connectors
Phuï kieän lieân keát giöôøng

2.6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Living and bedroom cabinets
Tuû cho phoøng khaùch vaø phoøng nguû

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Areas of application
Caùc khu vöïc laép ñaët

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Connector characteristics
Ñaëc tính kieân keát
The installation friendly ones
Laép ñaët tieän lôïi ñôn giaûn

2
Well-tried
Ñöôïc thöû thaùch

Tried and tested
Thöû vaø kieåm tra

Flat
Phaúng

Quick tensioning
Söùc eùp nhanh

The multi-specialists
Ña naêng

The rational one
Loaïi coá ñònh

One-piece
1 mieáng

Without drill hole
Khoâng loã khoan

Slimline
Ñaàu simline

For the bed
Cho giöôøng

One-piece
1 mieáng

Low-cost
Giaù reû

Quick
Nhanh

Strong and powerful
Maïnh vaø chaéc chaén

Locked
Khoùa

Easy to install
Deã laép ñaët

Reliable and
appealing design

The cost reducer
Giaûm giaù thaønh

The popular
Phoå bieán

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thieát keá tin caäy
vaø baét maét

The honeycomb panel specialists
Vaùn toå ong ñaëc bieät

Multisided
Ña höôùng

Unique
Ñoäc nhaát

Innovative
Coù ñoåi môùi

Connecting bolts for many of different applications
Thaân oác lieân keát cho nhieàu caùch laép ñaët khaùc nhau

S100

S200

M100

M200

C100

Bolt S35

Bolt S20

Rafix C20

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung

 Khung keát noái cuûa gia ñình MINIFIX chuû yeáu döïa vaøo nguyeân lyù
 Ñaây laø phöông phaùp ñính keøm cho pheùp gaén chaët ôû phaïm vi
roäng vaø beà maët phuï ñöôïc gaén keát baèng lieân keát nhoû. Ñaàu nöõa choát
troøn ñaët giöõa beân trong hình chöõ U cuûa lieân keát MINIFIX vaø döôïc
baûo veä moät caùch an toaøn

MINIFIX therefore has many advantages:•
 Automatic centering of the bolt means that shelves are no
longer subject to lateral displacement in relation to the side
panel.•
 The long tightening distance of more than 5 mm from only
half aturn of the housing compensates for drilling distance
tolerancesof +1 mm to approx. -0.5 mm without loss of
tightness.•
 Tension is rapidly achieved as the housing is tightened,
without having to tighten the housing to the limit (195o).•
 Secure tightening is guaranteed, even in case of repeated
disassembly and re-assembly.•
 Delicate and elegant shape.

OÁc lieân keát MINIFIX coù nhieàu tieän ích:•
 Keát noái thaân oác trung taâm moät caùch töï ñoäng, ñoàng nghóa vôùi keä
tuû seõ khoâng bò traät khoûi vaùch tuû
 Ñoä daøi xieát hôn 5 mm gaàn nöûa voøng troøn cuûa ñaàu oác, buø cho
dung sai cuûa loã khoan khoaûng 1 mm giuùp khoâng bò caêng
o
 Löïc caêng khi ñaàu oác ñöôïc xieát vaøo, khoâng coù giôùi haïn (195 ).•
 Ñaûm baûo löïc xieát, ngay caû khi thaùo ra vaø laép vaøo
 Hình daùng tinh teá vaø tao nhaõ

Drilling distance B
Khoaûng caùch loã khoan B

Drill-hole
Loã khoan

Drilling depth
Chieàu saâu khoan

Bolt hole
Loã choát

FF
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 Drill-hole Þ: 12 or 15 mm, depending on choice of connector housing•
 Drilling depth: Depending on choice of connector housing and wood thickness,
see ordering table•
 Drilling distance B:Distance from centre of MINIFIX to front edge 24 or 34 mm,
depending on choice of connecting bolt•
 Bolt hole Þ: Diameter 5, 7 or 8 mm depending on choice of connecting bolt
 Ñöôøng kính loã khoan Þ: 12 or 15 mm, tuøy thuoäc vaøo ñaàu oác lieân keát ñöôïc choïn
 Ñoä saâu loã khoan: Tuøy thuoäc vaøo ñaàu oác lieân keát ñöôïc choïn ñoä daøy goã. Xem baûng
 Khoaûng caùch khoan B: khoaûng caùch töø taâm oác lieân keát MINIFIX ñeán meùp tröôùc laø
24 hoaëc 34 mm, tuøy vaøo thaân oác ñöôïc choïn
 Ñöôøng kính khoan thaân oác Þ: 5, 7 or 8 mm tuøy vaøo thaân oác ñöôïc choïn

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

2

 The MINIFIX family of carcase connectors is based on the
centricball principle.
 This attachment method allows a large tightening and
supporting surface to be integrated in a small connector
housing, ensuring that connections are positively secured and
tight. The half roundconnecting bolt head locates centrally in
the cup-shaped recess inthe MINIFIX housing and is positively
secured.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

MINIFIX 12 and 15 Carcase Connectors
OÁc lieân keát MINIFIX 12 vaø 15

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
The MINIFIX CLOCKFACE

Maët ñoàng hoà MINIFIX

The MINIFIX clockface shows the tightening distance A, which is
separated into 3 travel segments with different functions:

Maët ñoàng hoà MINIFIX hieån thò khoaûng caùch sieát A,ñöôïc chia
thaønh 3 phaàn di chuyeån vôùi caùc chöùc naêng khaùc nhau:

1. Closing distance:
o
o
0 - 75 (6 to 8.30) = 3.2 mm pull
Bolt head is pulled into centre of housing (no tightening effect yet).

1. Khoaûng caùch ñoùng
o
o
0 - 75 ( töø 6h ñeán 8h30 ) = keùo 3,2 mm
Ñaàu oác ñöôïc ñaåy vaøo giöõa thieát bò ( chöa sieát ).

2. Tightening distance:
75o - 165o (8.30 to 11.30) = 2 mm pull
The connection is securely tightened. Tightening is initiated at 120o
(10 o’clock), provided that specified drilling distance is adhered to.
o
Optimum security will be reached at 165 (11.30 o’clock).

2. Khoaûng caùch sieát
o
o
75 - 165 ( töø 8h30 ñeán 11h30 ) = keùo 2 mm
Keát noái ñöôïc sieát an toaøn.
o
Baét ñaàu sieát ôû 120 (10 giôø), vôùi ñieàu kieän khoaûng caùch
khoan treân lyù thuyeát phaûi ñöôïc giöõ vöõng. Ñoä an toaøn toái öu
seõ ñaït tôùi 165o (11 giôø 30 ).

3. Retightening distance:
o
o
165 - 195 (11.30 o’clock to 12.30 o’clock) = 0.5 mm pull
The retightening distance is only required if:•
°There are drilling distance tolerances
°A furniture item has been disassembled andre-assembled•several
times
°A furniture item has been subjected to severe loading

3. Khoaûng caùch sieát laïi
o
o
165 - 195 ( töø 11h30 ñeán 12h30 ) = keùo 0,5 mm
Khoaûng caùch sieát laïi chæ caàn ñeán khi:
°Coù sai soá trong khoaûng caùch khoan
°Thieát bò noäi thaát bò thaùo laép nhieàu laàn
°Thieát bò noäi thaát caàn nghieâm ngaët khi vaän chuyeån

2

Tools required

Caùc duïng cuï yeâu caàu

For wood thicknesses from 12 mm:•
Cross slot screwdriver PZ2

Cho beà daøy goã töø 12 mm:
Vít pake PZ2

For wood thickness of 13 and 15 mm:•
Cross slot screwdriver PZ2 or•Flat blade

Cho beà daøy goã 13 vaø 15 mm:
Vít pake PZ2 hoaëc Vít ñaàu baèng

For wood thickness of 16 – 29 mm:•
Cross slot screwdriver PZ2 or•Flat blade

Cho beà daøy goã 16 - 29 mm:
Vít pake PZ2 hoaëc Vít ñaàu baèng

Cross slot screwdriver PZ2
Vít pake PZ2

For plastic MINIFIX 15 connector
housing:•
Cross slot screwdriver PZ2 or•Flat blade

Cho oác lieân keát MINIFIX 15:
Vít pake PZ2 hoaëc Vít ñaàu baèng

Flat blade, size 6x1.5
Vít ñaàu baèng, côõ 6x1.5

MINIFIX tightening keys can also be
used (optional).

Definitions
The arrow must point exactly
in the direction of the bolt
when the housing is inserted
Xaùc ñònh
Muõi teân phaûi chæ chính xaùc
höôùng cuûa oác khi laép thieát bò.

Caùc oác sieát MINIFIX cuõng coù theå
ñöôïc söû duïng ( khoâng baét buoäc ).

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Connector housing: Þ 12 mm
For wood thickness: 12 mm
Dimension A: Distance from centre of bolt hole top edge of connector
housing
Drilling depth: 9.5 - 12.0+0.2 mm
Bolt hole Þ: 7 or 8 mm depending on choice of connecting bolt
Drilling distance B: Distance from centre of MINIFIX to front edge 24 or 34 mm
(plastic housing Þ12 connecting bolt)

, Konstruktion

2

Thieát bò lieân keát: Ñöôøng kính Þ 12 mm
Beà daøy goã: 12 mm
Khoaûng caùch A: Khoaûng caùch töø taâm cuûa oác lieân keát ñeán caïnh treân cuûa thieát
bò lieân keát
Chieàu saâu loã khoan: 9.5 - 12.0+0.2 mm
Ñöôøng kính thaân oác Þ: 7 hoaëc 8 mm tuøy vaøo oác lieân keát
Khoaûng caùch B: Khoaûng caùch töø truïc cuûa MINIFIX tôùi caïnh tröôùc laø 24 hoaëc
34 mm (voû nhöïa ñöôøng kính Þ12+0.5 mm) tuøy vaøo oác lieân keát.

A Bolt hole
Loã oác

A

B Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan
C

B D

E

C Dimension A
Khoaûng caùch A
D Wood thickness
Beà daøy goã
E Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Connector housing without rim, for wood thickness of 12 mm
Thieát bò lieân keát khoâng vaønh, cho goã daøy 12 mm

Material: Zinc alloy
+0.2
Drilling depth: 10.2 mm
Drive: PZ2 cross slot, off-centre
For all connecting bolts
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Chieàu saâu loã khoan: 10,2+0.2 mm
Söû duïng vít pake PZ2, leäch taâm
Duøng cho taát caû caùc oác lieân keát
Dim. A
Khoaûng caùch A

Bright
Boùng

Nickel coloured Nickel plated
Maøu Niken
Maï Niken

Black
Maøu ñen

6.0 mm

262.17.020

262.17.720

262.17.318

262.17.620

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Dimension A
Khoaûng caùch A

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MINIFIX 15 Connector housing
Lieân keát MINIFIX 15
Verbindungstechnik, Boden- und TablarträgerKorpusverbinderVerbindergehäuse Minifix 15Preise · Verfügbarkeit · BestellungPlanung , Konstruktion

Connector housing: Þ 15 mm
Dimension A: Distance from centre of bolt hole top edge of
connector housing
Drilling depth: 9.5 - 22.5 mm
Bolt hole Þ: 5, 7 or 8 mm depending on choice of connecting bolt
Drilling distance B: Distance from centre of MINIFIX to front edge
24 or 34 mm depending on choice of connecting bolt
Thieát bò lieân keát: Ñöôøng kính 15 mm
Khoaûng caùch A: Khoaûng caùch töø taâm cuûa oác lieân keát ñeán caïnh treân
cuûa thieát bò lieân keát
Chieàu saâu loã khoan: 9.5 - 22.5 mm
Ñöôøng kính thaân oác: 5, 7 hoaëc 8 mm tuøy vaøo oác lieân keát
Khoaûng caùch B: Khoaûng caùch töø truïc cuûa MINIFIX tôùi caïnh tröôùc
laø 24 hoaëc 34 mm tuøy vaøo oác lieân keát.

A Bolt hole
Loã oác
A

B Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

C

B D

C Dimension A
Khoaûng caùch A
D Wood thickness
Beà daøy goã

E

E Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Connector housing without rim, for wood thickness of 16mm
Thieát bò lieân keát khoâng vaønh, cho goã daøy 16mm
Material: Zinc alloy
Drive: PZ2, PZ3 cross slot, flat blade or SW4 hexagon
For all connecting bolts

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Söû duïng vít pake PZ2, PZ3, vít ñaàu baèng hoaëc vít luïc giaùc SW4
Duøng cho taát caû caùc oác lieân keát

For wood thickness
Beà daøy goã

Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Bright
Boùng

Nickel coloured Black
Maøu Niken
Maøu ñen

Nickel plated
Maï Niken

Min. 16 mm

8.0 mm

12.5+0.5 mm

262.26.073

262.26.173

262.26.573

262.26.373

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2.000 caùi.

Connector housing without rim, for wood thickness of 16mm
Thieát bò lieân keát khoâng vaønh, cho goã daøy 16mm
• Material: Zinc alloy
• Drive: PZ2, PZ3 cross slot, flat blade or SW4 hexagon
• For all connecting bolts
• Häfele branded on the top of the housing

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

• Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
• Söû duïng vít pake PZ2, PZ3, vít ñaàu baèng hoaëc vít luïc giaùc SW4
• Duøng cho taát caû caùc oác lieân keát
• Nhaõn hieäu Häfele noåi treân beà maët saûn phaåm

For wood thickness
Beà daøy goã

Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Bright
Boùng

Nickel coloured Black
Maøu Niken
Maøu ñen

Nickel plated
Maï Niken

Min. 16 mm

8.0 mm

12.5+0.5 mm

262.26.093

262.26.193

262.26.593

262.26.393

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2.000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MINIFIX 15 Connector housing
Lieân keát MINIFIX 15
Connector housing without rim, for wood thickness of 23, 26 or 29 mm
Thieát bò lieân keát khoâng vaønh, cho goã daøy 23, 26 hoaëc 29 mm
Material: Zinc alloy
Drive: PZ2, PZ3 cross slot, flat blade or hexagon SW4
For all connecting bolts

2
Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Söû duïng vít pake PZ2, PZ3, vít ñaàu baèng hoaëc vít luïc giaùc SW4
Duøng cho taát caû caùc oác lieân keát

For wood thickness
Beà daøy goã

Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Bright
Boùng

Nickel coloured Black
Maøu Niken
Maøu ñen

Nickel plated
Maï Niken

Min. 23 mm
Min. 26 mm
Min. 29 mm

11.5 mm
13.0 mm
14.5 mm

16.5+0.5 mm
18.5+0.5 mm
19.5+0.5 mm

262.26.264
262.26.270
262.26.291

262.26.766
262.26.770
262.26.793

262.26.666
262.26.670
262.26.693

262.26.862
262.26.870
262.26.899

Packing: 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1.000 hoaëc 5.000 caùi.

Cover cap
Naép ñaäy

Wood thickness 12,13 and 15 mm
Cho goã daøy 12,13 vaø 15 mm

Brown
Maøu naâu

Pine
Maøu goã thoâng

Grey
Maøu xaùm

Black
Maøu ñen

White
Maøu traéng

12, 13, 15 mm
16 - 29 mm

262.24.162
262.24.153

262.24.064
262.24.055

262.24.564

262.24.368

262.24.550

262.24.359

262.24.760
262.24.751

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5.000 caùi.

Information
Other colours are available on request.
Thoâng tin
Nhöõng maøu khaùc coù saün theo yeâu caàu.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For wood thickness
Beà daøy goã

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Wood thickness 15,16,18,19,23,26 or 29 mm
Cho goã daøy 5,16,18,19,23,26 hoaëc 29 mm

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MINIFIX STANDARD S100 Connecting bolts
OÁc lieân keát MINIFIX STANDARD S100
For drilled hole Þ 5 mm and bolt head Þ 5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 5 mm vaø ñaàu oác 5 mm

2

Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: Flat blade
Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít ñaàu baèng
Information
This connecting bolt requires a bolt hole with a diameter of 8 mm.
Thoâng tin
Loaïi oác lieân keát naøy yeâu caàu loã oác lieân keát vôùi ñöôøng kính 8 mm.

Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

9.0 mm
10.5 mm

24 mm

262.06.913
262.06.922

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 5 mm
L

Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: Flat blade
Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít ñaàu baèng
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L
12 mm

Drilling distance B
Khoaûng caùch B
34

Galvanized
Maï keõm
262.28.188

Packing: 100 or 1000 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi

For drilled hole Þ 5 mm and bolt head Þ 7 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 5 mm vaø ñaàu oác 7 mm
Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot or flat blade

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L
8 mm

11 mm
15 mm

For drilled hole Þ 7 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 7 mm

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

24 mm
34 mm

262.27.920
262.28.920
262.27.921

24 mm
34 mm
34 mm
24 mm
34 mm

262.28.928
262.28.571
262.27.832
262.28.839

Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot or flat blade
Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L
11 mm

Drilling distance B
Khoaûng caùch B
34 mm
24 mm

Galvanized
Maï keõm
262.28.309
262.27.309

Packing: 2000 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2000 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MINIFIX STANDARD S100 Connecting bolts
OÁc lieân keát MINIFIX STANDARD S100
With M6 thread and bold head Þ 7 mm
Vôùi ñöôøng raêng M6 vaø ñaàu oác Þ 7 mm
Material: Steel
Thread: M6
Drive: PZ2 cross slot or flat blade

2

Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: M6
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

7.5 mm

24 mm
34 mm

262.27.592
262.28.599

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

MINIFIX STANDARD S200 Connecting bolts
OÁc lieân keát MINIFIX STANDARD S200
For drilled hole Þ 5 mm and bolt head Þ 6.5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 5 mm vaø ñaàu oác 6.5 mm
Material: Steel, plastic sleeve
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

8.5 mm

24 mm
34 mm
24 mm
34 mm

262.27.689
262.28.689
262.27.679
262.28.679

11 mm
Packing: 2, 000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.000 caùi.
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Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: Theùp, voû ngoaøi baèng nhöïa
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MINIFIX INDUSTRY M100 Connecting bolts
OÁc lieân keát MINIFIX INDUSTRY M100
For drilled hole Þ 5 mm and bolt head Þ 6.5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 5 mm vaø ñaàu oác 6.5 mm

L

2

Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot
Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

8.5 mm

24 mm
34 mm

262.27.615
262.28.615

Packing: 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.000 caùi.

MINIFIX INDUSTRY M200 Connecting bolts
OÁc lieân keát MINIFIX INDUSTRY M200
For drilled hole Þ 5 mm and bolt head Þ 7 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính 5 mm vaø ñaàu oác 7 mm
Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

11 mm

24 mm
34 mm

262.27.627
262.28.624

Packing: 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.000 caùi.

With M6 thread and bolt head Þ 7 mm
Vôùi ñöôøng ren M6 vaø ñaàu oác Þ 7 mm
Material: Steel
Thread: M6
Drive: PZ2 cross slot
Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

7.5 mm

24 mm
34 mm

262.27.645
262.28.642

Packing: 1,000 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1.000 hoaëc 2.000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Accessories for connecting bolts for drilled hole Þ 5 mm or with M6 thread
Phuï kieän cho oác lieân keát vôùi loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm hoaëc vôùi ñöôøng ren M6
Spreading dowels in dowel magazine, for drilled hole Þ 5 mm
Taéc keâ xoøe trong boä taéc keâ, cho loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm

2

For drill hole Þ 5 mm
Loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

5 mm

Nylon

042.98.051

Packing: 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1.000 hoaëc 5.000 caùi.

Dowels for M6 thread
Taéc keâ cho ñöôøng raêng M6
M6 Spreading dowel
Taéc keâ xoøe M6
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Material
Chaát lieäu

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

Brass
Maøu ñoàng

9 mm
12 mm

039.00.267
039.00.061

8 mm

Nylon

11 mm

039.33.462

10 mm

Nylon

9 mm
11 mm
12 mm

039.33.364
039.33.266
039.32.050

13 mm

039.34.067

M6 spreading dowel
Taéc keâ xoøe M6
M6 Glue-in dowel
Taéc keâ gaén M6

8 mm
M6 glue-in dowel
Taéc keâ gaén M6

For drill hole Þ 8 or 10 mm
Loã khoan ñöôøng kính Þ 8 hoaëc 10 mm

M6 Glue-in dowel magazine
Boä taéc keâ gaén M6
For drill hole Þ 10 mm
Loã khoan ñöôøng kính Þ 10 mm

10 mm special thread Nylon
M6 glue-in dowel magazine
Boä taéc keâ gaén M6
10 mm

Nylon
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Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
For drilled hole Þ 8 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 8 mm
Material: Steel
For plastic housing not usable
Chaát lieäu: Theùp
Khoâng söû duïng ñöôïc cho caùc thieát bò nhöïa

2

Panel thickness W Drilling distance B
Beà daøy goã W
Khoaûng caùch B

Nickel plated Brown
Maï Niken
Maøu naâu

16 mm

262.27.755
262.28.755
262.27.765
262.28.765

19 mm

24 mm
34 mm
24 mm
34 mm

262.28.165

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

MINIFIX Double bolt
Thaân oác lieân keát 2 ñaàu
For drilled hole Þ 7 mm, with rim
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 7 mm, coù voû boïc
Area of application: For edge-to-edge joints
Material: Steel
Nôi laép ñaët: Duøng ñeå noái hai caïnh vaùn
Chaát lieäu: Theùp

Installation
Caùch laép ñaët

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

34 mm

262.28.786

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

For drilled hole Þ 8 mm, with snap ring
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 8 mm, coù voøng
Area of application: For double-sided installation•
Material: Steel
Nôi laép ñaët: Duøng ñeå laép ñaët hai maët
Chaát lieäu: Theùp

Installation
Caùch laép ñaët

Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

16 mm

24 mm
34 mm
24 mm
34 mm

262.27.805
262.28.802
262.27.814
262.28.811

19 mm

Packing: 100 or 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 250 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MINIFIX GV Mitre-joint connector
Moäng lieân keát MINIFIX GV
Mitre angle - Goùc moäng
Drilling depth - Chieàu saâu loã khoan

2

Wood thickness
Beà daøy goã
Bolt hole
Loã oác
Distance
Khoaûng caùch B

Note
The distance in the table apply to mitre-joint
connectors with drilling distance of B 44 mm.
For drilling distance B 24, 20 mm must be
deducted from the specified dimensions.
Please use connector housings without rim.
Löu yù
Khoaûng caùch trong baûng chæ aùp duïng cho
moäng lieân keát vôùi loã khoan B 44 mm.
Cho loã khoan B 24 vaø 20 mm phaûi tröø ñi
nhöõng khoaûng caùch ñaëc bieät.
Neân söû duïng phuï kieän lieân keát khoâng vaønh

Mitre cut
Kieåu caét
moäng
20°
22.5°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
65°
67.5°
70°
75°
80°
85°
90°

Wood thickness mm
Beà daøy goã mm
12

13

16

17

19

20

22

23

26

29

32

34

60.5
58.5
56.9
54.4
52.6
51.2
50.0
49.0
48.2
47.5
46.8
46.5
46.2
45.6
45.0
44.5
44.0

61.9
59.7
57.9
55.3
53.5
51.7
50.5
49.5
48.6
47.8
47.0
46.7
46.4
45.7
45.1
44.6
44.0

66.0
63.3
61.2
57.9
55.4
53.5
52.0
50.7
49.6
48.6
47.7
47.3
46.9
46.1
45.4
44.7
44.0

67.4
64.5
62.2
58.7
56.1
54.1
52.5
51.1
50.0
48.9
48.0
47.5
47.1
46.2
45.5
44.7
44.0

70.1
66.9
64.4
60.5
57.6
55.3
53.5
52.0
50.7
49.5
48.4
47.9
47.5
46.5
45.7
44.8
44.0

71.5
68.1
65.4
61.3
58.3
55.9
54.0
52.4
51.0
49.8
48.7
48.1
47.6
46.7
45.8
44.9
44.0

74.2
70.6
67.6
63.1
59.7
57.1
55.0
53.2
51.7
50.4
49.1
48.6
48.0
46.9
45.9
44.0
44.0

75.6
71.8
68.7
63.9
60.4
57.7
55.5
53.6
52.1
50.6
49.4
48.8
48.2
47.1
46.0
45.0
44.0

79.7
75.4
71.8
66.5
62.6
59.5
57.0
54.9
53.1
51.5
50.1
49.4
48.8
47.5
46.3
45.2
44.0

83.9
79.0
75.1
69.1
64.7
61.3
58.5
56.2
54.2
52.4
50.8
50.0
49.3
47.9
46.6
45.3
44.0

88.0
82.6
78.3
71.7
66.9
63.1
60.0
57.4
55.2
53.2
51.5
50.6
49.8
48.3
46.8
45.4
44.0

80.5
73.5
68.3
64.3
61.0
58.3
56.0
53.8
51.9
51.1
50.2
48.6
47.0
45.5
44.0

Inset distances for drilling distance B 44mm in mm
Khoaûng caùch laép (mm) cho khoaûng caùch khoan B 44 mm

For one-sided installation with drilled hole Þ 7 mm
Cho laép ñaët moät phía vôùi loã khoan ñöôøng kính Þ 7 mm
With nylon dowel with fir tree foot
Vôùi taéc keâ nhöïa coù chaân hình thoâng

0

0

Area of application: For mitre cuts of 30 to 90
Material: Steel
0

0

Drilling distance B Drilled hole
Khoaûng caùch B
Loã khoan

11 mm

24 mm
44 mm
44 mm

Galvanized
Maï keõm

Sleeve 8 mm 262.12.822
Sleeve 8 mm 262.12.804
Sleeve 10 mm 262.12.813

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

With M6 thread
Vôùi ñöôøng ren M6
0

0

Area of application: For mitre cuts of 20 to 90
Material: Steel
0

Nôi laép ñaët: Cho kieåu caét moäng 20 ñeán 90
Chaát lieäu: Theùp

0

Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

7.5 mm

24 mm
44 mm

262.12.840
262.12.984

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.
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Thread lenght L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Nôi laép ñaët: Cho kieåu caét moäng 30 ñeán 90
Chaát lieäu: Theùp

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
For double-side installation with drilled hole Þ 7 mm
Cho laép ñaët hai maët vôùi loã khoan ñöôøng kính Þ 7 mm
Double bolt with joint
Choát hai ñaàu coù khôùp
o

o

Area of application: For mitre cuts of 20 to 90
Material: Steel
o

Nôi laép ñaët: Cho kieåu caét moäng 20 ñeán 90
Chaát lieäu: Theùp

2

o

Drilling distance B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

24 mm
44 mm

262.12.859
262.12.939

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MAXIFIX 35 Carcase Connectors
Lieân keát khung MAXIFIX 35
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

2

Wood thickness
Beà daøy goã

Dim. A
Khoaûng caùch A
Bolt hole
Loã oác

The MAXIFIX 35 carcase connector is particularly suitable for connections that are permanently subjected to high loads such as
connections in carcases and beds, counters and face-frame furniture. Can be used for wood thicknesses of 19 mm and above. The
MAXIFIX 35 carcase connector is particularly suitable for mass manufacture in the furniture industry.
Lieân keát khung MAXIFIX 35 ñaëc bieät thích hôïp cho caùc lieân keát phaûi chòu taûi thöôøng xuyeân nhö lieân keát keä vaø giöôøng, quaày vaø khung
ngoaøi cuûa ñoà ñaïc. Coù theå ñöôïc söû duïng cho goã daøy 19 mm vaø ôû treân. Lieân keát khung MAXIFIX 35 ñaëc bieät thích hôïp cho vieäc saûn xuaát
haøng loaït trong ngaønh coâng nghieäp noäi thaát.

MAXIFIX 35 Connector housing
Lieân keát MAXIFIX 35
Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Dimension A: 9.5 mm
Drilling depth 15.5 mm
Material: Zinc alloy
Khoaûng caùch A: 9,5 mm
Chieàu saâu loã khoan: 15,5 mm
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
For wood thickness Bright
Beà daøy goã
Boùng

Nickel plated Nickel coloured
Maï Niken
Maøu Niken

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Min. 19 mm
262.87.013 262.87.713
SW6 hexagon socket
Vít luïc giaùc SW6

262.87.613

Min. 19 mm

262.87.603

262.87.003 262.87.703

Packing: 100 or 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 250 caùi.

Nhöïa
Type A

Colour
Maøu saéc

Type A
Loaïi A

Type B
Loaïi B

262.86.190

262.87.190

Ñen

262.86.390

262.87.390

Traéng

262.86.790

262.87.790

Naâu

Type B
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Dimension A
Khoaûng caùch A

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

PZ3 cross slot
Vít pake PZ3

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MAXIFIX S35 Connecting bolt
OÁc lieân keát MAXIFIX S35
For drilling hole Þ 5 mm
Cho ñöôøng kính loã khoan Þ 5 mm
Area of application: For MAXIFIX 35•
Material: Steel
Thread: Special thread

2

Khu vöïc laép ñaët: Cho MAXIFIX 35
Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät

Thread length L
Drilling dimensions
Chieàu daøi ñöôøng ren L Khoaûng caùch khoan

Bolt length BL
Galvanized
Chieàu daøi oác (BL) Maï keõm

16 mm

28.5 mm
48.5 mm

35 mm
55 mm

262.87.931
262.87.932

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

With M6 or M8 thread
Vôùi ñöôøng ren M6 hoaëc M8
Area of application: For MAXIFIX 35•
Material: Steel
Thread length L: 9.5 mm
Khu vöïc laép ñaët: Cho MAXIFIX 35
Chaát lieäu: Theùp
Chieàu daøi ñöôøng ren: 9,5 mm
Thread
Ren oác

Thread
Ren oác

Drilling dimensions
Khoaûng caùch khoan

Bolt length BL
Galvanized
Chieàu daøi oác (BL) Maï keõm

M6

35 mm
55 mm
35 mm
55 mm

28.5 mm
48.5 mm
28.5 mm
48.5 mm

M8

262.87.901
262.87.902
262.87.911
262.87.912

Screw-in dowel
Choát vaën vít
Inside-thread For drill hole Þ Length L
Chieàu daøi L
Ren trong
Loã khoan

Yellow chromatized
Maï nhoâm vaøng

M6

8 mm

M8

10 mm

030.10.564
030.10.565
030.10.584
030.10.585

15 mm
17 mm
15 mm
17 mm

Packing: 100, 2,000, 2,500 or 3,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 2.000, 2.500 hoaëc 3.000 caùi.

Cross dowel
Choát ngang
Drive: Flat blade
Söû duïng vít ñaàu baèng
Ø12

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

12

Inside-thread
Ren trong

Dimensions L
Khoaûng caùch L

Galvanized
Maï keõm

M6
M8

20 mm

264.83.921
264.83.920

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
MAXIFIX 35 Capped bolt
OÁc coù naép MAXIFIX 35

Material: Steel
Installation: For single-sided mounting, plug in through drilled hole
9 mm without tools
Chaát lieäu: Theùp
Caùch laép ñaët: Cho khung moät maët, caém xuyeân qua loã khoan 9 mm
maø khoâng caàn duïng cuï

2

Panel thickness W Bolt length BL
Brown
Beà daøy vaùn W
Chieàu daøi oác BL Maøu naâu

Nickel plated
Maï Niken

19 mm

262.87.781

46.5 mm

262.87.181

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

MAXIFIX 35 Double-ended bolt
OÁc hai ñaàu MAXIFIX 35
Material: Steel
Installation: For double-sided mounting, plug in through drilled hole
9 mm without tools
Chaát lieäu: Theùp
Caùch laép ñaët: Cho khung moät maët, caém xuyeân qua loã khoan 9 mm maø
khoâng caàn duïng cuï
Dimension B
Khoaûng caùch B

Bolt length BL
Chieàu daøi oác BL

Galvanized
Maï keõm

2 x 35 mm

56 mm

262.87.921

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Wood thickness
Beà daøy goã

Mitre cut
Kieåu caét moäng

Distance
Drilling depth
Khoaûng caùch Chieàu saâu loã khoan

19 mm

22.5º
30º
45º
60º
67.5º
90º
30º
45º
60º
67.5º
90º
30º
45º
60º
67.5º
90º
45º
60º
67.5º
90º

73.5 mm
67 mm
60 mm
56 mm
54.5 mm
50.5 mm
75.6 mm
65.0 mm
59.0 mm
56.5 mm
50.5 mm
78.2 mm
66.2 mm
59.7 mm
57.1 mm
50.5 mm
75.5 mm
65 mm
61 mm
50.5 mm

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Mitre angle
Goùc giöõa

29 mm

Wood thickness
Beà daøy goã
Distance
Khoaûng caùch

Bolt hole
Loã oác

32 mm

50 mm

o

15.5+0.5 mm

20.5+0.5 mm

22.0+0.5 mm

31.0+0.5 mm

o

Area of application: For mitre cuts of 90 - 180
Material: Steel

Khu vöïc laép ñaët: Cho kieåu caét moäng töø 90o ñeán 180o
Chaát lieäu: Theùp
Dimension B
Khoaûng caùch B

Galvanized
Maï keõm

2 x 44 mm

262.87.951

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

FF

2.22

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For double-sided installation
Cho laép ñaët hai maët

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

MAXIFIX GV Mitre-joint connector
Moäng lieân keát MAXIFIX GV

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
CONFA 35 Universal connector
Lieân keát ña chieàu CONFA 35
Housing
Voû boïc

Area of application: Flush connector, for connections that are
extremely strong and can bear heavy loads.
Material: Zinc alloy
Toleranz are compensated for by long tightening distance•
Tightening with hexagon socket size 6
Khu vöïc laép ñaët: Lieân keát baèng maët, cho caùc lieân keát cöïc chaéc
vaø coù theå chòu taûi naëng.
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Caùc sai soá ñöôïc buø vaøo khoaûng caùch sieát
Sieát baèng vít luïc giaùc côõ 6
For wood thickness
Beà daøy goã

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

24 mm

35 mm

262.69.009

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Connecting bolt M8 thread
OÁc lieân keát ñöôøng ren M8

Material: Steel
Chaát lieäu: Theùp
For wood thickness
Beà daøy goã

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

24 mm

35 mm

262.69.045

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

2.23

2

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
RAFIX 20 and 30 Carcase and Shelf Connectors
Lieân keát khung vaø keä RAFIX 20 vaø 30
The RAFIX 20 and 30 carcase and shelf connectors have
zinc alloy tightening elements that use the centric sphere
principle.

2

This has the following benefits:•
 Secure tightening, even after repeated slackening and
re-tightening•
 No displacement of side panels, because bolts are
centrally guided.•
 Tolerances are compensated for by long tightening
distance
 Comfortable tightening with drive tool in 25o position
 All drilling operations take place on a flat surface

Lieân keát khung vaø keä RAFIX 20 vaø 30 coù vít sieát hôïp kim keõm söû
duïng loõi hình caàu.
Neân coù nhöõng öu ñieåm sau:
Sieát an toaøn, thaäm chí sau khi nôùi loûng vaø sieát laïi nhieàu laàn.
Hai maët vaùn khoâng theå dòch chuyeån vì caùc oác ñaõ ñöôïc giöõ ôû
giöõa.
Caùc sai soá buø cho khoaûng caùch sieát
o
Tieän lôïi ñeå sieát baèng duïng cuï vít ôû vò trí 25
Taát caû caùc quaù trình khoan ñeàu ôû moät beà maët moûng.

Connector housing
Voû lieân keát
RAFIX 20

RAFIX 20 Tab

The RAFIX -Tab shelf connector with identical design
and the same drilling distance is an addition to the
productrange for fitting shelves. The connector housing
is pressed into the shelf and pushed onto a Rafix 7 mm
dia. connecting bolt.
Ñaàu ñôõ keä RAFIX vôùi thieát keá ñoàng nhaát vaø khoaûng caùch
khoan nhö nhau laø moät söï boå sung cho doøng saûn phaåm
raùp keä. Voû lieân keát ñöôïc aán vaøo keä vaø ñaåy vaøo RAFIX
coù ñöôøng kính oác lieân keát laø 7 mm

RAFIX 30

Lieân keát khung vaø keä RAFIX 30 ñaõ ñöôïc phaùt trieån ñaëc
bieät cho vieäc saûn xuaát haøng loaït trong ngaønh coâng
nghieäp noäi thaát. Noù coù ñöôøng kính loã khoan 30 mm vaø vì
theá thích hôïp cho boä rung vaø khuoân eùp cuûa duïng cuï laép
raùp töï ñoäng hieän ñaïi. OÁc sieát hôïp kim keõmcoù khoaûng
caùch sieát 2,5 mm vôùi goùc quay 190o cho pheùp buø vaøo
caùc sai soá.
Installation
Caùch laép ñaët
There are two versions of the RAFIX-SE and RAFIX-SH connector housings for holding connecting bolts:
Coù hai kieåu voû lieân keát RAFIX-SE vaø RAFIX-SH cho caùc oác lieân keát:

Without ridge:
The horizontal panel can
be inserted from the
front or from above.
Khoâng vaønh:
Vaùn ngang coù theå ñöôïc
laép töø phía tröôùc hoaëc
töø beân treân.
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With ridge:
The horizontal panel are
insertedfrom above; the
cabinet elements are
pre-assemble
Coù vaønh:
Vaùn ngang ñöôïc laép töø
beân treân, caùc phaàn khaùc
cuûa tuû ñöôïc laép saün.

The special design of the tightening element make
it accessible from above. The connectors can
the-refore be concealed (e.g. for bottom panels)
and tightened through a Þ 10 mm through hole. The
through hole is then covered using a trim cap.
Thieát keá ñaëc bieät cuûa oác sieát laøm cho noù coù theå söû
duïng ñöôïc töø beân treân. Vì vaäy caùc lieân keát ñöôïc giaáu
beân trong ( nhö maët döôùi cuûa vaùn ) vaø sieát xuyeân qua
loã 10 mm. Khi ñoù duøng naép ñaäy ñeå che loã xuyeân.

Comfortable tightening with screw driver
o
in 25 position
o
Deã daøng sieát baèng vít ôû vò trí 25

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

The RAFIX 30 carcase and shelf connector was
specially developed for mass production in the furniture
industry. It has a drilling hole diameter of 30 mm and is
therefore suitable for the vibrators and press-in
matrixes of modern automatic assembly equipment. Its
zinc alloy tightening element covers the 2.5 mm
tightening distance with a 190o turn and allows
tolerances to be compensated for.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

RAFIX 20 with dowel stud
RAFIX 20 vôùi choát taùn

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
RAFIX 20 Connector housing, without pin
Lieân keát RAFIX 20 khoâng choát
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Wood thickness
Beà daøy goã

2

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Drilling depth contingent on
wood thickness and used
connector housing
Chieàu saâu loã khoan phuï thuoäc
vaøo beà daøy goã vaø lieân keát ñöôïc
söû duïng

With and without ridge
Coù vaø khoâng coù choùp

With and without ridge
Coù vaø khoâng coù choùp
Dimension A: Distance between centre of bolt hole and top edge,
corresponds to half of the wood thickness

Khoaûng caùch A: Khoaûng caùch giöõa taâm cuûa oác lieân keát vaø
caïnh treân, töông öùng vôùi phaân nöûa beà daøy goã

Drilling depth: Depends on wood thickness and type of connector
housing that used.

Chieàu saâu loã khoan: Tuøy vaøo beà daøy goã vaø loaïi lieân keát
ñöôïc söû duïng.

Material: Zinc alloy
Drive: PZ2 cross slot
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

For wood thickness
Beà daøy goã

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Söû duïng vít pake PZ2

Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Brown
Maøu naâu

Nickel plated
Maï Niken

16 mm
19 mm
Without ridge
Khoâng choùp

8.0 mm
9.5 mm

12.7+0.2 mm
14.2+0.2 mm

–
263.15.105

263.15.703
263.15.705

16 mm
19 mm

8.0 mm
9.5 mm

12.7+0.2 mm
14.2+0.2 mm

263.11.103
263.11.105

263.11.703
263.11.705

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

With ridge
Coù choùp

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Material: Plastic
Drive: Cross slot PZ2
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

For wood thickness Dimension A
Beà daøy goã
Khoaûng caùch A

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Söû duïng vít pake PZ2

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Beige
Maøu Be

8.0 mm
9.5 mm

12.7+0.2 mm
14.2+0.2 mm

8.0 mm
9.5 mm

12.7+0.2 mm
14.2+0.2 mm

Brown
Maøu naâu

Black
Maøu ñen

White
Maøu traéng

White aluminium
Nhoâm traéng

263.14.403 263.14.103
263.14.405 263.14.105

–
–

263.14.703 263.14.203
263.14.705 263.14.205

263.10.403 263.10.103
263.10.405 263.10.105

263.10.303
263.10.305

263.10.703 263.10.203
263.10.705 263.10.205

With ridge
Coù choùp
16 mm
19 mm
Without ridge
Khoâng choùp
16 mm
19 mm

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
RAFIX Tab 20 Connector
Lieân keát RAFIX Tab 20

2

Wood thickness
Beà daøy goã

Wood thickness
Beà daøy goã

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Dimension A: Distance between centre of bolt hole
and top edge, corresponds to half of the wood
thickness.
Khoaûng caùch A: Khoaûng caùch giöõa taâm cuûa oác lieân
keát vaø caïnh treân, töông öùng vôùi phaân nöûa beà daøy goã.

With and without ridge
Coù vaø khoâng coù choùp

Flush mounted
Laép baèng maët

Function•
The connector housing is pressed into the shelf and pushed onto a RAFIX 7 mm diameter connecting bolt.
The tapered surfaces of the connector housing ensure that the connecting bolt is extremely tight.
The catch prevents the shelf from “moving” upwards away from the connecting bolt.
For shelves and support panels the drop-down shelves can be fastened using RAFIX-TAB alone.
RAFIX carcase connectors can also be inserted into the shelves of tall cabinets to prevent the side panels from “bulging out”.
Chöùc naêng
Lieân keát ñöôïc aán vaøo keä vaø ñaåy vaøo RAFIX coù oác lieân keát ñöôøng kính 7 mm.
Lieân keát daïng caùi neâm ñaûm baûo oác lieân keát cöïc kyø chaéc.
Choát ngaên cho keä khoâng di chuyeån khoûi oác lieân keát.
Ñoái vôùi caùc keä vaø baùs ñôõ vaùn, coù theå chæ duøng RAFIX-TAB ñeå gaén caùc keä drop-down.
Lieân keát khung RAFIX cuõng coù theå ñöôïc söû duïng cho keä cuûa caùc tuû cao ñeå ngaên khoâng cho maët vaùn phoàng ra.

With ridge
Coù vaønh

Black
Maøu ñen

White
Maøu traéng

White aluminium
Nhoâm traéng

16 mm

263.09.339

263.09.731

263.09.230

8 mm

12.7 mm

263.09.437

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Flush mounted
Laép baèng maët
Material: Plastic
Version: With countersunk rim for flush fitting
No protruding parts due to the countersunk rim in the connector
housing
Shelves can be stacked without intermediate layers

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Chaát lieäu: Nhöïa
Phieân baûn: Coù vaønh loe mieäng ñeå laép baèng maët.
Khoâng coù nhöõng phaàn nhoâ ra nhôø vaønh loe mieäng cuûa lieân keát
Caùc keä coù theå ñöôïc xeáp maø khoâng caàn nhöõng lôùp ôû giöõa

For wood thickness Dimension A
Drilling depth
Brown
Beà daøy goã
Khoaûng caùch A Chieàu saâu loã khoan Maøu naâu

Black
Maøu ñen

White
Nhoâm traéng

16 mm

263.07.330

263.07.730

8 mm

12.7 mm

263.07.430

Packing: 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1000 hoaëc 5000 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For wood thickness Dimension A
Drilling depth
Brown
Beà daøy goã
Khoaûng caùch A Chieàu saâu loã khoan Maøu naâu

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Plastic
Chaát lieäu: Nhöïa

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
RAFIX STANDARD S20 Connecting bolts
OÁc lieân keát RAFIX STANDARD S20
For drilled hole Þ 3 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 3 mm
Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot and flat blade

2

Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng

Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

11 mm

263.20.810

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Glue-in dowel magazine, for drilled hole Þ 5 mm
Boä taéc keâ gaén, cho loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

5 mm

Nylon
Nhựa

042.98.051

Packing: 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1000 hoaëc 5000 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm
Material: Steel
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot and flat blade

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: Theùp
Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng

Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

11 mm
15 mm

263.20.847
263.20.856

Packing: 100, 1,000 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 2000 caùi.

With M4 thread
Vôùi ñöôøng ren M4
Material: Steel
Drive: PZ2 cross slot and flat blade
Chaát lieäu: Theùp
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng

Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

7.5 mm

263.21.817

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Dowels for M4 thread
Taéc keâ cho ñöôøng ren M4
M4 Spreading dowel
Taéc keâ xoøe M4

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Material
Chaát lieäu

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

M4 Spreading dowel
Taéc keâ xoøe M4

2
M4 Glue-in dowel
Taéc keâ gaén M4

5 mm
M4 Glue-in dowel
Taéc keâ gaén M4

Brass - Ñoàng

8 mm

Nylon

10 mm

Nylon

8 mm

051.45.004

8 mm
10 mm
11 mm
13 mm

039.33.140
039.33.042
039.33.239
039.33.033

Packing: 100, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 5000 caùi.

Threaded sleeve
OÁng lieân keát

Area of application: For double-sided installation
Material: Steel
Nôi laép ñaët: Laép ñaët hai maët
Chaát lieäu: Theùp

Installation
Caùch laép ñaët
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Length L
Chieàu daøi L

Galvanized
Maï keõm

5 mm

15 mm
18 mm
22 mm

267.00.911
267.00.912
267.00.913

Packing: 100, 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 caùi.

End screw
OÁc taùn

Length L
Chieàu daøi L

Nickel plated
Maï Niken

Brown
Maøu naâu

8 mm
10 mm

020.92.711
020.92.720

–
020.92.122

Packing: 100, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 5000 caùi.

With M6 thread
Vôùi ñöôøng ren M6
Material: Steel
Drive: Cross slot PZ2 and flat blade
Chaát lieäu: Theùp
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

7.5 mm

263.21.826

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.
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Installation
Caùch laép ñaët

Nôi laép ñaët: Thích hôïp ñeå laøm naép oáng lieân keát
Chaát lieäu: Theùp

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Area of application: Suitable as capped bolt with sleeve
Material: Steel

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Dowels for M6 thread
Taéc keâ cho ñöôøng raêng M6
M6 Spreading dowel
Taéc keâ xoøe M6
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Material
Chaát lieäu

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

Brass
Maøu ñoàng

9 mm
12 mm

039.00.267
039.00.061

8 mm

Nylon

11 mm

039.33.462

10 mm

Nylon

9 mm
11 mm
12 mm

039.33.364
039.33.266
039.32.050

13 mm

039.34.067

M6 spreading dowel
Taéc keâ xoøe M6

M6 Glue-in dowel
Taéc keâ gaén M6

8 mm

For drill hole Þ 8 or 10 mm
Loã khoan ñöôøng kính Þ 8 hoaëc 10 mm

M6 Glue-in dowel magazine
Boä taéc keâ gaén M6
For drill hole Þ 10 mm
Loã khoan ñöôøng kính Þ 10 mm

M6 glue-in dowel
Taéc keâ gaén M6

10 mm special thread Nylon
M6 glue-in dowel magazine
Boä taéc keâ gaén M6
10 mm

Nylon

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

With M6 thread
Vôùi ñöôøng ren M6

Material: Steel
Drive: PZ2 cross slot and flat blade
Chaát lieäu: Theùp
Söû duïng vít pake PZ2 hoaëc vít ñaàu baèng
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

12 mm

263.21.821

Packing: 1,200 or 5,400 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1200 hoaëc 5400 caùi.

M6 Glue-in dowel magazine
Boä taéc keâ gaén M6
For drilled hole Þ 10 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 10 mm

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Material
Chaát lieäu

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

13 mm

039.35.064

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

M6 Glue-in dowel magazine
Boä taéc keâ gaén M6
10 mm

Nylon

Packing: 1,200 or 5,400 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1200 hoaëc 5400 caùi.

RAFIX INDUSTRY M20 connecting bolts for drilled hole Þ 5 mm
OÁc lieân keát RAFIX INDUSTRY M20 cho loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm
Thread: Special thread
Drive: PZ2 cross slot

Ren oác: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Söû duïng vít pake PZ2
Material: Zinc alloy
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

7.5 mm

263.20.131

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.

Material: Steel
Chaát lieäu: Theùp•
Thread length L
Chieàu daøi ñöôøng ren L

Galvanized
Maï keõm

12 mm

263.20.981

Packing: 100, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 5000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

2.29

2

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Trim cap
Naép trang trí
Area of application: For covering the Þ 10 mm through hole and
allowing access to tightening element from above
Material: Plastic

2

Nôi laép ñaët: Ñeå ñaäy caùc loã ñöôøng kính Þ 10 mm vaø cho pheùp sieát
töø beân treân
Chaát lieäu: Nhöïa
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Brown
Maøu naâu
White
Maøu traéng
Beige
Maøu be
Black
Maøu ñen

045.13.106
045.13.704
045.13.400
045.13.300
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100, 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
TAB 18 Shelf connectors
Lieân keát keä TAB 18
Material: Zinc alloy support part, plastic boss insert
Finish: Black boss insert
For shelf thickness: 16 – 50 mm

Chaát lieäu: Phaàn ñôõ baèng hôïp kim keõm, loõi nhöïa
Beà maët: Loõi nhöïa maøu ñen
Beà daøy keä: Töø 16 ñeán 50 mm

2
For wood thickness
Beà daøy goã

Dimension A
Khoaûng caùch A

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Min. 16 mm
Min. 19 mm
Min. 23 mm
Min. 26 mm
Min. 29 mm
Min. 32 mm
Min. 50 mm

8.0 mm
9.5 mm
11.5 mm
13.0 mm
14.5 mm
16.0 mm
25.0 mm

13.0 mm
15.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
20.0 mm
22.0 mm
31.5 mm

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Wood thickness
Beà daøy goã

Installation
Caùch laép ñaët
TAB 18 Shelf connector with tensioning element
Lieân keát keä TAB 18 coù vít khoùa

TAB 18 Shelf connector
Lieân keát keä TAB 18

The tensioning element of the boss insert pulls the shelf
against the side panel and locks it in position. The support and
the boss insert are now firmly attached to each other.
This prevents the installed shelves from tipping and provides
good angular rigidity and excellent pull-out resistance.

This fitting is used in cases where shelves need to be
removed quickly and used again at a different height.
Thieát bò naøy ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp caùc keä bò thaùo
ra vaø söû duïng laïi ôû moät ñoä cao khaùc.

Vít sieát cuûa loõi nhöïa keùo keä vaøo maët vaùn vaø khoùa keä. Baáy giôø
baùs ñôõ vaø keä ñaõ ñöôïc gaén vôùi nhau raát chaët. Ñieàu naøy ngaên
caùc keä ñaõ ñöôïc laép ñaët khoâng bò laät ñoàng thôøi taïo goùc coá ñònh
vaø baät ra raát toát.
Side panel
Caïnh vaùn

Side panel
Caïnh vaùn
Shelf
Keä

Shelf
Keä

Boss insert
Loõi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Boss insert
Loõi

VARIANTA
Special screw
OÁc vít ñaëc bieät

VARIANTA
Special screw
OÁc vít ñaëc bieät

Screw-mounted
support part
Baùs ñôõ laép vít

Screw-mounted
support part
Baùs ñôõ laép vít

Plug-in support part
Baùs ñôõ gaøi

Plug-in support part
Baùs ñôõ gaøi

Insert boss insert into shelf
Attach support part to side panel
Slide boss insert onto support part
Tighten screw of tensioning element
The support and the boss insert are now firmly
attached to each other.

Push boss insert into shelf•
Screw support to side panel
Slide boss insert onto support part
Ñaåy loõi vaøo trong keä
Baét vít baùs ñôõ vaøo caïnh vaùn
Ñaåy nheï loõi vaøo baùs ñôõ

Laép loõi vaøo keä
Baét vít baùs ñôõ vaøo caïnh vaùn
Ñaåy nheï loõi vaøo baùs ñôõ
Sieát chaët vít sieát
Baáy giôø baùs ñôõ vaø keä ñaõ ñöôïc gaén vôùi nhau raát chaët.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
TAB 18 with tightening element
Lieân keát TAB 18 coù vít sieát
Version: With tightening element
Installation: Support for screwing or plugging into Þ 5 mm drilled
hole boss insert for press fitting into Þ 18 mm drilled hole

Screw fixing
Laép vít

2
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Phieân baûn: coù vít sieát
Caùch laép ñaët: Baùs ñôõ laép vít hoaëc gaøi ñöôïc laép vaøo loã khoan ñöôøng
kính Þ 5 mm, loõi ñöôïc laép vaøo loã khoan ñöôøng kính Þ 18 mm.

For wood
thickness
Beà daøy goã

Dimension A
Drilling depth Nickel plated Black
Khoaûng caùch A Chieàu saâu
Maï Niken
Maøu ñen
loã khoan

Screw-fixing
Laép vít
Plug-in
Gaøi choát

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

16 mm
8.0 mm
13.0 mm
19 mm
9.5 mm
15.0 mm
23 mm
11.5 mm
17.0 mm
26 mm
13.0 mm
18.5 mm
29 mm
14.5 mm
20.0 mm
32 mm
16.0 mm
22.0 mm
50 mm
25.0 mm
31.0 mm
Plug into Þ 5 mm drilled hole
Gaøi vaøo loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm

263.66.530
263.66.558
263.66.576
263.66.585
263.66.594
263.66.601
263.66.635

263.66.334
263.66.352
263.66.370
263.66.389
263.66.398
263.66.405
–

16 mm
19 mm
23 mm
26 mm
29 mm
32 mm

263.67.537
263.67.555
263.67.573
263.67.582
263.67.591
263.67.608

–
–
–
–
–
–

8.0 mm
9.5 mm
11.5 mm
13.0 mm
14.5 mm
16.0 mm

13.0 mm
15.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
20.0 mm
22.0 mm

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Caùch laép ñaët: Baùs ñôõ laép vít hoaëc gaøi ñöôïc laép vaøo loã khoan ñöôøng
kính Þ 5 mm, loõi ñöôïc laép vaøo loã khoan ñöôøng kính Þ 18 mm.

Screw fixing
Laép vít

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

For wood
thickness
Beà daøy goã

Dimension A
Drilling depth Nickel plated Black
Khoaûng caùch A Chieàu saâu
Maï Niken
Maøu ñen
loã khoan

Screw-fixing
Laép vít
16 mm
19 mm
23 mm
26 mm
29 mm
32 mm

Plug-in
Gaøi choát

8 mm
9.5 mm
11.5 mm
13 mm
14.5 mm
16 mm

13 mm
15 mm
17 mm
18.5 mm
20 mm
22 mm

263.73.535
263.73.553
263.73.571
263.73.580
263.73.599
263.73.606

–
–
–
–
–
–

263.74.532
263.74.550
263.74.578
263.74.587

–
263.74.354
–
–

Plug into Þ 5 mm drilled hole
Gaøi vaøo loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

16 mm
19 mm
23 mm
26 mm

8 mm
9.5 mm
11.5 mm
13 mm

13 mm
15 mm
17 mm
18.5 mm

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Installation: Support for screwing or plugging into Þ 5 mm drilled
hole boss insert for press fitting into Þ 18 mm drilled hole

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

TAB18 without tightening element
Lieân keát TAB 18 khoâng coù vít sieát

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Connector housing, for shelf thicknesses from 19 mm
Đầu ốc liên kết cho gỗ dày 19 mm
• Version: With clip-function and anti-tilt facility
• Material: Plastic

2

• Diameter: 20 mm
• Installation: For press fitting
1. Vertical securing

• Phiên bản: Có chức năng cài và chống nghiêng
• Chất liệu: Nhựa
• Đường kính: 20 mm
• Lắp đạt: Ấn vào lỗ

Dim. A mm
Drilling depth mm
Đường kính A Chiều sâu lỗ khoan

Colour
Màu sắc

Cat.No.
Mã số

9.5

White

262.34.702

Black

262.34.302

Dust
grey

262.34.502

2. Anti-tilt facility

14.5

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 100 hoặc 1,000 cái.

Variofix - Connecting bolt
Variofix Connecting bolt with quick fixing facility as system solution
• As connecting bolt for the Rafix Tab 20 S
Can be used with wood or wood/metal combinations, for screw fixing or inserting
Variofix - Thân liên kết
Thân ốc Variofix với chức năng lắp đặt nhanh
• Được dùng như là thân liên kết cho Rafix Tab 20S

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Có thể dùng với gỗ hoặc kim loại, lắp bằng vít hoặc ấn vào lỗ.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Variofix connecting bolt for Ø5 mm drill hole
Thân liên kết cho lỗ khoan Ø5 mm
• Material: steel
• Thread: Special thread
• Drive: PZ2 cross slot

2

• Chất liệu: Thép
Screw fixing

• Ren: Ren loại đặc biệt
• Đầu vít: Ba-ke PZ2
Thread length L mm
Chiều dài ren L mm
9.5
11.5

Material
Chất liệu

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

262.34.951
262.34.952

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 100 hoặc 1,000 cái.

Plug-in fitting

Thread length L mm
Chiều dài ren L mm

Material
Chất liệu

Cat. No.
Mã số

9.5

Steel
Thép

262.34.961

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 100 hoặc 1,000 cái.

Tofix connector, for Ø5 mm drill hole
Đầu ốc liên kết Tofix, cho lỗ khoan Ø5 mm
• Version: With cranked dowel plug and pre-mounted zinc alloy
eccentric
• Material: Connector housing: Plastic, eccentric and connecting
bolt: Zinc alloy
• Installation: For press fitting

kẽm
• Lắp đặt: Ấn vào lỗ

Colour
Màu hoàn thiện

Cat. No.
Mã số

White
Trắng

261.95.701

Brown
Nâu

261.95.101

Packing: 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 250 cái.

Drilling dimensions calculation: A = B – C + 8 mm
Cách tính quy cách khoan: A = B – C + 8 mm
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• Chất liệu: Phần thân: Nhựa, ốc khóa xoay và thân ốc: Hợp kim

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Phiên bản: Có ốc xoay để khóa bằng hợp kim kẽm
Installation
Lắp đặt

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
SOLO 32 Carcase connector
Lieân keát khung SOLO 32
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan
Shelf
Keä

Male element
Phaàn ñöïc

2
Side panel
Caïnh vaùn

Female element
Phaàn caùi
Dowel
Taéc keâ

Carcase connector with screw fixing.
Dimension X = wood thickness + 4 mm

Carcase connector with dowel fixing.
Dimension X = wood thickness + 4 mm

Lieân keát khung laép vít
Khoaûng caùch X = beà daøy goã + 4 mm

Lieân keát khung gaøi choát
Khoaûng caùch X = beà daøy goã + 4 mm

Function
Chöùc naêng
Areas of application: For connections with high angle
stability,instant locking upon insertion
Version: With screw or dowel fixing
Installation: For press fitting or screw-fixing, also by
automatic machines

Insertion
Laép vaøo

Engagement
Gaøi

and tensioning
vaø sieát

Nôi laép ñaët: Cho caùc lieân keát vôùi ñoä beàn cuûa goùc
lôùn,khoùa ngay khi laép ñaët.
Phieân baûn: Laép vít vaø gaøi choát
Caùch laép ñaët: Ñoái vôùi caùch laép aán vaøo hoaëc laép vít ñeàu
baèng maùy töï ñoäng.
Supplied with:
1 Female element with eccentric
1 Male element

Troïn boä goàm:
1 Phaàn caùi coù ñóa leäch taâm
1 Phaàn ñöïc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

With screw fixing
Loaïi laép vít
Material: Zinc alloy
Installation: For screw fixing
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Caùch laép ñaët: Laép vít
For wood thickness
Beà daøy goã

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Nickel plated
Maï Niken

Min. 16 mm

10+0.5 mm

263.00.738

Packing: 100 or 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 250 caùi.

With dowel fixing
Loaïi gaøi choát
Material: Zinc alloy
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Caùch laép ñaët: AÁn vaøo
For wood thickness
Beà daøy goã

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Min. 16 mm

10+0.5 mm

Nickel plated
Maï Niken
263.00.729

Packing: 100 or 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 250 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
UNITOOL SOLO 32 Drilling jig
Khuoân daãn khoang UNITOOL SOLO 32

2

Stop ring
Voøng ñai khoùa
Twist drill bit Þ 5 mm
Depth gauge
Muõi khoan xoaén
Ño chieàu saâu
Þ 5 mm

Drill guide
Thanh daãn khoan

Areas of application: For exact drilling for SOLO 32 carcase connectors, can also be used for series drilled holes•
For wood thickness: 16 and 19 mm•
For inset drilling distance of: 37 mm
End stop
Ñaàu döøng

Locating ruler
Thöôùc ñònh vò

Nôi laép ñaët: Ñeå khoan chính xaùc cho lieân keát khung SOLO 32, cuõng
coù theå ñöôïc söû duïng cho caùc loã khoan theo daõy ( chuoãi ).
Beà daøy goã: 16 vaø 19 mm
Khoaûng caùch khoan gheùp: 37 mm

HW multi-spur bit, 3-spur
Muõi khoan ña cöïa HW, 3 cöïa

Cat. No.
Maõ soá

Stop plate
Taám khoùa

Unitool Solo 32 drilling jig set
Boä khuoân daãn Unitool Solo 32

End stop
Ñaàu döøng
Spacer
Mieáng ñeäm

001.25.306

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

BKV 30 Bed and cabinet connector
Lieân keát giöôøng vaø tuû BKV 30

Nôi laép ñaët: Cho caùc lieân keát tuû coù ñoä beàn cao vôùi khoaûng caùch sieát
nhanh vaø daøi
Chaát lieäu: Voû baèng hôïp kim keõm, oác lieân keát baèng theùp
Beà maët: Voû maï Niken vaø oác lieân keát maï keõm
Caùch laép ñaët: Khoan loã laép voû, vaën oác lieân keát vôùi ñöôøng ren ñaëc bieät
vaøo oáng

Housing
Voû
Connecting bolt
with plastic spacer sleeve
Choát lieân keát vôùi oáng ñeäm nhöïa

Supplied with
1 Housing
1 Connecting bolt with flat thread and plastic spacer sleeve
Troïn boä goàm
1 Voû
1 OÁc lieân keát vôùi vít ñaàu baèng vaø oáng ñeäm nhöïa

Cat. No.
Maõ soá
BKV 30 Bed and cabinet connector
Lieân keát giöôøng vaø tuû BKV 30

262.05.701

Screw-in sleeve for drilling hole Þ 10 mm
OÁng vaën vít cho loã khoan ñöôøng kính Þ 10 mm
Steel bright , length 12.2 mm for side panel mounting
Theùp boùng, cho caïnh vaùn cuûa khung daøi 12,2 mm

262.05.080

Steel bright, length 16.5 mm for centre panel mounting 262.05.096
Theùp boùng, cho taâm vaùn cuûa khung daøi 16,5 mm
Packing: 100, 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500 hoaëc 2000 caùi.
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Area of application: For high-strength cabinet connections with rapid
tightening and long tightening distances
Material: Zinc alloy housing, steel connecting bolt
Finish: Nickel-plated housing and galvanized connecting bolt
Installation: Drill-in housing, connecting bolt for screwing into sleeve
with special thread

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Caùch laép ñaët

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
CONFIRMAT One-piece connector
Lieân keát lieàn khoái CONFIRMAT
For drilling hole Þ 5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm
Material: Steel
Type of head: Countersunk head

Shank Þ
Ñöôøng kính thaân oác

Length L
Chieàu daøi L

Galvanized
Maï keõm

50 mm
38 mm
50 mm
70 mm

264.52.190
264.42.091
264.42.190
264.42.291

50 mm
38 mm
50 mm
70 mm

264.53.190
264.43.091
264.43.190
264.43.291

With PZ3 cross-slot
Vôùi vít pake PZ3
Shank Þ
Ñöôøng kính thaân oác

Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng

6.3 mm
7.0 mm

With size 4 allen key
Vôùi khoùa luïc giaùc côõ 4
6.3 mm
7.0 mm

Packing: 100, 500, 1,000 or 1,500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500, 1000 hoaëc 1500 caùi.

Material: Steel
Type of head: Cylinder head
Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu hình truï

Shank Þ
Ñöôøng kính thaân oác

Length L
Chieàu daøi L

Galvanized Black
Maøu ñen
Maï keõm

With size 4 allen key SW4
Vôùi khoùa luïc giaùc SW4 côõ 4
7 mm

50 mm

264.47.191

264.47.111

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Trim cap for one-piece connector
Naép trang trí cho lieân keát lieàn khoái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Plastic
Insatallation: For pushing into screw head
Chaát lieäu: Nhöïa
Caùch laép ñaët: Ñaåy vaøo ñaàu vít

For drive
Loaïi vít

Diameter
Ñöôøng kính

Colour
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

PZ3 cross-slot
Vít pake PZ3

12 mm

White
Maøu traéng

045.01.704

Pine coloured 045.01.008
Maøu goã thoâng

15 mm

Size 4 allen key
SW4
Khoùa luïc giaùc
SW4 côõ 4

12.5 mm

Brown
Maøu naâu

045.01.106

Black
Maøu ñen

045.01.302

White
Maøu traéng

045.01.713

Brown
Maøu naâu

045.01.115

Black
Maøu ñen

045.01.311

White
Maøu traéng

045.01.731

Pine coloured 045.01.035
Maøu goã thoâng
Brown
Maøu naâu

045.01.133

Black
Maøu ñen

045.01.339

Packing: 100, 500 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500 hoaëc 1,000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Drilling hole Þ
Loã khoan Þ

2

Pocket hole
Loã khoan

Channel hole for shaft
Raõnh cho loã khoan

For drilling hole Þ 4 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 4 mm
Material: Steel
Type of head: Countersunk head
Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng
Shank Þ
Ñöôøng kính thaân oác

Length L
Chieàu daøi L

Galvanized
Maï keõm

5 mm

38 mm

264.37.098

50 mm

264.47.196

Packing: 100, 500, 1,000 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500, 1000 hoaëc 2000 caùi.

Trim Cap
Naép ñaäy
For drive
Loaïi vít

Diameter
Ñöôøng kính

Colour
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

PZ2 ross-slot
Vít pake PZ2

10 mm

White
Maøu traéng

024.02.708

White
Traéng

045.04.705

Pine
Maøu goã thoâng

045.04.509

Pine
Maøu goã thoâng

045.04.009

Beige
Maøu be

045.04.401

Brown
Maøu naâu

045.04.107

Dark grey
Maøu xaùm ñen

045.04.527

Black
Maøu ñen

045.04.303

Packing: 100, 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500 hoaëc 5000 caùi.
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12 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Black RAL 9001 024.02.306
Maøu ñen

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
RV Carcase connector with clipping facility
Lieân keát khung RV vôùi chöùc naêng keïp
Installation
Caùch laép ñaët

2

Shelf
Keä

Internal element
Phaàn beân trong

Side panel
Caïnh vaùn

Top element
Phaàn chuïp
Connecting bolt
OÁc lieân keát

Easy fitting and removal by means
o
of pre-fixing the connector and 9
connecting bolt position
Can be fitted manually or by
automatic processing
Extremely strong angle stability
Deã daøng thaùo laép baèng caùc
phöông tieän laép saün cuûa lieân keát vaø
vò trí oác lieân keát laø 9o
Coù theå laép baèng tay hoaëc gia coâng
töï ñoäng
Ñoä beàn cuûa goùc cöïc kyø chaéc chaén

When assembling furniture the internal element clips into the top
element and is therefore pre-fixed.
Khi laép ñaët, phaàn beân trong gaøi vaøo phaàn chuïp vaø vì theá ñöôïc laép saün.

RV/O Top element
Phaàn chuïp RV/O
Material: Zinc alloy connector, steel connecting bolt
Drive: PZ2 cross slot
Installation: For screw-fixing with pre-mounted connecting bolt

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: Phaàn lieân keát baèng hôïp kim keõm, choát lieân keát baèng
theùp
Söû duïng vít pake PZ2
Caùch laép ñaët: Ñeå laép vít baèng choát lieân keát ñoùng khung saün
Finish
Beà maët
Individual
Leû
Nickel plated
Maï Niken
Chromatized
Croâm
Black
Maøu ñen

Cat. No.
Maõ soá

262.72.701
262.72.901
262.72.301

Packing: 100, 500 or 1,040 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500 hoaëc 1040 caùi.

RV/U-T3 Internal element with tolerance compensation of ± 1,5 mm
Phaàn beân trong RV/U-T3 vôùi sai soá ± 1,5 mm

Finish
Beà maët
Material: Steel
Finish: Galvanized
Drive: PZ2 cross slot•
Installation: For screw-fixing
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Söû duïng vít pake PZ2
Caùch laép ñaët: Baét vít

Cat. No.
Maõ soá

Individual
Leû
Galvanized
Maï keõm

262.72.953

Packing: 100, 1,250 or 2,080 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1250 hoaëc 2080 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
RASANT-TAB Carcase and shelf connector
Lieân keát khung vaø keä RASANT-TAB
Installation
Caùch laép ñaët

2

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Shelf
Keä
Drill-in part
Phaàn laép vaøo keä

Wood thickness
Beà daøy goã

9.5

VARIANTA
Special screw
Vít ñaëc bieät

Screw-on support
Baùs ñôõ baét vít

Plug-in support
Baùs ñôõ gaøi

Push drill-in part flush into Þ 20 mm drilled hole
The angled connecting surfaces of the drill-in and support parts
pull the shelf tightly against the side panel
Only the small base plate of the support part is visible after
installation
Ñaåy phaàn laép vaøo keä sao cho baèng maët vôùi loã khoan ñöôøng kính
Þ 20 mm
Canh goùc beà maët lieân keát cuûa phaàn laép vaøo keä vaø baùs ñôõ keùo keä
chaët vaøo caïnh vaùn
Sau khi laép ñaët, chæ coù theå thaáy ñöôïc ñeá cuûa baùs ñôõ

For inserting in Þ 5 mm drilled hole
Ñeå gaøi vaøo loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm
Material: Zinc alloy support part, plastic drill-in part
Finish: Nickel plated or black support part, black drill-in part
For wood thickness: 16 or 19 mm
Installation: Plug-in
Chaát lieäu: Baùs ñôõ baèng hôïp kim keõm, phaàn laép vaøo keä baèng nhöïa
Beà maët: Baùs ñôõ maï niken hoaëc maøu ñen, phaàn laép vaøo keä maøu
ñen
Beà daøy goã: 16 hoaëc 19 mm
Caùch laép ñaët: Gaøi vaøo

16 mm
19 mm

8.0 mm
9.5 mm

12.5 mm
14.5 mm

Nickel plated
Maï Niken

262.35.510
262.35.420 262.35.520

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

For screw-fixing
Ñeå laép vít
Material: Zinc alloy support part, plastic drill-in part
Finish: Nickel plated or black support part, black drill-in part
For wood thickness: 16 or 19 mm
Installation: For screw fixing
Chaát lieäu: Baùs ñôõ baèng hôïp kim keõm, phaàn laép vaøo keä baèng nhöïa
Beà maët: Baùs ñôõ maï niken hoaëc maøu ñen, phaàn laép vaøo keä maøu
ñen
Beà daøy goã: 16 hoaëc 19 mm
Caùch laép ñaët: Laép vít
Supplied with:
1 Support part
1 Drill-in part
Troïn boä goàm:
1 Baùs ñôõ
1 Phaàn laép vaøo keä
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For wood
thickness
Beà daøy goã

Drilling depth
Dimension A
Khoaûng caùch A Chieàu saâu
loã khoan

Nickel plated
Maï Niken

16 mm
19 mm

8.0 mm
9.5 mm

262.36.510
262.36.520

12.5 mm
14.5 mm

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.
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Troïn boä goàm:
1 Baùs ñôõ
1 Phaàn laép vaøo keä

For wood Dimension A Drilling depth Black
thickness Khoaûng
Chieàu saâu
Maøu ñen
Beà daøy goã caùch A
loã khoan

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Supplied with:
1 Support part
1 Drill-in part

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Accessories for double-sided installation with RASANT-TAB for screw-fixing
Phuï kieän ñi keøm cho laép ñaët hai maët duøng lieân keát RASANT-TAB laép vít
Threaded sleeve
OÁng noái
For drilled hole Þ 5 mm
Loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm

Installation
Caùch laép ñaët

Chaát lieäu: Theùp
Ñöôøng kính loã khoan Þ : 5 mm
Ñöôøng ren trong: M4

Material: Steel
For drillied hole Þ : 5 mm•
Internal thread: M4
Drilling distance
Khoaûng caùch

Length L
Chieàu daøi L

Galvanized
Maï keõm

5 mm

15 mm
18 mm
22 mm

267.00.911
267.00.912
267.00.913

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Special screw
OÁc vít ñaëc bieät
Material: Steel
Type of head: Cylinder head
Drive: PZ2 cross slot
Length L
Chieàu daøi L
11 mm

Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu hình truï
Söû duïng vít pake PZ2
Cat. No.
Maõ soá
020.91.901

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
ONEFIX One-piece connector
Lieân keát lieàn khoái ONEFIX

2
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

When turning tensioning element in housing bolt spread bolt in
drilled hole and there by effected a friction-type connection of
shelf and side panel.
Khi vaën oác sieát cuûa ñaàu oác lieân keát vaøo loã khoan saün laøm aûnh
höôûng ñeán lieân keát ma saùt cuûa keä vaø caïnh vaùn

o

180 tightended

Easely press-in of housing by hand possible (for
self-construction furnitures). Screwdriver is with tensioning
angle of 15o free in area turnable.
Coù theå duøng tay aán nheï phaàn voû vaøo loã khoan (for
self-construction furnitures). Tua vít coù theå vaën vôùi goùc sieát töï do
15o.

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Brown
Maøu naâu

263.03.104

White aluminium
Nhoâm traéng

263.03.204

Black
Maøu ñen

263.03.304

Beige
Maøu be

263.03.404

White
Maøu traéng

263.03.704

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.
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Nôi laép ñaët: Goùc hoaëc lieân keát xaây döïng cho vaùn eùp
Chaát lieäu: Nhöïa cao caáp.
Beà daøy goã: Nhoû nhaát laø 15 mm
Khoaûng caùch A: 7,5 mm
Chieàu saâu loã khoan: 12 mm
Kieåu: Coù choát xoøe, khoâng yeâu caàu choát lieân keát.
Caùch laép ñaët: Ñaåy vaøo baèng tay vaø töï ñoäng aán vaøo.
Söû duïng vít pake PZ2, PH2 hoaëc vít ñaàu baèng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Area of application: Corner or construction connector for chip
boards
Material: High grade plastic
For wood thickness: Min. 15 mm
Dimension A: 7.5 mm
+0.5
Drilling depth: 12
Version: With spreading bolt, connecting bolt not required
Installation: For manually push-in and automatically press-in
Drive: PZ2 cross slot, PH2 or flat blade

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
PUSHFIX Carcase connector
Lieân keát khung PUSHFIX

2
Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

For drilled hole Þ 5 mm
Cho loã khoan
ñöôøng kính Þ 5 mm

1. Push plastic housing into drilled hole
2. Align housing over protruding plug
3. Push carcase sections together, corner connectionis held
in place by plug
o
4. Screw is screwed in at an angle of 30
The plug is spread and provides a tight connection.
1. Ñaåy voû nhöïa vaøo loã khoan saün
2. Chænh choát loài ra cuûa voû cho thaúng goùc vôùi caïnh vaùn
3. Ñaåy caùc khu vöïc noái laïi vôùi nhau, goùc cuûa lieân keát ñöôïc choát
giöõ ôû vò trí lieân keát.
4. Vaën vít vaøo ôû vò trí goùc 30o
Choát xoøe ra vaø taïo moät lieân keát raát chaët

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

For 5 mm groove
Cho raõnh 5 mm

Advantage•

Öu ñieåm

Material: Plastic
Drilling depth: 12+0.5 mm
Dimension A: 6 mm
For min. wood thickness: 15 mm
Drive: PZ2 cross slot

Chaát lieäu: Nhöïa
Chieàu saâu loã khoan: 12+0.5 mm
Khoaûng caùch A: 6 mm
Beà daøy goã toái thieåu: 15 mm
Söû duïng vít pake PZ2

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For drilled hole Þ 5 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 5 mm

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

263.90.712

Beige
Maøu be

263.90.412

For drilled hole
Þ 5 mm

Brown
Maøu naâu

263.90.112

Cho loã khoan
ñöôøng kính
Þ 5 mm

Black
Maøu ñen

263.90.312

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

263.90.742

Beige
Maøu be

263.90.442

Brown
Maøu naâu

263.90.142

Black
Maøu ñen

263.90.342

Packing: 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2000 caùi.

With protruding plug for 5 mm groove
Vôùi choát loài cho raõnh 5 mm

Packing: 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2000 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
CONFIR-PLAN Universal connector
Lieân keát CONFIR-PLAN Universal

2

Side panel
Caïnh vaùn

Pressure plate
Baùs giöõ vít noái

Installation
1. Screw one-piece CONFIRMAT connector into side panel until
pressure plate fits just beneath the protruding head
2. Slide in pressure plate and tighten CONFIRMAT one-piece
connector
Caùch laép ñaët
1. Vaën lieân keát CONFIRMAT vaøo caïnh vaùn tôùi khi baùs giöõ vít noái
naèm vöøa khít ngay beân döôùi cuûa ñaàu vít
2. Ñaåy nheï baùs giöõ vít noái vaø sieát lieân keát CONFIRMAT

Dimension X depending on elected CONFIRMATconnector
Khoaûng caùch X tuøy vaøo loaïi lieân keát CONFIRMAT ñöôïc choïn

Universal Connector Confir-Plan
Lieân keát phoå bieán Confir-Plan

Application: for concealed connections with strong stability
For drilling diameter: sequent piece and cover cab 35 mm
Taùc duïng: cho nhöõng keát noái aâm chaéc chaén
Ñöôøng kính khoan:

100 or 1000

264.43.190

70

100 or 1000

264.43.291

Pressure part
Baùs giöõ vít noái
For drilling hole Þ : 35 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 35 mm
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Yellow chromatized
Maï nhoâm vaøng

260.51.909

Packing: 1 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500 caùi.

Trim cap
Naép trang trí

For drilling hole Þ : 35 mm
Cho loã khoan ñöôøng kính Þ 35 mm
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Dark brown
Maøu naâu ñen

260.51.196

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

One piece connector confirmat
Keát noái 1 maûnh

Material
Length
Packing
Cat. No
Finish
Chaát lieäu
Maõ soá
Xöû lyù beà maët Chieàu daøi Ñoùng goùi
One piece connector
Keát noái 1 maûnh
Steel
Zine-plated 38
500 or 1500 264.43.091
Theùp

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors / Phụ kiện liên kết khung
Rear panel connectors for clipping into rear panel
Lieân keát löng vaùn ñeå keïp vaøo löng vaùn
Adjusting facility: With readjusting slot
Installation: For screwing into carcase and
clipping into Þ 10 mm drilled hole in rear panel

Length 24 mm
Daøi 24 mm

Khaû naêng ñieàu chænh: Coù raõnh ñieàu chænh laïi
Caùch laép ñaët: Ñeå vaën vít vaøo khung vaø keïp vaøo loã khoan ñöôøng
kính Þ 10 mm cuûa löng vaùn

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.13.758

Brown
Maøu naâu

260.13.150

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Length 50 mm
Daøi 50 mm
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.13.712

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Rear panel connectors for hook-in into rear panel
Lieân keát löng vaùn ñeå moùc vaøo löng vaùn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Zinc alloy
Adjusting facility: With readjusting slot
Installation: For screwing into carcase and hooking into
drilled hole Þ 10 mm in rear panel

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Khaû naêng ñieàu chænh: Coù raõnh ñieàu chænh laïi
Caùch laép ñaët: Ñeå vaën vít vaøo khung vaø moùc vaøo loã khoan ñöôøng
kính Þ 10 mm cuûa löng vaùn

Length 24 mm
Daøi 24 mm
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Nickel plated
Maï Niken

260.02.760

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Length 50 mm
Daøi 50 mm

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Without VARIANTA special screw
Khoâng coù vít VARIANTA
Nickel plated
Maï Niken

260.14.700

Galvanized
Maï Keõm

260.14.900

With pre-mounted VARIANTA special screw Þ 5 mm
Coù vít VARIANTA laép saün ñöôøng kính Þ 5 mm
Nickel plated
Maï Niken

260.14.710

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors/ Phụ kiện liên kết khung
Rear panel connectors for screw-fixing rear panel
Lieân keát löng vaùn ñeå laép vít vaøo löng vaùn
Can also be secured with chipboard screw Þ 3.5 mm
Cuõng coù theå an toaøn vôùi thaân vít ñöôøng kính Þ 3.5 mm
treân vaùn eùp

2

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.13.721

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Rear panel connecting profiles, length 2.5 m
Lieân keát löng vaùn ñònh hình, daøi 2,5 m
For 5 mm thick rear panels
Cho löng vaùn daøy 5 mm

Area of application: For connecting separaterear panel sections
Nôi laép ñaët: Ñeå lieân keát caùc phaàn rieâng bieät cuûa löng vaùn
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.10.720

Brown
Maøu naâu

260.10.122

Packing: 1 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

For 8 mm thick rear panels, with harpoon fixing
Cho löng vaùn daøy 8mm, coù choát giöõ hình thoâng

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.08.784

Brown
Maøu naâu

260.08.186

Packing: 1 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Material
Chaát lieäu

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation: For recess installation in centre panel
Caùch laép ñaët: Ñeå laép vaøo hoác ôû taâm cuûa caïnh vaùn

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Carcase Connectors/ Phụ kiện liên kết khung
MAXIFIX 35 Worktop connector
Lieân keát goã MAXIFIX 35
Material: Zinc alloy housing, steel bolt and segemental element
Finish: Housing bright, bolt and segmental piece galvanized•
Version: With pre-mounted bolt and segmental element
For wood thickness: Min. 19 mm
Drive: Hexagon socket, SW 6
Installation: Flush mounting with quick tension
Chaát lieäu: Voû hôïp kim keõm, choát vaø phaàn hình troøn baèng theùp
Beà maët: Voû boùng, Choát vaø phaàn hình troøn maï keõm
Phieân baûn: Choát vaø phaàn hình troøn laép saün.
Beà daøy goã: Toái thieåu laø 19 mm
Söû duïng vít luïc giaùc, SW6
Caùch laép ñaët: EÙp nhanh vaøo cho baèng maët vaùn
Supplied with
1 Connector housing MAXIFIX 35
1 Connecting bolt
1 Segmental element
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Troïn boä goàm
1 Voû lieân keát MAXIFIX 35
1 Choát lieân keát
1 Phaàn hình troøn

Length
Chieàu daøi

Dimension
Khoaûng caùch

Cat. No.
Maõ soá

68.5 mm
164.5 mm

32 – 41 mm
75 – 84 mm

262.87.041
262.87.042

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Worktop connector
Phuï kieän lieân keát goã
Material: Steel
Finish: Galvanized
Installation: Insert connector into table tops and tighten using
allen key
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Caùch laép ñaët: Gaøi lieân keát vaøo ñænh cuûa baøn maùy vaø sieát baèng
khoùa luïc giaùc

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Length
Chieàu daøi

Dimension B
Khoaûng caùch B

Cat. No.
Maõ soá

65 mm
150 mm

32 – 41 mm
75 – 84 mm

262.96.211
262.96.220

Packing: 50 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 hoaëc 200 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
MODULAR Connection fitting for recess mounting
Baùs treo MODULAR cho khung coù ñuïc loã
Material: Steel
Finish: Brown
Installation: For recess mounting

Installation
Caùch laép ñaët

2

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maøu naâu
Caùch laép ñaët: Cho khung coù ñuïc loã
The plate should allways be installed so that the supporting
plate butts against the end of the recess.
Baùs luoân luoân phaûi ñöôïc laép ñaët ñeå cho phaàn ñeá cuûa baùs naèm
vaøo ñaùy cuûa loã ñöôïc ñuïc.

For rapid release fastenings
Cho thaùo laép nhanh choùng
Min. wood
thickness
Beà daøy goã
toái thieåu

Length L Width B

Milling depth

Cat. No.

Chieàu
daøi L

Chieàu
roäng B

Chieàu saâu
raõnh

Maõ soá

16 mm
17 mm
20 mm

63 mm
58 mm
58 mm

12 mm
13 mm
16 mm

8.3±0.05
11.3±0.05
11.3±0.05

262.47.049
262.47.021
262.47.076

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

Length L Width B

Milling depth

Cat. No.

Beà daøy goã
toái thieåu

Chieàu
daøi L

Chieàu
roäng B

Chieàu saâu
raõnh

Maõ soá

13 mm
16 mm

63 mm
63 mm

11 mm
12 mm

8.3±0.05
8.3±0.05

262.47.094
262.47.058

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.

For push-fitting, for shelves
Laép ñaåy, cho keä

Cho laép ñaët phía tröôùc, caùch laép MODULAR cho vieäc thaùo laép
nhanh ( maõ soá 262.47.021) ñöôïc ñeà nghò. Baùs luoân luoân phaûi
ñöôïc laép ñeå cho phaàn ñeá cuûa baùs naèm vaøo ñaùy cuûa loã ñuïc.

Installation
Caùch laép ñaët
MODULAR for shelves
MODULAR cho keä

For front fitting, a MODULAR fitting for rapid release fastenings
(Cat. No. 262.47.021) is recommended. The plate should
allways be installed so that the supporting plate butts against the
end of therecess.

MODULAR for rapid
release fastenings
MODULAR cho
thaùo laép nhanh

Min. wood
thickness
Beà daøy goã
toái thieåu

Length L Width B

Milling depth

Cat. No.

Chieàu
daøi L

Chieàu
roäng B

Chieàu saâu
raõnh

Maõ soá

17 mm

58 mm

13 mm

11.3±0.05

262.47.003

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1.000 caùi.
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Min. wood
thickness

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Semi locking, for semi-permanent fastings
Nöûa khoùa, cho khoùa baùn coá ñònh

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
MODULAR Connecting screws
OÁc vít lieân keát MODULAR
Material: Steel
Finish: Galvanized
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm

2

For one-sided installation in wood
Vít noái goã moät ñaàu
For housing
length
Chieàu daøi
loã khoan

For drilled
hole Þ
Ñöôøng kính
loã khoan

11 – 13 mm

4 mm

16 mm

5 mm

Thread length L

Cat. No.

Chieàu daøi
ren oác L

Maõ soá

12.5 mm
16.0 mm
25.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
32.0 mm

262.47.978
262.47.987
262.47.996
262.47.870
262.47.889
262.47.898

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

For one-sided installation in wood in series drilled holes
Vít noái goã moät ñaàu theo boä loã khoan
For housing length
Chieàu daøi loã khoan

For drilled hole Þ
Ñöôøng kính loã khoan

Cat. No.
Maõ soá

11 – 13 mm

5 mm

262.47.807

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

For double-sided installation in wood
Vít noái goã hai ñaàu
Wood thickness
Beà daøy goã

For housing length
Chieàu daøi loã khoan

For wood thickness
Beà daøy goã

Cat. No.
Maõ soá

10 – 13 mm

16 – 24 mm
20 – 28 mm

262.47.923
262.47.941

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

For installation in metal
Vít noái kim loaïi

Version: With self-tapping thread
Kieåu: Coù ñöôøng ren töï khoan
For housing length
Chieàu daøi
voû lieân keát

For drilled hole Þ
Ñöôøng kính
loã khoan

Thread Þ Cat. No.
Ñöôøng
Maõ soá
kính ren

11 – 13 mm
16 mm

4.2 mm
5.2 mm

3/16’’
7/32’’

262.47.969
262.47.861

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Two-piece dowel connector, press fitting
Boä choát lieân keát, aán vaøo khôùp
Material: Nylon
Finish: Natural coloured
Version: 22 pcs., moulded together
Tensile load: Up to 15 kg
Not situable for ceiling structures
Can be dismantled

Installation
Caùch laép ñaët

Drilling depth
Chieàu saâu loã khoan

Drilling depth:•
For male element: 10 mm
For female element: 15 mm
Insert male and female element in flush position.

For drilling hole Þ
Ñöôøng kính loã khoan

Cat. No.
Maõ soá

10 mm

267.20.700

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chieàu saâu loã khoan:
Phaàn ñöïc: 10 mm
Phaàn caùi: 15 mm
Gaøi phaàn ñöïc vaø phaàn caùi ôû vò trí ngang baèng nhau

Chaát lieäu: Ni loâng
Beà maët: Maøu töï nhieân
Phieân baûn: 22 caùi, ñöôïc ñuùc lieàn nhau
Khaû naêng chòu taûi: Leân ñeán 15 kg
Khoâng thích hôïp cho laép ñaët treân traàn nhaø
Coù theå bò söùt ra.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Connecting screws and sleeves for drilled through-hole Þ 5 mm
OÁc vít vaø oáng lieân keát cho loã khoan thuûng ñöôøng kính Þ 5 mm
Threaded screw M4
OÁc noái ñöôøng ren M4

Material: Steel
Area of application: Also suitable as capped bolt for connectors
Type of head: Pan head
Drive: PZ2 cross slot
Chaát lieäu: Theùp
Nôi laép ñaët: Cuõng thích hôïp laøm choát coù naép cho lieân keát
Loaïi ñaàu: Ñaàu duø
Söû duïng vít pake PZ2

Length L
Chieàu daøi L

Nickel plated Brown
Maøu naâu
Maï Niken

8 mm
10 mm

020.92.711
020.92.720

–
020.92.122

Packing: 100 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 5,000 caùi.

Sleeve with internal threaded
OÁng noái coù ñöôøng ren beân trong

Material: Steel
Chaát lieäu: Theùp
Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Length L
Chieàu daøi L

Galvanized
Maï keõm

5 mm

15 mm
18 mm
22 mm

267.00.911
267.00.912
267.00.913

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

Threaded screw M4
OÁc noái ñöôøng ren M4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Steel
Finish: Nickel plated
Type of head: Countersunk head
Drive: PZ2 cross slot and longitudinal slot
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï Niken
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng
Söû duïng vít pake PZ2 vaø vít deïp
Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

15 mm

022.34.157

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

Threaded sleeve
OÁc noái hình oáng

Material: Steel
Finish: Nickel plated
Type of head: Countersunk head
Drive: PZ2 cross slot and longitudinal slot
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï Niken
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng
Söû duïng vít pake PZ2 vaø vít deïp
Length L
Chieàu daøi L

For wood thickness
Beà daøy goã

Cat. No.
Maõ soá

27 mm
35 mm

28 – 36 mm
37 – 45 mm

267.01.715
267.01.717

Packing: 100, 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500 hoaëc 2,000 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Connecting screw and sleeve with special thread
OÁc vaø oáng lieân keát vôùi ñöôøng ren ñaëc bieät

2

Material: Steel
Finish: Galvanized
Type of head: Countersunk head
Drive: Connecting screw with PZ2 cross slot
Thread: Special thread
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng
Söû duïng vít pake PZ2 cho oác lieân keát
Ñöôøng ren: Ñöôøng ren ñaëc bieät
Length L
Chieàu daøi L

For wood thickness
Beà daøy goã

Cat. No.
Maõ soá

29 mm
36 mm
45 mm

31 – 34 mm
37 – 40 mm
47 – 50 mm

267.02.903
267.02.904
267.02.905

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Trim cap
Naép trang trí

Installation: For clip on fixing
Caùch laép ñaët: Laép vaøo ñaàu oác lieân keát.
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

267.02.790

Beige
Maøu be

267.02.490

Brown
Maøu naâu

267.02.190

Packing: 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1000 caùi.

Nôi laép ñaët: Cho loã khoan thuûng ñöôøng kính Þ 8 mm
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Loaïi ñaàu: Ñaàu duø
Söû duïng vít ñaàu baèng
Length L
Chieàu daøi L

For wood thickness
Beà daøy goã

Cat. No.
Maõ soá

28 mm
32 mm
36 mm

34 – 41 mm
37 – 44 mm
40 – 48 mm

267.07.902
267.07.903
267.07.904

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Sleeve
OÁng noái

Length L
Chieàu daøi L
15 mm

Knurled, without screwdriver slot
Coù khía, khoâng söû duïng vít

No knurled, with screwdriver slot
Khoâng coù khía, söû duïng vít

Version
Phieân baûn
Knurled, without screwdriver slot
Coù khía, khoâng söû duïng vít
No knurled, with screwdriver slot
Khoâng coù khía, söû duïng vít

Cat. No.
Maõ soá
267.07.910
267.07.911

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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Area of application: For through-hole Þ 8 mm
Material: Steel
Finish: Galvanized
Type of head: Pan head•
Drive: Flat blade

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Connecting screw and sleeve, knurled
OÁc vaø oáng lieân keát, coù khía

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Connecting screw and sleeve with M6 thread
OÁc vaø oáng lieân keát vôùi ñöôøng ren M6
Material: Steel
Type of head: Pan head
Drive: PZ cross slot and flat blade

2

Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu duø
Söû duïng vít pake PZ vaø vít ñaàu baèng

Length L
Chieàu daøi L

For wood thickness Nickel plated Brown
Maøu naâu
Beà daøy goã
Maï Niken

15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

32 – 42 mm
36 – 46 mm
46 – 56 mm
56 – 65 mm
65 – 76 mm
76 – 86 mm

267.05.702
267.05.703
267.05.704
267.05.705
267.05.706
267.05.707

267.05.102
267.05.103
267.05.104
–
–
–

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Connecting screw and sleeve with M6 thread
OÁc vaø oáng lieân keát vôùi ñöôøng ren M6
Material: Connecting screw steel with plastic head
Finish: Bright
Drive: Flat blade

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: OÁc lieân keát baèng theùp vôùi ñaàu baèng nhöïa
Beà maët: Boùng
Söû duïng vít ñaàu baèng

Length L
Chieàu daøi L

For wood thickness Head colour
Beà daøy goã
Maøu saéc ñaàu

Cat. No.
Maõ soá

28 mm

30 – 39 mm

White
Maøu traéng

267.06.722

Brown
Maøu naâu

267.06.122

White
Maøu traéng

267.06.723

Brown
Maøu naâu

267.06.123

34 mm

34 – 43 mm

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Sleeve
OÁng lieân keát
Material: Plastic
Chaát lieäu: Nhöïa
Length
Chieàu daøi

Head colour
Maøu saéc ñaàu

Cat. No.
Maõ soá

15 mm

White
Maøu traéng

267.06.740

Brown
Maøu naâu

267.06.140

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Connecting screws and nuts with M6 thread
OÁc vaø ñai oác lieân keát vôùi ñöôøng ren M6
Countersunk screw without tip
OÁc ñaàu loe mieäng khoâng coù ñaàu moài

2

Material: Steel
Type of head: Countersunk head
Drive: Size 4 hexagon socket SW4•
Complying with DIN 7991
Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng
Söû duïng vít luïc giaùc SW4 côõ 4
Theo chuaån DIN 7991

Length L
Chieàu daøi

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

50 mm

Nickel plated
Maï Niken

264.70.750

Brown
Naâu

264.70.150

Nickel plated
Maï Niken

264.70.760

Brown
Naâu

264.70.160

Nickel plated
Maï Niken

264.70.770

Brown
Naâu

264.70.170

60 mm

70 mm

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu loe mieäng
Söû duïng vít luïc giaùc SW4 côõ 4
Theo chuaån DIN 7991

Length L
Chieàu daøi
50 mm
60 mm
70 mm

Finish
Beà maët
Galvanized
Maï keõm

Cat. No.
Maõ soá
264.70.951
264.70.961
264.70.971

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Countersunk collar
Voøng ñai cho ñaàu loe mieäng
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Nickel plated
Maï Niken

264.73.750

Brown
Naâu

264.73.150

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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Material: Steel
Type of head: Countersunk head
Drive: Size 4 hexagon socket SW4
Complying with DIN 7991

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Countersunk screw with tip
OÁc ñaàu loe mieäng coù ñaàu moài

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Flat head screw without tip
OÁc ñaàu baèng khoâng coù ñaàu moài
Material: Steel
Type of head: Flat head
Drive: Size 4 hexagon socket SW4
Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu baèng
Söû duïng vít luïc giaùc SW4 côõ 4

Length
Chieàu daøi
60 mm

2

Finish
Beà maët
Nickel plated
Maï Niken

Cat. No.
Maõ soá
264.71.760

Brown
Naâu

264.71.160

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Flat head screw with tip
OÁc ñaàu baèng coù ñaàu moài
Material: Steel
Type of head: Flat head
Drive: Size 4 hexagon socket SW4
Chaát lieäu: Theùp
Loaïi ñaàu: Ñaàu baèng
Söû duïng vít luïc giaùc SW4 côõ 4

Length
Chieàu daøi

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

264.71.961

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Threaded bolt
Bu-loâng coù raêng
Material: Steel
Finish: Galvanized
Complying with DIN 976
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Theo chuaån DIN 976
Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

45 mm
60 mm
70 mm
80 mm

264.72.945
264.72.960
264.72.970
264.72.980

Packing: 500 or 1,500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 1500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Sleeve nut with pan head
Ñai oác hình oáng ñaàu duø

Material: Steel
Drive: Size 4 hexagon socket SW4
Chaát lieäu: Theùp
Söû duïng vít luïc giaùc SW4 côõ 4•

2
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Nickel plated
Maï Niken

264.74.762

Brown
Naâu

264.74.162

Brass plated
Maï ñoàng

264.74.562

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.

Sleeve nut with flat head
Ñai oác hình oáng ñaàu baèng

Material: Steel
Drive: Size 4 hexagon socket SW4
Chaát lieäu: Theùp
Söû duïng vít luïc giaùc SW4 côõ 4

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Nickel plated
Maï Niken

264.75.762

Brown
Naâu

264.75.162

Brass plated
Maï ñoàng

264.75.562

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Chieàu daøi: 20 mm
Inside-thread
Ñöôøng ren trong

Cat. No.
Maõ soá

M6
M8

264.83.921
264.83.920

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Eccentric cross dowel, plastic
Choát ngang leäch taâm, nhöïa

Material: Plastic
Colour: White
Length: 13 mm
Chaát lieäu: Nhöïa
Maøu saéc: Maøu traéng
Chieàu daøi: 13 mm
Thread
Ñöôøng ren

Cat. No.
Maõ soá

M6

264.80.713

Packing: 100 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 2000 caùi.
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Material: Steel
Finish: Galvanized•
Length: 20 mm
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ø12

Eccentric cross dowel
Choát ngang leäch taâm

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Wooden Beech dowels
Choát goã (goã soài)
Material: Beech Wood
Chaát lieäu: Goã soài

2

Diameter
Ñöôøng kính (mm)

Length
Ñoä daøi (mm)

Packing, pcs per kg
Tieâu chuaån ñoùng goùi
caùi/kg

Cat No.
Maõ soá

5 mm
6 mm

25
25
30
35
40
27
30
35
40
50
30
35
40
45
50
60
40
50
60
120
155

ca.3200
ca.2150
ca.1800
ca.1520
ca.1325
ca.1140
ca.1000
ca.865
ca.760
ca.600
ca.630
ca.530
ca.450
ca.435
ca.360
ca.325
ca.330
ca.260
ca.220
ca.65
ca.50

267.82.026
267.82.125
267.82.130
267.82.135
267.82.140
267.82.227
267.82.230
267.82.235
267.82.240
267.82.250
267.82.330
267.82.335
267.82.340
267.82.345
267.82.350
267.82.360
267.82.440
267.82.450
267.82.460
267.82.612
267.82.615

8 mm

10 mm

12 mm

16 mm

Material: Wood•
Thickness: 4 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Biscuits
Choát goã hình baùnh quy

Chaát lieäu: goã
Beà daøy: 4 mm

Size
Kích thöôùc
0
10
20
3

Groove depth
Length L
Chieàu saâu raõnh Chieàu daøi L

Width B
Chieàu roäng B

Cat. No.
Maõ soá

8 mm
10 mm
12 mm
16 mm

15 mm
19 mm
23 mm
30 mm

267.90.000
267.90.010
267.90.020
267.90.003

47 mm
53 mm
56 mm
56 mm

Packing: 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1000 caùi
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Connecting brackets
Baùs goùc
Universal brackets
Baùs phoå thoâng

2

Area of application: For connecting carcase elements, for
attaching rear panels
Material: Steel
Nôi laép ñaët: Lieân keát caùc phaàn cuûa khung, gaén vaøo löng vaùn
Chaát lieäu: Theùp

For 25 mm series drilled holes
Cho boä loã khoan 25 mm

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

For 25 mm series drilled holes
Cho boä loã khoan 25 mm

264.28.955

Bright galvanized
Maï keõm boùng
For 32 mm series drilled holes
Cho boä loã khoan 32 mm

For 32 mm series drilled holes
Cho boä loã khoan 32 mm

Bright galvanized
Maï keõm boùng

264.25.909

White plastic coated
Voû nhöïa traéng

264.25.703

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi.

Rear panel brackets
Baùs lieân keát löng vaùn
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Chrome plated
Maï Croâm

264.24.206

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Nickel plated
Maï Niken

264.24.751

Adjusting facility: Slot
Khaû naêng ñeàu chænh: coù raõnh
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.12.706

Packing: 100 or 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 250 caùi.
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Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Connecting brackets
Baùs goùc
Screw-on brackets
Baùs goùc vaën vít
With slot
Coù raõnh doïc

2
Material: Steel
Finish: Nickel plate
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï Niken

With transverse hole
Coù loã naèm ngang

Version
Kieåu

Cat. No.
Maõ soá

With Slot
Coù raõnh doïc

260.25.703

With transverse hole
Coù loã naèm ngang

260.26.700

Packing: 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 250 caùi.

Material: Steel
Finish: Nickel plated
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï Niken•
Version
Kieåu

Cat. No.
Maõ soá

With 2 Slots
Coù 2 raõnh

558.12.943

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Chair bracket
Baùs goùc cho gheá

Dimension A x B x C
Finish
Khoaûng caùch A x B x C Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

With 4 screw holes
Coù 4 loã vít

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

25 x 25 x 15 mm

Steel, yellow chromatized 260.28.502
Theùp, maï croâm vaøng
Stainless steel
Theùp khoâng gæ

40 x 40 x 15 mm

Steel, yellow chromatized 260.28.504
Theùp, maï croâm vaøng
Stainless steel
Theùp khoâng gæ

50 x 50 x 15 mm

260.28.005

Steel, yellow chromatized 260.28.506
Theùp, maï croâm vaøng
Stainless steel
Theùp khoâng gæ

Material thickness: 2 mm
Beà daøy chaát lieäu: 2 mm

260.28.004

Steel, yellow chromatized 260.28.505
Theùp, maï croâm vaøng
Stainless steel
Theùp khoâng gæ

60 x 60 x 18 mm

260.28.002

260.28.006

80 x 80 x 18 mm

Steel, yellow chromatized 260.28.508
Theùp, maï croâm vaøng

100 x 100 x 20 mm

Stainless steel
Theùp khoâng gæ

260.28.010

With 6 screw holes
Coù 6 loã vít
100 x 100 x 20 mm

Steel, yellow chromatized 260.28.510
Theùp, maï croâm vaøng

Packing: 50 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 hoaëc 100 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Screw-on bracket
Baùs goùc vaën vít

2

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

260.24.706

Brown
Maøu naâu

260.24.108

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi.

Connecting plates
Taám lieân keát
Material: Steel
Finish: Galvanized
Material thickness: 2 mm

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Beà daøy chaát lieäu: 2 mm
Length L
Chieàu daøi L

Dimension A
Khoaûng caùch A

Cat. No.
Maõ soá

50 mm
70 mm

35 mm
55 mm

260.21.509
260.21.705

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi.

Length L
Dim. A
Dim. B
Cat. No.
Chieàu daøi L Khoaûng caùch A Khoaûng caùch B Maõ soá

60 mm
80 mm
100 mm

28 mm
16 mm
28 mm

50 mm
66 mm
86 mm

260.20.011
260.20.020
260.20.039

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi.

Chaát lieäu: Theùp
Beà daøy thanh: 3 mm
Chieàu daøi: 230 mm

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

260.22.200

White lacquered
Sôn traéng

260.22.700

Packing: 100 or 250 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 250 caùi.
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Material: Steel
Material thickness: 3 mm
Length: 230 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Connecting strip
Thanh lieân keát

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Keku Suspension fittings
Baùs treo Keku
Information
The at KEKU constitutive room
system KEKU R (shop fittings) you
will find in section 11.
Thoâng tin
Saûn phaåm KeKu (phuï kieän cho cöûa
haøng) coù theå tìm ôû chöông 11.

Area of application: For fastening panels to frame sructures•
Material: Plastic (Makrolon)•
o
o
Colour: Black•Temperature range: -100 C to +135 C
Laép ñaët: cho maët goã coù keát caáu khung•
Chaát lieäu: nhöïa (cöùng)
Maøu: ñen nhieät ñoä -100oC ñeán +135oC

Note•
Do not treat with chemical solutions or
aggressive greases•
Do not adjust by hammering
Chuù yù
Khoâng xöû lyù vôùi phöông phaùp hoùa hoïc
hoaëc daàu nhôøn
Khoâng ñieàu chænh baèng caùch neän buùa

EH Frame component
Phaàn khung EH
For screw-fixing to substructures
Baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi
Installation
Laép ñaët

For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.49.365
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.49.366
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

For groove mounting and screw-fixing to substructures
Laép vaøo raõnh vaø baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi
Installation
Laép ñaët

For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Countersunk chipboard screws Þ 4.0 mm
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm

262.49.360

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
EHS Frame component
Phaàn khung EHS
For screw-fixing to substructures, with side guide
Baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi coù ñònh vò caïnh

2

Installation
For screw-fixing to substructures with Þ 4 mm chipboard
screws or VARIANTA Þ 3 mm or 5 mm special screws
Laép ñaët
Baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi baèng vít ñaàu baèng Þ 4 mm hoaëc
vít VARIANTA Þ 3 mm hoaëc Þ 5 mm
Function
The side guide
1 Prevent the workpiece from slipping sideways
2 Keep the workpiece edge parallel
3 Creates a lateral connection in conjunction with the panel

Installation
Laép ñaët

Chöùc naêng
Ñònh vò caïnh
1. Choáng tröôït
2. Giöõ baùs song song
3. Taïo 1 keát noái giöõa baùs vaø maët goã
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.49.367
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.49.368
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

Panel component with lip
Boä phaän coù meùp
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.49.356
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm

Panel component without lip for panels that are frequently removed
Boä phaän khoâng coù meùp cho maët vaùch thöôøng xuyeân ñöôïc thaùo ra
Note
The combined use of panel components with and without lip
reduces the overall snap-in function.
Chuù yù
Coù theå keát hôïp boä phaän coù meùp vaø khoâng coù meùp ñeå giaûm
söï gaõy vôõ
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.49.350
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.49.351
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi
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Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.49.357
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
KEKU Push-in fittings
Keát noái kim loaïi nhaán
Area of application: For fastening panels to frame sructures•
Material: Plastic (Makrolon)•
o
o
Colour: Black•Temperature range: -100 C to +135 C
Laép ñaët: cho maët goã coù keát caáu khung•
Chaát lieäu: nhöïa (cöùng)
Maøu: ñen nhieät ñoä -100oC ñeán +135oC

Note•
Do not treat with chemical solutions or aggressive greases•
Do not adjust by hammering•
Not for suspended loads such as ceiling panel
Chuù yù
Khoâng xöû lyù vôùi phöông phaùp hoùa hoïc hoaëc daàu nhôøn
Khoâng ñieàu chænh baèng caùch neän buùa
Taû troïng khoâng ñuû cho maët goã traàn nhaø

AS Frame component for screw-fixing to subframes
Boä phaän khung AS, baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi
Installation
Laép ñaët

For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.50.368
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.50.377
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

ASR Frame component for screw-fixing to subframes
Boä phaän khung ASR, baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi
Installation
Laép ñaët
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.50.390
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.50.391
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
AS Panel component for screw- fixing to panels
Boä phaän vaùch AS, baét vít vaøo maët goã
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.50.359
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm

2

VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.50.358
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

KEKU ADDouble partition fitting
Keát noái KEKU AD cho vaùch goã ñoâi
Double partition fittings are used for:•
* Attaching sound insulating material to door leaf•
* Constructing cavity-type doors •
* Double partitions on carbinet sides in door alcoves•
* Connecting frame elements•
* Linking elements•
* Constructing sandwich elements•
* Installing lightweight partition•
* Mounting wall elements (carbinet construction)•
* Door installation as panel construction

Keát noái cho vaùch goã ñoâi duøng cho:•
* Ñeå gaén vaät lieäu caùch aâm cho caùnh cöûa
* Che laáp loã hoång cuûa cöûa
* Vaùch goã ñoâi treân vaùch tuû coù caùnh cöûa thuït vaøo
* Keát noái boä phaän khung
* Boä phaän lieân keát
* Duøng cho nhöõng boä phaän choàng leân nhau
* Laép ñaët cho vaùch ngaên troïng löôïng nheï
* Boä phaän laép vaøo töôøng (tuû)
* Laép ñaët cöûa nhö keát caáu vaùch goã

Material: Plastic (Makrolon)•
Colour: Black•
Temperature range: -100oC to +135oC
Chaát lieäu: nhöïa (cöùng)
Maøu: ñen
Nhieät ñoä: -100oC ñeán +135oC

AD 15 Angeled component for panel distance of 15 mm, screw-fixing to subframes
Boä phaän coù goùc AD15 roäng 15mm, baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi
Installation
Laép ñaët

For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.51.380
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.51.381
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi
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Chuù yù
Khoâng xöû lyù baèng phöông phaùp hoùa hoïc hoaëc daàu nhôøn
Khoâng ñieàu chænh baèng caùch neän buùa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Note•
Do not treat with chemical solutions or aggressive greases•
Do not adjust by hammering

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
AD 30 Angeled component for panel distance of 30 mm, screw-fixing to subframes
Boä phaän coù goùc AD 30 roäng 30 mm, baét vít vaøo caáu truùc beân döôùi
Installation
Laép ñaët

For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.51.390
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.51.391
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

Panel component with lip, for screw-fixing to panels
Boä phaän vaùch coù meùp, baét vít vaøo maët goã
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

Chipboard screws with countersunk head Þ 4.0 mm 262.49.356
Vít ñaàu baèng Þ 4.0 mm
VARIANTA countersunk head Þ 3.0 mm or Þ 5.0 262.49.357
mm special screws
Vít VARIANTA ñaàu baèng Þ 3.0 mm hoaëc Þ 5.0 mm
Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

EH Spacer plate 1.5 mm
Baùs cheâm EH 1.5 mm
For installation with
Laép ñaët vôùi

Cat. No.
Maõ soá

HOSPA Chipboard screws
Vít ñaàu nhoïn

262.49.353

VARIANTA Countersunk screws
Vít ñaàu baèng VARIANTA

262.49.355

Packing: 400 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 400 caùi

AS Spacer plate 1.5 mm
Baùs cheâm AS 1.5 mm

For installation with
Caøi ñaët cho

Cat. No.
Maõ soá

HOSPA Chipboard screws
Vít ñaàu nhoïn

262.50.352

VARIANTA Countersunk screws
Vít ñaàu baèng VARIANTA

262.50.354

Packing: 400 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 400 caùi
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Profiled plate for machined-recess installation
Baùs giöôøng aâm

Area of application: As bed or sofa frame connectors•
Material: Steel•
Finish: Bright•
Insatllation: For machined-recess installation and screwing, for
hooking onto raised head countersunk chipboard screws

2

Laép ñaët: keát noái cho giöôøng hay sofa
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maøu saùng
Laép ñaët: laép aâm, baét vít, moùc vaøo vít ñaàu baèng

Height
Chieàu cao

For hooking onto screw Þ Cat. No.
Moùc vaøo vít Þ
Maõ soá

43 mm
46 mm
60 mm
70 mm

3.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

273.55.004
271.53.000
271.52.003
271.52.012

Packing: 100 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 200 caùi

Profiled plate for machined-recess installation, with 2 keyholes
Baùs giöôøng aâm, coù 2 loã
Area of application: As bed and sofa frame connectors•
Material: Steel•
Finish: Bright•
Installation: For machined-recess installation and screwing,
for hooking onto raised head countersunk chipboard screws
Þ 5.0 mm

For hooking onto screw Þ Cat. No.
Maõ soá

75 mm

5.0 mm

273.56.010

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi

Capsule bed connecting fitting
Baùs giöôøng hình con nhoäng

Material: Steel•
Finish: Bright•
Installation: For mounting in drilled holes and screwing, for
hooking onto pan head chipboard screws Þ 5.0 mm
MLaép ñaët: keát noái cho giöôøng hay sofa
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maøu saùng
Laép ñaët: laép aâm, baét vít, moùc vaøo vít ñaàu baèng Þ 5.0 mm

Diameter
Ñöôøng kính

Thickness
Ñoä daøy

Cat. No.
Maõ soá

30 mm

7 mm

271.61.306

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi
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Height
Chieàu cao

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Laép ñaët: keát noái cho giöôøng hay sofa
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maøu saùng
Laép ñaët: laép aâm, baét vít, moùc vaøo vít ñaàu baèng Þ 5.0 mm

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Bed fitting
Baùs giöôøng

Material: Steel
Finish: Bright
Installation: For mounting in drilled holes, for hooking onto
countersunk raised head chipboard screws Þ 5.0 mm
Chaát lieäu: Theùp
Xöû lyù beà maët: Saùng
Höôùng daãn laép ñaët: laép vaøo loã khoan saün

2

Diameter
Ñöôøng kính

Thickness
Ñoä daøy

Cat. No.
Maõ soá

25 mm

17 mm

271.60.023

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

Bed bracket with 2 slots
Baùs giöôøng 2 khe

Material: Steel
Installation: For screw fixing
Chaát lieäu: Theùp
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít
Thickness
Ñoä daøy

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

2 mm

Nickel plated

558.12.943

Packing: 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bed fitting for beds with central tie bar, disengageable
Baùs giöôøng cho giöôøng vôùi thanh noái trung taâm
Material: Steel
Installation: For screw fixing

Chaát lieäu: Theùp
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít

Supplied with:
1 supporting bracket
1 retaining plate

Phuï kieän bao goàm:
1 baùs ñôõ
1 baùs gaøi

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Yellow chromatized
Maï croâm vaøng

273.03.510

Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.

HS Bed fitting with keyhole slots
Baùs giöôøng vôùi loã hình ruoät khoùa

Material: Steel
Mounting: For right and left hand use•
Installation: For screwing into 32 mm series drill holes,
pre-assembly possible, assembly by hooking in•
Will not unhook, even if screws are loosened
Chaát lieäu: Theùp
Laép ñaët: söû duïng tay beân traùi & tay beân phaûi
Höôùng daãn laép ñaët: laép ñaët baèng vít theo heä thoáng 32 mm
Seõ khoâng bò tröôït ra , thaäm chí neáu vít bò loûng

Length
Chieàu daøi

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

120 mm

Galvanized

271.17.906

Packing: 4 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 200 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

2.67

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
HS Bed fitting with keyhole slots and fixing screw-holes
Baùs giöôøng HS vôùi loã duïng ruoät khoùa vaø coù loã baét vít
Material: Steel
Mounting: For right and left hand use
Installation: For screwing in

2

Chaát lieäu: Theùp
Laép ñaët: Cho tay beân traùi & beân phaûi
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít

Length
Chieàu daøi

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

127 mm

Chromatized
Maï croâm

271.19.946

Size
Kích thöôùc

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

M6 x 10

Galvanized

020.90.904

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Accessories for bed fittings with keyholes slots
Phuï kieän ñính keøm cho baùs giöôøng coù loã hình ruoät khoùa
Cylinder head screws
Vít ñaàu hình truï

Material: Steel
Drive: Cross-slot
Chaát lieäu: Theùp
Ñaàu vít: Hình khía 4 caïnh

Packing: 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1000 caùi.

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

11 mm
13 mm

039.33.266
039.33.060

Packing: 100, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 5000 caùi.

Screw-in sleeves
Choát caáy vaën
Material: Steel
Finish: Bright
External Þ: 12 mm

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Saùng
Ñöôøng kính Þ: 12 mm

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

11 mm
13 mm

030.00.306
030.00.315

Packing: 100, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 5000 caùi.
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Chaát lieäu: Nylon
Beà maët: Maøu töï nhieân
Cho loã khoan: Þ 10 mm

Material: Nylon
Finish: Natural coloured
For drilling hole : Þ 10 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Glue-in sleeves
Choát caáy söû duïng vôùi keo

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Bed fitting with cranked hook-in part
Baùs giöôøng daïng moùc cong

Material: Steel
Mounting: Left and right hand
Installation: For screw fixing

Chaát lieäu: Theùp
Laép ñaët: Tay beân traùi vaø beân phaûi.
Höôùng daãn laép ñaët: Söû duïng vít

Supplied with (per unit)
4 Striking plates
4 Hook-in parts

Troïn boä (cho 1 giöôøng)
4 baùs ñôõ
4 baùs moùc

2

Installation
Höôùng daãn laép ñaët
Striking plate
(Height 100 mm)

Hook-in part
(Height 100 mm)

Baùs ñôõ
Chieàu cao

Baùs moùc
Chieàu cao

Height
Chieàu cao

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

100 mm

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

271.03.510

Chromatize
Maï croâm

271.03.910

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

271.03.530

Chromatized
Maï croâm

271.03.930

130 mm

Striking plate
(Height 130 mm)

Hook-in part
(Height 130 mm)

Baùs ñôõ
(Chieàu cao 130 mm)

Baùs moùc
(Chieàu cao 130 mm)

Packing: 10 or 30 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 30 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bed fitting with cranked hook-in parts and striking plate
Baùs giöôøng daïng moùc cong
Material: Steel
Mounting: Left and right hand
Installation: For screw fixing

Chaát lieäu : Theùp
Laép ñaët: Tay beân traùi vaø beân phaûi
Höôùng daãn laép ñaët: Söû duïng vít

Supplied with (per unit)
4 Striking plates
4 Hook-in parts

Troïn boä (cho 1 giöôøng)
4 baÙs ñôõ
4 baùs moùc

Installation
Höôùng daãn laép ñaët
Striking plate
(Height 95 mm)
Baùs ñôõ
Chieàu cao

Hook-in part
(Height 95 mm)
Baùs moùc
Chieàu cao

Height
Chieàu cao

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

95 mm

Galvanized
Maï keõm

271.05.906

145 mm

Galvanized
Maï keõm

271.05.915

Packing: 10, 25 or 30 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10, 25 hoaëc 30 caùi.

Striking plate
(Height 145 mm)
Baùs ñôõ
Chieàu cao

Hook-in part
(Height 145 mm)
Baùs moùc
Chieàu cao
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Bed fitting, adjustable height
Baùs giöôøng, cho pheùp ñieàu chænh chieàu cao
Area of application: For single and double beds as slatted
bed/sofa frame or central tie-bar support•
Height: 140 mm•
Height adjustment: 4 attachment positions, triple height
adjustment facility
Installation: For screw-fixing

2

Söû duïng cho: giöôøng ñôn, giöôøng ñoâi nhö thanh khung giöôøng
/sofa hoaëc thanh ñôõ giöõa giöôøng
Chieàu cao: 140 mm
Ñieàu chænh chieàu cao: 4 möùc ñieàu chænh, coù theå ñieàu chænh ôû 3
caáp
Höôùng daãn söû duïng: söû duïng vít
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Yellow galvanized
Maï keõm vaøng

273.41.540

Packing: 40 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 40 caùi.

Supplied with
1 Mounting plate
1 Bracket
Troïn boä
1 ñeá ñôõ
1 baùs moùc

For slatted bed or
sofa frame

Thanh ñôõ giöõa giöôøng

Söû duïng cho hoâng giöôøng
vaø khung sofa

Höôùng daãn laép ñaët
Khi söû duïng thanh ñôõ giöôøng ñoâi vôùi ñoä daøy 35 mm. Deá ñôõ laép
vaøo vaùch ñaàu giöôøng vaø chaân giöôøng phaûi cao hôn ñeå laép vaøo
2 hoâng giöôøng laø 5 mm nhaèm caân baèng.
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As central
tie-bar support

Installation information
When used on double bed with a 35 mm thick central tie-bar,
the mounting plates must be mounted on the head and foot
boards 5 mm higher than those on the side panels so that the
supporting surfaces of the bracket and the central tie-bar are
level.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Höôùng daãn söû duïng

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Connection Fittings / Phụ kiện liên kết
Bed plinth connector for single and double beds
Baùs noái cho chaân giöôøng daïng vuoâng cho giöôøng ñôn vaø ñoâi
Material: Steel•
Finish: Galvanized
Mounting: For right and left
hand use•
Installation: For screw-fixing
Order reference: Please order
connecting
screw and wing nut separately.

For plinth thickness of 19 mm
Cho chaân giöôøng daøy 19 mm

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm
Laép ñaët: Söû duïng tay beân
traùi vaø beân phaûi
Höôùng daãn söû duïng: Söû
duïng vít
Ñieàu kieän ñaët haøng: Vui loøng
ñaët buloon
vaø oác rieâng

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Bed side panel
Hoâng giöôøng
For plinth thickness of 23 mm
Cho chaân giöôøng daøy 23 mm

Bed plinth
connector
Baùs noái
chaân giöôøng

Connecting
screw
Vít vaën

Bed plinth
Chaân giöôøng

Wing nut
OÁc chuoàng

Plinth thickness
Ñoä daøy chaân giưôøng

Cat. No.
Maõ soá

19 mm
23 mm

273.07.937
273.07.946

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 4 or 40 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 40 caùi.

Connecting screws for bed plinth connector
Vít noái cho baùs noái chaân giöôøng
Material: Steel
Finish: Galvanized

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï keõm

Size
Kích thöôùc

Cat. No.
Maõ soá

M6 x 40

025.03.035

Packing: 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200 caùi.

Wing nut for bed plinth connector
OÁc chuoàng cho baùs noái chaân giöôøng
Material: Steel
Finish: Nickel plated

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï Niken

Size
Kích thöôùc

Cat. No.
Maõ soá

M6

033.01.060

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of steel
Baùs ñôõ keä baèng theùp
For drilled hole Þ 3 mm, load carrying capacity 60 kg
Cho loã khoan Þ 3 mm, chòu taûi 60 kg

2

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Bright galvanized
Maï keõm saùng

282.43.914

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5000 caùi.

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.43.727

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5000 caùi.

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken
Brass plated
Maï ñoàng

282.06.706
282.06.500

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken
Brass plated
Maï ñoàng

282.04.720
282.04.524

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.04.702

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

Swedish-type shelf support for insertion into two drilled holes
Baùs ñôõ keä loaïi Swedish cho pheùp laép vaøo 2 loã khoan
Area of application: For invisible mounting of grooved shelves
Material: Steel wire
Söû duïng: Cho laép aâm vaøo loã khoan saün
Chaát lieäu: Theùp daøy

Lenght L
Chieàu daøi L

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

160 mm
224 mm
320 mm

Nickel plated
Maï Niken

282.72.700
282.72.719
282.72.728

Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.

FF

2.72

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For drilled hole Þ 4 mm, load carrying capacity 60 kg
Cho loã khoan Þ 4 mm, chòu taûi 60 kg

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5000 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of steel
Baùs ñôõ keä baèng theùp
For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 80 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 80 kg
Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.43.727

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5000 caùi.

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Bright galvanized
Maï keõm saùng

282.43.905

Brown
Naâu

282.43.101

Packing: 500, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500, 1000 hoaëc 5000 caùi.

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.42.702

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2,000 caùi.

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.38.708

Brass plated
Maï ñoàng

282.38.502

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100, 500, 1,000 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500, 1000 hoaëc 2000 caùi.

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Bright galvanized
Maï keõm saùng

282.40.708

Brown
Naâu

282.40.502

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2,000 caùi.

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.41.705

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi.

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Shelf Support
Choát ñôõ keä
Nickel plated
Maï Niken

282.39.705

Sleeve for drilled hole Þ 5 mm
Choát caáy cho loã khoan Þ 5 mm
Spreading dowel, brass, length 8 mm
Ñaàu choát ñôõ, Ñoàng, chieàu daøi 8mm

051.45.004

Packing: 100, 500, 1,000 or 3,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500, 1,000 or 3,000 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of steel
Baùs ñôõ keä baèng theùp
For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 80 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 80 kg

2

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.04.711

Brass plated
Maï ñoàng

282.04.515

Brown
Naâu

282.04.113

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

Swedish-type shelf support for insertion into two drilled holes
Baùs ñôõ loaïi Swedish cho pheùp laép vaøo 2 loã khoan
Area of application: For invisible mounting of grooved shelves
Material: Steel wire
Finish: Nickel plated
Söû duïng: cho laép aâm vaøo loã khoan saün
Chaát lieäu: Theùp daøy
Beà maët: Maï Niken
Length L
Chieàu daøi L

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

160 mm
224 mm
320 mm

Nickel plated
Maï Niken

282.73.707
282.73.716
282.73.725

Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.

Cat. No.
Maõ soá

Brass plated
Maï ñoàng

282.01.505

Nickel plated
Maï Niken

282.01.701

Packing: 500 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 1,000 caùi.

Sleeve
Choát caáy

Area of application: For mounting shelf support into drilled
holes Þ 7.5 mm
Söû duïng: ñeå laép choát ñôõ keä vaøo loã khoan Þ 7.5 mm

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Brass plated
Maï ñoàng

282.50.508

Nickel plated
Maï Niken

282.50.704

Packing: 100, 1,000 or 10,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1,000 hoaëc 10,000 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Finish
Chaát lieäu

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For drilled hole Þ 7 mm or 7.5 mm (with sleeve), load carrying capacity 100 kg
Cho loã khoan Þ 7 mm hoaëc 7.5 mm (vôùi choát caáy), chòu taûi 100 kg

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of zinc alloy
Baùs ñôõ keä baèng hôïp kim keõm
For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 75 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 75 kg
Shelf securing: With lugs
Installation: Easy insertion and tightening with 180o turn;
prevents surface damage around drilled hole •
Tension and spreading stabilise the carcase
Giöõ keä: Baèng chaáu gaøi
o
Höôùng daãn aép ñaët laép vaøo sieát chaët vít 180 ,ñeå choáng hö haïi beà
maët quanh loã khoan.
Sieát caêng leân ñeå coá ñònh vaøo vaïch

Tightening in drilled hole
Sieát chaët loã khoan
Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated, clamping screw bright
Maï Niken, Vít sieát xi saùng.

282.26.715

Packing: 100, 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 500 hoaëc 2,000 caùi.

Plug-in, with twin grooves
Caém vaøo, vôùi chaáu giöõ keùp
Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.24.716

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2,000 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 80 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 80 kg

Shelf securing: With lugs•
Installation: For screw-fixing

Giöõ keä: Baèng chaáu caøi
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.24.704

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of zinc alloy
Baùs ñôõ keä baèng hôïp kim keõm
For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 125 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 125 kg
Version: With thread, distance
between lug andside panel 10
or 12.4 mm
Shelf securing: With lugs
Installation: For screw fixing

2

Phieân baûn: vôùi ñaàu gaøi, khoaûng
caùch giöõa chaáu gaøi & vaùch laø
10 hoaëc 12.4 mm
Giöõ keä: vôùi chaáu gaøi
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít

Dimension A
Kích thöôùc A

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

10.0 mm
12.4 mm

Nickel plated
Maï Niken

282.26.725
282.26.721

Packing: 500 or 1,500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 1,500 caùi.

Version: With twin grooves

Phieân baûn: Choát giöõ keùp

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.24.710

Black
Maøu ñen

282.24.310

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2,000 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 125 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 125 kg
Version: With twin grooves
Shelf securing: With lugs

Chieàu cao

Maøu saéc

Phieân baûn: vôùi chaáu giöõ keùp
Giöõ keä: vôùi chaáu caøi

Maõ soá
282.24.720

Phieân baûn: vôùi chaáu giöõ keùp
Giöõ keä: vôùi chaáu caøi

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.24.726

Screw fixing, load carrying capacity 60 kg
Laép ñaët baèng vít, chòu taûi 60 kg
Version: With cap
Also suitable for glass shelves

Phieân baûn: coù naép che
Cuõng thích hôïp cho keä kính

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.18.706

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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Version: With twin grooves
Shelf securing: With lugs

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Maï Niken
Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of plastic
Baùs ñôõ keä baèng nhöïa
For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 75 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 75 kg
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Maøu traéng trong

283.63.715

Brown
Maøu naâu

283.63.117

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5,000 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm, load carrying capacity 80 kg
Cho loã khoan Þ 5 mm, chòu taûi 80 kg
Material: Steel pin
Finish: Galvanized pin
Chaát lieäu: choát caøi baèng theùp
Beà maët: choát caøi maï keõm
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Maøu traéng trong

282.12.405

Brown
Maøu naâu

282.12.705

Brown
Maøu naâu

282.12.105

Packing: 500 or 53,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 3,000 caùi.

Material: Steel pin

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Knock in, load carrying capacity 60 kg
Baùs ñôõ keä ñoùng baèng ñinh, chòu taûi 60 kg
Chaát lieäu: choát caøi baèng theùp
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White
Maøu traéng

281.23.702

Brown
Maøu naâu

281.23.104

Packing: 500, 1,000 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500, 1,000 hoaëc 5,000 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports made of plastic
Baùs ñôõ keä baèng nhöïa
For drilled hole Þ 5 mm
Cho loã khoan Þ 5 mm

2

Version: With steel pin
Finish: Pin galvanized
Shelf thickness: Min. 18 mm
Installation: Drilled in

Drilling pattern
Khoan moøi

Phieân baûn: choát caøi baèng theùp
Beà maët: choát caøi maï keõm
Ñoä daøy keä: toái thieåu 18 mm
Höôùng daãn laép ñaët: khoan loã

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White
Maøu traéng

282.81.727

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

Recessed sleeve to clip-on and drill-in, for shelf supports and spreading dowels
Choát caáy aâm baèng nhöïa laép vaøo loã khoan cho choát ñôõ keä vaø choát di ñoäng
Material: Plastic
Installation: Clip-on-in shelf

Drilling pattern
Khoan moøi

Chaát lieäu: Nhöïa
Höôùng daãn laép ñaët: caáy vaøo keä

Sleeve
Choát caáy

Shelf support
Ñôõ keä
Shelf support
Ñôõ keä

Höôùng daãn laép ñaët
Choát noái keä coù theå söû duïng hoaëc khoâng söû duïng vôùi choát caáy
baèng nhöïa
Höôùng daãn laép ñaët vôùi choát caáy baèng nhöïa
- AÁn choát vaøo keä
- AÁn vaøo vaø baét vít vaøo choát noái keä cuøng vôùi 1 choát di ñoäng
vaøo vaùch

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White
Maøu traéng

262.45.796

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
The shelf connector can be use with or without sleeve.
Installation with sleeve:•
- Press sleeve into shelf•
- Press-in and screw-on shelf connector with spreading
dowel at side panel
- Slide on shelf with sleeve at shelf connector

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Glass shelf supports made of zinc alloy
Baùs ñôõ keä kính laøm baèng hôïp kim keõm
For drilled hole Þ 3 or 5 mm, with GC lifting safeguard/clamp
Cho loã khoan Þ 3 hoaëc 5 mm, vôùi ñeäm kính vaø keïp kính an toaøn
For glass thickness: 6 and 8 mm
The lifting safeguard/clamp prevents unintentional tilting,
liftingand removal of glass shelves
Cho kính daøy: 6 vaø 8 mm
Ñeäm kính vaø keïp kính giuùp an toaøn khi keä kính bò nghieâng
hoaëc naâng keä kính leân hoaëc laáy keä kính ra.

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.13.600

Packing: 20, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20, 100 hoaëc 500 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm, with rapid-action clamping, GC lifting safeguard/clamp
Cho loã khoan Þ 5 mm, vôùi keïp tieän duïng, ñeäm kính vaø keïp kính an toaøn
For glass thicknesses: 6 and 8 mm
Installation: Easy insertion and tightening with 180o turn;
prevents surface damage around drilled hole
The lifting safeguard/clamp prevents unintentional tilting,
liftingand removal of glass shelves

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tightening in drilled hole
Sieát chaët loã khoan

Cho kính daøy: 6 vaø 8 mm
Höôùng daãn laép ñaët: ñaët vaøo vaø xieát vít chaët 180o ñeå ngaên hö haïi
beà maët quanh loã khoan.
Ñeäm kính / keïp kính giuùp an toaøn khi keä kính bò nghieâng, hoaëc
naâng leân hoaëc laáy keä kính ra.

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï Niken

282.13.610

Packing: 20, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20, 100 hoaëc 500 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm, plug-in, with twin grooves
Cho loã khoan Þ 5 mm, caém vaøo vôùi 2 chaáu giöõ
With narrow glass supporting surface
Vôùi beà maët tieáp xuùc kính keïp

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

With narrow glass supporting surface
Vôùi beà maët tieáp xuùc kính keïp

With wide glass supporting surface
Vôùi beà maët tieáp xuùc kính roäng

Nickel plated
Maï Niken

282.24.730

Black
Maøu ñen

282.24.330

With wide glass supporting surface
Vôùi beà maët tieáp xuùc kính roäng
Nickel plated
Maï Niken

282.24.732

Black
Maøu ñen

282.24.332

Packing: 500 or 1,500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 1500 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
For drilled hole Þ 5 mm, round, with cap
Cho loã khoan Þ 5 mm, ñaàu troøn, vôùi chuïp nhöïa

Material: Plastic cap
Finish: Cap transparent

2

Chaát lieäu: Chuïp nhöïa
Beà maët: Chuïp maøu traéng trong

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Galvanized
Maï keõm

281.41.906

Packing: 500 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 1000 caùi.

Glass shelf supports made of steel
Choát ñôõ keä kính baèng theùp
For drilled hole Þ 3 mm, round, with locking screw
Cho loã khoan Þ 3 mm, troøn, vôùi vít khoùa
For press fitting
Loaïi coù choát caøi

Material: Plastic locking screw
Finish: Locking screw transparent
For glass thickness of: 6 - 10 mm
Shelf securing: With locking screw
Chaát lieäu: Vít khoùa baèng nhöïa
Beà maët: Vít khoùa maøu traéng trong
Cho kính daøy: 6 - 10 mm
Giöõ keä: Vôùi vít khoùa baèng nhöïa

For screw-fixing
Loaïi duøng coù vít baét

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

For press fitting
Loaïi coù choát caøi
Nickel plated
Maï Niken

282.20.703

282.20.700

Packing: 20 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 hoaëc 100 caùi.
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Nickel plated
Maï Niken

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For screw fixing
Loaïi duøng vít baét

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Glass shelf supports made of plastic
Choát ñôõ keä kính baèng nhöïa
For drilled hole Þ 5 mm, glass thickness of 4 mm
Cho loã khoan Þ 5 mm, cho kính daøy 4mm
Material: Steel pin
Finish: Pin galvanized

2

Chaát lieäu: Choát baèng Theùp
Beà maët: Choát ñöôïc maï keõm

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Maøu traéng trong

282.12.434

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm, glass thickness of 5 mm
Cho loã khoan Þ 5mm, cho kính daøy 5mm

Material: Steel pin
Finish: Pin galvanized

Chaát lieäu: Choát baèng Theùp
Beà maët: Choát ñöôïc maï Keõm

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Maøu traéng trong

282.12.435

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For drilled hole Þ 5 mm, glass thickness of 4 - 6 mm
Cho loã khoan Þ 5mm, cho kích daøy 4 - 6 mm
For glass thickness
Cho kính daøy

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

4 mm
5 mm
6 mm

White
Traéng

287.28.743
287.28.752
287.28.770

Packing: 500 or 2,500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2500 caùi.

For drilled hole Þ 5 mm, glass thickness of up to 6 mm, with clip-in retainer
Cho loã khoan Þ 5 mm, cho kính daøy ñeán 6 mm, vôùi laù loø xo giöõ kính

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Maøu traéng trong

281.42.403

Packing: 500 or 2,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 2000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

2.81

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Revolving mirror fittings for mirrors in wooden frames
Baùs xoay kieáng trong khung baèng goã
Continuous tilting action
Xoay töï do

2

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Yellow chromatized
Maï croâm vaøng

294.40.506

Nickel plated
Maï Niken

294.40.702

Packing: 1 or 20 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caëp.

Glass support with suction type
Baùs hít ñôõ kieáng
Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Soft PVC
Nhöïa PVC meàm

297.34.003

Packing: 500 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caëp.

Mirror fittings
Baùs keïp kieáng
For mirrors without frames
Cho kieáng khoâng coù khung

Supplied with
2 Supporting clamps, rigid
2 Holding clamps with springs
4 Wood screws Þ 3.5 mm
4 Plastic plugs, drilling Þ 6 mm

Cung caáp troïn boä goàm
2 baùs keïp cöùng
2 caùi giöõ baùs keïp coù loø xo
4 vít goã Þ 3.5 mm
4 nuùt nhöïa, loã khoan Þ 6 mm

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Brass
Ñoàng

Chrome plated
Maï croâm

293.50.025

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Nickel plated
Maï Niken

292.01.710

Packing: 1 or 500, 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500, 1000 caùi

Oval, with rubber pad
Hình Oval, coù ñeäm cao su

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Transparent
Trong suoát

291.09.402

Packing: 1 or 500, 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500, 1000 caùi
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Round, with rubber pad
Hình troøn, coù ñeäm cao su

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 25 sets
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 25 boä

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf support system for knocking into groove 9.5 x 4 mm
Heä thoáng baùs ñôõ keä, aán chaët vaøo raõnh 9.5 x 4 mm
Shelf support strip with apertures at 15 mm intervals
Thanh baùs ñôõ keä vôùi khoaûng caùch giöõa caùc loã 15 mm

2

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

2.5 m

283.45.708

Brown
Maøu naâu

283.45.100

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Shelf support with support
Choát ñôõ keä coù baùs ñôõ
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

283.49.706

Brown
Maøu naâu

283.49.108

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

Shelf support with support and screw hole
Choát ñôõ keä coù baùs ñôõ vaø loã baét vít

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Shelf securing: With countersunk chipboard screw Þ 3 mm
Giöõ chaët keä: baèng vít ñaàu baèng Þ 3 mm
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Maøu traéng

283.47.702

Brown
Maøu naâu

283.47.104

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

Shelf support for grooving shelves, special
Choát ñôõ keä cho keä khoeùt raõnh, ñaëc bieät
Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Shelf securing: By grooving shelves
Giöõ keä: baèng caùch khoeùt 1 raõnh cho keä

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Transparent
Maøu traéng trong

700.19.402

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf support system for knocking into 11 x 5 mm groove
Heä thoáng baùs ñôõ keä coù chaáu gaøi vaøo raõnh (loã) 11 x 5 mm
Shelf support strip with apertures at 25 mm intervals
Daõy baùs ñôõ keä vôùi khoaûng caùch caùc khe laø 25 mm

2

Order information
For order quantity from 500 m and above fixed length available.
Höôùng daãn ñaët haøng
Cho ñôn haøng soá löôïng töø 500 m vaø chieàu daøi nhö treân laø luoân
coù saün
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Length
Cat. No.
Chieàu daøi Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

Bright
Saùng

3.5 m

283.12.003

Silver coloured anodized
Maøu baïc

283.12.905

Gold coloured anodized
Maøu vaøng

283.12.807

Packing: 1 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1caùi.

Shelf support
Baùs ñôõ keä
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

Bright
Saùng

283.68.005

Silver coloured anodized
Maøu baïc

283.68.907

Gold coloured anodized
Maøu vaøng

283.68.809

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Nickel plated
Maï Niken

3.5 m

283.07.011

Packing: 1 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1caùi.

Shelf support
Baùs ñôõ keä
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï Keõm

283.61.926

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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Shelf support strip with apertures at 14 mm intervals
Daõy baùs ñôõ keä vôùi khoaûng caùch caùch khe laø 14 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Shelf support system for screw fixing, dimensions 16 x 6 mm
Heä thoáng baùs ñôõ keä duøng vít baét, kích thöôùc 16 x 6 mm

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf support system for screw fixing, dimensions 20 x 8 mm
Heä thoáng baùs ñôõ keä duøng vít baét, kích thöôùc 20 x 8 mm
Shelf support strip with apertures at 14 mm intervals
Daõy baùs ñôõ keä vôùi khoaûng caùch caùc khe laø 14 mm
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured anodized
Maøu baïc

3.5 m

283.13.900

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Shelf support
Baùs ñôõ keä
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured anodized
Maøu baïc

283.64.918

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Shelf support system for screw fixing, dimensions 10 x 5 mm
Heä thoáng baùs ñôõ keä duøng vít baét, kích thöôùc 10 x 5 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Shelf support strip with apertures at 15 mm intervals
Daõy baùs ñôõ keä vôùi khoaûng caùch caùc khe laø 15 mm
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Nickel plated
Maï Niken

3.5 m

283.05.017

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Shelf support
Baùs ñôõ keä
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

283.51.920

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf support for invisible installation, with mounting plate
Baùs ñôõ keä aâm vôùi ñeá söû duïng vít baét
Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Version: With mounting plate•
Shelf thickness: Min. 24 mm•
For shelf depth: Max. 300 mm•
2
Load bearing capacity: 80 - 200 kg/m •
Height adjustment: Via elongated holes in mounting plate•
Tilt adjustment: Via supporting bolt•
Installation: For screw fixing (concealed fixing in wooden
carcasesor masonry walls)

2

Chaát lieäu: theùp
Beà maët: maï keõm
Phieân baûn: vôùi ñeá söû duïng vít baét
Ñoä daøy goã: toái thieåu 24 mm
Cho chieàu saâu keä: toái ña 300 mm
Chòu taûi: 80 - 200 kg/m2•
Ñieàu chænh ñoä nghieâng: qua choát ñôõ keä
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít baét (laép aâm vaøo loã khoan goã
hoaëc töôøng)

Drilling and milling dimensions in shelf
Kích töôùc raõnh vaø loã khoan vaøo keä

Installation
Höôùng daãn laép ñaët
Shelf
Keä

Mounting plate
Ñeá baét vít

Load bearing capacity
(with shelf support spacing = max. 700 mm and evenly
distributed load)

Shelf depth
Chieàu saâu keä

Max. load bearing capacity kg/m
2
Chòu taûi toái ña kg/m

200 mm
250 mm
300 mm

200 kg
140 kg
80 kg

Wooden carcase
Khung goã

Supporting bolt
Choát ñôõ

Cat. No.
Maõ soá
For invisible installation, with mounting plate
Cho laép ñaët aâm, vôùi ñeá söû duïng vít baét

283.33.910

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.
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2

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chòu taûi (vôùi khoaûng caùch baùs ñôõ toái ña 700 mm)

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf support for invisible installation, with mounting plate and side adjustment
Baùs ñôõ keä aâm, vôùi ñeá söû duïng vít baét vaø ñieàu chænh beân hoâng
Material: Steel, plastic eccentric sleeve
Finish: Galvanized, eccentric sleeve black
Version: With mounting plate and eccentric sleeve
For shelf thickness: Min. 24 mm
For shelf depth: Max. 300 mm
Load bearing capacity: 50 – 180 kg/m²
Tilt adjustment: Via adjusting screws
Height adjustment: Via elongated holes in mounting plate
Side adjustment: Via supporting bolt, stop of side adjuster with
eccentric sleeve
Installation: For screw-fixing and mounting in drilled hole
(concealed fixing in wooden carcase or masonry with frame
plug)
Drilling and milling dimensions in shelf
Kích thöôùc raõnh vaø loã khoan vaøo keä

Chaát lieäu: Theùp, ron nhöïa ôû giöõa
Beà maët: Maï keõm, ron nhöïa maøu ñen
Phieân baûn: Vôùi ñeá söû duïng vít vaø ron ôû giöõa
Cho ñoä daøy goã: Toái thieåu 24 mm
Cho chieàu saâu keä: Toái ña 300 mm
Chòu taûi: 50 - 180 kg/m²
Ñieàu chænh ñoä nghieân: qua vít chænh
Ñieàu chænh chieàu cao: qua loã ñieàu chænh ôû ñeá
Ñieàu chænh hoâng: qua choát ñôõ, ñieàu chænh döøng laïi khi ñeán ron
chaän
Höôùng daãn laép ñaët: söû duïng vít vaø laép vaøo loã khoan
(laép aâm vaøo goã)

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Load bearing capacity
(with shelf support spacing = max. 700 mm
and evenly distributed load)
Chòu taûi ( vôùi khoaûng caùch baùs ñôõ toái ña 700 mm)

Shelf depth
Chieàu saâu keä

Max. load-carrying capacity kg/m²
Chòu taûi toái ña kg/m²

175 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm

180 kg
160 kg
130 kg
100 kg
80 kg
50 kg

Mounting plate
Ñeá baét vít

Shelf
Keä

Wooden carcase
Khung goã
Supporting bolt
Choát ñôõ

Cat. No.
Maõ soá

For invisible installation, with mounting plate and
side adjustment
Cho laép ñaët aâm, vôùi ñeá söû duïng vít vaø ñieàu chænh
hoâng

283.33.904

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Glass shelf support Þ 12 mm
Baùs ñôõ keä kính Þ 12 mm
Material: Steel grub screw, plastic dowel
Features: Solid support
Load bearing capacity: Max. 80 kg/m2
Height adjustment: ±4 mm, by turning the support bolt•
Installation: For screw fixing

2

Chaát lieäu: vít theùp, choát nhöïa
Ñaëc tröng: baùs ñôõ, goã töï nhieân
Chòu taûi: toái ña 80 kg/m2
Ñieàu chænh chieàu cao: ±4 mm, baèng caùch vaën choát ñôõ

Supplied with:
1 Support with head
1 Washer
1 Grub screw M6 x 50
1 S8 Dowel
1 Installation instruction

Installation
Laép ñaët
Max. distance of shelf support: 700 mm
Khoaûng caùch toái ña cuûa baùs ñôõ keä: 700 mm
Dowel
Choát

Washer
Loâng ñeàn

Glass shelf
Keä kính

Troïn boä:
1 baùs ñôõ ñaàu troøn
1 loâng ñeàn
1 vít M6 x 50
1 choát S8
1 höôùng daãn laép ñaët

Material
Chaát lieäu

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Stainless steel
Inox

Matt brushed
Chaûy môø

283.38.010

Steel
Theùp

Chrome plated polished
Maï croâm boùng

283.38.210

Chrome plated matt
Maï croâm môø

283.38.410

Nickel plated matt
Maï Niken môø

283.38.610

Support with head
Baùs ñôõ ñaàu troøn
Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Glass shelf support Þ 20 mm
Baùs ñôõ keä kính Þ 20 mm

Supplied with:
1 Support with head
1 Socket
1 Grub screw M6 x 60
1 S8 Dowel
1 Installation instruction

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Troïn boä:
1 baùs ñôõ ñaàu troøn
1 vít luïc giaùc
1 vít M6 x 60
1 choát S8
1 höôùng daãn laép ñaët

Max. distance of shelf support: 700 mm
Khoaûng caùch toái ña cuûa baùs ñôõ keä: 7000 mm
Dowel
Choát
Glass shelf
Keä kính

Socket
Vít luïc giaùc

FF
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Support with head
Baùs ñôõ ñaàu troøn

Material
Chaát lieäu

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Stainless steel
Inox

Matt brushed
Chaûy môø

283.38.020

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chaát lieäu: vít theùp, choát nhöïa
Ñoä daøy vaät lieäu: 1.5 mm
Chòu taûi: toái ña 80 kg/m2
Ñieàu chænh chieàu cao: ±4 mm, baèng caùch vaën choát ñôõ

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Steel grub screw, plastic dowel
Material thickness: 1.5 mm
2
Load bearing capacity: Max. 80 kg/m
Height adjustment: ±4 mm, by turning the support bolt•
Installation: For screw fixing

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports with clamps
Baùs ñôõ keä coù keïp giöõ
Söû duïng cho: Keä baèng kính hoaëc goã
Chaát lieäu: Hôïp kim Keõm
Höôùng daãn laép ñaët: Söû duïng vít

Area of application: For shelfs made of glass or wood
Material: Zinc alloy
Installation: For screw-fixing

2
Information
Load bearing capacity of shelf support with clamps

Thoâng tin
Chòu taûi cuûa baùs ñôõ keä coù keïp giöõ

The load bearing capacity depends on:
Shelf material
Shelf depth
Type of attachment panel
It is therefore impossible to specify a binding load bearing capacity.

Chòu taûi tuyø thuoäc vaøo:
Chaát lieäu keä
Chieàu saâu keä
Chuûng loaïi cuûa vaùch
Do ñoù khoâng theå chæ roõ möùc chòu taûi baét buoäc

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T) Finish
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc
Beà maët
3 – 15 mm

21 x 40 x 30 x 4.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

Cat. No.
Maõ soá

284.00.011

White aluminium, RAL 9006 284.00.911
Maøu nhoâm traéng, RAL
Crome plated polished
Maï Croâm boùng
3 – 23 mm

41 x 47 x 34 x 4.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.00.211
284.00.013

White aluminium, RAL 9006 284.00.913
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï Croâm boùng

284.00.213

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T) Finish
Kích thöôùc
Ñoä daøy keä
Beà maët
4 – 18 mm

26 x 54 x 47 x 4.5 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

Cat. No.
Maõ soá

284.00.002

White aluminium, RAL 9006 284.00.902
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng
4 – 23 mm

25 x 69 x 48 x 4.5 mm Stainless steel coloured
Maï Inox

284.00.202
284.00.003

White aluminium, RAL 9006 284.00.903
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng
4 – 40 mm

40 x 105 x 75 x 7.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.00.203
284.00.004

White aluminium, RAL 9006 284.00.904
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.00.204

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

4 – 25 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.00.021

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

284.00.921

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.00.221

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.00.023

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

284.00.923

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.00.223

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

5 – 7 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.001

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

284.01.901

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.201

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

5 – 8 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.031

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

284.01.931

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.231

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.033

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.233

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

5 – 8 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.061

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

284.01.961

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.261

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.062

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.262

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.063

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.263

25 x 40 x 41 x 4.8 mm

2
41 x 42 x 41 x 4.0 mm

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

18 x 25 x 18 x 7.5 mm

73 x 37 x 24 x 5.7 mm

12

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

6 – 10 mm

8 – 12 mm

49 x 22 x 25 x 3.0 mm

52 x 26 x 28 x 3.5 mm

55 x 29 x 31 x 4.0 mm

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.
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6 – 12 mm

51 x 26 x 18 x 4.0 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc
5 – 8 mm

Finish
Beà maët

36 x 17 x 16 x 3.3 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

Cat. No.
Maõ soá

284.01.041

White aluminium, RAL 9006 284.01.941
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng
8 – 10 mm

47 x 21 x 18 x 3.8 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox
Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.241
284.01.043
284.01.243

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T) Finish
Beà maët
Kích thöôùc
Ñoä daøy keä
6 – 8 mm

41 x 52 x 25 x 20.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

Cat. No.
Maõ soá

284.01.092

White aluminium, RAL 9006 284.01.992
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng
55 x 55 x 25 x 18.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.292
284.01.093

White aluminium, RAL 9006 284.01.993
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.293

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T) Finish
Ñoä daøy keä
Beà maët
Kích thöôùc
6 – 8 mm

44 x 34 x 32 x 4.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

Cat. No.
Maõ soá

284.01.073

White aluminium, RAL 9006 284.01.973
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T) Finish
Kích thöôùc
Ñoä daøy keä
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

6 – 8 mm

284.01.051

29 x 22 x 14.5 x 4.0 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

White aluminium, RAL 9006 284.01.951
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng
40 x 30 x 14.5 x 4.3 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.251
284.01.052

White aluminium, RAL 9006 284.01.952
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng
6 – 10 mm

49 x 36 x 16 x 4.5 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.252
284.01.053

White aluminium, RAL 9006 284.01.953
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.253

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc
8 mm

Finish
Beà maët

45 x 47.5 x 24 x 15.5 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

Cat. No.
Maõ soá

284.01.081

White aluminium, RAL 9006 284.01.981
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

2

Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.281

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

8 – 10 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.02.043

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

59 x 30 x 18 x 3.5 mm

White aluminium, RAL 9006 284.02.943
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.02.243

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc
8 mm

60 x 63 x 26.5 x 29.5 mm Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.02.003

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

8 – 10 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

284.01.011

22 x 23 x 29 x 5.0 mm

White aluminium, RAL 9006 284.01.911
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Crome plated polished
Maï croâm boùng

284.01.211

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.
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Shelf thickness Dim. (W x D x H x T)
Ñoä daøy keä
Kích thöôùc

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports with clamps
Bás đỡ kệ có kẹp
Shelf thickness mm Dim. (W x D x H x T) mm Finish
Độ dày kệ mm
Kích thước mm
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

3–20

Stainless steel coloured
Màu inox

284.00.051

Chrome plated polished
Mạ chrome bóng

284.00.251

26 x 55 x 40 x 6.0

Packing: 1 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.

Shelf thickness mm Dim. (W x D x H x T) mm Finish
Độ dày kệ mm
Kích thước mm
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

10–20

Stainless steel coloured
Màu inox

284.00.031

Chrome plated polished
Mạ chrome bóng

284.00.231

39 x 84 x 40 x 5.0

Packing: 2 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.

Shelf thickness mm Dim. (W x D x H x T) mm Finish
Độ dày kệ mm
Kích thước mm
Xử lý bề mặt

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4–20

30 x 37 x 36 x 5.0

Cat. No.
Mã số

Stainless steel coloured 284.00.061
Màu inox
Chrome plated polished 284.00.261
Mạ chrome bóng

Packing: 2 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.

Shelf thickness mm Dim. (W x D x H x T) mm Finish
Độ dày kệ mm
Kích thước mm
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

4–23

284.09.020

38 x 35 x 48 x 7.0

Stainless steel coloured
Màu inox

Chrome plated polished 284.09.220
Mạ chrome bóng
Packing: 2 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports with clamps
Bás đỡ kệ có kẹp

2

Shelf thickness mm Dim. (W x D x H x T) mm Finish
Độ dày kệ mm
Kích thước mm
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

4–19

284.09.000

30 x 27 x 45 x 5.0

Stainless steel coloured
Màu inox

Chrome plated polished 284.09.200
Mạ chrome bóng
4–24

35 x 35 x 57 x 5.0

Stainless steel coloured
Màu inox

284.09.001

Chrome plated polished 284.09.201
Mạ chrome bóng
Packing: 2 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.

Shelf thickness mm Dim. (W x D x H x T) mm Finish
Độ dày kệ mm
Kích thước mm
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

4–25

284.09.010

22 x 35 x 43 x 5.0

Stainless steel coloured
Màu inox

Chrome plated polished 284.09.210
Mạ chrome bóng
W

4–30

25 x 45 x 53 x 5.0

Stainless steel coloured
Màu inox

284.09.011

Chrome plated polished 284.09.211
Mạ chrome bóng

Dim. (W x D x H) mm
Kích thước mm

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

6–40

80 x 80 x 32

Stainless steel
coloured
Màu inox

284.05.040

Packing: 2 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 2 cái.
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Shelf thickness mm
Độ dày kệ mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports with clamps
Bás đỡ kệ có kẹp
Shelf thickness
mm
Độ dày kệ mm

Dim. (W x D x H x T)
mm
Kích thước mm

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

6–40

40 x 60 x 32

Stainless steel coloured
Màu inox

284.05.050

Packing: 2 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 2 cái.

Shelf thickness
mm
Độ dày kệmm

Dim. (W x D x H x T)
mm
Kích thước mm

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

4–45

18 x 180 x 55

Stainless steel coloured
Màu inox

287.76.010

Chrome plated polished
Mạ chrome bóng

287.76.210

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 2 cái.

Shelf thickness
mm
Độ dày kệ mm

Dim. (W x D x H x T)
mm
Kích thước mm

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

4–35

18 x 140 x 48

Stainless steel coloured
Màu inox

287.76.020

Chrome plated polished
Mạ chrome bóng

287.76.220

Packing: 2 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 2 cái.
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Shelf supports with clamps
Bás đỡ kệ có kẹp

2

Shelf thickness mm Dim. (W x D x H ) mm
Độ dày kệ mm
Kích thước mm

Finish
Xử lý bề mặt

6–10

Chrome plated polished 284.05.260
Mạ chrome bóng

27 x 65 x 23

Cat. No.
Mã số

Packing: 2 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 2 cái.

Glass shelves
Kệ kính
• Area of application: For installation in cabinets from 15–19 mm board thickness
• Version: With polished edges
• Features: 6 mm thick, clear, tempered
• Vị trí lắp đặt: Dùng để lắp vào tủ dày 15–19 mm
• Phiên bản: Cạnh kính mài bóng
• Đặc điểm: Dày 6 mm, kính cường lực trong
Cabinet width mm
Chiều rộng tủ

Dim. (L x W) mm
Kích thước mm

Cat. No.
Mã số

500
600
800
1,000

461 x 250
561 x 250
761 x 250
961 x 250

543.07.450
543.07.460
543.07.480
543.07.400

• Version: With polished edges
• Features: 8 mm thick, tempered
• Vị trí lắp đặt: Dùng cho bás kẹp treo tường
• Phiên bản: Cạnh kính mài bóng
• Đặc điểm: Kính cường lực 8 mm
Version
Phiên bản

Dim. (L x W) mm
Kích thước mm

Cat. No.
Mã số

Etched border
Bọc cạnh

793 x 200

543.08.470

Clear
Trong

543.08.570

Packing: 1 pc. per pack
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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• Area of application: For use with wall mounted shelf supports

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc. per pack
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Fixed brackets
Baùs ñôõ baét vít coá ñònh
Load bearing capacity 20 - 42 kg per pair
Chòu taûi 20 - 42 kg treân 1 caëp

2

Material: Steel
Chaát lieäu: Theùp
Load bearing
capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Kích thöôùc
(A x C)

Dim. B Dim. D White coated Black coated
Kích
Kích
Sôn traéng
Sôn ñen
thöôùc B thöôùc D

20 kg

80 x 120 mm
120 x 170 mm
155 x 220 mm
190 x 270 mm
220 x 320 mm

36 mm
37 mm
37 mm
38 mm
38 mm

28 kg
42 kg

4.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
5.5 mm

287.30.305
287.30.314
287.30.323
287.30.332
287.30.341

287.30.403
287.30.412
287.30.421
287.30.430
287.30.449

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.

Load bearing capacity 32 - 70 kg per pair
Chòu taûi 32 - 70 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Chaát lieäu: Theùp
Load bearing
capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Kích thöôùc
(A x C)

Dim. B Dim. D White coated Black coated
Sôn traéng
Sôn ñen
Kích
Kích
thöôùc B thöôùc D

32 kg

80 x 120 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
220 x 320 mm

22 mm
24 mm
27 mm
27 mm
27 mm

48 kg
64 kg
70 kg

5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.5 mm

287.36.709
287.36.718
287.36.727
287.36.736
287.36.745

287.36.101
287.36.110
287.36.129
287.36.138
287.36.147

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.

Load bearing capacity 36 - 70 kg per pair
Chòu taûi 36 - 70 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Chaát lieäu: Theùp
Load bearing
capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Kích thöôùc
(A x C)

Dim. B Dim. D White coated
Sôn traéng
Kích
Kích
thöôùc B thöôùc D

36 kg
40 kg

75 x 100 mm
100 x 125 mm
125 x 150 mm
150 x 200 mm
200 x 250 mm
250 x 300 mm
300 x 350 mm
350 x 400 mm
400 x 450 mm

30 mm
34 mm
34 mm
36 mm
42 mm
46 mm
47 mm
52 mm
53 mm

50 kg
60 kg
70 kg

3.0 mm
3.5 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
4.5 mm

287.30.110
287.30.119
287.30.128
287.30.146
287.30.164
287.30.173
287.30.182
287.30.183
287.30.184

287.30.901
287.30.902
287.30.903
287.30.904
287.30.905
287.30.906
287.30.907
287.30.908
287.30.909

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Fixed brackets
Baùs ñôõ baét vít coá ñònh
Load bearing capacity 80 - 150 kg per pair
Chòu taûi 80 - 150 kg treân 1 caëp

2

Material: Aluminium
Chaát lieäu: Nhoâm
Load bearing
capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Kích thöôùc
(A x C)

Dim. B Dim. D White coated Black coated
Kích
Kích
Sôn traéng
Sôn ñen
thöôùc B thöôùc D

80 kg
120 kg
130 kg
150 kg

100 x 150 mm
150 x 200 mm
200 x 250 mm
200 x 300 mm

20 mm
20 mm
24 mm
26 mm

3.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

287.35.720
287.35.739
287.35.748
287.35.757

287.35.122
287.35.131
287.35.140
287.35.159

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.

Load bearing capacity 110 kg per pair
Chòu taûi 110 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Chaát lieäu: theùp
Load bearing
capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Kích thöôùc
(A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

White coated
Sôn traéng

110 kg

295 x 210 mm
395 x 270 mm
495 x 330 mm

30 mm

287.31.204
287.31.213
287.31.222

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.

HEBGO Load bearing capacity 150 or 500 kg per pair
HEBGO chòu taûi 150 hoaëc 500 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Chaát lieäu: theùp

Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Load bearing
capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Kích thöôùc
(A x C)

150 kg

200 x 80 mm
240 x 80 mm
280 x 100 mm
330 x 100 mm
380 x 130 mm
480 x 130 mm
580 x 170 mm
680 x 170 mm
380 x 180 mm
480 x 180 mm
580 x 220 mm
680 x 220 mm
780 x 220 mm

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

500 kg

Dim. B
Kích
thöôùc B

Dim. D
Kích
thöôùc D

Dim. E
Kích
thöôùc E

Grey primed
Maøu xaùm

46 mm

6.0 mm

4.0 mm

287.44.416
287.44.425
287.44.434
287.44.443
287.44.452
287.44.461
287.44.470
287.44.489
287.45.459
287.45.468
287.45.477
287.45.486
287.45.495

53 mm

5.0 mm

65 mm

8.0 mm 5.0 mm

82 mm
80 mm

10.0 mm 5.0 mm

100 mm

12.0 mm 5.0 mm

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Folding brackets
Baùs ñôõ daïng xeáp
Load bearing capacity 40 kg per pair
Chòu taûi 40 kg treân 1 caëp

Material: Steel
Finish: Yellow chromatized
Version: With locking mechanism and spring loaded support
Function: Press integral button to fold down

2

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Maï croâm vaøng
Phieân baûn: Vôùi cô caáu khoùa vaø loø xo trôï löïc
Chöùc naêng: Nhaán vaøo nuùt chöùc naêng ñeå xeáp xuoáng

Top fixing holes
Loã baét vít maët trôn

Load bearing capacity
Chòu taûi

Dim. (A x C)
Dim. B
Kích thöôùc (A x C) Kích thöôùc B

Cat. No.
Maõ soá

40 kg

250 x 85 mm
380 x 120 mm

287.41.906
287.41.915

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

30 mm

Packing: 2 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 10 caùi.

Load bearing capacity 50 – 85 kg per pair
Chòu taûi 50 - 85 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Version: With locking mechanism and spring loaded support
Function: To raise bring the supporting arm upwards and allow to engage.
To fold down slightly raise supporting arm and push locking arm backwards.
Chaát lieäu: Theùp
Phieân baûn: Vôùi cô caáu khoùa vaø loø xo chòu löïc
Chöùc naêng: Ñeå naâng leân chæ caàn keùo tay ñôõ leân cho ñeán khi vaøo khôùp
Ñeå xeùp xuoáng chæ caàn naâng nheï tay ñôõ vaø ñaåy tay khoùa veà phía sau

Load bearing Dim. (A x C)
capacity
Kích thöôùc
Chòu taûi
(A x C)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

50 kg
70 kg
85 kg

Dim. B
Kích
thöôùc
B

Dim. D Screw White
Kích
hole Þ coated
thöôùc Loã vít Þ Sôn traéng
D

210 x 200 mm 25 mm 40 mm 3.5 mm 287.40.105
320 x 310 mm 30 mm 45 mm 4.0 mm 287.40.114
430 x 410 mm 30 mm 55 mm 4.0 mm 287.40.123

Black
coated
Sôn ñen

287.40.203
287.40.212
287.40.221

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi.

Load bearing capacity 100 kg per pair
Chòu taûi 100 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Finish: White coated bracket, galvanized support
Version: With locking mechanism
Function: To raise bring the supporting arm upwards and allow to engage.
To fold down slightly raise supporting arm and push locking arm backwards.
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Baùs ñôõ sôn traéng, tay ñôõ maï keõm
Phieân baûn: vôùi cô caáu khoùa
Chöùc naêng: ñeå naâng leân chæ caàn keùo tay ñôõ leân cho ñeán khi vaøo khôùp
Ñeå xeáp xuoáng chæ caàn naâng nheï tay ñôõ vaø ñaåy tay khoùa veà phía sau

Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Cat. No.
Maõ soá

200 x 110 mm
250 x 110 mm
300 x 110 mm

60 mm

287.54.720
287.54.725
287.54.730

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ

2

Folding brackets
Baùs ñôõ daïng xeáp
HEBGO Load bearing capacity 150 kg per pair
HEBGO chòu taûi 150 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Version: With locking mechanism
Function: The folding brackets automatically lock when raised.
To fold down slightly raise locking arm.
Chaát lieäu: theùp
Phieân baûn: vôùi cô caáu khoùa
Chöùc naêng: Baùs ñôõ daïng xeáp naøy seõ töï ñoäng khoùa laïi khi ñöôïc naâng leân.
Ñeá xeáp xuoáng chæ caàn naâng nheï tay khoùa.
Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Dim. D
Kích thöôùc D

Grey primed
Maøu xaùm

330 x 134 mm
380 x 134 mm
480 x 152 mm
580 x 178 mm
680 x 178 mm

82 mm

50 mm

287.42.403
287.42.412
287.42.421
287.42.430
287.42.449

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 pc.
Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

Load bearing capacity 150 kg per pair
Chòu taûi 150 kg treân 1 caëp

Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

White coated
Dim. D
Kích thöôùc D Sôn traéng

Galvanized
Maï keõm

300 x 200 mm
400 x 270 mm

30 mm
36 mm

25 mm
32 mm

287.55.930
287.55.940

287.55.730
287.55.740

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 pcs.
Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

Adjustment
Ñieàu chænh

Position 1 = 90o
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Position 2 = 80o

Position 3 = 70o

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chaát lieäu: theùp
Phieân baûn: vôùi cô caáu khoùa coù theå ñieàu chænh ôû 3 möùc ñoä
Chöùc naêng: Ñeå naâng leân chæ caàn keùo tay ñôõ leân cho thích hôïp ñeán khi vaøo khôùp
ôû möùc ñoä thích hôïp

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Steel•
Version: With locking mechanism adjustable in 3 positions•
Function: To raise bracket lift support arm and allow to engage at relevant level.
To fold down raise support arm and release locking mechanism.

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Folding brackets
Baùs ñôõ daïng xeáp
TIKLA Load bearing capacity 300 kg per pair
TIKLA chòu taûi 300 kg treân 1 caëp
Material: Steel
Version: With locking mechanism

2

Chaát lieäu: Theùp
Phieân baûn: Vôùi cô caáu khoùa

Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Dim. D
Kích thöôùc D

Brown coated
Sôn maøu naâu

360 x 120 mm
460 x 120 mm
560 x 120 mm
660 x 120 mm

140 mm

56 mm

287.48.110
287.48.129
287.48.138
287.48.147

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi.

Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

Function
Chöùc naêng
To raise bring the supporting arm upwards and
allow to engage.
To fold down slightly raise supporting arm and
push locking arm backwards.

Ñeå naâng leân chæ caàn naâng tay naâng tay ñôõ leân
cho ñeán khi vaøo khôùp
Ñeå xeáp xuoáng chæ caàn naâng nheï tay ñôõ vaø
ñaåy tay khoùa veà phía sau

Control curve
Ñieàu chænh nghieâng
Locking bolt
Choát khoùa

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

HEBGO Load bearing capacity 500 kg per pair
HEBGO chòu taûi 500 kg treân 1 caëp

Material: Steel
Version: With locking mechanism
Function: The folding brackets automatically lock when raised.
To fold down slightly raise locking arm.
Chaát lieäu: Theùp
Phieân baûn: vôùi cô caáu khoùa
Chöùc naêng: Baùs ñôõ daïng xeáp naøy seõ töï ñoäng khoùa laïi khi ñöôïc naâng leân
Ñeå xeáp xuoáng chæ caàn naâng nheï tay khoùa

Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Dim. D
Kích thöôùc D

Grey primed
Maøu xaùm

420 x 180 mm
480 x 180 mm
580 x 220 mm
680 x 220 mm
780 x 220 mm

115 mm

60 mm

287.43.400
287.43.419
287.43.428
287.43.437
287.43.446

Packing: 1 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for
wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Bench brackets
Baùs ñôõ söû duïng cho gheá
HEBGO Fixed, load bearing capacity 500 kg per pair
HEBGO baét vít coá ñònh, chòu taûi 500 kg treân 1 caëp

2

Material: Steel
Chaát lieäu: theùp
Installation
Höôùng daãn söû duïng
Mark drilling points using provided marking bolt.
Ñeå laáy daáu loã khoan söû duïng choát taïo daáu

Fixing holes for
wall mounting
Loã baét vít vaøo
töôøng

Fixing holes for visible
bracket attchment
Loã baét vít cho phuï kieän
baùs aâm ñính keøm

Fixing holes for concealed
bracket attchment
Loã baét vít cho phuï kieän
baùs aâm ñính keøm

Troïn boä
1 Baùs
1 Choát taïo daáu
1 Höôùng daãn söû duïng

Supplied with
1 Bracket
1 Marking bolt
1 Installation instructions
Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Bright galvanized
Maï keõm saùng

410 x 460 mm

48 mm

287.47.971

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 pc.

Installation
Höôùng daãn söû duïng

Chuù yù kích thöôùc M khi laép ñeå ñaûm baûo chöùc
naêng hoaït ñoäng
Kích thöôùc M: toái thieåu 17 mm
Ñoä daøy cuûa maët gheá beân treân: 30 mm

Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Dim. D
Kích thöôùc D

Hot-galvanized
Maï keõm ôû nhieät ñoä cao

388 x 208 mm
With pull-in spring
Có lò so đẩy

90 mm

114 mm

287.47.917

388 x 208 mm

90 mm

114 mm

287.47.920

Without pull-in spring
Không có lò so đẩy

Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 pc.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Attend dimension M when mounting to
guarantee functionality.
Dimension M: Min. 17 mm
Thickness of seat overlay: 30 mm

Material: Steel
Chaát lieäu: theùp

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

HEBGO Folding, load bearing capacity 500 kg per pair
HEBGO daïng xeáp, chòu taûi 500 kg treân 1 caëp

Connector Technology, Shelf Supports
Kỹ thuật liên kết, Bás đỡ kệ
Shelf Supports / Chốt đỡ kệ
Bench brackets
Baùs ñôõ söû duïng cho gheá
TIKLA Folding, load bearing capacity 500 kg per pair
TIKLA daïng xeáp, chòu taûi 500 kg treân 1 caëp

2

Material: Steel
Chaát lieäu: theùp
Dim. (A x C)
Kích thöôùc (A x C)

Dim. B
Kích thöôùc B

Dim. D
Kích thöôùc D

Bright galvanized
Maï keõm saùng

360 x 180 mm

80 mm

100 mm

287.53.936

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Installation
Höôùng daãn laép ñaët
Information
Max. panel thickness 45 mm
Thoâng tin
Ñoä daøy maët gheá toái ña 45 mm

Top fixing holes
Loã baét vít maët treân

Fixing holes for wall mounting
Loã baét vít vaøo töôøng

Bracket for table extension
Baùs ñôõ môû roäng maët baøn
Area of application: For extending of tables and work plates
Material: Steel
Load bearing capacity: 30 kg
Version: Folding, with automatically locking when opening

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

ÖÙng duïng: cho vieäc môû roäng maët baøn
Chaát lieäu: theùp
Chòu taûi: 30 kg
Phieân baûn: daïng xeáp, töï ñoäng khoùa laïi khi baät leân

Dim. A
Kích thöôùc A

Dim. B
Kích thöôùc B

Dim. C
Kích thöôùc C

Bright galvanized
Maï keõm saùng

280 mm

130 mm

30 mm

287.41.951

Packing: 2 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 20 caùi.

For extending of tables and work plates
Duøng ñeå nôùi roäng maët baøn

When opening locks the spring flap bracket automatically
Khi söû duïng loø xo seõ töï gaøi vaøo baùs ñeå giöõ ñuùng vò trí oån ñònh

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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3

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng

“We offers a wide range of options – the term is functionality and quality”.
“Chúng tôi mang đến nhiều sự lựa chọn - chất lượng cùng với giải pháp”.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Contents / Nội dung
Hinge System
Heä thoáng baûn leà
BLUM CLIP top - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP top BLUM...................................3.6
BLUM CLIP - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP BLUM.......................................3.23
BLUM MODUL - Hinge system
Heä thoáng baûn leà MODUL BLUM..................................3.27

3

BLUM TIP-ON for doors
Neâm cöûa loaïi nhaán......................................................3.31

Metalla A/SM Concealed
Baûn leà baät Metalla
Metalla A/SM Concealed Hinges
Baûn leà baät Metalla A/SM .............................................3.32
Metalla SM Concealed Hinges With Soft Closing
Baûn leà baät Metalla SM tích hôïp giaûm chaán .................3.41
METALLA A MINI Hinge
Baûn leà baät METALLA A mini........................................3.43
METALLA A MINI Glass hinge
Baûn leà baät METALLA A cho cöûa kính...........................3.46

Rolled hinge
Baûn leà coù truïc giöõa......................................................3.51
Piano hinge for screw fixing
Baûn leà Piano................................................................3.52
SOSS Hinge
Baûn leà SOSS................................................................3.54
EASY MONT Hinge
Baûn leà EASY MONT.....................................................3.56
ZYSA Hinge
Baûn leà ZYSA................................................................3.57
Glass door hinge
Baûn leà cho cöûa kính.....................................................3.60
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Furniture hinges
Caùc loaïi baûn leà cho tuû goã noäi thaát

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

REGULA Concealed hinge
Baûn leà aâm REGULA.....................................................3.49

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Content / Nội dung
Flap Fittings
Caùc loaïi thieát bò tay naâng caùnh tuû
BLUM AVENTOS HF for upper cabinets
Tay naâng AVENTOS HF cho 2 caùnh .......................... 3.68
BLUM AVENTOS HS for upper cabinets
Tay naâng AVENTOS HS cho cöûa 1 caùnh ................... 3.72
BLUM AVENTOS HL for upper cabinets
Tay naâng AVENTOS HL cho cöûa 1 caùnh ................... 3.74
BLUM AVENTOS HK for upper cabinets
Tay naâng AVENTOS HK cho cöûa 1 caùnh ................... 3.76
BLUM AVENTOS HK-S for upper cabinets
Tay naâng AVENTOS HK-S cho cöûa 1 caùnh ................ 3.79
Maxi 3675 Complete Set
Tay naâng Maxi 3675 ................................................... 3.81
Duo 3667 / Duo forte 3666 Complete Set
Tay naâng Duo 3667 / Duo Forte 3666 ........................ 3.89
Flap Stay
Tay choáng cöûa tuû ....................................................... 3.93
PIANO - MEDIAL Flap Hinges
Baûn leà cöûa laät PIANO - MEDIAL ................................ 3.98
MINIFIX Flap Hinges
Thanh choáng cöûa tuû keát hôïp oác lieân keát ................... 3.100

Tavoletto Swing Up Table
Phuï kieän naâng maët baøn Tavoletto ............................ 3.104

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Lid Stay With Adjustable Breaking Effect
Thanh choáng cöûa tuû coù ñieàu chænh löïc haõm ............. 3.102

Door Buffer, Self Adhesive
Chaën cöûa giaûm oàn, loaïi daùn ..................................... 3.106

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Information / Thông tin
Hašfele Functionality: Getting the best from your furniture
Hašfele offers all inventors and designers of fittings world-wide a platform for the realisation of their ideas.
The origin of new fittings is our close co-operation with customers when new furniture ideas and production processes
demand new fittings technology.

Chöùc naêng cuûa Hašfele: Cung caáp nhöõng phuï kieän toát nhaát cho ñoà goã
Hašfele cung caáp taát caû phuï kieän ñaùp öùng moïi yù töôûng thieát keá veà ñoà goã noäi thaát. Khôûi nguoàn baèng vieäc laéng nghe,
ñoùn nhaän nhöõng yù töôûng thieát keá môùi töø khaùch haøng, töø ñoù cuøng tìm ra nhöõng saûn phaåm môùi.

3

Blum CLIP top - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP top Blum

CLIP top - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP top

TIP-ON for doors
Boä nhaán cho cöûa

BLUMOTION for doors
Neâm giaûm chaán gaén treân thaân baûn leà

FF

3.4

Blum CLIP top 155 ˜ - hinges
Heä thoáng baûn leà CLIP top

CLIP top - Hinge system/Glass door hinge Blumotion Soft closing system for doors
Baûn leà cho cöûa kính
Neâm giaûm chaán cho cöûa

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Information / Thông tin

MINIFIX 15 Connector housing

For aluminium frames

CLARONDA Glass door hinge, opening angle 105

Ñaàu vít lieân keát MINIFIX 15

Duøng cho khung nhoâm

Baûn leà CLARONDA cho cöûa kính goùc môû 105 ˜

3

AVENTOS HL for upper cabinets
AVENTOS HL cho tuû 1 caùnh

AVENTOS HK for upper cabinets
AVENTOS HK cho tuû 1 caùnh

Door catch TIP-ON
Boä nhaán cho tuû

Corner pivot hinge
Baûn leà goùc pivot

Soss hinge
Baûn leà Soss cho goã daøy

Zysa hinges
Baûn leà Zysa cho goã daøy

Piano Hinge for screw fixing
Baûn leà Piano

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP top - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP top BLUM

FF

BLUMOTION
for
silent
and
effortless closing of furniture doors
TIP-ON for handle-less furniture
doors
Multiple international awards for
design excellence

Easy assembly and removal using
the proven CLIP mechanism
An extensive hinge programme
that offers the right solution for any
application

Coù nhieàu lyù do ñeå baïn löïa choïn söû duïng
baûn leà BLUM: chaát löôïng cao, deã laép ñaët,
chuyeån ñoäng hoaøn haûo

BLUMOTION giaûm oàn khi ñoùng
caùnh tuû
TIP-ON cho cöûa khoâng duøng tay
naém
Ñaït nhieàu giaûi thöôûng quoác teá veà
thieát keá

Thaùo laép nhanh

CLIP top - hinge
This flagship product in the Blum
hinge
programme
combines
proven function with perfect
motion, easy setup and assembly
as well as an attractive design

BLUMOTION for doors
BLUMOTION closes furniture
doors, silently and effortlessly,
even when closed with force

TIP-ON for doors
Handle-less furniture is becoming
more and more popular in the
living area. With TIP-ON, we offer
a mechanical opening support
system for handle-less furniture
doors

Heä thoáng baûn leà CLIP top
Heä thoáng baûn leà CLIP top keát hôïp
giöõa thieát keá hieän ñaïi vaø söï
chuyeån ñoäng hoaøn haûo

Giaûm chaán BLUMOTION
Taïo caûm giaùc nheï nhaøng khoâng
gaây tieáng oàn khi ñoùng caùnh tuû

TIP-ON
Giaûi phaùp ñoà noäi thaát khoâng duøng
tay naém ñang ngaøy caøng phoå bieán

3.6

Ñaùp öùng moïi yeâu caàu veà thieát keá
vôùi heä thoáng baûn leà phong phuù

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

There are many reasons to choose hinges
from Blum: High quality, durability, easy
as-sembly, comprehensive programme,
variety of special solutions, attractive design
and BLUMOTION, for silent and effortless
closing of furniture doors. With all these
features: your needs are sure to be met by
Blum products.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP top - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP top BLUM
Overview
Khaùi quaùt

CLIP top - hinges
Cöûa tieâu chuaån
Caùnh môû goùc muø
Cöûa goã daøy
Goùc muø
Cöûa khung nhoâm
Cöûa kính
Caùnh ñoâi

Standard door
0-protrusion hinge
Profile/thick door
Blind corner
Aluminium frame door
Glass door
Bi-fold door

3

Symbol photo

BLUMOTION for doors

Symbol photo

BLUMOTION 973A for CLIP top/CLIP-hinges
BLUMOTION 971A in an adapter plate, hinge side
BLUMOTION 970A for drilling, hinge side
BLUMOTION 970. for drilling, handle side
Neâm giaûm chaán 973A cho CLIP + CLIP top
Neâm giaûm chaán 971A gaén hoâng thaân baûn leà
Neâm giaûm chaán 970A khoan loã gaén gaàn baûn leà
Neâm giaûm chaán 970. khoan loã gaén phía tay naém

TIP-ON for doors
TIP-ON 955. - for drilling - standard version
TIP-ON 955A - for drilling - long version
Boä nhaán TIP-ON 955. - tieâu chuaån
Boä nhaán 955A - cho goã daøy

Symbol photo

Accessories
Phuï kieän

Corner cabinet with bi-fold door
Baûn leà 60 ˜

Hinge with double cranked hinge arm
Tay baûn leà cong nhieàu

General Information
Thoâng tin toång quaùt

Angled application inset
Baûn leà goùc cong nhieàu

INSERTA-boss
Laép kieåu INSERTA

Opening Angle
Goùc môû caùnh cöûa

Angled application half overlay
Baûn leà goùc truøm nöûa

Screw-on boss
Laép baèng tua vít

BLUMOTION for doors
Chöùc naêng giaûm chaán

Angled application overlay
Baûn leà goùc truøm hoaøn toaøn

Min. chipboard screw length
Ñoä daøi toái thieåu vít baét baûn leà

TIP-ON for doors
Chöùc naêng nhaán

Angled application max. overlay
Baûn leà goùc truøm hoaøn toaøn

Cover caps
Naép ñaäy baûn leà

Overlay application
Cöûa truøm

Angled application mitered
Baûn leà goùc 2 caïnh xeùo

Planning
Höôùng daãn laép ñaët

Dual application
Cöûa truøm

Hinge with straight hinge arm
Tay baûn leà thaúng

Assembly, removal and adjustment
Laép ñaët, thaùo laép vaø ñieàu chænh

Inset application
Cöûa loït loøng

Hinge with cranked hinge arm
Tay baûn leà hôi cong

Mitred application
Baûn leà 45 ˜
Overlay application for blind corners
Baûn leà 90 ˜

Number of hinges
Door height (mm)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Pictograph

The number of hinges depends on the door height and weight.To achieve good stability,
distances between hinges should be as large as possible.Indications on weight and height
apply to a standard door width of 600 mm.
Soá löôïng baûn leà cho 1 caùnh döïa treân chieàu cao vaø caân naëng cuûa cöûa. Hình beân cho thaáy soá
löôïng baûn leà cho 1 caùnh aùp duïng cho cöûa roäng 600 mm.
kg

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top Concealed hinges
Bản lề bật Clip Top
Advantages
• Easy and efficient processing
• Maintenance free
• Variable three-dimensional adjusting facility with the appropriate
mounting plate
Ưu điểm
• Dễ dàng lắp đặt

3

• Không cần bảo dưỡng
• Có thể điều chỉnh vị trí theo 3 chiều

Adjusting facilities

Factory settings

The three-dimensional adjusting facility allows correcting processing

Side, height and depth adjustment: Zero position, door gap: 1.2 mm

and installation deviations.
Khả năng điều chỉnh
Hệ thống điều chỉnh 3 chiều cho phép hiệu chỉnh trong quá trình

Thông số ban đầu của sản phẩm
Các vị trí điều chỉnh bên trong, độ cao, độ sâu đều được đặt ở vị

gia công và lắp đặt

trí O, độ hở cửa: 1.2mm

Depth adjustment – 2 to + 3 mm

Blumotion Soft closing system for doors
Hệ thống giảm chấn cho cửa

For clip fixing onto hinge arm
Lắp đặt bằng cách gắn trên thân bản lề

Number of concealed hinges per door
The values in the table are sample measurements.

Number of concealed hinges per door
Số lượng bản lề cho mỗi cánh cửa

Trial mounting is recommended.
Số lượng bản lề cho mỗi cánh cửa
Số lượng trong bảng là thiết kế mẫu, trong quá trình sản xuất
và lắp đặt nên kiểm tra thực tế
The number of concealed hinges per door depends on:
• Door width and height
• Door weight
• Door material.
Số lượng bản lề bật phụ thuộc vào

• Chiều rộng và chiều cao cửa
• Khối lượng cửa
• Loại vật liệu

FF
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Number of hinges
Số lượng bản lề

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Height adjustment ± 2 mm or ± 3 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Side adjustment ± 2 mm

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top Blumotion
Bản lề Clip Top tích hợp giảm chấn
Features
• The soft closing mechanism integrated in the cup allows gentle and
quiet closing
• Soft closing mechanism can be deactivated, e.g. for small and
lightweight doors
Đặc điểm
• Bộ phận giảm chấn tích hợp sẵn giúp cửa đóng nhẹ nhàng và ếm ái

• Bộ phận giảm chấn có thể được tắt, ví dụ cho cửa nhở và nhẹ

Advantage

Ưu điểm
• Có thể tận dụng đế bản lề đã có sẵn của hệ Clip-top
• Hệ thống giảm chấn chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt

• Existing mounting plates can be used
• No damages to the soft closing mechanism through extreme

(ví dụ: âm dưới 0ºC)

temperatures (e.g. below zero)
• Less force is required to close the door due to early closing action

The door does not butt against the cabinet
front edge at full opening angle

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cửa không bị vướng vào cạnh tủ tại vị
trí mở

Door overlay up to 20 mm possible
(with hinge for large overlay)
Độ che cạnh lên đến 20mm

• Bản lề bật, cho phép giảm lực sử dụng khi đóng cửa.

Greater door thicknesses
possible (up to 24 mm)
Có thể dùng cho cửa dày
(lên đến 24mm)

Smaller lateral minimum gap dimensions
Độ hở giữa 2 cánh tủ nhỏ hơn

Smaller door gap
Độ hở giữa cửa và
cạnh nhỏ hơn

Soft closing mechanism activation and deactivation
Mở và tắt hệ thống giảm chấn
Activating the soft closing mechanism
Mở hệ thống giảm chấn

Deactivating the soft closing mechanism
Tắt hệ thống giảm chấn

• Slide catch backwards

• Close door

• Slide catch forwards

• Trượt nút tắt/mở về phía sau

• Soft closing mechanism is

• Soft closing mechanism is activated

deactivated on next opening

• Đóng cửa
• Hệ thống giảm chấn sẽ bắt đầu tắt

• Trượt nút tắt/mở về phía trước
• Hệ thống giảm chấn đã được kích họat

trong lần mở cửa

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top Blumotion, opening angle 110°
Bản lề Blum Clip Top Blumotion, góc mở 110º
• Material: Steel cup and arm
• Finish: Nickel plated
• Cup fixing: Screw fixing
• Installation: Door onto carcase without tools (Clip system)
• Adjustment: 3 dimensional (with appropriate mounting plate)
• Drilling depth: Hinge cup 13 mm
• With integrated Blumotion damping

3

• Damping deactivatable
• With closure automatic

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chen: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Thông qua cơ cấu clip, không dùng thêm công cụ
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế)
• Độ sâu lỗ khoan: chén bản lề sâu 13mm
• Với hệ thống giảm chấn tích hợp sẵn
• Có thể tắt hệ thống giảm chấn
• Có chức năng tự đóng

- Soft close mechanism integrated in the cup
- Soft close mechanism deactivable
- Hệ thống giảm chấn tích hợp trên đế bản lề
- Hệ thống giảm chấn có thể tắt
Cup dimensions
Kích thước chén bản lề

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
5

6

7

8

9

10

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

11

12

13

14
3

15
4

16
5

17
6

18
7

0

Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight
• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing

342.42.600

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Full ovelay mounting
Bản lề trùm ngoài

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling dimensions for cup fixing, screw fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề, dạng liên kết bằng vít

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Half overlay
Bản lề trùm nữa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
3
4
5
6
7 0
Distance to cup E mm
Mounting plate distance mm
Khoảng cách đến chén E mm
Độ cao đế bản lề mm

3

• Hinge arm: Cranked
•Tay bản lề: Có khuỷu
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.42.601

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

-4 -3 -2 -1 -0
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Hinge arm: High cranked
•Tay bản lề: Có khuỷu cao
Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.42.602

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top, opening angle 95° for profile or thick door
Bản lề bật Clip Top, góc mở 95º cho cửa có khung bao hoặc cửa dày
• Material: Steel cup and hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Cup fixing: Screw fixing
• Installation: Door to cabinet without tools (Clip system)
• Adjusting facility: Three-dimensional
(with appropriate mounting plate)
• With automatic closing spring

3

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Thông qua cơ cấu clip, không dùng thêm công cụ
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Có chức năng tự đóng

- Clip system
- For profile or thick doors
- Hệ thống giảm chấn tích hợp trên đế bản lề
- Hệ thống giảm chấn có thể tắt

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
5

6

7

8

9

10

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

11

12

13

14 15 16 17 18
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight
• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.83.500

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cup dimension
Kích thước chén bản lề

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
3
4
5
6
7 0
Distance to cup E mm
Mounting plate distance mm
Khoảng cách đến chén E mm
Độ cao đế bản lề mm
• Hinge arm: Cranked
• Tay bản lề: Có khuỷu
Cup fixing

3
Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.83.502

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

-4 -3 -2 -1
0
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Hinge arm: High cranked
• Tay bản lề: Có khuỷu cao
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing

342.83.504

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Nội dung
Blum Clip Top, opening angle 107°
Bản lề bật Clip Top, góc mở 107º
• Material: Steel cup and hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Cup fixing: Screw fixing
• Installation: Door to cabinet without tools (Clip system)
• Adjusting facility: Three-dimensional
(with appropriate mounting plate)
• With automatic closing spring

3

Cup dimension
Kích thước chén bản lề

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chen: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Thông qua cơ cấu clip, không dùng thêm công cụ
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Có chức năng tự đóng

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
7

8

9

10

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

11

12

13

14 15 16 17
3
4
5
6 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.80.500

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

5

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5

-2.5

-1.5

-0.5 0.5

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

1.5

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Cranked
• Tay bản lề: Có khuỷu

3

Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.80.501

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

-4 -3 -2 -1 -0
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: High cranked

• Tay bản lề: Có khuỷu cao

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.80.504

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

3.15

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP top - Hinge system
0-protrusion hinge

Heä thoáng baûn leà CLIP top 155 ˜- baûn leà khoâng loài
Product
Saûn phaåm

Description
Moâ taû
- All metal hinge, nickel plated
- 1550 opening angle
- For cabinets with inner drawers or pull-outs
- With convenient spiral-tech depth adjustment
- With or without closing mechanism (spring)
- Tool-free door to cabinet assembly and removal
- 3-dimensional adjustment (with relevant mounting
plate)

3

- Baûn leà kim loaïi maï niken
0
- Goùc môû 155
- Daønh cho tuû coù ngaên keùo aâm
- Thuaän tieän vôùi vieäc ñieàu chænh vôùi vít treân tay baûn leà
- Coù hoaëc khoâng coù cô cheá giaûm chaán (baûn leà baät)
- Thaùo raùp nhanh
- Ñieàu chænh 3 chieàu (vôùi vít treân ñeá baûn leà)

Overlay application
Caùch laép ngoaøi

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
5

6

7

8

9

max 56

11

12

14 15 16 17
3
4
5
6
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

73

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

10

2.3

F

11

Gap
Khoaûng caùch töø caïnh caùnh cöûa tôùi meùp ngoaøi thaønh tuû

Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.44.500

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Screw-on / Baét vít

FF
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F

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

3-6

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top, opening angle 170°
Bản lề bật Clip Top, góc mở 170º
• Material: Steel cup and hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Cup fixing: Screw fixing
• Installation: Door to cabinet without tools (Clip system)
• Adjusting facility: 3-dimensional (with appropriate mounting plate)
• With automatic closing spring

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chen: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Thông qua cơ cấu clip, không dùng thêm công cụ
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Có chức năng tự đóng

- Clip system
- With automatic closing spring
- Lắp đặt bằng cách nhấn
- Có chức năng tự đóng
Cup dimension
Kích thước chén bản lề

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

5

8

9

10

11

12

13

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

14
3

15 16 17 18 19
4
5
6
7
8 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.82.500

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Half overlay mounting/inset mounting
Bản lề trùm nửa/lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm
Cup fixing

2.5

3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
3
4
5
6
7
8 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm
Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.82.502

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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3

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top, opening angle 60° for folding door of corner cabinets
Bản lề bật Clip Top, góc mở 60º cho cửa tủ xếp của tủ góc
• Material: Zinc alloy cup, steel hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Cup fixing: For screw fixing
• Installation: Door to cabinet without tools (Clip system)
• For door thickness: 15-23 mm
• Adjusting facility: Three-dimensional
(with appropriate mounting plate)

3

• With automatic closing spring

Cup dimension
Kích thước chén bản lề

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

• Chất liệu: Chén bằng hợp kim kẽm, tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Thông qua cơ cấu clip, không dùng thêm công cụ
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Có chức năng tự đóng

Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.87.600

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Mounting plate distance 0 mm

Order Information
Please order Blum Clip Top hinge 170º separately.
Thông tin đặt hàng

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Vui lòng đặt hàng bản lề Blum Clip Top 170º riêng

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP top, blind corner hinge inset application
Baûn leà CLIP top, baûn leà cho goùc khuaát
° All metal hinge, nickel plated
° Hinge for blind corner applications
0
° 95 opening angle
° With convenient spiral-tech depth adjustment
° With or without closing mechanism (spring)
° Tool free door to cabinet assembly and removal
° 3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate)

3

° Baûn leà baèng theùp phuû niken khoâng ræ seùt
° Baûn leà cho goùc khuaát
0
° Goùc môû 95
° Ñieàu chænh chieàu saâu ngay treân thaân baûn leà
° Coù hoaëc khoâng coù loø xo
° Thaùo laép deã daøng
° Ñieàu chænh 3 chieàu ngay treân thaân vaø ñeá baûn leà

Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.84.500

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Inset application
Laép loït loøng

Screw-on
Baét vít

3-7

min 70
51

35

3-7

21

min 12

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

21.5
8
33.5

F
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP top, 1200-aluminium frame door hinge
Baûn leà CLIP top, baûn leà khung nhoâm 120 ˜
° Hinge for narrow alu frame doors
0
° 120 opening angle
° With convenient spiral-tech depth adjustment
° With or without closing mechanism (spring)
° Tool-free door to cabinet assembly and removal
° 3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate)
° Boss fixing screws are included
° Baûn leà cho khung nhoâm heïp
0
° Goùc môû 120
° Ñieàu chænh chieàu saâu ngay treân thaân baûn leà
° Coù hoaëc khoâng coù loø xo
° Thaùo laép deã daøng
° Ñieàu chænh 3 chieàu ngay treân thaân vaø ñeá baûn leà
° Bao goàm hoäp vít

3

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.93.600

Bắt vít

• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Có khuỷu

Half overlay mounting
Lắp trùm nửa

Inset mounting
Lắp lọt lòng
40

Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.93.601

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

For inset application use half overlay hinge and a 9mm spaced mounting plate
69

Để lắp lọt lòng dùng bản lề trùm nửa và đế cao 9mm

5.5
19
29

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Half overlay and inset
Bản lề trùm nửa và lọt lòng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Blum Clip Top Glass hinge, opening angle 94°
Bản lề bật Clip Top, cho cửa kính, góc mở 94º
• Material: Plastic cup, steel hinge arm
• Finish: Black cup, nickel plated hinge arm
• Cup fixing: Screw fixing
• Installation: Door to cabinet without tools (Clip system)
• For glass thickness: 4.5 – 7 mm
• Adjusting facility: 3-dimensional (with appropriate mounting plate)
• With automatic closing spring

Cup dimension
Kích thước chén bản lề

• Chất liệu: Chén bằng nhựa, tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Chén màu đen, tay mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Thông qua cơ cấu clip, không dùng thêm công cụ
• Cho kính dày từ 4.5 - 7mm
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Có chức năng tự đóng

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
6

7

8

9

10

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

11

12

13

14

15

16
17
6
7
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight
• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.96.300

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

New products and systems: www.hafele.com
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3

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-2,5 -1,5 -0,5 0,5

1,5

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

2,5 3,5 4,5

5,5

6,5 7,5 8,5
6
7
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Cranked

3

• Tay bản lề: Có khuỷu
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.96.301

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-2,5
5,5

-2
6

-1,5
6,5

-1
7

0

Mounting plate distance mm

Distance to cup mm
Khoảng cách đến chén E mm

Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: High cranked

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.96.302
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cup fixing
Cách lắp chén

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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• Tay bản lề: Có khuỷu cao

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP - CLIP 1000-hinge
Baûn leà CLIP - ñoä môû caùnh 1000
All metal hinge, nickel plated
1000 opening angle
With or without closing mechanism (spring)
Tool-free door to cabinet assembly and removal
3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate)

°
°
°
°
°

Baûn leà laøm baèng theùp, maï niken
0
Goùc môû 100
Coù hoaëc khoâng coù loø xo
Coù vít ñieàu chænh ñoä lôùn nhoû
Ñieàu chænh 3 chieàu (vôùi ñeá thích hôïp)

3

Drilling dimensions for cup fixing, screw fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề, dạng liên kết bằng vít
3-6

Cup dimensions
Kích thước chén bản lề

°
°
°
°
°

min 10.5

35

Full ovelay mounting
Bản lề trùm ngoài

5

6

7

8

9

10

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

20

66

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
11

12

13

14
3

15
4

16
5

17
6

18
7

0

Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight
• Tay bản lề: Thẳng
3-6
F
9

11

Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing

342.15.506

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
3
4
5
6
7 0
Distance to cup E mm
Mounting plate distance mm
Khoảng cách đến chén E mm
Độ cao đế bản lề mm

30

• Hinge arm: Cranked
• Tay bản lề: Có khuỷu

66

3

Cup fixing
3-6
F
18.5

1.5

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.15.515

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

38

3.24

7

F

Cat. No.
Mã số

Screw fixing

342.15.516

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

New products and systems: www.hafele.com
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27

Cup fixing
Cách lắp chén

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

66

• Hinge arm: High cranked
• Tay bản lề: Có khuỷu cao
3-6

FF

-4 -3 -2 -1
0
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP TOP and CLIP mounting plate and cover cap
Đế và nắp đậy cho bản lề bật CLIP TOP và CLIP

CLIP mounting plate
Đế bản lề CLIP

Clip-on
Lắp gài

Cat. No.
Mã số
342.21.910

3
CLIP mounting plate,
with cam height adjustment
Đế bản lề CLIP,
có ốc điều chỉnh độ cao

For screw on
Dùng để bắt vít

Available cover caps
Nắp đậy
Clip top cover cap (overlay)
Nắp đậy cho bản lề Clip top
Clip top cover L (half overlay & inset)
Nắp đậy cho bản lề Clip top (trùm nửa và lọt lòng)
Clip top cover R (half overlay & inset)
Nắp đậy cho bản lề Clip top (trùm nửa và lọt lòng)
Clip cover cap L
Nắp đậy cho bản lề Clip
Clip cover cap R
Nắp đậy cho bản lề Clip
Cover cap for 170° & 155° hinge
Nắp đậy cho bản lề 170° & 155°

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

CLIP horizontal mounting
plate, zinc, die-cast
Đế bản lề CLIP thẳng đứng

Clip-on with excenter screw
Lắp gài có ốc điều chỉnh

Cat. No.
Mã số
342.20.800

Cat. No.
Mã số
342.22.040

Cat. No.
Mã số
342.94.600
342.94.672
342.94.671
342.23.976
342.23.975
342.94.620

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM CLIP TOP and CLIP Blumotion
Nêm giảm chấn cho bản lề CLIP và CLIP TOP

Cat. No.
Mã số

Full overlay
Cho bản lề trùm

356.08.900

Half overlay
Cho bản lề trùm nửa

356.08.901

Inset
Cho bản lề lọt lòng

356.08.902

Wide-angle for 170° hinges
Cho bản lề có góc mở 170°

356.08.910

FF
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For hinge side center application
Lắp gài
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

BLUMOTION,
cruciform mounting
Nêm giảm chấn có đế

Cat. No.
Mã số
356.08.940
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

3

BLUMOTION, Clip-on (for CLIP top, CLIP hinges)
Nêm giảm chấn cho bản lề CLIP và CLIP top

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM MODUL hinge 1070
Baûn leà baät MODUL 107 0
• All metal hinge, nickel plated
• 1070 opening angle
• With closing mechanism (spring)]
• Slide on hinge arm
• 3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate)
°Baûn

leà laøm baèng theùp, maï niken
0
môû 107
°Coù loø xo
°Tay baûn leà baét baèng vít
°Ñieàu chænh 3 chieàu (vôùi ñeá thích hôïp)
°Goùc

3
Screw-on
Baét vít

Hinge boss dimensions
Kích thöôùc cheùn baûn leà

3-6

3.2

57

35

37

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài

min 11.5

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
5

6

7

8

9

10

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm
21

11

12

13

14 15 16 17 18
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

3-6

Screw fixing

342.53.600

Gap

Bắt vít

10

11

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Half overlay and inset
Bản lề trùm nửa và lọt lòng

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
3
4
5
6
7 0
9
3
4
5
6
Distance to cup E mm
Mounting plate distance mm
Khoảng cách đến chén E mm
Độ cao đế bản lề mm
• Hinge arm: Cranked

31

• Tay bản lề: Có khuỷu

40

58

58

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

58

Cup fixing

3-6
3-6
20

1.5

Cup fixing

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing

342.53.601

Bắt vít
29

7.5

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

For inset application use half overlay hinge and a 9mm spaced mounting plate
Để lắp lọt lòng dùng bản lề trùm nửa và đế cao 9mm

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM MODUL 1000-hinge
Baûn leà BLUM MODUL - ñoä môû caùnh 1000

• All metal hinge, nickel plated
0
• 100 opening angle
• With closing mechanism (spring)
• Slide on hinge arm
• 3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate)

3

Baûn leà laøm baèng theùp, maï niken
0
Goùc môû 100
°Coù loø xo
°Tay baûn leà baét baèng vít
°Ñieàu chænh 3 chieàu (vôùi ñeá thích hôïp)
°
°

Cup dimensions
Kích thước chén bản lề

3-6

Drilling dimensions for cup fixing, screw fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề, dạng liên kết bằng vít
min 10.5

35

Full ovelay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
7

8

9

10

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

11

12

13

14
3

15
4

16
5

17
6

18
7

0

Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

20

58

• Hinge arm: Straight
• Tay bản lề: Thẳng

3-6
F
9

FF
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11

Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing

342.52.607

Bắt vít
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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6

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

5

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
Half overlay
Bản lề trùm nữa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
3
4
5
6
7 0
Distance to cup E mm
Mounting plate distance mm
Khoảng cách đến chén E mm
Độ cao đế bản lề mm
30

58

• Hinge arm: Cranked
•Tay bản lề: Có khuỷu

3-6

18.5

1.5

F

3

Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.52.616

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm
38

• Hinge arm: High cranked
•Tay bản lề: Có khuỷu cao

58

Cup fixing

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

3-6
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

-4 -3 -2 -1 -0
3
4
5
6
7 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

Cat. No.

Cách lắp chén

Mã số

Screw fixing
Bắt vít

342.53.602

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

27
7

F
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM MODUL hinge accessories
Phụ kiện bản lề bật MODUL

Available cover caps
Nắp đậy
Modul hinge cover cap steel L
Nắp đậy bằng kim loại cho bản lề Modul
Modul hinge cover cap steel R
Nắp đậy bằng kim loại cho bản lề Modul
Modul hinge cover cap nylon
Nắp đậy bằng nhựa cho bản lề Modul

Cat. No.
Mã số
342.23.977

BLUMOTION, drill-in (for Modul hinges)
Giảm chấn bắt vào lỗ khoan
For hinge side application
Lắp bên bản lề

Cat. No.
Mã số
356.08.950

For handle side application
Lắp bên tay nắm

356.14.500

Cruciform adapter plate
(for BLUMOTION 970)
Đế cho nêm giảm chấn

Twin adapter plate
(for BLUMOTION 970)
Đế đôi

FF
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342.23.978
342.23.900

Finish
Cat. No.
Xử lý bề mặt Mã số
Nylon
356.14.520
Nhựa

Finish
Cat. No.
Xử lý bề mặt Mã số
Nylon
356.14.540
Nhựa

New products and systems: www.hafele.com
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3

Slide-on
Lắp trượt

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

MODUL mounting plate
Đế bản lề

Cat. No.
Mã số
342.41.510

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Hinges System / Hệ thống bản lề
BLUM TIP-ON for doors
Neâm cöûa loaïi nhaán

• Ứng dụng: Nêm nhấn mở cửa với nam châm để giữ cửa
ở vị trí đóng, dùng cho cửa không có tay nắm
• Không dùng cho bản lề không bật
• Không dùng chung với nêm giảm chấn

3

Nên lắp đặt tại vị trí tay nắm

Nêm cửa

Lắp âm vào cạnh tủ

Loại tiêu chuẩn

Thông số khoan

Lắp vào trong tủ (kèm với đế nêm nhấn)

• Ứng dụng: Loại tiêu chuẩn dùng cho cử trùm với chiều cao tủ
tối đa 1300mm, loại dài dùng cho cửa lọt lòng và cửa có chiều
cao trên 1300mm
• Chất liệu: Nhựa
• Màu sắc: Xám

Loại dài

Lắp đặt
Kích thước mm

Mã số

Chốt dài 18mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chốt dài 38mm

Cruciform adapter housing
Đế nêm nhấn chữ thập

-1.5/+4.5mm
• Ứng dụng: Để lắp đặt nêm nhấn
• Điều chỉnh: Có thể điều chỉnh -1.5/+4.5mm
Thông số khoan

Lắp đặt
Chất liệu

Màu sắc

Nhựa

Grey
Màu xám

Kích thước mm

Mã số

Catch plate
Bas hit cho nêm nhấn
Chất liệu

Mã số

Steel
Thép

356.04.540

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
METALLA A (slide-on system)
• The door is fitted onto the fixed mounting plate by sliding on
Bản lề METALLA A ( cơ cấu trượt)
• Cửa trượt lắp vào đế bản lề bằng cách trượt
METALLA SM (quick fixing system)
• The door is fitted onto the fixed mounting plate using quick fixing system
Bản lề METALLA SM ( cơ cấu lắp nhấn)
• Cửa được lắp vào đế bản lề bằng cơ cấu nhấn

Slide on system

Quick fixing system

Bản lề trượt

Bản lề nhấn

Attachment methods
Cách lắp đặt

3

Cup for screw fixing

Mounting plate for screw fixing

Cup fixing with chipboard

Fitting with chipboard screws or with

screws with countersunk head

pre-mounted countersunk special screws
into 32 mm series drilled holes

Lắp chén bản lề
Chén bản lề được lắp vào

Lắp đế bản lề

ván bằng vít ván dăm có đầu mũ

Sử dụng vít ván dăm có đầu mũ bằng
vào lỗ vít theo hệ thống 32

Mounting door to cabinet
Liên kết cửa vào tủ
METALLA A

METALLA SM

slide on system

quick fixing system

Hinge arm is slide onto mounting

Hinge arm is position and cliped onto

plate and screwed in position

mounting plate. It can easily be removed

Bản lề METALLA A

from the mounting plate

Hệ thống trượt

Bản lề METALLA SM

Tay bản lề trượt vào đế và

Hệ thống nhấn
Tay bản lề được nhấn vào đế,

siết vít liên kết

và dễ dàng tháo rời

Lateral adjustment: Adjusting distance on concealed hinge +3 mm
Điều chỉnh chiều ngang: Khoảng cách điều chỉnh ± 3mm

B

Height adjustment: Via mounting plates adjusting distance ± 2 mm
Điều chỉnh chiều cao: Thông qua đế bản lề, khoảng cách điều chỉnh ± 2mm

C

Depth adjustment: Adjusting distance on concealed hinge + 4 mm, -1 mm
Điều chỉnh chiều sâu: Khoảng cách điều chỉnh + 4mm, -1mm

Processing and mounting deviations can be corrected with the three-dimensional adjusting facility.
Factory settings: For lateral, height and depth adjustment: Zero position
Hệ thống điều chỉnh 3 chiều cho phép hiệu chỉnh trong quá trình gia công và lắp đặt.
Thông số ban đầu: Điều chỉnh vị trí cho 3 hướng đều ở vị trí O
Mounting
Lắp đặt

Hinge arm length

Hinge arm height with mounting plate

Distance to cup

Gap

Door offset

Full overlay mounting
Concealed hinge with straight
hinge arm

Half overlay mounting
Concealed hinge with
cranked hinge arm

Inset mounting
Concealed hinge with
high cranked hinge arm

Lắp trùm ngoài
Bản lề bật tay thẳng

Lắp trùm nửa
Bản lề bật với tay khuỷu

Lắp lọt lòng
Bản lề bật với tay khuỷu cao

Door overlay
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Adjustment options
Điều chỉnh

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Drilling pattern
Thông số khoan
Drilling depth
Screw hole

The drilling patterns for the concealed hinges have
Installation for screw fixing

different dimensions. The dimensional information

Cup is fixed with chipboard

or the drilling patterns can be found on the product

screws

pages.

Lắp đặt bằng vít
Chén bản lề được lắp bằng Cruciform mounting plate
Đế bản lề chữ thập
vít ván dăm
Distance to cup E

Determining the minimum gap that is required
Xác định độ hở tối thiểu
The required minimum gap depends on
the hinge type, the distance to cup and
the door thickness. Once the distance
to cup and the door thickness have
been determined, the minimum gap can
Minimum gap

Thông số khoan cho các loại bản lề bật có sự khác
nhau về kích thước. Các thông tin về kích thước
hoặc thông số khoan được trình bày ở các trang
thông tin sản phẩm

Example: With a door thickness 19 mm and distance to cup 4 mm
there is a min. gap of 2.0 mm
Ví dụ: Với một cánh cửa dày 19mm và khoảng cách đến chén 4mm,
độ hở tối thiểu là 2mm
Door thickness mm
Độ dày cửa mm

Distance to cup mm
Khoảng cách đến chén mm

16
18
19
20
22
24
26–32

4.0
3.0
5.0
1.2
1.2
1.1
1.7
1.7
1.6
2.0
2.0
1.9
2.4
2.3
2.2
3.3
3.1
3.0
4.5
4.2
4.0
Trial mounting is recommended

be looked up in the application table.
Độ hở tối thiểu phụ thuộc vào loại bản
lề, khoảng cách từ cạnh đến chén và
chiều dày cửa. Khi đã xác định được
khoảng cách đến chén và độ dày cửa,
độ hở tối thiểu có thể được xác định
trong bảng thông báo

6.0
1.1
1.6
1.9
2.2
2.9
3.9

Number of concealed hinges per door
Số lượng bản lề cho mỗi cánh cửa

ưưư

The number of concealed hinges per door depends on:
• Door width and height, door weight and door material
According to the example diagram, with a door height of 1,500 mm and a door weight of
7–12 kg, three concealed hinges have to be fitted.
Số lượng trong bảng là thiết kế mẫu. Trong quá trình sản xuất và lắp đặt nên kiểm
tra thực tế.
Số lượng bản lề bật cho mỗi cánh cửa phụ thuộc vào:

• Chiều rộng và chiều cao, khối lượng và chất liệu cửa
Ví dụ: với một cánh cửa cao 1500mm và khối lượng 7-12kg, ta cần sử dụng 3 bản lề
Height

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

kg/

The values in the table are sample measurements. A trail mounting is recommended.

Number of hinges
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Concealed Hinges / Bản lề bật
METALLA A/SM Concealed hinge, opening angle 110°
Bản lề bật METALLA A/SM, góc mở 110º
• Material: Steel cup and hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Drilling depth: Hinge cup 11.5 mm
• Fixing door to carcase: Slide on system or clip on system
• Adjustment facility: 3-dimensional (with appropriate mounting plate)
• For door thickness: 16–22 mm
• With automatic closing spring

3
Cup dimensions
Kích thước chén bản lề

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

• Chất liệu: Tay và chén bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Độ sâu lỗ khoan chén: 11.5mm
• Cách lắp đặt vào thân tủ: Lắp trượt hoặc nhấn
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Dùng cho cửa có độ dày 16-22mm
• Có chức năng tự đóng

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
14

15

16 17 18
3
4
5
Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

19 20 21 22 A SM
6
7
0 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing
Fixing version
Cách lắp chén Cách lắp vào tủ

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

Self closing

311.90.500

Slide on
Lắp trượt
Clip on
Lắp nhấn

311.64.501

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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Hinges and Flap fittings
Bản lề và Tay nâng
Concealed Hinges / Bản lề bật
Half overlay mounting
Bản lề trùm nữa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
4

5

6

7

8
9
10
3
4
5
Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

11 12 13 14 A SM
0 0
6
7
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

3
• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Tay khuỷu
Cup fixing
Fixing version
Cách lắp chén Cách lắp vào tủ

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

Self closing

311.90.501

Slide on
Lắp trượt
Clip on
Lắp nhấn

311.64.502

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
1
3
Distance to cup E mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

5

4

3

2

0
4

-1
5

Khoảng cách đến chén E mm

-2 -3 -4 -5 A SM
6
7
0 0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: High cranked

• Tay bản lề: Tay khuỷu cao
Cup fixing
Fixing version
Cách lắp chén Cách lắp vào tủ

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

Self closing

311.90.502

Slide on
Lắp trượt
Clip on
Lắp nhấn

311.64.503

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Concealed Hinges / Bản lề bật
METALLA A/SM Concealed hinge, opening angle 110°, cup Ø40 mm for profile or thick door
Bản lề bật METALLA/SM, góc mở 110º, đường kính chén 40mm cho cửa
có khung bao hoặc cửa dày
• Material: Steel cup and hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Drilling depth: Hinge cup 13 mm
• Fixing door to carcase: Slide on system
• Adjustment facility: 3-dimensional (with appropriate mounting plate)
• For door thickness: Min. 22 mm

3

• With automatic closing spring

Cup dimensions
Kích thước chén bản lề

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

• Chất liệu: Tay và chén bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Độ sâu lỗ khoan chén: 13mm
• Cách lắp đặt vào thân tủ: Lắp trượt hoặc nhấn
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Dùng cho cửa có độ dày tối thiểu 22mm
• Có chức năng tự đóng

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài

26

27 28 29 30
9
10 11 12
Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

31
13

32 33 34 35
14 15
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing
Fixing version
Cách lắp chén Cách lắp vào tủ

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

Self closing

311.81.500

Slide on
Lắp trượt

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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25

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm

Hinges and Flap fittings
Bản lề và Tay nâng
Concealed Hinges / Bản lề bật
Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
9

10

11

12 13
2
3
Distance to cup E mm

14
4

15
5

16 17 18 19 20
6
7
8
0
Mounting plate distance mm

Khoảng cách đến chén E mm

Độ cao đế bản lề mm

3
• Hinge arm: Cranked
• Tay bản lề: Khuỷu
Cup fixing
Fixing version
Cách lắp chén Cách lắp vào tủ

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

Self closing

311.81.502

Slide on
Lắp trượt

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-1

0

1

2

3
0

4
1

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

5
2

6
7
8
9
3
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: High cranked

• Tay bản lề: Khuỷu cao
Cup fixing
Fixing version
Cách lắp chén Cách lắp vào tủ

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

Self closing

311.81.503

Slide on
Lắp trượt

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Concealed Hinges / Bản lề bật
METALLA A Concealed hinge 165˚
Bản lề METALLA A 165°

• Material: Steel cup and hinge arem
• Finish: Nickel plated
• Drilling depth: Hinge cup 13mm
• Fixing door to carcase: Slide on system
• For door thickness: Min.22mm
• With automatic closing spring

• Chất liệu: Tay và chén bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Độ sâu lỗ khoan chén: 13mm
• Cách lắp đặt vào thân tủ: Lắp trượt hoặc nhấn
• Dùng cho cửa có độ dày tối thiểu 22mm
• Có chức năng tự đóng

3

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
9

10

11

12

13

14

15
3

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

16 17 18 19 20
4
5
6
7
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Khuỷu
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.93.500

Packing: 1 or 250 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-1

0

1

2

3
6
Distance to cup E mm

4
7

5
8

Khoảng cách đến chén E mm

6
7
8
9
10
9
10
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.93.502

Packing: 1 or 250 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-1

0

1

2

3
4
5
0
2
1
Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

6
7
8
9
10
-1 -2
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Khuỷu
Cup fixing
Cách lắp chén
Screw fixing
Bắt vít

Cat. No.
Mã số
311.93.503

Packing: 1 or 250 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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Cup fixing
Cách lắp chén

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Khuỷu

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
METALLA A for 90° blind corner application
Bản lề bật METALLA A cho góc mù 90º
•
•
•
•
•

Material: Steel cup and hinge arm
Finish: Nickel plated
Cup fixing: For screw fixing
Fixing door to carcase:Slide-on system, screw fixing
Adjusting facility: Lateral adjustment, height adjustment,
depth adjustment
• Drilling depth: 11.3 mm
• Door thickness: 14 - 24 mm
• Feature: With automatic closing spring

Cup dimension and drilling pattern for cup fixing
Kích thước chén và thông số khoan để lắp chén

3

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Sử dụng cơ cấu trượt
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Độ sâu lỗ khoan chén: 11.3mm
• Chiều dày cửa: 14-24mm
• Có chức năng tự đóng
Cup fixing
Cách lắp chén

Drilling pattern
Thông số khoan

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

48/6

311.83.514

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

METALLA A Pie-cut corner 135° hinge
Bản lề bật METALLA A cho góc 135º
Material:Steel cup Steel hinge arm
Finish:Nickel plated
Cup fixing:For screw fixing
Fixing door to carcase:Slide-on system, screw fixing
Adjusting facility:Lateral adjustment, height adjustment,
depth adjustment
• Drilling depth:11.3 mm
• Door thickness:14 - 24 mm
• Feature:With automatic closing spring

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

•
•
•
•
•

Cup dimension and drilling pattern for cup fixing
Kích thước chén và thông số khoan để lắp chén

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Sử dụng cơ cấu trượt
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Độ sâu lỗ khoan chén: 11.3mm
• Chiều dày cửa: 14-24mm
• Có chức năng tự đóng

Cup fixing
Cách lắp chén

Drilling pattern
Thông số khoan

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

48/6

311.83.516

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Accessories for METALLA A/SM Concealed hinge
Phụ kiện cho bản lề METALLA A/SM
METALLA A Cruciform mounting plate, slide on system
Đế chữ thập cho bản lề METALLA A, dạng lắp trượt
Drilling pattern

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated
• Adjusting facility: Height adjustment via slot

• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Điều chỉnh: Điều chỉnh độ cao bằng cách dịch chuyển trong

3

khung lỗ của đế
Distance D mm

Cat. No.

Khoảng cách Dmm

Mã số

0

311.98.500

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250cái

Drilling pattern

Distance D mm
Khoảng cách Dmm

Cat. No.
Mã số

0

311.98.510

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250cái

• Finish: Nickel plated
• Adjusting facility: 3-dimensional with eccentric screw or via slot

• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Điều chỉnh: 3 chiều với vít điều chỉnh trên thân
Height mm
Chiều cao mm

Cat. No.
Mã số

0

311.70.610

Packing: 1 or 500 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250cái

METALLA A/SM Cover cap
Nắp che bản lề METALLA A/SM

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated

• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

With HÄFELE logo

311.91.500

Packing: 1 or 5,000 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250cái
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Drilling pattern

• Material: Steel

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

METALLA SM Mounting plate, clip on system
Đế bản lề METALLA SM, dạng lắp nhấn

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Concealed hinge Metalla SM with soft closing mechanism, opening angel 1100
Baûn leà aâm Metalla SM vôùi heä thoáng giaûm chaán, goùc môû 110 ˜
 Material: Steel cup and hinge arm
 Finish: Nickel plated•
 Drilling depth : Hinge cup 11.5 mm•
 Fixing door to carcase: Clip on system•
 Adjustment facility: 3-dimensional ( with appropriatemounting plate)
 For door thickness : 14 – 22 mm. •
 Integrated soft closing mechanism•
 With automatic closing spring

Drilling pattern
Vò trí khoan

3

11.5

E

Chaát lieäu: Cheùn vaø tay baûn leà baèng theùp
Xöû lyù beà maët: Maï niken•
Ñoä saâu loã khoan: ÔÛ cöûa gaén cheùn baûn leà 11.5 mm
Caùch laép ñaët: Laép gaøi•
Boä phaän hieäu chænh: 3 chieàu ngay treân thaân vaø ñeá baûn leà
Ñoä daøy cöûa: 14 - 22 mm
Tích hôïp heä thoáng giaûm chaán
Coù loø xo töï ñoäng ñoùng cöûa

62

35

48

6

Cup demension
Kích thöôùc cheùn baûn leà










39

Hinge overlay mounting
Baûn leà truøm ngoaøi

 Hinge arm: Straight
 Tay baûn leà: Thaúng
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing
Baét vít

311.60.525

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Half overlay mounting
Baûn leà truøm nöûa

 Hinge arm: Crank
 Tay baûn leà: Coù khuyûu
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing
Baét vít

311.60.526

Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Inset mounting
Baûn leà loït loøng

 Hinge arm: High crank
 Tay baûn leà: Coù khuyûu daøi
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing
Baét vít

311.60.527

Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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3

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Cruciform mounting plate for quick fixing
Ñeá baûn leà chöõ thaäp

32

Drilling pattern
Vò trí khoan

3

37






Material: Steel
Finish: Nickel plated
Adjustment facility: 3 dimensional with eccentric screw
Distance from edge: 37 mm






Chaát lieäu: Theùp
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Boä phaän hieäu chænh: 3 chieàu vôùi oác leäch taâm
Khoaûng caùch töø caïnh tuû: 37 mm

Height mm
Chieàu cao mm

Cat. No.
Maõ soá

0

311.71.540

Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Cover cap
Naép che
 Material: Steel
 Finish: Nickel
 Chaát lieäu: Theùp
 Xöû lyù beà maët: Maï niken
Version
Phieân baûn

Cat. No.
Maõ soá

With Hafele logo
Logo Hafele

311.91.520
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Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
METALLA Mini A Concealed hinge
Bản lề METALLA Mini A
Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan cho chén bản lề
For screw fixing
Drilling pattern 38/7.5
Cup for screw fixing with countersunk chipboard screws
Chén bản lề được lắp vào ván bằng vít ván dăm có đầu mủ bằng

3
Fixing door to carcase
Liên kết cửa vào tủ

Slide on system
Hinge arm is slide onto screwed in position
Tay bản lề trượt vào đế và siết vít liên kết

Adjustment options
Điều chỉnh

A

Lateral adjustment: Adjusting distance on concealed hinge +3 mm

B

Height adjustment: Via mounting plates adjusting distance ± 2 mm
Điều chỉnh chiều cao: Thông qua đế bản lề, khoảng cách điều chỉnh ± 2mm

C

Depth adjustment: Adjusting distance on concealed hinge + 4 mm, -1 mm
Điều chỉnh chiều sâu: Khoảng cách điều chỉnh + 4mm, -1mm

Processing and mounting deviations can be corrected with the three-dimensional adjusting facility.
Factory settings: For lateral, height and depth adjustment: Zero position
Hệ thống điều chỉnh 3 chiều cho phép hiệu chỉnh trong quá trình gia công và lắp đặt.
Thông số ban đầu: Điều chỉnh vị trí cho 3 hướng đều ở vị trí O

Mounting
Lắp đặt
Hinge arm height with mounting plate

Hinge arm length

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Điều chỉnh chiều ngang: Khoảng cách điều chỉnh ± 3mm

Distance to cup

Gap
Door offset

Door overlay

Full overlay mounting

Half overlay mounting

Concealed hinge with
straight hinge arm

Concealed hinge with
cranked hinge arm

Inset mounting
Concealed hinge with
high cranked hinge arm

Lắp trùm ngoài
Bản lề bật tay thẳng

Lắp trùm nửa
Bản lề bật với tay khuỷu

Lắp lọt lòng
Bản lề bật với tay khuỷu cao

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
METALLA Mini A Concealed hinge incl. mounting plate, opening angle 95°
Bản lề bật METALLA Mini A, góc mở 95º
• Material: Steel cup and hinge arm
• Finish: Nickel plated
• Cup fixing: For screw fixing
• Installation: Door to cabinet with slide-on system
• Drilling depth: Hinge cup 9 mm
• Adjustment facility: 3-dimensional (with appropriate mounting plate)
• For door thickness: 12–20 mm

3

• With automatic closing spring

Cup dimensions

Drilling dimensions for cup fixing

Kích thước chén bản lề

Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

• Chất liệu: Chén và tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Sử dụng cơ cấu trượt
• Độ sâu lỗ khoan chén: 9mm
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Chiều dày cửa: 12-20mm
• Có chức năng tự đóng

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
13

14

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

15
3

16 17 18 19
0
4
5
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.41.500

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

11

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Half overlay mounting
Bản lề trùm nửa
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
1

2

3

4

5
3

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

6
7
8
9
4
5
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

3
• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Khuỷu
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing

311.41.501

Bắt vít
Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-5

-4

-3

-2

Distance to cup E mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khoảng cách đến chén E mm

-1
3

0
1
2
3
4
5
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: High cranked

• Tay bản lề: Khuỷu cao
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.41.502

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
METALLA Mini A Concealed hinge, opening angle 95° for glass door
Bản lề bật METALLA Mini A cho cửa kính, góc mở 95º
• Material: Plastic cup, steel hinge arm
• Finish: Black cup, nickel plated hinge arm
• Cup fixing: For screw fixing
• Installation: Door to cabinet with slide-on system (A)
• For glass thickness: 4-6 mm
• Adjustment facility: 3-dimensional (with appropriate mounting plate)
• With automatic closing spring

3
Cup dimensions
Kích thước chén bản lề

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thước lỗ khoan chén bản lề
dạng liên kết bằng vít

• Chất liệu: Chén bằng nhựa tay bằng thép
• Xử lý bề mặt: Chén màu đen, tay mạ nicken
• Cách lắp chén: bắt bằng vít
• Lắp đặt: Sử dụng cơ cấu trượt
• Chiều dày cửa kính: 4-6mm
• Điều chỉnh: 3 chiều ( kết hợp với đế bản lề)
• Có chức năng tự đóng

Full overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
16

17

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

18
3

19
20
21
4
5
6
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: Straight

• Tay bản lề: Thẳng
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.42.500

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.
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15

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

14

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Half overlay mounting
Bản lề trùm ngoài
Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
4

5

6

7

8
3

Distance to cup E mm
Khoảng cách đến chén E mm

9
10
11
4
5
6
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

3
• Hinge arm: Cranked

• Tay bản lề: Khuỷu
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.42.501

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Inset mounting
Bản lề lọt lòng

Door overlay mm
Độ trùm cánh tủ mm
-4

-3

-2

-1

Distance to cup E mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khoảng cách đến chén E mm

0
3

1
2
3
4
5
6
0
Mounting plate distance mm
Độ cao đế bản lề mm

• Hinge arm: High cranked

• Tay bản lề: Khuỷu cao
Cup fixing
Cách lắp chén

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

311.42.502

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Front plate, semi-circular
Nắp che chén bản lề

Finish
Màu hoàn thiện

Cat. No.
Mã số

Chrome coloured
Màu chrome

311.43.230

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

3
METALLA Mini A Cruciform mounting plates
Đế chữ thập bản lề METALLA Mini A
For screw fixing with chipboard screws

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated

Drilling pattern

• Adjustment facility: Height adjustment ±2 mm via slot

• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Điều chỉnh: Điều chỉnh độ cao ± 2mm bằng cách dịch
chuyển trong khung lỗ của đế

Distance D mm

Cat. No.

Khoảng cách Dmm

Mã số

0

311.51.520
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Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
REGULA Concealed hinge for wooden doors, 6 mm gap
Baûn leà aâm REGULA cho cöûa goã, khe hôû 6 mm
Material: Zinc alloy cup and hinge arm•
Finish: Nickel plated•
Arm fixing: For screwing into 32 mm series
drilled holes or press fitting•
Installation: Door to cabinet with slide-on
system•
Side panel thickness: 19 mm•
Door thickness: Max. 20 mm•
Adjusting facility: Heigth and lateral
adjustment•
With spring

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm•
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Caùch laép tay: Heä thoáng loã khoan 32 mm
hoaëc daïng nhaán•
Laép ñaët: Khoâng caàn coâng cuï
Ñoä daøy vaùch: 19 mm•
Ñoä daøy cöûa: Toái ña 20mm•
Ñieàu chænh deã daøng chieàu cao vaø caïnh
beân

3

Full overlay mounting
Ñeá truøm
Installation dimension

Drilling pattern for arm fixing

Drilling pattern for cup fixing,
drilling pattern 48/6

Kích thöôùc laép ñaët

Quy caùch khoan tay

Quy caùch khoan cheùn

Screw fixing/press fitting
(drilled hole Þ 5 mm)

Full overlay mounting
Loaïi truøm

Screw fixing
Baét vít
o

Opening angle: 250 •
Door overlay: 13 mm
Goùc môû: 250o•
Truøm nöûa: 13 mm
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Arm fixing
Caùch laép tay

Cat. No.
Maõ soá

Drilling pattern 48/6
Quy caùch khoan 48/6
Screw fixing
Baét vít

Screw fixing
Baét vít

344.21.000

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Side panel mounting
Loaïi baét leân vaùch

o

Opening angle: 180 •
Door overlay: 6.5 mm
o
Goùc môû: 180 •
Truøm nöûa: 6.5 mm
Cup fixing
Arm fixing
Caùch laép cheùn
Caùch laép tay

Cat. No.
Maõ soá

Drilling pattern 48/6
Quy caùch khoan 48/6
Screw fixing
Baét vít

Screw fixing
Baét vít

344.21.001

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Twin mounting
Loaïi 2 cheùn

o

Opening angle: 180 •
Door overlay: 6.5 mm
Goùc môû: 180o•
Truøm nöûa: 6.5 mm
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Arm fixing
Caùch laép tay

Cat. No.
Maõ soá

Drilling pattern 48/6
Quy caùch khoan 48/6
Screw fixing
Baét vít

Screw fixing
Baét vít

344.21.003

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
REGULA Concealed hinge for glass doors, 6 mm gap
Baûn leà aâm REGULA duøng cho cöûa kính, khe hôû 6 mm
Material: Zinc alloy cup and hinge arm•
Finish: Nickel plated•
Cup fixing: Screw fixing•
Arm fixing: For screwing into 32 mm
series drilled holes or press fitting•
Installation: Without tools (quick fixing
system)•
Side panel thickness: 19 mm•
For glass thickness: 4 – 6 mm•
Adjusting facility: Height and lateral
adjustment•
With spring

3
Full overlay mounting
Ñeá truøm
Installation dimension
Kích thöôùc laép ñaët

Drilling pattern for cup fixing
Quy caùch khoan cheùn

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm•
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Caùch laép cheùn: Baét vít
Caùch laép tay: Heä thoáng loã khoan 32 mm
hoaëc daïng nhaán•
Laép ñaët: Khoâng caàn coâng cuï
Ñoä daøy vaùch: 19 mm•
Ñoä daøy kính: 4 – 6 mm•
Ñieàu chænh deã daøng chieàu cao vaø caïnh beân
Daïng baät

Drilling pattern for arm fixing
Quy caùch khoan tay
Supplied with
1 Concealed hinge
with cup trim cap,
spacer plates and
fixing screws

Screw fixing,
drilling pattern 48/6

Half overlay mounting
Loaïi truøm nöûa

Screw fixing/press fitting
(drilled hole Þ 5 mm)

Troïn boä goàm
1 baûn leà aâm vôùi cheùn,
baùt cheâm vaø vít

o

Opening angle: 180 •
Door overlay: 6.5 mm
o

Goùc môû: 180 •
Truøm nöûa: 6.5 mm
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Arm fixing
Caùch laép tay

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing
Baét vít

Screw fixing
Baét vít

344.23.001

Opening angle: 180o•
Door overlay: 6.5 mm
o
Goùc môû: 180 •
Truøm nöûa: 6.5 mm
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Arm fixing
Caùch laép tay

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing
Baét vít

Screw fixing
Baét vít

344.23.003

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Full overlay mounting
Loaïi truøm

o
Opening angle: 250 •
Door overlay: 13 mm
o

Goùc môû: 250 •
Truøm nöûa: 13 mm
Cup fixing
Caùch laép cheùn

Arm fixing
Caùch laép tay

Cat. No.
Maõ soá

Drilling pattern 48/6
Quy caùch khoan 48/6
Screw fixing
Baét vít

Screw fixing
Baét vít

344.23.000

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.
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Twin mounting
Loaïi ñoâi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Rolled hinge
Baûn leà laên
Crank: A, straight
Installation: Screw fixing
Loaïi: A, thaúng
Laép ñaët: Baét baèng vít

With riveted pin
Vôùi chaân ri veâ
Narrow
Loaïi nhoû

Size A x B

Barrel Þ C Thickness D Screw Þ Number of Material/Finish
drilled holes

Kích thöôùc
AxB

Þ Truï C

25 x 20 mm 3.6 mm

30 x 22 mm 4.0 mm

Ñoä daøy D

Þ Loã
khoan

Soá loã
khoan

0.8 mm

2.0 mm 4

0.9 mm

Cat. No.

3

Chaát lieäu/Xöû lyù beà maët

Maõ soá

Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

354.01.006

Brass bright
Ñoàng saùng

354.01.800

Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

354.01.015

Stainless steel quality 1.4301 354.01.710
Inox 1.4301

40 x 26 mm 4.5 mm

1.0 mm

2.5 mm

Brass bright
Ñoàng saùng

354.01.810

Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

354.01.024

Stainless steel quality 1.4301 354.01.042
Inox 1.4301

50 x 31 mm 5.5 mm

1.2 mm

3.0 mm 6

Brass bright
Ñoàng saùng
Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

354.01.820
354.01.033

Stainless steel quality 1.4301 354.01.730
Inox 1.4301

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

60 x 34 mm 6.0 mm

1.4 mm

Brass bright
Ñoàng saùng

354.01.830

Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

354.01.042

Stainless steel quality 1.4301 354.01.740
Inox 1.4301
354.01.840
Brass bright
Ñoàng saùng
80 x 41 mm 7.0 mm

1.5 mm

Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

3.5 mm

354.01.050

Stainless steel quality 1.4301 354.01.750
Inox 1.4301
Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.

Medium
Loaïi trung

Size A x B

Barrel Þ C Thickness D Screw Þ Number of Material/Finish
drilled holes

Kích thöôùc
AxB

Þ Truï C

Cat. No.

Ñoä daøy D

Þ Loã
khoan

Soá loã
khoan

Chaát lieäu/Xöû lyù beà maët

Maõ soá

25 x 22 mm 3.5 mm

0.8 mm

2.5

4

Steel yellow chromatized
Theùp vaøng maøu chrome

354.02.003

30 x 26 mm 4.0 mm

0.8 mm

354.02.012

40 x 32 mm 4.5 mm

0.9 mm

354.02.021

50 x 39 mm 5.5 mm

1.2 mm

60 x 46 mm 6.0 mm

1.4 mm

3.0

6

354.02.030
354.02.049

Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Piano hinge for screw fixing
Baûn leà piano duøng cho baét vít
Length: 3.5 m
Manufactured in compliance with DIN 7956
Chieàu daøi: 3.5 m
Saûn xuaát theo DIN 7956

Order reference
Also available in fixed lengths.
Tham khaûo ñaët haøng
Coù theå ñaët haøng vôùi kích thöôùc cuï theå

3

Steel
Theùp

Width open B
Ñoä môû roäng B
20 mm

25 mm

Flange thickness: 0.7 mm (width open 40 mm: 0.8 mm)
Barrel Þ : 3.3 mm (width open 40 mm: 3.5 mm)•
Version: Rolled

32 mm

Finish
Xöû lyù beà maët
Brass plated
MaïÏ ñoàng

Cat. No.
Maõ soá
351.01.501

Nickel plated
MaïÏ niken

351.01.707

Brass plated
MaïÏ ñoàng

351.01.510

Nickel plated
MaïÏ niken

351.01.716

Brass plated
MaïÏ ñoàng

351.01.538

Brass colour lacquered 351.00.531
Sôn maøi maøu ñoàng

Ñoä daøy meùp: 0.7 mm (ñoä môû roäng 40 mm: 0.8 mm)
Truï Þ : 3.3 mm (ñoä môû roäng 40 mm: 3.5 mm)•
Kieåu: Laên

Nickel plated
MaïÏ niken
Burnished
Boùng

351.01.734

Brass plated
MaïÏ ñoàng

351.01.547

Width open B
Ñoä môû roäng B

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

32 mm

Polished
Boùng

351.03.836

40 mm

351.01.136

Packing: 3.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3.5 m

Brass
Ñoàng

Packing: 3.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3.5 m

Rustproof stainless steel, quality 4016
Theùp khoâng ræ ñaõ qua xöû lyù, chaát löôïng 4016
Flange thickness: 0.8 mm•
Barrel Þ: 3.5 mm•
Version: Rolled
Ñoä daøy meùp: 0.8 mm
Truï Þ: 3.5 mm
Phieân baûn: Laên
Width open B

Cat. No.

32 mm

351.04.039

Packing: 3.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3.5 m
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Ñoä daøy meùp: 0.8 mm
Truï Þ: 3.5 mm
Phieân baûn: Laên

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Flange thickness: 0.8 mm
Barrel Þ: 3.5 mm
Version: Rolled

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Piano hinge for screw fixing
Baûn leà piano duøng baét vít
Aluminium
Nhoâm
Flange thickness: 1.0 mm•
Barrel Þ: 3.8 mm•
Version: Without groove
Ñoä daøy meùp: 1.0 mm•
Þ Truï: 3.8 mm•
Phieân baûn: Khoâng coù raõnh

3

Width open B
Ñoä môû roäng B

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

32 mm

Bright
Saùng

351.20.837

Packing: 3.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3.5 m

Pivot hinge
Baûn leà xoay
• Opening angle: 140o
• For door thickness: 12 – 21 mm
• Opening angle restraint: Without stop
• Installation: Press fitting
•
•
•
•

o

Goùc môû: 140
Ñoä daøy goã: 12 – 21 mm
Goùc môû caûn trôû: Khoâng döøng
Laép ñaët: Daïng nhaán

Function

Chöùc naêng
Thaùo cöûa: Naâng choát loø xo leân baèng 1
tuoâ-nô-vít nhoû.
Ñieàu kieän: Khoan loã treân cöûa vaø raõnh treân
laù boïc.

Setting the door gap: Widen or reduce door gap by turning
the flange. Fix adjusted door gap with a small chipboard
screw.

Application
Laép ñaët

Ñaët khoaûng hôû cöûa: taêng hoaëc giaûm khoaûng hôû baèng caùch
xoay caïnh naép, coá ñònh khoaûng hôû baèng vít goã

Side

Flap closed

Flap open

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Removing the door: Lift the spring-loaded
pin with a small screwdriver.
Condition: Drilled hole in door and slotted
hole in sleeve are identical.

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White
Traéng

361.22.710

Brown
Naâu

361.22.110

Black
Ñen

361.22.310

Packing: 20 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 hoaëc 200 caùi.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
SOSS Hinge for wood thickness 41 – 51 mm
Baûn leà SOSS cho goã daøy 41 – 51 mm
Calculation table for number of required door strips
Example:
A door with 700 mm width, 45 kg weight and 41 mm thickness
required 3 door strips with Cat.No. 341.07.572 or 341.07.772
Baûng tính soá löôïng baûn leà cöûa
Ví duï:
Cöûa naëng 700 mm, naëng 45 kg vaø daøy 41 mm caàn 3 baûn leà maõ
soá 341.07.572 hoaëc 341.07.772

3
• Opening angle: 180o
• Version: Link with plastic slide plates
• Installation: Screw fixing
• Supllied with fixing material
Goùc môû: 180o
Phieân baûn: Lieân keát vôùi ñeá tröôït nhöïa
Laép ñaët: Baét baèng vít
Cung caáp vaät lieäu laép ñaët ñi keøm

Door weight kg
Troïng löôïng kg

Door width mm
Chieàu roäng mm

•
•
•
•

Door thickness mm
Ñoä daøy mm

Brass plated
Nickel plated

Application and planning dimensions
Kích thöôùc höôùng daãn laép ñaët
For wood thickness mm
Ñoä daøy goã mm

FF

13 – 16

19 – 24

19 – 25

22 – 26

28 – 34

35 – 38

41 – 45

48 – 51

Dimension A mm
Kích thöôùc A mm

9.6

12.8

12.8

15.9

19.2

25.4

28.6

35.0

Dimension B mm
Kích thöôùc B mm

42.9

44.3

60.3

69.3

95.2

116.7

117.4

138.8

Dimension C mm
Kích thöôùc C mm

22.0

19.0

31.5

34.0

52.1

65.3

62.5

74.2

Dimension D mm
Kích thöôùc D mm
Dimension E mm
Kích thöôùc E mm

5.5

5.0

6.5

7.3

9.8

12.0

9.7

12.0

6.0

13.1

12.0

15.6

17.8

24.3

30.0

39.1

Dimension F mm
Kích thöôùc F mm

17.0

21.1

21.8

27.2

32.5

43.7

50.8

62.2

Dimension G mm
Kích thöôùc G mm
Dimension H mm
Kích thöôùc H mm

2.4

3.0

3.2

4.0

4.8

6.4

6.4

9.5

2.7

2.5

2.7

3.5

4.0

5.5

9.6

8.0

3.54
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cat. No.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Number of door strips

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
For wood thickness
Ñoä daøy goã
13 – 16 mm

19 – 24 mm

19 – 25 mm

Material
Chaát lieäu
Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Housing finish
Maøu saéc voû boïc
Brass plated
Maï ñoàng

Cat. No.
Maõ soá
341.07.518

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken

341.07.718

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox

–

341.07.018

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.527

Zinc alloy housing
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm

chrome polished
Chrome boùng

341.07.292

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken
–

341.07.727

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.536

Nickel plated
Maï niken
–

341.07.736

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.545

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken
–

341.07.745

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.554

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken

341.07.754

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox

–

341.07.054

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.563

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken

341.07.763

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox

–

341.07.063

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.572

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken

341.07.772

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox

–

341.07.072

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Brass plated
Maï ñoàng

341.07.581

Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp

Nickel plated
Maï niken

341.07.781

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox

–

341.07.081

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox
Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp
Zinc alloy housing, steel link
Thaân baûn leà baèng hôïp kim keõm, khôùp noái baèng theùp
Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox

22 – 26 mm

Stainless steel housing and link
Thaân baûn leà vaø caùc khôùp noái baèng inox
28 – 34 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

35 – 38 mm

41 – 45 mm

48 – 51 mm

341.07.027

341.07.036

341.07.045

Packing: 1, 2, 12 or 24 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 2, 12 hoaëc 24 caùi.
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3

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
o

EASY MONT Hinge, opening angle 90
Baûn leà EASY MONT, goùc môû 90o

Material: Steel•
Finish: Galvanized•
For door thickness: From 16 mm•
For side panel thickness: 16 – 22 mm•
Adjustment possibility: Side and depth adjustment (slot)•
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: Theùp
Xöû lyù beà maët: Keõm saùng
Ñoä daøy goã: Töø 16 mm•
Ñoä daøy vaùch: 16 – 22 mm•
Khaû naêng ñieàu chænh: Ñieàu chænh meùp vaø chieàu saâu
Laép ñaët: Baét vít

3
Installation dimensions
Kích thöôùc laép ñaët

Application side panel mounting
Laép ñaët khung vaùch
Side panel thickness Door overlay Gap

Installation
Laép ñaët
Without spacer plate
Khoâng coù baùt cheâm

5 spacer plates at each side
Coù 5 baùt cheâm moãi beân

Ñoä daøy vaùch

Ñoä truøm cöûa Khe hôû

16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm

14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm

2 mm
1 mm
2 mm
3 mm
1 mm
2 mm

Number of spacer
plates,pieces
Soá löôïng
mieáng ñeäm (caùi)
3
2
2
2
-

From a side panel thickness of max. 20 mm a spacer plate is
inserted beneath the hinge mounting plate. Greater corner
distances and gaps can be achieved using spacer plates (also
stackable).

Gap

1 spacer plate
1 baùt cheâm
Hinge turned

Gap

Inset mounting
Ñeá loït loøng

Version
Phieân baûn

Cat. No.
Maõ soá

With closure automatic
Cô cheá töï ñoùng

343.33.970

Without closure automatic
Khoâng töï ñoùng

343.34.960

Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Centre panel/twin mounting
Vaùch giöõa/ñeá ñoâi
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Side panel mounting
Ñeá vaùch

Neáu ñoä daøy vaùch tuû toái ña 20 mm, baùt cheâm seõ ñöôïc baét beân
döôùi ñeá baûn leà. Khoaûng caùch giöõa goùc vaø ñoä hôû ñöôïc thay theá
baèng baùt cheâm.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
ZYSA Hinge for wood thickness of 14 – 40 mm
Baûn leà ZYSA cho goã daøy 14 – 40 mm
Opening angle: 180
Material: Brass
Finish: Matt
Mounting: For right and left hand use
Installation: Screw fixing
Goùc môû: 180
Application
Laép ñaët

Chaát lieäu: Ñoàng
Xöû lyù beà maët: Môø

Mounting example for butting overlay doors
Maãu laép ñaët thöû cho cöûa truøm

Khung: Duøng cho caû tay beân phaûi vaø beân traùi
Laép ñaët: Baét baèng vít

Side

Side

Drilling dimensions
Kích thöôùc loã khoan

Door

Drill-hole Þ
Loã khoan Þ

Door
Hinge

Hinge

Door closed
Cöûa ñoùng

Door open
Cöûa môû

Mounting example for butting inset doors
Maãu laép ñaët thöû choà cöûa loït loøng

Application and planning dimensions
Kích thöôùc höôùng daãn laép raùp

Side

Side

For wood thickness mm 14–19 17–22 20–26 22–28 24–32 31–40
Ñoä daøy goã mm

Door

Door

Hinge

Hinge

Door closed
Cöûa ñoùng

Door open
Cöûa môû

Mounting example for butting overlay flaps
Maãu laép ñaët thöû cho cöûa môû truøm
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Flap
Shelf
Hinge
Flap
Hinge
Shelf

Flap closed
Cöûa ñoùng

Flap open
Cöûa môû

Panel

Panel
Hinge

Panel closed
Caùnh ñoùng

2.5

3.0

3.5

3.5

4.0

4.5

Length L mm
Chieàu daøi L mm

11.0

13.5

15.5

16.5

17.5

25.0

Drill hole Þ mm
Þ Loã khoan mm

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

24.0

11.0
Drilling depth T mm
Ñoä saâu loã khoan T mm

13.5

15.5

16.5

17.5

25.0

Dimension A mm
Kích thöôùc A mm

16.5

20.0

23.0

25.0

27.0

36.5

Dimension B mm
Kích thöôùc B mm

2.0

2.2

3.0

3.0

3.0

3.5

Gap F mm
Khe hôû F mm

2.5

3.5

3.0

3.0

3.0

3.5

Laép ñaët
Vò trí ñöôïc ñònh chaéc chaén baèng caùch xieát chaët oác vôùi taûi troïng
naëng, moãi coát baûn leà ñöôïc giöõ chaët phía tröôùc baèng vít goã hoaëc
vít thöôøng

Mounting example for two panels
Maãu laép ñaët thöû cho 2 caùnh
Hinge

Screws Þ mm
Þ ñinh vít mm

Installation
Position is secured by tightening the tensioning screw
With extremely heavy loads, each of the cylinders can be
secured from the front using a chipboard or wood screw

Example of folding door
Maãu cöûa xeáp

Panel

3

Panel open
Caùnh môû

For wood thickness
Ñoä daøy goã mm

Cat. No.
Maõ soá

14 – 19 mm
17 – 22 mm
20 – 26 mm
22 – 28 mm
24 – 32 mm
31 – 40 mm

341.22.506
341.23.503
341.13.507
341.11.503
341.12.500
341.14.504

Packing: 1, 12, 24 or 48 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 12, 24 hoaëc 48 caùi.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
GS 22.5 and GS 45 Mitred hinges
Baûn leà Mitred GS 22.5 vaø GS 45

Material: Zinc alloy cup, steel link arm
Finish: Nickel plated•
For door thickness: 16 – 22 mm

Adjustment possibility
Khaû naêng ñieàu chænh
Chieàu cao
Height

Chieàu saâu
Depth

Width
Roäng

3

Height
Chieàu cao
Side panel
Maët beân

Application example GS mitred Height adjustment 3 mm, width
and depth adjustment 1.5 mm.
hinge 45 ˜
Hình minh hoïa baûn leà GS 45 ˜

Ñieàu chænh chieàu cao 3 mm,
chieàu roäng vaø ñoä saâu 1,5 mm

For side panel thickness: 16 – 22 mm, from 20
mm edge has to be chamfered by about 3 mm
Adjusting facility: Three-dimensional
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: Ñeá baèng hôïp kim keõm, tay lieân keát
baèng theùp
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Ñoä daøy cöûa: 16 – 22 mm
Ñoä daøy vaùch: 16 – 22 mm, töø 20 mm caïnh beân
seõ bò vaït theâm 3 mm
Khaû naêng ñieàu chænh: 3 chieàu
Laép ñaët: Baét baèng vít

GS 22.5 Mitred hinge
Baûn leà Mitred GS 22.5
Mounting
Laép ñaët
Side
Maët hoâng

Side
Maët hoâng

Door
Cöûa

Door
Cöûa

Door closed
Cöûa ñoùng

Door open
Cöûa môû

Cat. No.
Maõ soá
325.00.726

Packing: 4 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 20 caùi.

GS 45 Mitred hinge
Baûn leà GS 45 Mitred
Mounting
Laép ñaët
Side
Maët hoâng

Door
Cöûa

Drilling dimensions mitre angel 45
Kích thöôùc loã khoan baûn leà mitre angel 45

Side
Maët hoâng
Door
Cöûa

Door open
Cöûa môû

Door closed
Cöûa ñoùng

Flap
Cöûa

FF
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Carcase
Khung

Opening angle
Goùc môû
135°

Cat. No.
325.00.708

Packing: 4 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 20 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Opening angle
Goùc môû
120°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°
Drilling dimensions mitre angel 22.5
Kích thöôùc loã khoan baûn leà mitre angel 22.5

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Corner unit folding door hinge, opening angle 150°, gap 4–18 mm
Bản lề góc xếp, góc mở 150°, độ hở 4–18 mm
• Material: Zinc alloy
• Finish: Nickel plated
• For door thickness: 15–24 mm
• Adjusting facility: Three-dimensional
• Installation: Screw fixing
• Chất liệu: Hợp kim kẽm

3

• Xử lý bề mặt: Mạ nikel
• Độ dày cửa: 15–24 mm
• Khả năng điều chỉnh: 3 chiều
• Lắp đặt: Bằng vít
Drilling dimensions for cup
Kích thước lỗ khoan

Installation
Lắp đặt

Cat. No.
Mã số

Screw fixing
Bắt vít

343.90.700

Packing: 1 or 100 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 100 cái.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Adjusting facility
Khả năng điều chỉnh

Installation
Lắp đặt

Door closed
Cửa đóng

Door open
Cửa mở

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Glass door hinge for glass thickness 6–10 mm
Bản lề kính cho cửa kính dày 6–10 mm
• Area of application: For inset glass doors
• Glass door height: Max 1,200 mm
• Glass door width: Max 400 mm
• For door weight: Max 10 kg
• Material: Zinc alloy, steel, PVC
• Finish: Satin nickel
• Glass thickness: 6-10 mm

3
• Lắp đặt: Cho cửa kính lọt lòng
• Chiều cao cửa kính: Tối đa1,200 mm
• Chiều rộng cửa kính: Tối đa 400 mm
• Trong lượng cửa: Tối đa 10 kg
• Chất liệu: Hợp kim kẽm, thép, PVC
• Xử lý bề mặt: Nicken bóng
• Độ dày kính: 6-10 mm
Supplied with
1 Hinge (for top)
1 Hinge (for bottom)
2 Supports
Support

Cung cấp trọn bộ gồm
1 Bản lề (trên)
1 Bản lề (dưới)
2 Bás đỡ
Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Satin nickel
Nicken bóng

361.42.670
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Glass door hinge, opening angle 180°, with exposed axle
Bản lề cửa kính, góc mở 180°, có trục lồi
• Material: Brass
• For glass thickness: 6–8 mm
• Mounting: For right and left hand use
• Installation: Screw fixing
• Without catch, with glass aperture
• Chất liệu: Đồng

3

• Độ dày kính: 6–8 mm
• Lắp đặt: Cho cửa cánh phải và cánh trái
• Lắp: Bằng vít
• Không có bás giữ, có khoảng hở

Side panel
Vách tủ

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Brass matt
Đồng mờ

361.85.501

Nickel plated matt
Mạ niken mờ

361.85.609

Packing: 1 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái.

Side panel
Vách tủ

Glass door
Cửa kính

Closed
Đóng

Glass door
Cửa kính

Open
Mở

Glass door hinge, opening angle 90°, length 34 mm
Bản lề cửa kính, góc mở 90°, dài 34 mm
• Area of application: For inset glass doors
• Material: Zinc alloy

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• For door height: Max. 800 mm
• For door width: Max. 400 mm
• For glass thickness: Max 6.5 mm
• Version: With black plastic bushing and rubber buffer
• Installation: Plug fitting into base and direct fixing to glass
door with screw
• Without catch, no drilling in glass necessary
• Khu vực áp dụng: Cho cửa kính lọt lòng
Glass door
Cửa kính

Side panel
Vách tủ

• Chất liệu: Hợp kim kẽm
• Chiều cao cửa: Tối đa 800 mm
• Chiều rộng cửa: Tối đa 400 mm
• Độ dày kính: Tối đa 6.5 mm

Closed
Đóng

• Phiên bản: Có đệm giảm ồn bằng cao su
• Lắp đặt: Già vào đế bên dưới và lắp trực tiếp vào cửa

Side panel
Vách tủ

kính bằng vít
• Không có bás giữ, không cần khoan kính

Glass door
Cửa kính
Open
Mở

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Black matt
Đen mờ

361.69.320

Packing: 5 or 50 pairs
Tiêu chuẩn đóng gói: 5 hoặc 50 cặp
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Glass door hinge, opening angle 170 ¨
Baûn leà cho cöûa kính, goùc môû 170 ¨
Material: Zinc alloy
For door height: Max. 600 mm
For door width: Max. 450 mm
For glass thicknesses: Max. 5 mm
Adjustment possibility: Depth and height adjustment
Installation: Screw fixing to side panel and direct fixing
to glass door
With catch
No drilling in glass necessary

3
Side panel mounting
Ñeá vaùch

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Chieàu cao cöûa: Toái ña 600 mm
Chieàu roäng cöûa: Toái ña 450 mm
Ñoä daøy kính: Toái ña 5 mm
Khaû naêng ñieàu chænh: Ñieàu chænh chieàu cao vaø ñoä saâu
Laép ñaët: Baét vít beân vaùch vaø laép tröïc tieáp vaøo cöûa kính
Coù ñeäm
Khoâng caàn khoan kính

Side panel mounting
Ñeá vaùch

Adjustment possibility: Depth adjustment with slot
Fixing with additional third screw possible
Supplied with: Plastic spacer plate
Taùc duïng: Duøng cho cöûa kính truøm
Tay: Cong
Khaû naêng ñieàu chænh: Ñieàu chænh ñoä saâu vôùi raõnh
Laép vôùi: 3 vò trí vít
Ñi keøm: Ñeäm baèng nhöïa
Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï chrome boùng

361.93.241

Nickel plated polished
Maï niken boùng

361.93.641

Brass plated polished
Maï ñoàng boùng
Black matt
Ñen môø

361.93.841
361.93.341

Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.
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Area of application: For overlay glass doors
Arm: Cranked

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Inset mounting
Ñeá loït loøng
Order reference
From door height of min. 600mm a centre hinge must be ordered.
Ñaët haøng theâm
Cöûa coù chieàu cao töø 600mm trôû leân phaûi ñaët haøng theâm
baûn leà giöõa cöûa
Area of application: For inset glass doors•
Arm: Straight•

3

Adjustment possibility: Height adjustment with slot•
Supplied with: Plastic spacer plate
Taùc duïng: Duøng cho cöûa kính loït loøng•
Tay: Thaúng
Khaû naêng ñieàu chænh: Ñieàu chænh chieàu cao vôùi raõnh•
Ñi keøm: Ñeäm baèng nhöïa
Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï chrome boùng
Nickel plated polished
Maï niken boùng

361.93.240

Brass plated polished
Maï ñoàng boùng

361.93.840

Black matt
Ñen môø

361.93.340

361.93.640

Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Centre hinge, only usable with hinge for inset mounting
Baûn leà trung taâm, chæ söû duïng vôùi ñeá loït loøng

Area of application: For door heights of 600 mm and above
Arm: Straight
Adjustment possibility: Height adjustment with slot

Installation
Laép ñaët

Taùc duïng: Duøng cho cöûa töø 600 mm trôû leân
Tay: Thaúng
Khaû naêng ñieàu chænh: Ñieàu chænh chieàu cao vôùi raõnh
Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï chrome boùng

361.93.242

Nickel plated polished
Maï niken boùng

361.93.642

Brass plated polished
Maï ñoàng boùng

361.93.842

Black matt
Ñen môø

361.93.342

Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
GLARIOR Glass door hinge, opening angle 95 ˜
Baûn leà GLARIOR cho cöûa kính, goùc môû 95 ˜
Area of application: For inset glass doors
Material: Zinc alloy
For glass thickness: 6 – 8 mm
Installation: Screw fixing to bottom and upper
shelf,direct fixing to glass door
Version: Without catch
No drilling in glass necessary
Supplied with: Pressure plate

3

Taùc duïng: Duøng cho cöûa kính loït loøng
Xöû lyù beà maët: Hôïp kim keõm
Ñoä daøy kính: 6 – 8 mm
Laép ñaët: Baét vít treân döôùi giaù ñôø, baét tröïc tieáp vaøo cöûa kính
Phieân baûn: Khoâng ñeäm
Khoâng caàn khoan vaøo kính
Ñi keøm: Ñeá nhaán

Inset mounting
Ñeá loït loøng
Installation
Laép ñaët

Protective foil
Laù baûo veä

Caøi baùt nhaán vaøo vò trí ñònh saün
AÁn baùt xoay vaøo
Ñieàu chænh cöûa kính
Xieát chaët vò trí

Pressure plate
Baùt nhaán
Self-adhesive pad
Baêng keo

Pressure plate
Baùt nhaán
Glass door
Cöûa kính

Rotating element
Baùt xoay

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated matt
Maï niken môø

361.49.603

Nickel plated polished
Maï niken boùng

361.49.701

Chrome plated polished
Maï chrome boùng

361.49.201

Packing: 1, 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 10 hoaëc 100 caùi.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Stick pressure plate on in
required position
Press-fit rotating element
Adjust glass door
Tighten screws

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Fixing to the glass door
Laép vaøo cöûa kính

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
Glass door hinge, opening angle 90 ˜, length 34 mm
Baûn leà cho cöûa kính, goùc môû 90 ˜, daøi 34 mm
Area of application: For inset glass doors
Finish: Bushing black
For door height: Max. 800 mm
For door width: Max. 400 mm
For glass thickness: Max. 6.5 mm
Version: With plastic bushing and rubber buffer
Installation: Plug fitting into base and direct fixing to
glassdoor with screw
Without catch, no drilling in glass necessary

Inset mounting
Ñeá loït loøng

3

Taùc duïng: Duøng cho cöûa kính loït loøng
Xöû lyù beà maët: Ñen ñaäm
Chieàu cao cöûa: Toái ña 800 mm
Chieàu roäng cöûa: Toái ña 400 mm
Ñoä daøy kính: Max. 6.5 mm
Phieân baûn: Truïc ñen vaø ñeäm cao su
Laép ñaët: Gaén vaøo chaân ñeá vaø baét tröïc tieáp vaøo
cöûa kính baèng vít
Khoâng ñeäm, khoâng caàn khoan kính

Installation
Laép ñaët

Material
Chaát lieäu
Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Finish
Xöû lyù beà maët
Black matt
Ñen môø

Cat. No.
Maõ soá
361.69.320

Packing: 5 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.

SIMPLEX Glass door hinge, opening angle 110°
Baûn leà SIMPLEX cho cöûa kính, goùc môû 110 °
Area of application: For inset glass doors
Finish: Bushing black

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For door height: Max. 600 mm
For door width: Max. 400 mm
For glass thickness: Max. 4.7 mm
Version: With plastic bushing
Installation: Plug fitting into base and direct fixing to
glassdoor with screw
Without catch, no drilling in glass necessary

Inset mounting
Ñeá loït loøng

Taùc duïng: Duøng cho cöûa kính loït loøng
Xöû lyù beà maët: Ñen ñaäm
Chieàu cao cöûa: Toái ña 600 mm
Chieàu roäng cöûa: 400 mm
Ñoä daøy kính: Toái ña 4.7 mm
Phieân baûn: Nhöïa ñen
Laép ñaët: Gaén vaøo chaân ñeá vaø baét tröïc tieáp vaøo cöûa kính
baèng vít

Installation
Laép ñaët

Khoâng ñeäm, khoâng caàn khoan kính
Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Chrome plated polished
Maï chrome boùng

361.42.202

Black matt
Ñen môø

361.42.300

Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
SIMPLEX-CLIP Glass door hinge, opening angle 110 ˜
Baûn leà SIMPLEX-CLIP cho cöûa kính, goùc môû 110 ˜
Area of application: For inset glass doors
Finish: Bushing and clips black
For door height: Max. 600 mm
For door width: Max. 400 mm
For glass thickness: 5.0 mm
Version: With plastic bushing and clips
Installation: Plug fitting into base and direct fixing to glass
door,no tools required
Without catch, no drilling in glass necessary

3
Inset mounting
Ñeá loït loøng

Taùc duïng: duøng cho cöûa kính loït loøng
Maøu saéc: Ñen ñaäm
Chieàu cao cöûa: Toái ña 600 mm
Chieàu roäng cöûa: Toái ña 400 mm
Ñoä daøy kính: 5.0 mm
Phieân baûn: Truïc vaø ñeá baèng nhöïa
Laép ñaët: Gaén vaøo chaân ñeá vaø baét tröïc tieáp vaøo cöûa kính,
khoâng caàn coâng cuï.
Khoâng ñeäm, khoâng caàn khoan kính

Installation
Laép ñaët

Finish
Xöû lyù beà maët
Chrome plated polished
Maï chrome boùng

Cat. No.
Maõ soá

Black matt
Ñen môø

361.42.321

361.42.221

Area of application: For overlay glass doors
Material: Zinc alloy, steel clamping screw
For glass thickness: Max. 5.5 mm
Adjustment possibility: Depth adjustment
Version: With rubber buffer
Installation: For screw fixing to side panel and direct fixing to
glass door
With catch, no drilling in glass necessary

Inset mounting
Ñeá loït loøng

Taùc duïng: Duøng cho cöûa kính truøm
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Ñoä daøy kính: Toái ña 5.5 mm
Khaû naêng ñieàu chænh: Ñieàu chænh ñoä saâu
Phieân baûn: Coù ñeäm cao su
Laép ñaët: Baét vít beân vaùch vaø baét vít tröïc tieáp vaøo cöûa kính
Coù ñeäm, khoâng caàn khoan kính

Installation
Laép ñaët

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Black matt
Ñen môø

361.67.301

Packing: 5 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 5 caëp.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Glass door hinge, opening angle 180 ˜
baûn leà cöûa kính, goùc môû 180 ˜

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Furniture Hinges / Bản lề tủ
CLARONDA Glass door hinge, opening angle 1050
Baûn leà cöûa kính CLARONDA, goùc môû 105 0
Area of application: For inset glass doors
Material: Brass
For glass thickness: 4 – 6 mm
Mounting: For right and left hand use
Installation: Screw fixing
Without catch, with glass aperture
Door and side panel mounted separately

3

Door removable by means of clamping screw
Laép ñaët: Cho cöûa loït loøng

Inset mounting
Laép loït loøng

Chaát lieäu: Ñoàng
Ñoä daøy kính: 4 – 6 mm
Duøng cho cöûa traùi, phaûi
Laép baèng vít
Khoâng coù chaân, coù keõ hôû kính
Laép rieâng leû cho cöûa vaø vaùch tuû
Thaùo cöûa ra baèng vít keïp

Installation
Laép ñaët

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï chrome boùng

361.47.207

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.

Glass door hinge, opening angle 90 ˜, length 20 mm
Baûn leà cöûa kính, goùc môû 90 ˜, daøi 20 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Area of application: For inset glass doors
Finish: Bushing black
For door height: Max. 800 mm
For door width: Max. 400 mm
For glass thickness: Max. 6.5 mm
Version: With plastic bushing and rubber buffer
Installation: Plug fitting into base and direct fixing
to glassdoor with screw
Without catch, no drilling in glass necessary
Laép ñaët: Cho cöûa loït loøng

Inset mounting
Laép loït loøng

Xöû lyù beà maët: Ñen môø
Chieàu cao cöûa: Toái ña 800 mm
Chieàu roäng cöûa: Toái ña 400 mm
Ñoä daøy kính: Toái ña 6.5 mm
Phieân baûn: Nhöïa, coù giaûm oàn cao su
Laép ñaët: AÁn vaøo ñaùy tuû vaø laép tröïc tieáp vaøo kính baèng vít
Coù chaän, khoâng caàn khoan loã treân kính

Installation
Laép ñaët

Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Black matt
Ñen môø

361.69.310

Nickel plated matt
Maï niken môø

361.69.710

Packing: 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HF for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HF cho tuû treo

Hinges and Flap HingesFlap FittingsSwing up and lift up front fittingsPrices
vailability
· A · OrderingNew products and systemsP
lanning and Construction

Double flap lift up fitting for two-piece flaps
Tay naâng ñoâi cho 2 caùnh tuû môû
For wooden front panels
Cho cöûa tuû baèng goã

3

Clip Top Hinge
Baûn leà baät
0
Opening angle 120
0
Goùc môû 120

Installation
Laép ñaët
For screw fixing
Baèng vít

Cat. No.
Maõ soá
342.81.400

Packing: 1 or 50 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Lift mechanism
Boä cô caáu naâng

Clip Top Centre hinge
Baûn leà baät cho cöûa giöõa

Cat. No.
Maõ soá
Efficiency factor EF 2,600 – 5,550
1 piece 960 – 2,650
Chæ soá EF 2,600 – 5,550 1 caùi
960 – 2,650
Efficiency factor EF 5,350 – 10,150
Chæ soá EF 5,350 – 10,150

372.74.501

Efficiency factor EF 9,000 – 17,250
3 pieces 13,500 – 25,900
Chæ soá EF 9,000 – 17,250 3 caùi
13,500 – 25,900

372.74.503

Cat. No.
Maõ soá
372.74.990

Packing: 1 or 50 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Mounting plate
Ñeá baûn leà

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

For screw fixing
Baèng vít

342.22.040

Packing: 1 or 50 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

372.74.502

Angle Stop
Chaän goùc

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Telescopic arm
Caùnh tay naâng
2 Telescopic arms, symmetrical
2 caùnh tay naâng, ñoái xöùng
For cabinet height mm
Cho chieàu cao tuû

Cat. No.
Maõ soá

480 – 570
560 – 710
700 – 900
760 – 1040

372.74.611
372.74.612
372.74.613
372.74.614

104

0

372.74.998

83

0

372.74.997

Packing: 1 or 50 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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Efficiency factor EF = Cabinet height (mm) x front panel weight
including handle (kg)
Chuù yù:
Caùch tính kích thöôùc cho cô caáu naâng
Chæ soá EF = chieàu cao tuû mm x troïng löôïng cöûa coù tay naém
Supplied with
2 Lift mechanisms, symmetrical
One large cover right and left for each mechanism
2 Round cover caps
Cung caáp troïn boä goàm:
2 tay naâng ñoái xöùng
2 naép ñaäy lôùn cho moãi tay
2 naép ñaäy troøn

Installation
Laép ñaët
For screw fixing
Baèng vít

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Note
Calculation of the dimensions for the lift mechanism

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HF for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HF cho tuû treo
Double flap lift up fitting for two-piece flaps
Tay naâng ñoâi cho 2 caùnh tuû môû
For narrow aluminium frames
Cho cöûa coù khung nhoâm nhỏ
Peg positions for lift mechanism

Fixing positions for lift mechanism

Vò trí cô caáu naâng

Vò trí laép ñaët cô caáu naâng

Space requirement
Khoaûng hôû yeâu caàu

3

TKH

H

480–549 mm

KH x 0.3 - 28 mm

550–1.040 mm

KH x 0.3 - 57 mm

4 x chipboard screws, Þ 4 x 35 mm
4 vít goã, Þ 4 x 35 mm

0

Front assembly

CLIP top 120 alu frame hinge

Laép ñaët maët tröôùc

unsprung

TKH
TKH
FHo
FHo

Theoretical cabinet height
Giaû ñònh chieàu cao tuû
Upper front height
Chieàu cao cöûa tröôùc

CLIP top alu frame centre hinge
Baûn leà cöûa giöõa cho khung nhoâm

0

Baûn leà khoâng baät 120 cho khung nhoâm

21

21

66

19

15

1.7

3

66

TKH

X

480–549 mm

FHo/2 + 54 mm

550–1.040 mm

FHo/2 + 31 mm

Number of hinges

Space requirement

Soá löôïng baûn leà

Khoaûng hôû yeâu caàu

3 hinges starting at cabinet width 1.200 mm
and/or 12 kg door weight

X + 33 + FA

Y

Min. lower front height
Chieàu cao toái thieåu cöûa tröôùc

FH

3 baûn leà cho tuû roäng 1.200mm
vaø/hoaëc cöûa tuû naëng 12 kg

Screw-on
Baét vít

* When changing material thickness, adjust
the assembly dimensions accordingly
* Khi thay ñoåi ñoä daøy vaät lieäu,
ñieàu chænh kích thöôùc laép ñaët

OEB = Opening angle stop
OEB = Goùc môû toái ña

38

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

FHo Upper front height

R4
6
1.4
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HF for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HF cho tuû treo
Double flap lift up fitting for two-piece flaps
Tay naâng ñoâi cho 2 caùnh tuû môû

Clip Top Hinge for aluminium frames
Baûn leà baät cho khung nhoâm

For narrow aluminium frames
Cho cöûa coù khung nhoâm nhoû

Goùc môû 120

0

Maõ soá

Laép ñaët

3

Baèng vít
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Clip Top Centre hinge
Baûn leà baät cho giöõa cöûa

Lift mechanism
Boä cô caáu naâng
Maõ soá

Laép ñaët
Baèng vít
 Material: Lift mechanism: Steel  Cover cap: Plastic•
 Finish: Lift mechanism: Galvanized  Cover cap: Light grey••
 Blumotion soft closing mechanism integrated•

Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Mounting plate
Ñeá baûn leà

 Chaát lieäu: Cô caáu naâng: Theùp  Naép ñaäy: Nhöïa
 Xöû lyù beà maët: Cô caáu naâng: Maï keõm  Naép ñaäy: Xaùm
 Keát hôïp vôùi boä phaän giaûm chaán•

Note
Calculation of the dimensions for the lift mechanism

Maõ soá

Laép ñaët
Baèng vít
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Maõ soá

Xöû lyù beà maët

Cung caáp troïn boä goàm:
2 tay naâng ñoái xöùng
2 naép ñaäy lôùn cho moãi tay
2 naép ñaäy troøn
8 vít goã Þ 4 x 35 mm

/ Maï nicken
Packing: 1 or 50 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

Clip Adapter plate
Ñeá cho tay naâng

/ Maï nicken

Telescopic arm
Caùnh tay naâng

Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp

2 caùnh tay naâng, ñoái xöùng

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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Maõ soá

Xöû lyù beà maët

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Angle Stop
Chaän goùc

104

0

372.74.998

83

0

372.74.997

Packing: 1 or 50 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Clip Adapter plate for centre hinge
Ñeá cho baûn leà giöõa cöûa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chuù yù:
Caùch tính kích thöôùc cho cô caáu naâng
Chæ soá EF = chieàu cao tuû mm x troïng löôïng cöûa coù tay naém
Supplied with

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HF for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HF cho tuû treo
Double flap lift up fitting for two-piece flaps
Tay naâng ñoâi cho 2 caùnh tuû môû
For narrow aluminium frames
Cho cöûa coù khung nhoâm nhỏ
Peg positions for lift mechanism

Fixing positions for lift mechanism

Vò trí cô caáu naâng

Vò trí laép ñaët cô caáu naâng

Space requirement
Khoaûng hôû yeâu caàu

3

TKH

H

480–549 mm

KH x 0.3 - 28 mm

550–1.040 mm

KH x 0.3 - 57 mm

4 x chipboard screws, Þ 4 x 35 mm
4 vít goã, Þ 4 x 35 mm

0

Front assembly

CLIP top 120 alu frame hinge

Laép ñaët maët tröôùc

unsprung

TKH
TKH
FHo
FHo

Theoretical cabinet height
Giaû ñònh chieàu cao tuû
Upper front height
Chieàu cao cöûa tröôùc

CLIP top alu frame centre hinge
Baûn leà cöûa giöõa cho khung nhoâm

0

Baûn leà khoâng baät 120 cho khung nhoâm

21

21

66

19

15

1.7

3

66

TKH

X

480–549 mm

FHo/2 + 54 mm

550–1.040 mm

FHo/2 + 31 mm

Number of hinges

Space requirement

Soá löôïng baûn leà

Khoaûng hôû yeâu caàu

X + 33 + FA

3 hinges starting at cabinet width 1.200 mm
and/or 12 kg door weight

Y

Min. lower front height
Chieàu cao toái thieåu cöûa tröôùc

FH

3 baûn leà cho tuû roäng 1.200mm
vaø/hoaëc cöûa tuû naëng 12 kg

Screw-on
Baét vít

* When changing material thickness, adjust
the assembly dimensions accordingly
* Khi thay ñoåi ñoä daøy vaät lieäu,
ñieàu chænh kích thöôùc laép ñaët

OEB = Opening angle stop
OEB = Goùc môû toái ña

38

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

FHo Upper front height

R4
6
1.4
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HS for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HS cho tuû treo
Swing up front fitting for one-piece flaps
Cho moät caùnh tuû laät leân
For flaps made of wood and flaps with aluminium frame
Cho cöûa tuû baèng goã vaø coù khung nhoâm

Symmetrical front panel fixing
Baùs keát noái tröôùc, ñoái xöùng

•
•
•
•
•
•

3

Lift mechanism unit
Boä cô caáu naâng

Installation
Material
Finish
Laép ñaët
Chaát lieäu
Xöû lyù beà maët

: For screw fixing
: Steel, Aluminium
: Nickel plated
: Baèng vít
: Theùp, nhoâm
: Maï nikel

Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Wooden panel width and
aluminium frame width
Cöûa goã hoaëc cöûa coù
khung nhoâm lôùn

372.84.790

Narrow aluminium frames
Cöûa coù khung nhoâm nhoû

372.84.791

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Stabilising cross bar
Thanh caân baèng

Carcase height
Chieàu cao tuû
350 – 525 mm

526 – 675 mm

676 – 800 mm

Flap weight
Troïng löôïng cöûa
2.00 – 5.00 kg
3.25 – 9.50 kg
7.25 – 15.00 kg
3.00 – 6.75 kg
5.00 – 13.00 kg
9.75 – 19.00 kg
4.00 – 8.00 kg
6.00 – 13.50 kg
10.50 – 21.50 kg

Cat. No.
Maõ soá
372.84.501
372.84.502
372.84.503
372.84.511
372.84.512
372.84.513
372.84.521
372.84.522
372.84.523

: Silver coloured anodized
: Maøu baïc môø

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

372.84.980

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

A connecting piece for stabilising cross bar is required
for flaps from a width of 1,219 mm
Baùs keát noái cho thanh caân baèng,
söû duïng cho tuû roäng hôn 1.219 mm

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

372.84.981

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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Supplied with
2 Lift mechanisms, symmetrical
2 Arm assemblies left/right
one large cover right and left for each mechanism
2 Round cover caps
2 Receptacles for stabilising cross bar
2 Cover caps for stabilising cross bar
Cung caáp troïn boä goàm:
2 tay naâng ñoái xöùng
2 caùnh tay naâng traùi/phaûi, coù naép ñaäy lôùn cho moãi tay
2 naép ñaäy troøn
2 thanh caân baèng
2 naép ñaäy cho thanh caân baèng

• Finish
• Xöû lyù beà maët

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Note
Calculation of the dimensions for the lift mechanism
Example:
Flap height FH = 600 mm
Front panel weight including handle = 10 kg
Suitable lift mechanism = Cat. No.: 372.84.512
Chuù yù:
Caùch tính kích thöôùc cho cô caáu naâng
Ví duï:
Chieàu cao cöûa FH = 600mm
Troïng löôïng cöûa bao goàm tay naém = 10kg
Tay naâng thích hôïp = 372.84.512

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HS for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HS cho tuû treo
Swing up front fitting for one-piece flaps
Cho moät caùnh tuû laät leân
For wooden front panels and wide aluminium frames
Cho cöûa tuû baèng goã vaø coù khung nhoâm
Peg positions for lift mechanis

Fixing positions for lift mechanism

Space requirement

Vò trí cô caáu naâng

Vò trí laép ñaët cô caáu naâng

Khoaûng hôû yeâu caàu

3

5 x chipboard screws, Þ 4 x 35 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

H = 80 mm + SOB

Front assembly

Planning narrow alu frames

Laép ñaët cöûa tröôùc

Laép ñaët cöûa coù khung nhoâm nhoû

Narrow alu frames

Wooden fronts

Cöûa coù khung nhoâm nhoû

Cöûa goã

SOB Top panel thickness / Ñoä daøy noùc tuû
F

* When changing material thickness, adjust
the assembly dimensions accordingly

Gap / Ñoä hôû

* Khi thay ñoåi ñoä daøy vaät lieäu phaûi thay ñoåi
kích thöôùc laép ñaët

SFA Side front overlay / Ñoä truøm

Front setting

Cornice and crown moulding clearance

Cross stabiliser

Laép cöûa tröôùc

Khoaûng hôû caàn thieát ôû treân

Thanh caân baèng

[1] KB (KS 16–19mm) - 158 mm and/or inner
width - 120 mm
Connecting piece
Baùs keát noái

Gap F / Ñoä hôû

X max

Y max

3 mm

35 mm

101 mm

2 mm

31 mm

101 mm

[2] half KB (KS 16–19mm) - 158 mm

1.5 mm

28 mm

101 mm

KB

Cabinet width / Chieàu roäng tuû

KS

Cabinet thickness / Ñoä daøy goã
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HL for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HL cho tuû treo
Swing up front fitting for one-piece flaps
Cho moät caùnh tuû môû leân
For flaps made of wood and flaps with aluminium frame
Cho cöûa tuû baèng goã vaø coù khung nhoâm

3

Lift mechanism unit
Boä cô caáu naâng

Symmetrical front panel fixing
Baùs keát noái maët tröôùc, ñoái xöùng

• Installation
• Material
• Finish

: For screw fixing
: Steel, Aluminium
: Nickel plated

• Laép ñaët
• Chaát lieäu
• Xöû lyù beà maët

: Baèng vít
: Theùp, nhoâm
: Maï nikel

Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Wooden panel width and
aluminium frame width
Cöûa goã hoaëc cöûa coù
khung nhoâm lôùn

372.84.790

Narrow aluminium frames
Cöûa coù khung nhoâm nhoû

372.84.791

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Oval Stabilising cross bar
Thanh caân baèng hình oval
Cat. No.
Maõ soá

372.86.501
372.86.502
372.86.503
372.86.504
372.86.505

Level arm
Tay naâng

: Silver coloured anodized
: Maøu baïc môø

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

372.84.980

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Carcase height
Chieàu cao tuû

Cat. No.
Maõ soá

300 - 350 mm
350 - 400 mm
400 - 550 mm
450 - 580 mm
Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

372.86.611
372.86.612
372.86.613
372.86.614

A connecting piece for stabilising cross bar is required
for flaps from a width of 1,219 mm
Baùs keát noái cho thanh caân baèng,
söû duïng cho tuû roäng hôn 1.219 mm

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

372.84.981

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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• Finish
• Xöû lyù beà maët

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1.25 - 4.25 kg
1.75 - 7.25 kg
2.00 - 12.00 kg
4.25 - 20 kg
8.25 - 20 kg

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Peg positions for lift mechanism
Vò trí cô caáu naâng

Fixing positions for lift mechanism
Vò trí laép ñaët cô caáu naâng

Space requirement
Khoaûng hôû yeâu caàu

3
Lever arm
Tay naâng

KH

min LH

y

20L3200

300–350 mm 262 mm 260 mm

* Lef / Traùi

20L3500

350–400 mm 312 mm 350 mm

H = 88 mm + top panel thickness SOB

** Right / Phaûi

20L3800

400–550 mm 362 mm 438 mm

SOB Top panel thickness

5x

20L3900

450–580 mm 412 mm 526 mm

Þ 4 x 35 mm

Planning narrow alu frames
Laép ñaët cöûa coù khung nhoâm nhoû

Front assembly
Laép ñaët cöûa tröôùc

Narrow alu frames
Cöûa coù khung nhoâm nhoû

Wooden fronts
Cöûa goã

Lever arm
Tay naâng
20L3200

KH 300–350 mm

X = 153 mm + SOB - F

20L3500

KH 350–400 mm

X = 203 mm + SOB - F

20L3800

KH 400–550 mm

X = 253 mm + SOB - F

20L3900

KH 450–580 mm

X = 303 mm + SOB - F

* When changing material thickness, adjust the assembly
dimensions accordingly
* Khi thay ñoåi ñoä daøy vaät lieäu phaûi thay ñoåi
SOB Top panel thickness / Ñoä daøy noùc tuû
F

Gap / Ñoä hôû

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

SFA Side front overlay / Ñoä truøm

Front setting
Laép ñaët maët tröôùc

Cross stabiliser
Thanh caân baèng

Cabinet assembly
Laép ñaët tuû

1
[1] KB (KS 16–19 mm) -158 mm
and/or inner width -120 mm
[1] KB (KS 16–19 mm) -158 mm
vaø/hoaëc chieàu roäng loït loøng -120 mm
Connecting piece
Baùs keát noái

2
2

HP

KH

20L3200

300–350 mm 114 mm

20L3500

350–400 mm 146.5 mm 364.5 mm

20L3800

400–550 mm 178.5 mm 453 mm

20L3900

450–580 mm 211 mm

HP

a

b
276 mm

541 mm

[2] half KB (KS 16–19 mm) -158 mm
[2] 1/2 KB (KS 16–19 mm) -158 mm
KB

Cabinet width / Chieàu roäng tuû

KS

Cabinet thickness / Ñoä daøy tuû

Lever arm
Tay naâng
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
BLUM AVENTOS HK for upper cabinets
Boä tay naâng BLUM AVENTOS HK cho tuû treo
Parallel lift up front fitting for one-piece flaps
Cho cöûa tuû môû leân song song maët ñaát
For flaps made of wood and flaps with aluminium frame
Cho cöûa tuû baèng goã vaø coù khung nhoâm
Supplied with
2 Lift mechanisms
1 Large cover cap, right
1 Large cover cap, left
2 Round cover caps
Cung caáp troïn boä goàm
2 cô caáu naâng
1 naép chuïp lôùn, beân phaûi
1 naép chuïp lôùn, beân traùi
2 naép chuïp troøn

3

Lift mechanism unit
Boä cô caáu naâng

Efficiency factor
Chæ soá EF

Cat. No.
Maõ soá

EF 480 – 1,500
EF 750 – 2,500
EF 1,500 – 4,900
EF 3,200 – 9,000

372.85.501
372.85.502
372.85.503
372.85.504

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Symmetrical front panel fixing
Baùs keát noái tröôùc, ñoái xöùng

 Material: Lift mechanism: Steel
Cover cap: Plastic•
 Finish: Lift mechanism: Galvanized
Cover cap: Dark grey•
 Adjustment facility: Three-dimensional•
 Blumotion soft close integrated•
 For flap widths up to 1,800 mm •
 For flap heights of 240 - 600 mm

 ••Installation
 ••Material
 ••Finish

: For screw fixing
: Steel, Aluminium
: Nickel plated

 Laép ñaët
 Chaát lieäu
 Xöû lyù beà maët

: Baèng vít
: Theùp, nhoâm
: Maï nikel

 Chaát lieäu: Cô caáu naâng: Theùp
Naép ñaäy: Nhöïa
 Xöû lyù beà maët: Cô caáu naâng: Maï keõm
Naép ñaäy: Nhöïa•
 Ñieàu chænh: 3 chieàu
 Keát hôïp vôùi boä phaän giaûm chaán•
 Cho cöûa roäng ñeán 1,800 mm •
 Cho cöûa cao khoaûng 240 - 600 mm

Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Wooden panel width and
aluminium frame width
Cöûa goã hoaëc cöûa coù
khung nhoâm lôùn

372.84.790

Narrow aluminium frames
Cöûa coù khung nhoâm nhoû

372.84.791

Calculation for dimensioning the lift mechanism
Efficiency factor EF = cabinet height (mm) x front weight including
double handle weight (kg)
Example:Cabinet height = 450mm
Front weight including handle = 6kg
Efficiency factor EF = 2,700
Choice of lift mechanism = Cat. No.: 372.85.503
Caùch tính cô caáu naâng
Chæ soá EF = chieàu cao cöûa (mm) x troïng löôïng cöûa tuû bao
goàm tay naém (kg)
Ví duï:Chieàu cao tuû = 450mm
Troïng löôïng bao goàm tay naém = 6kg
Chæ soá EF = 2,700
Cô caáu naâng thích hôïp = Cat. No.: 372.85.503

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Note
For ergonomic reasons, we recommend a max. flap height of 600mm.
Higher flaps can be realised under the condition of an appropriate
efficiency factor.
Max. front weight 18 kg with two lift mechanisms.
Chuù yù:
Theo nghieân cöùu thöïc teá, chuùng toâi khuyeán caùo söû duïng tay naâng lôùn
nhaát cho cöûa tuû co chieàu cao 600mm.
Tay naâng lôùn hôn coù theå cung caáp ñöôïc döïa vaøo soá EF töông öùng
Troïng löôïng toái ña cuûa cöûa tuû laø 18kg vôùi 2 cô caáu naâng.
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Small cover cap
Naép chuïp nhoû

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Large cover cap
Naép chuïp lôùn

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Peg positions for lift mechanism
Vò trí cô caáu naâng

Fixing positions for lift mechanism
Vò trí laép ñaët cô caáu naâng

Space requirement
Khoaûng hôû yeâu caàu

3
3x

Þ 4 x 35 mm

SOB max. 26 mm

* min. 261 with visible wall hanging bracket

SOB Top panel thickness
Ñoä daøy noùc tuû

* Toái thieåu 261 vôùi baùs treo töôøng

Planning narrow alu frames
Laép ñaët cöûa coù khung nhoâm nhoû

Front assembly
Laép ñaët cöûa tröôùc

Narrow alu frames
Cöûa coù khung nhoâm nhoû

Wooden fronts
Cöûa goã

* When changing material thickness, adjust
the assembly dimensions accordingly

SOB Top panel thickness / Ñoä daøy noùc tuû
F

* Khi thay ñoåi ñoä daøy vaät lieäu phaûi thay ñoåi

Gap / Ñoä hôû

SFA Side front overlay / Ñoä truøm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cornice and crown moulding clearance
Khoaûng hôû caàn thieát ôû treân

D mm

16

19

22

26

X mm

70

59

49

35

Without OEB
0

OEB 100
0

OEB 75

Min. Gap
Khoaûng hôû toái thieåu

Cabinet assembly
Laép ñaët vaøo tuû

Y = FH x 0.29 - 15 + D
Y = FH x 0.17 - 15 + D
A = FH x 0.26 + 15 - D

MF

OEB = Opening angle stop / Goùc môû toái ña

Minimum gap for opening (2 mm)
Khoaûng hôû toái thieåu ñeå môû (2mm)
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Cruciform adapter housing
Đế chữ thập cho nêm nhấn
Nêm cửa loại nhấn có giữ cửa bằng nam châm
Dùng để lắp nêm nhấn bên trong tủ

Lắp tại cạnh tủ

3
Loại tiêu chuẩn

Loại dài
• Ứng dụng: Để lắp nêm nhấn loại tiêu chuẩn và dài
• Điều chỉnh: Có thể điều chỉnh -1,5/+4,5mm
• Lắp đặt: Lắp bên trong tủ

Lắp đặt

Installation
Lắp đặt

Loại tiêu chuẩn

Loại dài

Chất liệu

Màu hoàn thiện

Mã số

Mã số

Vị trí lắp bas hít cho nêm nhấn

Chốt dài 18mm

Chốt dài 38mm
Tip-On catch plate for door
Bas hít cho nêm nhấn

FF

Lắp trong lỗ khoan

Chất liệu

Màu hoàn thiện

Mã số

Steel
Thép

Galvanized
Mạ kẽm

356.04.540

3.78

Độ trùm cạnh dưới cửa
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Chiều cao cửa tủ
/ Loại tiêu chuẩn

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Nhựa

Độ hở cửa trước

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng

Efficiency factor

Bộ tay nâng Aventos HK-S
Cho cửa tủ nhỏ một cánh bằng gỗ
hoặc khung nhôm

220 - 500
400 - 1000
960 - 2215
Góc mở: 1 bộ

3
Đế cho tay nâng

Gỗ

Khung nhôm

• Chất liệu: Hợp kim kẽm
• Màu hoàn thiện: Mạ niken
• Lắp đặt: Bằng vít

Mã số

Phù hợp với
Cửa gỗ và khung nhôm rộng
Cửa khung nhôm nhỏ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Chất liệu: Cơ cấu nâng: Thép, nắp đậy: Nhựa
• Màu hoàn thiện: Cơ cấu nâng: Mạ kẽm, nắp đậy: Màu xám
• Tích hợp bộ giảm chấn

Góc mở: 1 bộ

Chặn góc mở
Chú ý
Cách tính hệ số lực cho cơ cấu nâng
Efficiency factor LF = chiều cao tủ(mm) x khối lượng cửa có tay nắm(kg)
Góc mở 75º

Cung cấp trọn bộ gồm:
2 tay nâng
2 nắp đậy

Góc mở 100º

• Chất liệu: Nhựa
• Màu sắc: Xám đậm
Góc mở

Mã số

Góc mở: 1 hoặc 100 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

3.79

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Lắp đặt mặt trước
Vị trí lắp tay nâng

Cửa khung nhôm nhỏ
Cửa gỗ và khung nhôm lớn

3

N = độ hở
H = độ che cạnh tủ
E = độ dày nóc tủ

E = độ dày nóc tủ
Lắp tay nâng

Thông số lắp đặt cho cửa khung nhôm

3 vít ván dăm Ø4 x 35mm
Độ hở tối thiểu là 2mm

Khoảng hở trên cần thiết

* Tối thiểu 240mm với bas treo tường
B = độ cao lọt lòng của tủ

Giới hạn góc mở
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Khoảng hở cần thiết

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

* Khi thay đổi độ dày vật liệu, đổi điều chỉnh kích thước lắp đặt
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khoảng hở yêu cầu

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Maxi 3675, for flaps made of wood or with aluminium frame
Maxi 3675, cho cöûa goã hoaëc khung nhoâm

3
Model variants/mounting options
° For

one-piece flaps made of wood or with aluminium frame, with handle

°

Locks the flap reliably in any position and lets it gently slide downwards

°

With power assisted opening

°

Cho cöûa môû 1 caùnh goã hoaëc khung nhoâm vôùi tay naém

°

Khoùa ôû moïi vò trí vaø tröôït xuoáng eâm

°

Trôï löïc luùc môû

Maxi – edge distance 28/37 mm

°

For one-piece flaps made of wood or with aluminium frame, without handle

°

Locks the flap reliably in any position and lets it gently slide downwards

°

Opening: A gentle push opens the flap slightly
Closing: The flap is pushed back into the cabinet

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Stay closed feature: Magnet in the opening fitting and counterplate on the flap
°

Handle drilling not required

°

Cho cöûa môû 1 caùnh goã hoaëc khung nhoâm vôùi tay naém

°

Khoùa ôû moïi vò trí vaø tröôït xuoáng eâm

°

Môû: Nhaán nheï nhaøng ñeå môû
Ñoùng: Nhaán nheï nhaøng ñeå ñoùng
Giöõ cöûa ñoùng nhö nam chaâm

°

Khoâng caàn tay naém

°

For one-piece flaps made of wood or with aluminium frame, without handle

°

The Maxi fitting can also be used as classical version without “pushto-open”

Maxi Touch opening–edge distance 63 mm

funtion for specific flap height and weights by turning the screw-on bracket by 180 ˜
(s-on bracket to the front) in flap direction. This reducess the opening resistance to a
minimum.
°

Locks the flap reliably in any position and lets it gently slide downwards

°

Soft close

° Trail

Maxi – edge distance 63 mm

mounting required

°

Cho cöûa môû 1 caùnh goã hoaëc khung nhoâm vôùi tay naém

°

Phuï kieän Maxi coù theå söû duïng theo caùch coå ñieån

°

Khoùa ôû moïi vò trí vaø tröôït xuoáng eâm

°

Giaûm chaán

°

Laép ñaët theo yeâu caàu
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Maxi 3675 Complete set, for flaps made of wood or with aluminium frame
Boä Maxi 3675, cho cöûa goã hoaëc khung nhoâm
• Opening angle: 75°, 90° or 110°
• Material: Stay: Zinc alloy, Mounting bracket and screw-on
bracket: Steel, Cover cap for adjusting screw: Plastic
Adjusting the braking effect

• Finish: Nickel plated, Cover cap: Grey
Model A: Grey, Model B: Beige, Model C: White, Model D: Black
• Version: With power assisted opening
• Mounting: Suitable for left hand and right hand use

3

• Installation: Without tools (clip system) onto pre-mounted
mounting bracket
• Distance from edge: 28 or 37 mm (optional)
• Goác môû: 75 ˜, 90 ˜ or 110 ˜

Adjustment facility

• Chaát lieäu: Tay baèng hôïp kim keõm, ñeá vaø vít baèng theùp,

Deã daøng ñieàu chænh

naép baèng nhöïa.
• Maøu saéc: Maï nickel, Naép: maøu xaùm
Loaïi A: Xaùm, Loaïi B: Maøu Be, Loaïi C: Traéng, Loaïi D: Ñen
• Phieân baûn: Trôï löïc
Height adjustment ±3

Side adjustment +3/-1

Ñieàu chænh chieàu cao ±3

Ñieàu chænh maët beân +3/-1

• Coù theå söû dung tay traùi hoaëc phaûi
• Caøi ñaët
• Khoaûn caùch meùp: 28 hoaëc 37 mm

kg

Holding power adjustment with
SW10 Allen key

Supplied with

For wooden flaps and flaps with aluminium frame,
from frame width 45 mm
Cho cöûa goã hoaëc khung nhoâm,
Chieàu daøi 45 mm
A
28
37
B
28
37
C
28
37
D
28
37
For flaps with aluminium frame, frame width 20 mm
Cho khung nhoâm,Chieàu daøi 20 mm

Cung caáp troïn boä

A

Installation dimensions
Kích thöôùc laép ñaët

Angular bracket for mounting
to wooden flaps

Screw-on bracket for mounting
to aluminium frames

1 Mounting bracket for cabinet, edge distance 28 or 37 mm
1 Mounting bracket for wooden flap (wide aluminium frame)
orfor 20 mm aluminium frame
1 Set of installation instructions
1 baùs cho tuû, khoaûng caùch meùp 28 hoaëc 37 mm
1 baùs cho caùnh hoaëc khung nhoâm
1 höôùng daãn laép ñaët

B
C
D

28
37
28
37
28
37
28
37

Cat. No.
Maõ soá

373.69.511
373.69.512
373.69.411
373.69.412
373.69.711
373.69.712
373.69.311
373.69.312

373.69.501
373.69.502
373.69.401
373.69.402
373.69.701
373.69.702
373.69.301
373.69.302

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi

Order reference
Ñaët haøng theâm
The weight specification applies to one Maxi fitting.
Order two Maxi fittings for flap widths from 600 mm and above.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tilt adjustment ±1.5
Ñieàu chænh ñoä nghieân ±1.5

Distance from edge mm
Khoaûng caùch töø meùp

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Model
Loaïi

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Maxi 3675 Complete set, for flaps made of wood or with aluminium frame
Boä Maxi 3675, cho cöûa goã hoaëc khung nhoâm
Opening angle 90 ˜
Môû 90 ˜

Maxi-edge distance 28/37 mm
Maxi-khoaûn caùch caïnh 28/37 mm

3

• Locks the flap reliably in any position and lets it gently slide
downwards
• With power assisted opening
• Khoùa ôû moïi vò trí vaø tröôït xuoáng eâm
• Trôï löïc luùc môû

Flap with aluminium frame
Caùnh vôùi khung nhoâm

Model
Loaïi

A

Wooden flap
Caùnh goã

B

C

D

9.1 - 15.8
6.9 - 11.9
5.5 - 9.6
4.6 - 7.9
3.8 - 6.6
3.4 - 5.9
3.0 - 5.2
2.7 - 4.7

11.9 - 20.8
8.9 - 15.6
7.2 - 12.5
6.0 - 10.4
4.9 - 8.7
4.4 - 7.8
3.9 - 6.9
3.6 - 6.2

Flap height mm Flap weight kg
C/ cao caùnh mm Troïng löôïng caùnh kg
300
400
500
600
700
800
900
1.000

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Opening angle 75 ˜
Môû 75 ˜

A

Wooden flap
Caùnh goã

B

C

Flap with aluminium frame
Caùnh vôùi khung nhoâm

D

Flap height mm Flap weight kg

Model
Loaïi

A

Wooden flap
Caùnh goã

B

C

D

6.8 - 11.6
5.1 - 8.7
4.0 - 7.1
3.3 - 5.9
2.9 - 4.8
2.6 - 4.3
2.3 - 3.8
2.0 - 3.5

9.2 - 15.0
6.9 - 11.2
5.7 - 9.0
4.5 - 7.6
3.8 - 6.2
3.4 - 5.6
3.0 - 5.0
2.7 - 4.5

Flap height mm Flap weight kg
C/ cao caùnh mm Troïng löôïng caùnh kg

C/ cao caùnh mm Troïng löôïng caùnh kg
300
400
500
600
700
800
900
1.000

5.1 - 10.2
3.8 - 7.6
3.1 - 6.1
2.6 - 5.1
2.1 - 4.2
1.9 - 3.9
1.7 - 3.4
1.5 - 3.0

Opening angle 110 ˜
Môû 110 ˜

Flap with aluminium frame
Caùnh vôùi khung nhoâm

Model
Loaïi

3.5 - 5.3
2.3 - 4.0
1.8 - 3.2
1.5 - 2.7
1.3 - 2.2
1.1 - 2.0
1.0 - 1.8
0.9 - 1.6

3.8 - 7.1
2.8 - 5.3
2.3 - 4.3
1.9 - 3.5

6.7 - 13.7
5.0 - 10.3
4.1 - 8.3
3.3 - 7.0

11.9 - 21.0 15.4 - 27.3
8.9 - 15.8 11.6 - 20.5
7.2 - 12.5 9.4 - 16.2
5.9 - 10.6 7.6 - 13.7

1.6 - 3.0
1.4 - 2.7
1.3 - 2.4
1.1 - 2.1

2.8 - 5.7
2.5 - 5.1
2.2 - 4.6
2.0 - 4.1

5.0 - 8.8
4.4 - 7.9
4.0 - 7.0
3.6 - 6.3

6.5 - 11.4
5.7 - 10.4
5.2 - 9.1
4.6 - 8.2

300
400
500
600
700
800
900
1.000

2.4 - 4.0
1.8 - 3.0
1.4 - 2.4
1.2 - 2.0
1.0 - 1.7

3.9 - 7.5
2.9 - 5.6
2.4 - 4.5
1.9 - 3.8
1.7 - 3.1

0.9 - 1.4
0.8 - 1.3
0.7 - 1.2

1.4 - 2.8
1.3 - 2.5
1.1 - 2.2
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Maxi Touch opening 3675, for one-piece flaps without handle,
for flaps made of wood or with aluminium frame
Maxi Touch opening 3675, cho cöûa goã hoaëc khung nhoâm khoâng caàn tay naém
Opening angle 90 ¨
Goùc môû 90 ¨
19.5

Opening angle 75 ¨
Goùc môû 75 ¨

32
19

149
133

3
183

32

75

°

262

32

For flaps without handles
Cho caùnh khoâng caàn tay naém

32 63
81

Opening angle 110 ¨
Goùc môû 110 ¨

Maxi Touch opening-edge distance 63 mm
Maxi Touch opening-Khoaûn caùch meùp 63 mm

Model
Loaïi

• Locks the flap reliably in any position and lets it
gently slide downwards

°

Khoùa ôû moïi vò trí vaø tröôït xuoáng eâm

°

Môû: Nhaán nheï nhaøng ñeå môû
Ñoùng: Nhaán nheï nhaøng ñeå ñoùng
Giöõ cöûa ñoùng nhö nam chaâm

°

Khoâng caàn tay naém

Order reference
Ñaët haøng theâm
The Maxi Touch opening fitting consists of Maxi 3675 lid stays,
mounting brackets, magnetic door catches and counterplates.
The weight specification applies to one Maxi fitting.
Order two Maxi fittings for flap widths from 600 mm and above.
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C

D

Flap height mm Flap weight kg
C/cao caùnh mm Troïng löôïng caùnh kg
75 ¨

300
400
500
600
700
800
900
90 ¨
300
400
500
600
700
800
900
1.000
110 ¨ 300
400
500
600
700
800
900
1.000

2.0 - 3.8
1.6 - 3.1
1.3 - 2.5
–
–
–
–
2.0 - 3.5
1.5 - 2.6
1.2 - 2.1
1.0 - 1.8
0.9 - 1.4
0.7 - 1.3
0.7 - 1.2
0.6 - 1.0
1.2 - 2.9
0.9 - 2.2
0.7 - 1.8
–
–
–
–
–

4.0 - 7.7
3.0 - 6.3
2.7 - 5.2
2.4 - 4.5
2.2 - 4.0
–
–
3.3 - 6.7
2.5 - 5.0
2.0 - 4.0
1.7 - 3.3
1.4 - 2.7
1.2 - 2.6
1.1 - 2.2
1.0 - 2.0
2.6 - 3.5
2.0 - 4.4
1.7 - 3.4
1.4 - 3.0
–
–
–
–

7.0 - 14.0
5.0 - 11.5
4.7 - 8.4
4.3 - 7.8
4.0 - 7.5
3.6 - 6.2

–
7.0 - 12.5
5.5 - 10.5
4.7 - 8.4
4.3 - 8.0
3.9 - 7.3

3.4 - 5.8
6.0 - 10.3
5.5 - 7.8
3.6 - 6.3
3.0 - 5.2
2.5 - 4.3
2.2 - 3.9
2.0 - 3.4
1.8 - 3.1
4.6 - 9.5
3.8 - 7.0
3.1 - 5.8
2.6 - 4.7
2.3 - 4.1

3.5 - 6.7
7.8 - 13.6
3.8 - 10.2
4.7 - 8.2
3.9 - 6.8
3.2 - 5.7
2.9 - 5.1
2.6 - 4.5
2.4 - 4.1
–
4.6 - 8.7
3.7 - 6.5
3.1 - 5.8
2.8 - 4.5

2.0 - 3.8 2.4 - 4.1
–
2.1 - 3.9
–
1.8 - 3.7
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Stay closed feature: Magnet in the opening fitting and
counterplate on the flap
• Handle drilling not required

B

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Opening: A gentle push opens the flap slightly
Closing: The flap is pushed back into the cabinet

A

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Maxi Touch opening 3675 Flap fitting
Maxi Touch opening 3675, cho caùnh
• Opening angle: 75°, 90° or 110°
• Material: Zinc alloy
• Finish: Nickel plated
• Version: With power assisted opening
• Mounting: Suitable for left hand and right hand use
°

Goùc môû: 75°, 90° hoaëc 110°

°

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Maøu: Maï nickel

°
°
°

3

Phieân baûn: Trôï löïc
Coù theå duøng beân traùi hoaëc phaûi

Supplied with
Cung caáp vôùi
1 Lid stay
1 Set of installation instructions
1 tay naâng
1 höôùng daãn laép ñaët
Model
Loaïi

Finish
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

A

Grey
Xaùm

373.69.902

B

Beige
Be

373.69.900

C

White
Traéng

373.69.901

D

Black
Ñen

373.69.903

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Accessories for Maxi Touch opening 3675
Phuï kieän cho Maxi Touch opening 3675
Push Magnetic door catch, for mounting in drilled hole
Neâm nhaán cho cöûa, ñeå khoan loã
• Version: With magnet for holding in closed position
• Material: Plastic
• Colour: Beige
• Mounting: For mounting in drilled hole in cabinet top or base
• Phieân baûn: Vôùi nam chaâm cho loã ôû vò trí ñoùng
• Chaát lieäu: Nhöïa
• Maøu: Be

3

• Khoan loã ôû trong tuû treân hoaëc döôùi

With counterplate for glue fixing

With counterplate for knocking in

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Counterplate for knocking in
Loaïi baét vít

356.06.401

Counterplate for glue fixing

356.06.402

Loaïi daùn keo
Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Mounting bracket for cabinet
Ñeá cho hoäc tuû

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated
• Chaát lieäu: Theùp
• Maøu hoaøn taát: Maï nickel
Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

For edge distance (cabinet) 28mm
Khoaûng caùch meùp 28mm

373.66.693

For edge distance (cabinet) 37mm
Khoaûng caùch meùp 37mm

373.66.694

For wooden flaps or flaps with aluminium
frame, from frame width 45 mm

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated

Cho caùnh tuû vaø khung nhoâm vôùi chieàu daùi 45 mm

• Chaát lieäu: Theùp
• Maøu: Maï nickel
For flaps with aluminium frame, frame width 20 mm
Cho khung nhoâm vôùi chieàu daùi 45 mm

Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Wooden flaps and flaps with aluminium frame,
from frame width 45 mm

373.66.681

Caùnh goã vaø khung nhoâm vôùi chieàu roäng 45 mm
Flaps with aluminium
frame,frame width 20 mm

373.66.682

Khung nhoâm vôùi chieàu roäng 45 mm
Packing: 1 or 20 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mounting bracket for lid stay
Ñeá cho tay naâng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 20 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Maxi up 3675 Individual component, chest fitting for wooden lids
Maxi up 3675 Individual component, phuï kieän cho röông goã
Installation
Laép ñaët

3

• Area of application: For wooden lids on chests
• Opening angle: Approx. 75°
• Material: Zinc alloy stay, steel mounting and screw-on bracket,
plastic over cap for adjusting screw
• Finish: Nickel plated, Cover cap: Grey
Model F: Blue, Model G: Brown, Model H: Black

Adjustment facility
Deã daøng ñieàu chænh

Height adjustment ±2

Side adjustment +3/-1

Ñieàu chænh chieàu cao ±2

Ñieàu chænh maët beân +3/-1

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

kg

• Installation: Without tools (clip system) onto pre-mounted
mounting bracket
• Khu vöïc laép ñaët: Cho röông goã
• Goùc môû: Gaàn 75°
• Chaát lieäu: Tay baèng hôïp kim keõm, ñeá baèng theùp, vít baèng nhöïa
• Maøu: Maï nickel, Naép: maøu xaùm
Loaïi F: Xanh, Loaïi G: Naâu, Loaïi H: Ñen
• Laép ñaët: Laép ñaët khoâng caàn duïng cuï chæ baét vít vaøo

Tilt adjustment ±1.5

Holding power adjustment

Ñieàu chænh ñoä nghieân ±1.5

Model
Loaïi

F

G

H

Flap height mm
C/cao caùnh mm

Flap weight mm
Troïng löôïng caùnh kg

1 Flap fitting
Cho 1 caùnh
400
500
600
2 Flap fitting
Cho 2 caùnh

1.6 - 3.1
1.3 - 2.6
1.1 - 2.5

3.0 - 5.3
2.5 - 4.2
2.3 - 4.2

5.2 - 9.4
4.3 - 7.5
4.0 - 6.7

400
500
600

3.2 - 6.2

6.6 - 10.6

10.4 - 18.8

2.6 - 5.2
2.2 - 5.0

5.0 - 8.4
4.6 - 8.4

Model

Colour

Cat. No.

Loaïi

Maøu

Maõ soá

F

Blue
Xanh

373.85.700

G

Brown
Naâu

373.85.701

H

Black
Ñen

373.85.702

8.6 - 15.0
8.0 - 13.4
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Accessories for Maxi, Maxi Touch opening 3675 and Maxi up 3675
Phuï kieän cho Maxi, Maxi Touch opening 3675 vaø Maxi up 3675
Mounting bracket for cabinet
Ñeá cho hoäc tuû

3

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated

• Chaát lieäu: Theùp
• Maøu: Maï nickel

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

For edge distance (cabinet) 37 or 63 mm
Khoaûng caùch meùp 37 hoaëc 63 mm

373.69.906

For edge distance (cabinet) 28 mm
Khoaûng caùch meùp 28 mm

373.69.907

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Mounting bracket for lid stay
Ñeá cho tay naâng
For wooden flaps or flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm
Duøng cho khung nhoâm roäng 45 mm

For flaps with aluminium frame, frame width 20 mm
Duøng cho khung nhoâm roäng 20 mm

• Chaát lieäu: Steel
• Maøu: Maï nickel

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated
Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

For wooden flaps or flaps with aluminium frame,
from frame width 45 mm
Cho caùnh goã vaø khung nhoâm coù chieàu roäng 45 mm
For Varianta special screw
Ñoái vôùi vít ñaëc bieät Varianta

373.66.036

For chipboard screws
Ñoái vôùi vít vaùn

373.66.681

With slide-on clip (for quick fixing),
for Varianta special screw

373.69.908

With slide-on clip (for quick fixing),
for chipboard screw

373.69.912

With slide-on clip (for quick fixing)

373.69.909

Without slide-on clip

373.69.905

Soft-closing mechanism
Phuï kieän giaûm chaán

• Area of application: For edge distance 28 and 37 mm
• Material: Zinc alloy
• Khu vöïc laép ñaët: Khoaûn caùch meùp 28 vaø 37 mm
• Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Finish
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï nickel

373.69.799

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi

Allen key, L shape
Khoùa luïc giaùc L

• Chaát lieäu: Theùp

• Material: Steel
Key size
Kích thöôùc khoùa

Finish
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

10

Black
Ñen

008.28.100

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For flaps with aluminium frame, frame width 20 mm
Cho khung nhoâm coù chieàu roäng 20 mm

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Duo 3667/Duo forte 3666 Complete set, for flaps made of wood or
with aluminium frame, with adjustable spring force
Boä phuï kieän Duo3667/Duo forte 3666, cho caùnh goã vaø khung nhoâm coù theå ñieàu chænh

3

Use as lid stay, wooden flap

Use as lid stay, flap with aluminium frame

Use as flap stay, wooden flap

• Area of application: Also suitable for use as flap stay
• Opening angle: 75 ¨, 90 ¨or 110 ¨

Adjustment facility
Deã daøng ñieàu chænh

• Material: Stay: Zinc alloy, Mounting bracket: Steel
• Finish: Nickel plated
• Version: With self closing function
• Mounting: For left and right hand use
• Installation: Without tools (clip system)
Height adjustment ±2

Side adjustment +3/-1

Ñieàu chænh chieàu cao ±2

Ñieàu chænh maët beân +3/-1

• Braking function: Flap locks in end position, release by slight
pressure
• For aluminium frame width 20 mm or from 45 mm

+
-

Tilt adjustment ±1.5

Pull adjustment

Ñieàu chænh ñoä nghieân ±1.5

Function
Chöùc naêng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Setting the braking effect to locking and
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Distance from edge: 28 mm or 37 mm (optional)
• Lock function: Flap locks in any position,

braking by adjusting the screw with a SW4
hexagon socket:
Duo 3667/Duo forte 3666 are usable as flap stay. If using as flap

• Khu vöïc laép ñaët: Söû duïng cho tay naâng
• Goùc môû: 75 ¨,90 ¨,110 ¨
• Chaát lieäu: Tay baèng hôïp kim keõm, ñeá baèng theùp,
• Maøu: Maï nickel
• Phieân baûn: Chöùc naêng ñoùng caùnh töï ñoäng
• Laép ñaët: khoâng caàn coäng cuï (heä thoáng clip)
• Khoaûn caùch meùp: 28 mm hoaëc 37 mm (tuøy choïn)
• Chöùc naêng khoùa: Khoùa caùnh ôû moïi vò trí
• Chöùc naêng ñoùng: Caùnh ñoùng ôû vò trí keát thuùc, trôï löïc
• Cho khung nhoâm roäng 20 hoaëc 45 mm

stay 2 arms will be necessary.

Installation width
Laép ñaët chieàu ngang

Installation depth
Laép ñaët chieàu saâu
Duo

Use as lid stay

Duo forte

Use as flap stay
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Duo 3667 Complete set
Boä phuï kieän Duo 3667

Sample measurement table for max. flap/lid weight
Baûng ño maãu toái ña troïng löôïng caùnh vaø tay naâng
Flap height mm Max. flap weight kg
C/cao caùnh mm Troïng löôïng caùnh toái ña

3

Installation Duo 3667 as flap stay
Laép ñaët Duo 3667 vaøo caùnh

Lock function
Chöùc naêng khoùa

Braking function
Chöùc naêng ñoùng

1 Stay

2 Stay

1 Stay

2 Stay

15.0
15.0
12.0
10.0
9.0
8.0
7.0

11.5
9.0
7.5
6.5
6.0
5.0
4.5

15.0
15.0
15.0
13.0
11.5
10.0
9.0

15.0
12.0
10.0
8.5
7.0
6.5
6.0

9.5
7.5
6.0
5.5
5.0
4.0
4.0

15.0
15.0
13.0
11.0
10.0
8.5
8.0

12.0
9.5
8.0
7.0
6.0
5.0
5.0

8.0
6.0
5.0
4.0
4.0
3.5
3.0

15.0
12.0
10.0
9.0
7.5
7.0
6.0

For opening angle 75 ¨
Cho goùc môû 75 ¨
200
250
300
350
400
450
500

Installation without magnet

Installation with magnet

Installation Duo 3667 as lid stay
Laép ñaët Duo 3667 vaøo tay naâng

9.0
7.0
6.0
5.0
4.5
4.0
3.5

For opening angle 90 ¨
Cho goùc môû 90 ¨
200
250
300
350
400
450
500

7.5
6.0
5.0
4.0
3.5
3.5
3.0

For opening angle 110 ¨
Cho goùc môû 110 ¨
200
250
300
350
400
450
500

6.0
5.0
4.0
3.0
3.0
2.5
2.0

Cung caáp vôùi
1 tay naâng
1 Bas
1 truïc vít treân khung
1 höôùng daãn laép ñaët
Area of application
Khu vöïc laép ñaët

Edge distance mm
Cat. No.
Khoaûn caùch meùp mm Maõ soá

For wooden flaps or flaps

28

373.66.611

Cho caùnh goã vaø khung
nhoâm chieàu roäng 45 mm

37

373.66.612

For flaps with aluminium
frame, frame width 20 mm
Cho khung nhoâm

28

373.66.621

37

373.66.622

with aluminium frame,
frame width 45 mm

chieàu roäng 20 mm
Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1caùi.
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1 Screw-on bracket
1 Set of installation instructions

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Supplied with
1 Lid stay
1 Mounting bracket

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Duo forte 3666 Complete set
Boä phuï kieän Duo forte 3666

Sample measurement table for max. flap/lid weight
Baûng ño maãu toái ña troïng löôïng caùnh vaø tay naâng
Flap height mm Max. flap weight kg
C/cao caùnh mm Troïng löôïng caùnh toái ña
Braking function
Chöùc naêng ñoùng

1 Stay

2 Stay

1 Stay

2 Stay

15.0
15.0
15.0
13.5
12.0
11.0
9.5
8.5
8.0
7.0
7.0

15.0
12.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.5
5.0
5.0
4.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
14.0
12.0
11.0
10.0
9.5
9.0

15.0
15.0
12.5
11.0
9.5
8.5
7.5
7.0
6.0
5.5
5.0

12.5
10.0
8.0
7.0
6.0
5.5
5.0
4.0
4.0
4.0
3.5

15.0
15.0
15.0
14.0
12.5
11.0
10.0
9.0
8.0
7.5
7.0

For opening angle 90 ¨
Cho goùc môû 90 ¨

Installation Duo 3666 as flap stay
Laép ñaët Duo 3666 vaøo caùnh

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

197

Installation without magnet

Lock function
Chöùc naêng khoùa

Installation with magnet

Installation Duo 3666 as lid stay
Laép ñaët Duo 3666 vaøo tay naâng

12.5
9.5
8.0
7.0
6.0
5.0
5.0
4.0
4.0
3.5
3.0

3

For opening angle 110 ¨
Cho goùc môû 110 ¨
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

9.5
7.5
6.5
5.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.0
3.0
3.0

Supplied with
1 Lid stay
1 Mounting bracket

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1 Screw-on bracket
1 Set of installation instructions
Sample measurement table for max. flap/lid weight
Baûng ño maãu toái ña troïng löôïng caùnh vaø tay naâng
Flap height mm
C/cao caùnh mm

Cung caáp vôùi
1 tay naâng
1 Baùs

Max. flap weight kg
Troïng löôïng caùnh toái ña
Lock function
Chöùc naêng khoùa

Braking function
Chöùc naêng ñoùng

1 Stay

1 Stay

For opening angle 75°
Cho goùc môû 75 ¨
200
14.0
250
11.5
300
9.0
350
8.0
400
7.0
450
6.0
500
5.5
550
5.0
600
5.0
650
4.0
700
4.0

2 Stay

15.0
15.0
15.0
15.0
14.0
12.5
11.0
10.0
9.5
8.5
8.0

15.0
15.0
12.0
11.0
9.0
8.0
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

2 Stay

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
13.0
11.0
10.5

1 truïc vít treân khung
1 höôùng daãn laép ñaët
Area of application
Khu vöïc laép ñaët

Edge distance mm
Cat. No.
Khoaûng caùch meùp mm Maõ soá

For wooden flaps or flaps
with aluminium frame,
frame width 45 mm

28

373.66.631

Cho caùnh goã vaø khung
nhoâm chieàu roäng 45mm

37

373.66.632

For flaps with aluminium
frame, frame width 20 mm

28

373.66.641

37

373.66.642

Cho khung nhoâm
chieàu roäng 20 mm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1caùi.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Invidual components Duo 3667 and Duo forte 3666
Tay naâng Duo 3667 vaø Duo forte 3666
• Opening angle: 75°, 90° or 110°
• Material: Stay: Zinc alloy, Mounting bracket: Steel
• Finish: Nickel plated
• Version: With self closing function
• Mounting: For left and right hand use
• Installation: Without tools (clip system) onto
pre-mountedmounting bracket
• Lock function: Flap locks in any position,
• Braking function: Flap locks in end position, release by slight

3

pressure
• Khu vöïc laép ñaët: Söû duïng cho tay naâng
• Goùc môû: 75°, 90° or 110°
Supplied with
1 Lid stay
1 Set of installation instructions

• Chaát lieäu: Tay baèng hôïp kim keõm, ñeá baèng theùp,
• Maøu: Maï nickel
• Phieân baûn: Chöùc naêng ñoùng caùnh töï ñoäng
• Laép ñaët: khoâng caàn coäng cuï (heä thoáng clip) tröôùc khi gaén leân khung
• Chöùc naêng khoùa: Khoùa caùnh ôû moïi vò trí
• Chöùc naêng ñoùng: Caùnh ñoùng ôû vò trí keát thuùc, trôï löïc

Cung caáp vôùi
1 tay naâng
1 höôùng daãn laép ñaët
Order reference
Please order mounting brackets and
screw-on brackets separately.

Model
Loaïi

Cat. No.
Maõ soá

Duo
Duo forte

373.66.660
373.66.661

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1caùi.

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated

• Chaát lieäu: Theùp
• Maøu hoaøn taát: Maï nickel

Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

For edge distance (cabinet) 28 mm
Khoaûng caùch meùp 28 mm

373.66.693

For edge distance (cabinet) 37 mm
Khoaûng caùch meùp 37 mm

373.66.694

Packing: 1 or 20 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi

Mounting bracket for lid stay
Ñeá cho tay naâng
For wooden flaps or flaps with aluminium frame,
from frame width 45 mm

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated

• Chaát lieäu: Theùp
• Maøu: Maï nickel

Cho caùnh tuû vaø khung nhoâm vôùi chieàu daøi 45 mm

For flaps with aluminium frame, frame width 20 mm
Cho khung nhoâm vôùi chieàu daøi 20 mm

Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Wooden flaps and flaps with aluminium frame,
from frame width 45 mm
Caùnh goã vaø khung nhoâm vôùi chieàu roäng 45 mm

373.66.681

Flaps with aluminium
frame,frame width 20 mm
Khung nhoâm vôùi chieàu roäng 45 mm

373.66.682

Packing: 1 or 20 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mounting bracket for cabinet
Ñeá cho hoäc tuû

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ñaët haøng theâm

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Flap stay without braking effect
Thanh choáng cöûa tuû, khoâng coù haõm
Material: Steel
Finish: Nickel plated
Installation: Screw fixing

Chaát lieäu: Theùp
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Laép ñaët: Baèng vít

With slotted guide in joint
Coù raõnh ñònh vò ôû khôùp noái
Installation
Laép ñaët
Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Base

Flap

Mounting: For left and right hand use
Laép ñaët: caû beân traùi laãn beân phaûi

Slotted guide

Length L
Internal carcase height Dimension A
Chieàu daøi L Chieàu cao loït loøng tuû Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

365.10.753
365.10.754
365.10.755
365.10.756

Min. 135 mm
Min. 170 mm
Min. 200 mm
Min. 230 mm

125 mm
160 mm
190 mm
230 mm

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

With stop in joint
Coù chaän ôû khôùp noái

Installation
Laép ñaët

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Flap

Mounting Internal carcase
height
Laép ñaët Chieàu cao
loït loøng tuû
Left
Min. 135 mm
Traùi
Min. 170 mm
Min. 200 mm
Min. 230 mm
Right
Min. 135 mm
Phaûi
Min. 170 mm
Min. 200 mm
Min. 230 mm

Base

Length L Dimension A
Kích
Chieàu
thöôùc A
daøi L
150 mm 125 mm
200 mm 160 mm
250 mm 190 mm
300 mm 230 mm
150 mm 125 mm
200 mm 160 mm
250 mm 190 mm
300 mm 230 mm

Stop

Cat. No.
Maõ soá
365.60.781
365.60.783
365.60.785
365.60.787
365.60.780
365.60.782
365.60.784
365.60.786

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
DORANA-STOP Flap stay with with braking mechanism, adjustable braking effect
Thanh choáng cöûa tuû DORANA-STOP coù cô caáu haõm ñieàu chænh ñöôïc
Material: Steel, plastic housing
Finish: Nickel plated, housing white
Version: 1-arm, with clamping pedestal and
screw-on bracket
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: Theùp, ñeá nhöïa
Xöû lyù beà maët: Maï niken, ñeá maøu traéng
Phieân baûn: 1 tay, coù baùt keïp vaø baùt baét vít
Laép ñaët: Baèng vít

3

Braking effect
Adjusting the braking effect with the screw.
Unscrew to increase braking effect
Tighten screw to decrease braking effect
Cô caáu haõm
Ñieàu chænh cô caáu haõm baèng vít
Nôùi loûng ñeå taêng löïc haõm
Xieát chaët ñeå giaûm löïc haõm

Installation
Laép ñaët
Vertical mounting
Laép ngang

Horizontal mounting
Laép ñöùng
Side panel

Flap open

Flap open

Base
Base

Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Flap

Flap

Length L
Chieàu daøi L

Internal carcase height Dimension A
Chieàu cao loït loøng tuû
Kích thöôùc A

Length L
Chieàu daøi L

Internal carcase height
Chieàu cao loït loøng tuû

Dimension A
Kích thöôùc A

160 mm
190 mm
220 mm

250 – 350 mm
300 – 400 mm
350 – 450 mm

160 mm
190 mm
220 mm

250 – 350 mm
300 – 400 mm
350 – 450 mm

82 mm
105 mm
127 mm

127 mm
151 mm
175 mm

Mounting
Laép ñaët

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

Left
Traùi

160 mm
190 mm
220 mm
160 mm
190 mm
220 mm

365.86.713
365.86.731
365.86.759
365.86.704
365.86.722
365.86.740

Right
Phaûi

Packing: 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.
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Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Side panel

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
FALL-EX Flap stay with with braking mechanism, adjustable braking effect
Thanh choáng cöûa tuû FALL-EX coù cô caáu haõm ñieàu chænh ñöôïc
Area of application: For wooden flaps•
Material: Steel, square tube made of brass•
Finish: Nickel plated•
Version: 1-arm, with piston rod and angular bracket•
Mounting: For left and right hand use•
Installation: For screwing into series drilled holes 32 mm
Laép ñaët: Cho cöûa goã

3

Chaát lieäu: Theùp, thanh boïc vuoâng baèng ñoàng
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Phieân baûn: 1 tay, coù thuïc pittong vaø baùt goùc
Laép ñaët: Beân traùi vaø phaûi
Laép ñaët: Beân traùi vaø phaûi
Braking effect
Adjusting braking effect by turning the piston rod.•
Turn clockwise to decrease•
Turn anticlockwise to increase
Cô caáu haõm
Ñieàu chænh löïc haõm baèng caùch xoay truïc pittong
Xoay theo chieàu kim ñoàng hoà ñeå giaûm
Xoay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeå taêng

Installation
Laép ñaët
Horizontal mounting
Laép ñöùng

Vertical mounting
Laép ngang
Side panel

Side panel

Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Flap open

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Flap open

Base

Flap

Base

Flap

Length L
Chieàu daøi L

Internal carcase height
Chieàu cao loït loøng tuû

Dimension A
Kích thöôùc A

Length L
Chieàu daøi L

Internal carcase height
Chieàu cao loït loøng tuû

Dimension A
Kích thöôùc A

250 mm
330 mm
465 mm

300 – 400 mm
350 – 450 mm
400 – 500 mm

214.5 mm
288.0 mm
406.5 mm

250 mm
330 mm
465 mm

300 – 400 mm
350 – 450 mm
400 – 500 mm

22.5 mm
54.5 mm
118.5 mm

Length L
Chieàu daøi L

Cat. No.
Maõ soá

250 mm
330 mm
465 mm

372.17.753
372.17.762
372.17.771

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Flap stay
Thanh choáng cöûa tuû
Material: Steel, plastic housing
Finish: Nickel plated
Version: Unhanded design, spring holds lid in position
Installation: Screw fixing to side panel and lid
Chaát lieäu: Theùp, tay nhöïa
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Phieân baûn: Daïng thaû, coù loø xo giöõ
Laép ñaët: Baèng vít vaøo vaùch tuû vaø cöûa

3

Information
For heaviers loads 2 lid stays should be used.
Thoâng tin
Caàn 2 thanh choáng cho cöûa naëng hôn
Lid

Opening
angle

Rear panel

Lid closed
Khi ñoùng

Rear panel

Lid open
Khi môû

Distance C should not be less than 85 mm.
Khoaûng caùch C neân lôùn hôn 85mm.

Housing colour
Maøu tay choáng

Cat. No.
Maõ soá

Black
Maøu ñen

372.19.300

Brown
Maøu naâu

372.19.100

White
Maøu traéng

372.19.700

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

1-arm, with clamping pedestal and catch
1 tay, coù beä keïp vaø chaän
Installation
Laép ñaët

• Type of retainer: Catch
• Giöõ laïi baèng baùs chaän

Braking effect
Adjusting the braking effect with the screw.
Unscrew to increase braking effect

Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Tighten screw to decrease braking effect
Cô caáu haõm
Ñieàu chænh cô caáu haõm baèng vít
Nôùi loûng vít ñeå taêng löïc haõm
Xieát chaët vít ñeå giaûm löïc haõm

FF
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Length L
Chieàu daøi

Internal carcase height Dimension A
Chieàu cao loït loøng tuû Kích thöôùc A

225 mm
275 mm

Min. 190 mm
Min. 240 mm

135 mm
175 mm

Cat. No.
Maõ soá
365.75.710
365.75.729

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Flap

Base

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Side panel

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Corner bench hinge, opening angle 95 ˜
Baûn leà goùc baøn, goùc môû 95 ˜
Area of application: Joint designed for safe lift-up of seat panel
atan opening angle of 95 ˜
Material: Steel
Finish: Yellow galvanized
Opening angle restraint: The opening stop in the hinge joint
prevents the seat panel from butting against the fitting
Large swivel range to the front (110 mm) allows lifting up seat
panels without a backrest being required
A gap between seat panel and backrest is not required

3

The springs for panel weight 8 kg or 12 kg provide optimum
weight compensation and allow opening with ease
Taùc duïng: Thieát keá an toaøn cho baêng gheá môû leân, goùc môû 95 ˜
Chaát lieäu: Theùp
Xöû lyù beà maët: Maï keõm vaøng
Goùc môû: Chaän goùc môû ôû khôùp noái baûn leà baûo veä cho baêng gheá
khoâng bò ngaõ trôû laïi
Bieân ñoä xoay lôùn nhaát ôû maët tröôùc (110 mm) cho pheùp nghieâng
baêng gheá khoâng caàn baùt ñôõ
Khoâng caàn khoaûng hôû giöõa baêng gheá vaø baùt ñôõ
Loø xo cho maët gheá naëng 8 kg hoaëc 12 kg laø troïng löôïng toái ña
vaø cho pheùp môû deã daøng.
Installation
Laép ñaët
Seat plate

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Varianta screw Þ 5 mm

Without spring
Khoâng baät
Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Lightweight seat plates
Ñeá gheá loaïi nheï

643.01.506

Packing: 1 or 10 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caëp

With spring
Loaïi baät
Suitable for
Thích hôïp cho

Cat. No.
Maõ soá

Plate weight to 8 kg
Ñeá naëng 8 kgï

643.01.515

Plate weight to 12 kg
Ñeá naëng 12 kgï

643.01.524

Packing: 1 or 10 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caëp

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
PLANO-MEDIAL Flap hinge, opening angle 900
Baûn leà PLANO-MEDIAL, goùc môû 900
Material: Plastic and zinc alloy or zinc alloy
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: Nhöïa vaø hôïp kim keõm hoaëc hôïp kim keõm
Laép ñaët: Baèng vít

Plastic/zinc alloy
Nhöïa vaø hôïp kim keõm

3

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

White/chrome plated
Traéng/maï keõm

342.75.226

Brown/gold coloured
Naâu/maï vaøng

342.75.520

Packing: 10 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 50 caùi.

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Application and planning dimensions for base thickness
Laép ñaët vaø khoan loã cho caùc ñoä daøy cöûa

Drilling dimensions
Khoaûng caùch khoan

Drilling dimensions in base

Drilling dimensions inside the flap

Khoaûng caùch loã khoan trong tuû

Khoaûng caùch loã khoan trong cöûa

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï niken

342.75.628

Gold coloured
Maøu kim loaïi vaøng

342.75.824

Brown
Naâu

342.75.128

Packing: 10 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 50 caùi.

0

Flap hinge, opening angle 270
Baûn leà, goùc môû 2700

Drilling dimensions in base and in flap
Kích thöôùc laép ñaët cho tuû vaø cöûa

Application and planning dimensions
Laép ñaët vaø kích thöôùc khoan

Flap / Cöûa

Flap / Cöûa

Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Base / Tuû

Steel
Theùp

Black matt
Ñen môø

342.62.310

Nickel plated polished
Maï niken boùng

342.62.710

Nickel plated matt
Maï niken môø

342.63.600

Matt
Môø

342.63.502

Brown
Naâu

342.63.100

Base / Tuû

Flap / Cöûa
Base / Tuû

Flap open
Cöûa môû

Flap closed
Cöûa ñoùng

Note: Can only be used with 2 flap fittings
Lưu ý: Phải sử dụng kèm với 2 tay nâng
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Brass
Ñoàng

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Installation: Screw fixing
Laép ñaët: Baèng vít

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling dimensions
Kích thöôùc khoan

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Zinc alloy
Hôïp kim keõm
Adjustment facilities
Ñieàu chænh deå daøng

Drilling dimensions
Kích thöôùc khoan

3
Drilling dimensions in base and in flap

Gap calculation
with 1 mm curve

a = side and depth adjustment
b = height adjustment: +2, -1 mm
a = ñieàu chænh caïnh vaø chieàu saâu
b = ñieàu chænh ñoä cao: +2, -1 mm

Application and planning dimensions
Kích thöôùc khoan
Base

Flap open
Cöûa môû

b = flap thickness
c = gap
b = ñoä daøy cöûa
c = ñoä hôû

Flap

Flap closed
Cöûa ñoùng

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated
Maï nicken

342.66.730

Packing: 10 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 50 caùi.

Door buffer, press fitting, drilled hole Þ 8 mm
Chaän cöûa giaûm oàn, aán vaøo loã khoan Þ 8 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Plastic and rubber
Shore hardness: A 80 with overlay 2.0 mm or A
60 with overlay 2.5 mm
Overlay: 2.0 mm or 2.5 mm
Version: With insert
Chaát lieäu: Nhöïa vaø cao su
Löïc ñôõ: A 80 vôùi ñoä truøm 2,0 mm hoaëc A 60 vôùi
ñoä truøm 2,5 mm
Ñoä truøm: 2,0 mm hoaëc 2,5 mm
Phieân baûn: Loït loøng
Colour housing/buffer
Maøu thaân/neâm

Overlay Shore hardness Cat. No.
Ñoä truøm Löïc ñôõ
Maõ soá

Light grey/white
Xaùm nhaït/traéng

2.0 mm A 80

356.19.570

Light grey/transparent
Xaùm nhaït/trong suoát

2.5 mm A 60

356.19.540

Silver coloured/transparent
2.5 mm A 60
Maøu baïc/trong suoát

356.19.940

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5000 caùi.

Trim cap, cup drilling Þ 35 mm
Naép ñaäy, loã khoan Þ 35 mm

Material: Plastic
Chaát lieäu: Nhöïa
Colour
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

White
Traéng

340.41.702

Brown
Naâu

340.41.104

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
MINIFIX Flap hinge, opening angle 90 ˜
Baûn leà keát hôïp vôùi oác lieân keát, goùc môû 90 ˜

3

Flap made of wood
Application example with FALL-EX flap stay with braking mechanism
Cöûa laøm baèng goã
Maãu laép ñaët vôùi thanh choáng FALL-EX coù cô caáu haõm

Flap with aluminium frame. Application example with FALL-EX flap
stay with braking mechanism
Cöûa coù khung nhoâm
Maãu laép ñaët vôùi thanh choáng FALL-EX coù cô caáu haõm

Application

Laép ñaët

Material: Zinc alloy
Finish: Nickel plated
The flap hinges are mounted with the MINIFIX 15 connector
housing
Quick and easy mounting through drilling from the front
High stability as the connecting bolt and the hinge were
made in one casting

Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Xöû lyù beà maët: Maï niken
Baûn leà ñöôïc laép raùp chung vôùi ñaàu oác lieân keát Þ 15mm
Laép ñaët nhanh vaø deã daøng baèng loã khoan ôû maët tröôùc
Coù ñoä beàn cao vì ñöôïc laøm töø thaân oác lieân keát vaø baûn leà ñuùc

For wooden flaps
Cho cöûa goã

Chipboard screw

Drilling dimensions
Kích thöôùc khoan

Detail view: Flap made of wood
Hình chi tieát: Cöûa laøm baèng goã

Minifix 15 Connector housing

Flap closed
Cöûa ñoùng

Flap open
Cöûa môû

Order reference
Please order MINIFIX 15 connector housing and chipboard screw
separately.
Installation
Push flap hinge into drilled hole of flap
Fixing through inner side of cup with countersunk
chipboard screw Þ 3.5 x 20 mm
Laép ñaët
AÁn baûn leà vaøo loã khoan saün treân cöûa
Baét vaøo maët trong cuûa cöûa baèng vít goã Þ 3.5 x 20 mm

FF
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Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ñaàu oác lieân keát MINIFIX Þ 15 mm vaø vít goã
Installation
Ñaët haøng

Cat. No.
Maõ soá

Press fitting
Loaïi nhaán

342.77.700

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Carcase Flap hinge

Flap

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Application and planning dimensions
Laép ñaët vaø kích thöôùc khoan

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
For aluminium frames
Cho cöûa coù khung nhoâm
Application and planning dimensions
Laép ñaët vaø kích thöôùc khoan
Aluminium frame
Khung nhoâm

Carcase
Khung
Flap hinge
Baûn leà cöûa tuû
Minifix 15 Connector housing

Detail view:
Flap with aluminium frame
Hình chi tieát:
Cöûa coù khung nhoâm

Drilling dimensions
Kích thöôùc khoan

3
Flap closed
Cöûa ñoùng

Flap open
Cöûa môû

Installation
Plug flap hinge in aluminium frame
Fixing from beneath with two countersunk
chipboard screws 3.5 x 13 mm
Laép ñaët
Ñaët baûn leà vaøo khung nhoâm
Laép töø döôùi leân baèng 2 vít goã 3,5 x 13 mm

Order reference
Please order MINIFIX 15 connector housing and chipboard screws
separately.

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Thoâng tin ñaët haøng

Plug in
Ñaët vaøo

342.77.710

Vui loøng ñaët theâm ñaàu oác lieân keát Þ 15mm vaø vít goã

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

MINIFIX 15 Connector housing
Ñaàu oác kieân keát MINIFIX 15
Material: Zinc alloy
Area of application: For wood thicknesses from 19 mm
Chaát lieäu: Hôïp kim keõm
Laép ñaët: Cho goã daøy 19 mm

Drilling dimensions
Kích thöôùc khoan

x = panel thickness -8 mm
x = ñoä daøy vaùch tuû - 8 mm

Detail view: Closed flap made of wood, viewed from beneath
Hình chi tieát: Cöûa baèng goã, traïng thaùi ñoùng, nhìn töø maët döôùi

Detail view: Closed flap with aluminium frame, viewed from beneath
Hình chi tieát: Cöûa coù khung nhoâm, traïng thaùi ñoùng, nhìn töø maët döôùi

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Nickel plated 16 mm / Maï nicken 16mm

262.26.573

Nickel plated 18 mm / Maï nicken 18mm

262.26.574

Packing: 100 or 1000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
FALL-EX Lid Stay with adjustable braking effect
Thanh choáng cöûa tuû FALL-EX coù cô caáu haõm ñieàu chænh ñöôïc
Material: Steel, with brass square tube
Finish: Nickel plated
Mounting: For left and right hand use
Installation: For screwing in 32 mm series

Breaking effectAdjusting braking effect by
turning the piston rod.
Turn clockwise to decrease
Turn anticlockwise to increase

drilled holes

3

Chaát lieäu: Theùp, voû boïc vuoâng baèng ñoàng
Xöû lyù beà maët: Maï niken

Ñieàu chænh löïc haõm baèng caùch xoay truïc
pittong

Laép ñaët: Beân traùi vaø phaûi
Laép baèng vít vaøo heä thoáng loã khoan 32 mm

Xoay theo chieàu kim ñoàng hoà ñeå giaûm
Xoay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeå taêng

For wooden lids with piston rod
Cho cöûa goã, coù truïc pittong
Installation
Laép ñaët

Lid open
Lid closed

Rear panel

Rear panel

Dimension C
Determine dimension C by trial mounting.
Kích thöôùc C
Kích thöôùc cho maãu laép ñaët thöû

Length L
Lid height
Chieàu daøi L Chieàu cao cöûa

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

250 mm
330 mm
465 mm

145 mm
185 mm
255 mm

372.17.253
372.17.262
372.17.271

Up to 300 mm
Up to 450 mm
Above 450 mm

Installation
Laép ñaët
Lid open

Dimension C
Lid closed

Determine dimension
C by trial mounting.
Khoaûng caùch C
Laép thöû ñeå xaùc ñònh
khoaûng caùch C

Rear panel

Rear panel

Length L
Lid height
Chieàu daøi L Chieàu cao cöûa

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

250 mm
330 mm
465 mm

145 mm
185 mm
255 mm

372.17.281
372.17.282
372.17.283

Up to 300 mm
Up to 450 mm
Above 450 mm

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For wooden lids with aluminium frame
Cho cöûa goã coù khung nhoâm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Lid Stay with adjustable braking effect
Thanh choáng cöûa tuû coù cô caáu haõm ñieàu chænh
Opening angle: 90 ˜
Material: Steel

Goùc môû: 90 ˜
Chaát lieäu: Theùp

Finish: Nickel plated
Mounting: Left or right

Khoaûng caùch beà maët: Maï nicken
Laép ñaët: Traùi hoaëc phaûi

Braking effect
Adjusting the braking effect with the screw
Unscrew to decrease braking effect
Tighten screw to increase braking effect

Cô caáu haõm
Ñieàu chænh cô caáu haõm baèng vít
Nôùi loûng ñeå giaûm löïc haõm
Xieát chaët vít ñeå taêng löïc haõm

Supplied with
Fixing screws and installation instructions

Cung caáp troïn boä bao goàm
Vít vaø baûn höôùng daãn laép ñaët

3

Hydraulic Hinges
Cuøi choû ñôõ caùnh tuû

32

32

100
80

32

34

75 ˜

70

80

32

80

34

100 ˜

90 ˜
80

32

32

32

32

34
32

Cat. No.
Maõ soá
Hydraulic cabinet hinge
ST.ZN Uncover (right)
Cuøi choû cho naép röông laép beân phaûi

373.79.720

Hydraulic cabinet hinge
ST.ZN Uncover (left)
Cuøi choû cho naép röông laép beân traùi

373.79.721

Packing: 1 piece.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

252
16

For aluminium frame
252

12

16

For wooden panel

Cat. No.
Maõ soá

60 N

373.87.902

80 N

373.87.903

100 N

373.87.904

120 N

373.87.905

90 ˜

Force
Löïc ñaåy

240~250

90~80

20
16

For aluminium frame

90 ˜

90~80
240~250

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For wooden panel
16

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Pneumatic support
Pít-toâng ñaåy caùnh tuû

20
16

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Tavoletto Swing-up table, load bearing capacity 5 kg
Phụ kiện nâng mặt bàn Tavoletto, tải trọng 5 kg

3

The gas spring supports the slight lifting of the tabletop
The integrated damping provides smooth and silent close
Pit tông đẩy và nâng mặt bàn
Tích hợp nêm giảm chấn để chống ồn
• Application: For high and forward tilting of tabletops and shelves,
Drilling pattern
Mẫu khoan

such as coffee tables
• Construction: Partial protection terminal with locking lever pivoted
into position
• Material: Steel
• Finish: White RAL 9006
• Installation: Screw fixing into predrilled holes with 32 mm grid
• Capacity: 5 kg
• Lắp đặt: Nâng cao và đẩy mặt bàn (ví dụ bàn ca phê)
• Cấu trúc: Được bảo vệ không bị sập nhờ bás khóa
• Xử lý bề mặt: Trắng RAL 9006
• Lắp đặt: Bằng vít vào lỗ khoan sẵn cách nhau 32 mm
• Tải trọng: 5 kg
Supplied with
1 Pair of swiveling fitting
1 Crossbar
1 Installation guide
Cung cấp trọn bộ gồm

Drilling dimension

1 cặp bás nâng

Kích thước khoan

1 thanh giằng
1 bảng hướng dẫn lắp đặt

Description
Mô tả

For width mm
Chiều rộng mm

Cat. No.
Mã số

Top high swivel fitting
Phụ kiện nâng và xoay

698

643.12.200

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.
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Mặt bàn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Chất liệu: Thép
Table top

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Calculation Table
Baûng tính
In order to select the correct lift mechanism, it is necessary to establish both; the cabinet height and the weight
of the front (including the handle)
Example:
Cabinet height KH = 600 mm
Weight of front incl. handle = 10 kg
Lift mechanism selection =

372.84.512

Ñeå choï n ñuù n g tay naâ n g, caà n thieá t phaû i coù chieà u cao tuû vaø
troï n g löôï n g tuû (bao goà m tay naé m )
Ví duï :
Chieà u cao tuû KH = 600mm
Troï n g löôï n g bao goà m tay naé m = 10kg
Tay naâ n g thích hôï p = 372.84.512
Cabinet height KH = 602 mm rounded to KH = 600 mm
Cabinet height KH = 603 mm rounded to KH = 605 mm
Chieà u cao tuû KH = 602mm laø m troø n thaø n h 600mm
Chieà u cao tuû KH = 603mm laø m troø n thaø n h 605mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Weight of front incl. handle (kg)
Troï n g löôï n g cöû a bao goà m tay naé m (kg)
KH (mm)

372.84.521

800
795
790
785
780
775
770
765
760
755
750
745
740
735
730
725
720
715
710
705
700
695
690
685
680
676

4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
3.75–7.00
3.75–7.00
3.75–7.25
3.75–7.25
3.75–7.25
3.50–7.25
3.50–7.25
3.50–7.25
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–8.00
3.50–8.00
3.50–8.00

KH (mm)

372.84.511

675
670
665
660
655
650
645
640
635
630
625

3.00–5.25
3.00–5.25
3.00–5.25
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.75
3.00–5.75

372.84.522

372.84.523

6.00–12.25
6.00–12.25
6.00–12.25
6.25–12.50
6.25–12.50
6.25–12.50
6.25–12.50
6.50–12.50
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
7.00–13.25
7.00–13.50
7.00–13.50
372.84.512

10.50–20.00
10.50–20.00
10.75–20.00
10.75–20.00
10.75–20.25
11.00–20.25
11.00–20.25
11.00–20.25
11.25–20.25
11.25–20.50
11.50–20.50
11.50–20.50
11.75–20.75
11.75–20.75
11.75–21.00
12.00–21.00
12.00–21.25
12.00–21.25
12.25–21.25
12.25–21.50
12.50–21.50
12.50–21.50
12.75–21.50
12.75–21.50
13.00–21.50
13.00–21.50
372.84.513

5.00–11.00
5.00–11.00
5.00–11.00
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.50
5.50–11.50
5.50–11.50

09.75–19.00
09.75–19.00
09.75–19.00
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–18.75
10.00–18.75
10.25–18.75
10.25–18.75
10.25–18.75

620
615
610
605
600
595
590
585
580
575
570
565
560
555
550
545
540
535
530
526

3.00–5.75
3.00–5.75
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.75
3.00–6.75
3.00–6.75

KH (mm)

372.84.501

525
520
515
510
505
500
495
490
485
480
475
470
465
460
455
450
445
440
435
430
425
420
415
410
405
400
395
390
385
380
375
370
365
360
355
350

2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–5.00

5.50–11.50
5.50–11.50
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–12.00
5.75–12.00
5.75–12.00
5.75–12.00
5.75-12.25
5.75–12.25
6.00–12.25
6.00–12.50
6.00–12.50
6.00–12.50
6.00–12.75
6.25–12.75
6.25–12.75
6.25–13.00

372.84.502

3.25–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.75–7.75
3.75–8.00
3.75–8.00
3.75–8.00
3.75–8.00
4.00–8.25
4.00–8.25
4.00–8.25
4.00–8.50
4.00–8.50
4.25–8.50
4.25–8.50
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–9.00
4.25–9.00
4.25–9.00
4.50–9.00
4.50–9.00
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.50
4.50–9.50
4.50–9.50

10.25–18.75
10.25–18.75
10.50–18.50
10.50–18.50
10.50–18.50
10.50–18.50
10.75–18.25
10.75–18.25
11.00–18.00
11.00–18.00
11.25–17.75
11.25–17.75
11.25–17.50
11.50–17.50
11.50–17.25
11.50–17.25
11.75–17.00
11.75–16.75
11.75–16.75
12.00–16.50

372.84.503

7.25–15.00
7.25–15.00
7.25–14.75
7.50–14.75
7.50–14.75
7.50–14.75
7.50–14.50
7.75–14.50
7.75–14.25
7.75–14.25
7.75–14.00
8.00–14.00
8.00–13.75
8.00–13.75
8.25–13.50
8.25–13.50
8.25–13.25
8.25–13.00
8.50–13.00
8.50–12.75
8.50–12.75
8.50–12.50
8.50–12.50
8.75–12.25
8.75–12.00
8.75–12.00
8.75–11.75
8.75–11.50
9.00–11.50
9.00–11.25
9.00–11.25
9.00–11.00
9.00–11.00
9.25–10.75
9.25–10.50
9.25–10.50
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Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Door buffer, self adhesive
Chaän cöûa giaûm oàn, loaïi daùn
Material: Plastic (polyurethane)•
Shore hardness: A 60-70•
Installation: Self adhesive (permanently self
adhesive bynon-aging acrylate adhesive)•
Form of delivery: Moulded in blocks• UV resistant,
no yellowing, wear-free

3

Door buffers moulded in blocks
Ñoùng goùi daïng vó

Chaát lieäu: Nhöïa toång hôïp
Löïc ñôõ: A 60-70•
Laép ñaët: Coù keo daùn
Ñoùng goùi: Theo mieáng lôùn, choáng UV

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.21.420

Packing: 50, 1,000 or 5,000 pcs. (50 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50, 1,000 hoaëc 5,000 caùi. (50 caùi/vó)

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.25.444

Packing: 272, 1,360 or 11,424 pcs. (272 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 272, 1,360 hoaëc 11,424 caùi. (272 caùi/vó)

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.25.434

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.25.400

Packing: 200, 1,000 or 5,000 pcs. (200 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200, 1,000 hoaëc 5,000 caùi. (200 caùi/vó)

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.25.410

Packing: 242, 1,200 or 5,082 pcs. (242 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200, 1,000 hoaëc 5,000 caùi. (200 caùi/vó)

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.25.401

Packing: 200, 1,000 or 5,000 pcs. (200 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200, 1,000 hoaëc 5,000 caùi. (200 caùi/vó)

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.25.411

Packing: 200, 1,000 or 5,000 pcs. (200 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200, 1,000 hoaëc 5,000 caùi. (200 caùi/vó)
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Packing: 200, 1,000 or 5,000 pcs. (200 pcs./block)
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 200, 1,000 hoaëc 5,000 caùi. (200 caùi/vó)

Hinges and Flap Fittings
Bản lề và Tay nâng
Lift Systems / Hệ thống tay nâng
Door buffer
Chaän cöûa giaûm oàn
Press fitting and screw fixing
AÁn vaøo loã vaø baét vít

Material: Plastic•
Installation: Press fitting in 32 mm series drilled holes, screw
included for screw fixing
Chaát lieäu: Nhöïa
Laép ñaët: AÁn vaøo loã khoan saün theo quy caùch 32mm, baét vít vaøo loã
coøn laïi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White
Maøu traéng

356.29.746

Beige
Maøu be

356.29.442

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1,000 caùi.

Knocking in
Ñoùng ñinh
Material: Plastic trim cap, steel pin
Chaát lieäu: Naép nhöïa, ñinh theùp
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White
Maøu traéng

356.39.706

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi.

Screw fixing, drilled hole Þ 5 mm
Baét baèng vít, loã khoan Þ 5 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Plastic
Chaát lieäu: Nhöïa
Colour
Maøu saéc
White
Maøu traéng

Cat. No.
Maõ soá
356.20.707

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi.

Press fitting, drilled hole Þ 6 mm
AÁn vaøo loã, loã khoan Þ 6 mm

Material: Plastic
Chaát lieäu: Nhöïa
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
Trong suoát

356.20.421

White
Maøu traéng

356.20.725

Brown
Maøu naâu

356.20.127

Packing: 500 or 5,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 hoaëc 5000 caùi.
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa

“Häfele, supreme technology suit your lifestyle”.
“Häfele, công nghệ tiên tiến nhất phù hợp cho cuộc sống của bạn”.

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Contents / Nội dung
Electronic Locking System
Hệ thống khóa điện tử
DFT/B V2 Furniture terminal................................................4.12
Thiết bị khóa thông minh DFT/B V2
EFL3 Furniture lock............................................................ 4.15
Khóa EFL3
MLA 6 Multi-lock adapter................................................... 4.17
Bộ đa khóa tích hợp MLA 6
Compact lock model 1049.10............................................ 4.22
Khóa Compact loại 1049.10

4
SDL Sliding door lock......................................................... 4.24
Khóa SDL cho cửa trượt
LockerLock set.................................................................. 4.25
Khóa Locker, sử dụng pin
Mini-Safe............................................................................ 4.27
Két sắt mini

SYMO Locking System
Hệ thống khóa SYMO
Espagnolette lock................................................................ 4.47
Khóa then gài

Roller shutter rim lock.......................................................... 4.55
Khóa vuông cho cửa cuốn
Cam lock............................................................................. 4.57
Khóa cốp
Glass door lock.................................................................... 4.58
Khóa cửa kính cho cửa trượt
Plate-cylinder removable core............................................... 4.67
Ruột khóa có thể tháo ra khỏi vỏ khóa
Magnetic catch..................................................................... 4.82
Nam châm giữ cửa
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Dead bolt rim lock............................................................... 4.53
Khóa vuông then gài cố định

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Extending rod lock.............................................................. 4.51
Khóa then gài

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Information / Thông tin
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Information / Thông tin

44

Electronic Locking System
Hệ thống khóa điện tử

Sliding Door Locking
Khóa cho cửa trượt

FFFF 4.4
4.4

Multi-lock Adapter
Bộ đa khóa tích hợp

Handle with cylinder housing
Tay nắm có khóa
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Information / Thông tin
DOMETIC MD 361S
Két sắt DOMETIC MD 361S

44

Glass door bolt lock
Khóa vuông cho cửa kính

Magnetic catch
Nam châm giữ cửa loại nhấn
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Information / Thông tin
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Information / Thông tin
The components
Phụ kiện đi kèm
The DIALOCK furniture locking system consists of the

Heä thoáng khoùa ñieän töû DIALOCK goàm caùc phuï kieän ñi keøm sau:

following components:

• Khoùa ñieän töû DIALOCK DFT vôùi thieát bò caûm öùng ñieän töø DFANT2

• FurnitureTerminal DIALOCK DFT with antenna DFANT2

• Theû khoùa ñieän töû

• Electronic key card DIALOCK

• Khoùa ñieän töû

• Furniture lock DIALOCK

• Boä chia hoaëc boä ña khoùa tích hôïp

• Distributor or multi-lock adaptor

• Boä nguoàn

• Power supply
FurnitureTerminal DIALOCK DFT with antenna DFANT 2
The FurnitureTerminal DFT is suitable for concealed installation. Via the FurnitureTerminal DFT, lock cases FLC are controlled. In order to operate
it, an electronic key card is presented in front of the external antenna DFANT2.
When used with the electronic key card, the FurnitureTerminal DFT gives acoustic feedback:

4

• a single signal for a valid electronic key card
• a double signal for an invalid electronic key card
Khoùa ñieän töû DIALOCK DFT vôùi thieát bò caûm öùng ñieän töø DFANT2
Thieát bò khoùa DFT thích hôïp cho laép ñaët aâm. Thaân khoùa FLC ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua thieát bò khoùa DFT. Để kích hoaït noù, theû khoùa
ñieän töû ñöôïc ñaët tröôùc thieát bò caûm öùng DFANT2 beân ngoaøi.
khi söû duïng theû khoùa ñieän töû, khoùa DFT phaùt ra 1 aâm thanh phaûn hoài.
• 1 tín hieäu ñôn cho daáu hieäu theû khoùa ñieän töû coù giaù trò ñuùng
• 1 tín hieäu ñoâi cho daáu hieäu theû khoùa ñieän töû coù giaù trò sai
Electronic key card DIALOCK
The electronic key card DIALOCK consist of 3 types
1. Programming key card

2. Clearing key card

3. User key card

When an electronic key is presented to the DFANT2 antenna, the data stored on the key card is analysed. Specified furniture locks are
triggered according to the authorisation of the electronic key card.
The locking units are opened or locked with the User key card. Up to 199 User key card can be assigned. Access authorisations are
assigned or withdrawn with the Programming and Clearing key card.
Theû khoùa ñieän töû DIALOCK
1. Theû chöông trình

2. Theû xoùa

3. Theû ngöôøi duøng

Khi chìa khoùa ñieän töû ñöôïc ñöa ra tröôùc aêng-ten DFANT2, döõ lieäu löu tröõ treân theû khoùa ñöôïc phaân tích. Thieát bò khoùa theo lyù thieát ñö-

Advantages

Nhöõng tieän lôïi:

• Wear and tear free (contactless data transfer)

• Chòu beàn vaø chống ẩm (truyeàn döõ lieäu khoâng caàn tieáp xuùc)

• Maintenance free (without batteries)

• Khoâng caàn baûo döôõng ( khoâng coù pin)

• Insensitive to external influences, such as

• Khoâng bò aûnh höôûng taùc ñoäng beân ngoaøi nhö:

– magnetic fields

- Töø tröôøng

– mechanical vibrations

- Chuyển ñoäng cô khí

– humidity/moisture

- Ñoä aåm vaø hôi ẩm

– dust

- Buïi

• User key card DIALOCK can be reprogrammed
at least 100,000 times
• Forgery-proof coding

• Theû ngöôøi duøng DIALOCK coù thể được tái lập trình ít nhất

100.000 lần
• Mật maõ choáng giaû maïo

Furniture lock DIALOCK
Furniture lock DIALOCK is an electromechanical catch especially adjusted to fit the DIALOCK locking system.
Theû khoùa ñieän töû DIALOCK
Thieát bò khoùa DIALOCK laø 1 choát caøi cô ñieän hoïc ñaëc bieät ñöôïc ñieàu chænh ñể tích hôïp cho heä thoáng khoùa DIALOCK

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nhöõng choát khoùa ñöôïc môû hoaëc khoùa bôûi theû ngöôøi duøng. Coù khaû naêng caáp cho 199 theû khoùa ngöôøi duøng. Tieán trình xaùc thöïc ñöôïc
caáp hoaëc huûy boû baèng theû laäp trình vaø theû xoùa.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

ôïc khôûi ñoäng thoâng qua vieäc xaùc thöïc cuûa theû khoùa ñieän töø.

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Information / Thông tin
Distributor and MLA 6 Multi-lock adaptor DIALOCK
The furniture lock are triggered by the FurnitureTerminal DFT via a distributor or MLA 6.The DIALOCK locking system allows implementing
solutions with furniture lock keyed alike max. 6 furniture locks can be connected via the distributor or MLA 6. This solution can be
extended to max. 11 furniture locks with an additional distributor or MLA 6.
Bộ chia và bộ đa khóa tích hợp DIALOCK MLA 6
Thiết bị khóa được khởi động bởi thiết bị điện tử DFT thông qua bộ chia hoặc MLA6. Hệ thống khóa DIALOCK cho phép những giải pháp
bổ sung với 6 chìa giống nhau được nối thông qua bộ chia hoặc MLA 6. Giải pháp này có thể được mở rộng tối đa 11 ổ khóa với 1 bộ chia
hoặc MLA 6 cộng thêm.
MLA 8 Multi-lock adaptor
For the solution with different key changes, is used. Max. 8 furniture locks can be connected to the output MLA 8.
Bộ đa khóa tích hợp MLA 8
Cho giải pháp với các chìa khác nhau, được dùng tối đa 8 ổ khóa được nối kết tới đầu ra MLA 8

4

Power supply
Power supply feed power to DIALOCK furniture locking system.
Bộ nguồn
Bộ nguồn cung cấp nguồn cho hệ thống khóa DIALOCK

Three solutions for individual areas of application

3 giải pháp cho khu vực kết nối riêng biệt

The DIALOCK locking system offers three solutions:

Hệ thống khóa DIALOCK đề ra 3 giải pháp:

• for max. 128 furniture locks with simultaneous locking

• Cho tối đa 128 ổ khóa đồng thời.

• for max. 8 furniture locks with individually locking

• Cho tối đa 8 ổ khóa riêng biệt

• for max. 11 furniture locks with simultaneous locking

• Cho tối đa 11 ổ khóa đồng thời.

and max. 8 furniture locks with individually locking

• Cho tối đa 8 ổ khóa riêng biệt

Deadbolt lock function (opened / locked with key)
If an authorised User key card is presented to the FurnitureTerminal DFT, the furniture lock is triggered and opened.
It stays open until the User key card is presented to the FurnitureTerminal DFT again.
Chức năng khóa tra chìa ( mở bằng chìa / khóa bằng chìa)
Nếu 1 thẻ ngừoi dùng đã được xác thực đặt trước thiết bị khóa DFT, Thiết bị khóa được khởi động và mở.
Nó vẫn mở cho đến khi thẻ người dùng được đặt trước thiết bị khóa điện tử DFT lần nữa.
Latchbolt function (opened with key, locks automatically)
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

If an authorised User key card is presented to the FurnitureTerminal DFT, the furniture lock is triggered for 3 seconds.
Within this time span, the locking unit can be opened. After the 3 seconds have passed, the lock case FLC locks again automatically.
The time span can be adjusted between 3 and 30 seconds by means of the Configuration key card Open Time 74.
Chức năng khóa tự động (mở bằng chìa, khóa tự động)
Nếu 1 thẻ người dùng đã được xác thực đặt trước thiết bị khóa DFT, Thiết bị khóa được khởi động trong 3 giây.
Trong khoảng thời gian này, chốt khóa được mở. Sau 3 giây được thông qua, hộp khóa FLC lại tự động khóa
Thời gian có thể được điều chỉnh từ 3 đến 30 giây bởi thẻ cấu hình Open Time 74

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
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easy to install, easy to program, easy to use

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Overview electronic looking system
Hệ thống khóa điện tử tổng quát

Compact lock model
1049.10
Khóa kết kợp 1049.10
Distributor 1 to 6

237.56.050 ,237.56.055

Bộ chia từ 1 đến 6
823.28.780

SDL Sliding door lock
Khóa cửa trượt SDL
237.56.970

MLA 8 Multi-lock adaptor
Bộ đa khóa tích hợp
MLA 8
DFT/B V2 Furniture

FLC Lock case
Hộp khóa FLC
237.56.002 ,237.56.004
237.56.030 ,237.56.032 ,237.56.034

910.51.084

terminal
Thiết bị DFT/B V2
RCI Furniture lock
Khóa RCI

237.58.111

237.56.060

Power supply unit
12V/2.5A
Bộ nguồn
12V/2.5A

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

833.35.013

Suitable antenna:
Thiết bị cảm ứng điện từ

MLA6 Multi-lock adaptor
237.58.128
237.58.129
237.58.130

Bộ đa khóa tích hợp
MLA 6
910.51.083

EFL 3 Furniture lock
Khóa EFL 3
Suitable cables:
Cáp tích hợp:
237.56.340
237.56.341

MLA 8 Multi-lock adaptor

237.56.343

Bộ đa khóa tích hợp
MLA 8

237.56.345
237.56.349

910.51.084

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
DFT/B V2 Furniture terminal
Thiết bị khóa thông minh DFT/B V2

Technical information
Thiết bị khóa thông minh
Power supply

12-17 V DC, 11-14 V AC

Nguồn điện
Connection
Kết nối

Cable with AMP plug,
length : 100 mm
Cáp với phích cắm AMP
dài:100 mm

Output voltage

10.6 V DC

Điện áp ra
Output current

Max. 500 mA

Dòng điện ra

Dialock keys.Standard setting: with spring bolt lock function for

Với phích cắm AMP & RJ11

Signal input ports
Tín hiệu cổng vào

2 optocoupler input ports
2 ổ nhận tín hiệu

Relay output ports

1 X change over

Rơle cổng ra

1 ổ chuyển tín hiệu

Protection class

IP20

Lớp bảo vệ
No. of possible locking

11 FLC per DFT

Số lượng khóa có thể

11 thân khóa FLC cho bộ
DFT

unlocking with a Dialock key and automatic locking after 3 seconds.

1 Compact lock model
1049.10 per DFT

Other setting: Deadbolt lock function for unlocking and locking with
Dialock key, Acoustic feedback for confirming the locking action.

1 bộ khóa kết hớp model
1049.10 cho 1 bộ DFT

Chức năng
Thiết bị khóa thông minh cho việc điều khiểu khóa điện tử với các

Number of possible Dialock keys

chìa Dialock thiết lập tiêu chuẩn: với chức năng khóa chốt lò xo &

Số lượng chìa điện tử có thể

tự động khóa lại sau 3 giây.
Thiết lập khác: chức năng khóa chốt để mở & khóa bằng chìa điện
tử, âm thanh phản hồi để xác nhận hành động khóa.
Note

199

Supplied with
1 DFT/B V2 furniture terminal
Được cấp với:
1 DFT/B V2

Not suitable for installation in metal or metal coated furniture

Cat. No.
Mã số

Ghi chú:
Không thích hợp cho việc lắp đặt vào các kim loại hoặc đồ gỗ phủ
kim loại

DFT/B V2 Furniture terminal
Thiết bị khóa thông minh DFT/B V2

237.58.111

Distributor 1 to 6
Bộ chia từ 1 đến 6
• Material : Plastic
• Version : 1 AMP plug and 6 AMP plug
• Color : White
• Suitable : 12 V, 6 A
• Chất liệu: Nhựa
• Phiên bản: 1 phích cắm AMP & 6AMP
• Màu sắc: Trắng
• Thích hợp: 12V, 6A
Function
For connecting a maximum of 6 electric locks to DFT

FF

Total length

Cat. No.

Chức năng

Tổng chiều cao

Mã số

Cho việc kết nối tối đa 6 khóa tới DFT

155 mm

823.28.780
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Function
Intelligent furniture terminal for controlling electric lockings with

With AMP and RJ11 plug

Kết nối với khóa điện tử

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Connection for electric lock

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Antenna DFANT 2
Thiết bị cảm ứng điện từ DFANT 2
• Protection class : IP 67
• Min. distance between 2 antennas: 250 mm
• Installation is not suitable with metal or metal coated furniture
• Lớp bảo vệ: IP 67
• khoảng cách tối thiểu giữa 2 ăng-ten là 250 mm
• Không thích hợp cho việc lắp đặt vào kim loại hoặc đồ gỗ phủ
Installation

kim loại

lắp đặt

Supply with
1 Antenna DFANT 2
Cung cấp với

4

1 Ang-ten DFANT 2
Antenna DFANT 2

Cable length

Function
Used for Dialock keys

Cat. No.

Chiều dài dây cáp

Mã số

1m
3m
5m

237.58.130
237.58.129
237.58.128

Red/Green LEDs for indication of the activation
Chức năng
Dùng cho chìa khóa điện tử
Đèn Led Đỏ/Xanh biểu hiệu tình hình hoạt động

Power supply unit 12 V DC/2.5 A
Bộ nguồn 12V DC/2.5 A

• Primary side: 100–240 V AC
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Secondary side: 12 V DC/2.5 A
• Cable in primary side: 1.5 m
• Nguồn vào: 100-260 V AC
• Nguồn ra: 12V DC/2.5 A
• Cáp chính: 1.5 m

Function

Cat. No.

Power supply for DFT furniture terminals, MLA8 Multi-lock Adaptor,

Mã số

MOT wall terminals with FLC lock cases, SDL sliding door lock and

Power supply unit 12 V DC/2.5 A

OE electronic output extender

Nguồn điện 12 V DC/2.5 A

833.35.013

Chức năng
Bộ nguồn cung cấp cho thiết bị khóa DFT, bộ đa khóa tích hợp
MLA 8,thiết bị tường với thân khóa FLC, khóa cửa trượt SDL &
nguồn ra mở rộng OE

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
FLC Lock case
Thân khóa FLC
Technical information
Thông số kỹ thuật
Power supply

12 V DC

Nguồn điện

4

Continuous current consumption
Công suất dòng điện

50 mA

Door closed with:
Cửa được đóng với:

Plastic bolt
Chốt nhựa

Metal bolt
Chốt kim loại

Tensile load
Chịu tải

200 N

700 N

No power status
Trạng thái không nguồn

Locked status
Trạng thái khóa

Material

Housing: Zinc alloy, nickel plated
Locking bolt: Plastic grey or
metal
Fixing plate: zinc alloy, nickel
plated

Chất liệu

Installation on overlay doors

Thân mạ hợp kim kẽm
Thân khóa: Nhựa xám/kim loại
Đế mạ hợp kim kẽm

Lắp đặt cho cửa trùm
A = door overlay, B = door thickness, C = theoretical pivot point
A = cửa trùm, B = Độ dày cửa, C = tâm pivot

Door width
Chiều rộng cửa

Carry out trial installation:
With overlay door min. 240 mm
With inset door min. 450 mm
Thực hiện lắp đặt thử với:
cửa trùm tối thiểu 240 mm
cửa lọt lòng tối thiểu 450 mm

B = độ dày cửa, C = tâm pivot

Cat. No.
Mã số

Without feedback contact,
3m
with plastic bolt
Không có kết nối hồi tiếp với 5 m
chốt nhựa

237.56.002

With feedback contact,
with plastic bolt

1m

237.56.030

3m

237.56.032

5m

237.56.034

Kết nối hồi tiếp với chốt
nhựa

237.56.004

Additional components
Thành phần thêm

Version
Loại

Cat. No.
Mã số

Locking bolt
Chốt khóa

Metal
kim loại

237.56.980

1 AMP plug

Plastic

237.56.981

Cung cấp với

Nhựa xám

Supplied with
1 Lock case FLC with connecting cable
1 Locking bolt with fixing plate

1 thân khóa FLC với dây cáp nối
1 chốt khóa với đế kim loại
1 chuôi cắm AMP
Information
With doors: Use hinges with automatic closing spring.

Locking bolt
for glass doors
Chốt khóa cho cửa

Metal

237.56.986

kim loại

kính
Fixing plate
Đế kim loại

Zinc alloy,
nickel plated

With drawers: Use runners with self closing mechanism for improve

Hợp kim kẽm mạ

hold in closed position

nike

237.56.982

Thông tin
Với cửa: sử dụng bản lề bật có lò xo
Với hộc kéo: sử dụng ray không giảm chấn cho việc giữ đúng vị trí

FF
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B = door thickness, C = theoretical pivot point

Cable length
Chiều dài dây cáp

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation on inset doors
Lắp đặt cho cửa lọt lòng

Version
Loại

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
EFL 3 Furniture lock
Khóa EFL 3
Technical information
Thông số kỹ thuật
Power supply
Nguồn điện

12 V DC

Continuous current consumption

Max. 10 mA

Công suất dòng điện
Current consumption
unlocking/locking
Công suất dòng điện không

100 mA / 40 ms

khóa/khóa
Tension load

1,000 N

Chịu tải
Feedback contact

Locked /unlocked of EFL 3

Kết nối hồi tiếp

Khóa/không khóa của EFL 3

No power status

Magnetic interactions cannot
take place

Trạng thái không nguồn

Tác động từ trường không
thể diễn ra
Cable

Without cable

Installation situation overlay door

Cáp

Không có cáp

Hướng dẫn lắp đặt cho cửa trùm

Material
Chất liệu

Housing: Zinc alloy,
locking bolt: Zinc alloy
Thân: Hợp kim kẽm,
chốt khóa: Hợp kim kẽm

Finish
Bề mặt

Housing: Nickel plated,
locking bolt: Nickel plated
Thân: Mạ niken,
chốt khóa: Mạ niken

Note
Using with MLA 6 multi-lock adapter, the EFL 3 furniture locks are
switched parallel (keyed alike) via the MLA 6 multi-lock adapter when

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

using one DFT furniture terminal and several EFL 3 furniture locks.
Installation situation inset door

Uing with MLA 8 multi-lock adapter, The furniture locks can be

Hướng dẫn lắp đặt cho cửa lọt lòng

switched parallel (keyed alike) or individually (with different key
changes) via the MLA 8 multi-lock adapter when using one DFT
furniture terminal and several furniture locks (AMP plug) or EFL 3
(RJ11 plug).
Ghi chú:
Sử dụng bộ đa tích hợp MLA 6, khóa EFL 3 được lắp song song
với MLA 6 khi sử dụng 1 DFT và nhiều EFL 3.
Sử dụng với bộ đa tích hợp khóa MLA 8, thiết bị khóa có thể được
lắp song song hoặc riêng biệt (với các chìa khác nhau) với bộ đa
tích hợp khóa MLA 8 khi sử dụng 1 DFT với nhiều ở khóa (chuôi
cắm AMP) hoặc EFL 3 (chuôi RJ 11)

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Supplied with
1 EFL 3 or EFL 3C furniture lock without V2 data cable
1 Locking piece
Cung cấp với
1 EFL 3 hoặc EFL 3C không có cáp dữ liệu V2
1 khóa

Version

Cat. No.

Loại

Mã số

EFL 3 furniture lock

237.56.304

Khóa EFL 3
EFL 3 C furniture lock with additional feedback
contact “locking bolt in lock”

4

237.56.305

Khóa EFL 3C với kết nối hồi tiếp

Additional component: V2 Data cable

Cat. No.
Mã số

0.5
1.0
3.0
5.0
10.0

237.56.340
237.56.341
237.56.343
237.56.345
237.56.349

Locking piece Version

Cat. No.

Khóa

Loại

Mã số

Without feedback contact
"locking bolt in lock"
Không kết nối hồi tiếp

237.56.310

with feedback contact
"locking bolt in lock"
Kết nối hồi tiếp

237.56.311

For glass door,
Without feedback contact
"locking bolt in lock"

237.56.315

Cho cửa kính, không kết nối hồi kết
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Length m
Chiều dài

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thành phần thêm: Cáp dữ liệu V2

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
MLA 6 Multi-lock adaptor
Bộ đa khóa tích hợp MLA 6
Function
Suitable for the EFL 3 and the DFT/B V2. It allows to concurrently
concept up to 6 EFL 3s. If 2 MLA 6s are cascades even 11 EFL 3s
can be controlled keyed-alike.
Chức năng
Thích hợp cho EFL3 & DFT/B V2. Nó cho phái khái niệm đồng thời
nâng cấp lên 6 EFL 3s. Nếu 2 MLA 6s được tăng tới 11 EFL 3s có
thể bị đều khiển bởi những chìa tương tự.

4

Technical information
Thông tin kỹ thuật
Plug at EFL 3 end

RJ10

Chuôi cắm EFL 3
Plug at DFT end

Molex 87833-042

Chuôi cắm DFT
Connecting EFL 3 and DFT/B V2
Kết nối EFL3 & DFT/B V2

Contact NC
Kết nối NC

24 V, 1A max

Temperature range
Nhiệt độ

0–50 ºC

Supplied with
1 MLA 6 Multi-lock adaptor
1 DFT connection cable 0.5 m Cat. No. 237.56.340
Cung cấp với
1 bộ đa khóa tích hợp MLA 6
1 cáp kết nối DFT 0.5 m

Cat. No.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Single MLA 6

Mã số
MLA 6 Multi-lock adaptor

910.51.083

Bộ đa khóa tích hợp MLA 6

Additional component: V2 Data cable
Thành phần thêm: Cáp dữ liệu V2
Length

Cat. No.

Chiều dài

Mã số

0.5 m
1.0 m
3.0 m
5.0 m
10.0 m

237.56.340
237.56.341
237.56.343
237.56.345
237.56.349

˝ MLA 6
Two MLA 6s

New products and systems: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
MLA 8 Multi-lock adaptor
Bộ đa khóa tích hợp MLA 8
Technical information
Thông tin kỹ thuật
Supply voltage

9.6–14.4 V DC

Điện áp cung cấp
Output Current
Dòng điện ngoài

4

500 mA max,
1,000 mA max/MLA8

Plug at DFT end
Chuôi DFT

RJ11

Plug at EFL 3/3C end
Chuôi EFL 3/3C

RJ10

Plug at FLC,RCI,SDL end

AMP

Chuôi FLC, RCI, SDL
Contact NC

24 V, 1 A max

Kết nối NC

1 Vin

5 Contact NC

2 Vout

6 EFL 3

Supplied with

3 Data out

7 EFL x

1 MLA 8 Multi-lock adaptor

4 Data in

8 LED EFL x1 - 8

1 Data cable for MLA 8, 0.5 m with 2 RJ11 plugs

Function
MLA 8 Multi-lock adaptor for direct connection of up to 8 EFL 3/3C
and/or FLC, RCI and SDL sliding door to a DFT/B V2 furniture

Cung cấp với
1 bộ đa khóa tích hợp MLA 8
1 cáp dữ liệu cho MLA 8 dài 0.5 m với 2 chuôi cắm RJ11

terminal in keyed alike operation or operation with different key
Cat. No.
Mã số

changes.
Up to 16 MLA 8 can be connected in series with keyed alike
programming. (Up to 128 locks can be operated)

MLA 8 Multi-lock adaptor
Bộ đa khóa tích hợp MLA 8

910.51.084

Programming is carried out outside the furniture.
LED for function control and error detection next to each output port

/hoặc FLC, RCI và cửa trượt SDL cho khóa DFT/B V2 bằng khởi
động các chìa tương đồng hoặc với các chìa khác nhau.
Nâng cấp tới 16 MLA 8 có thể được kết nối bằng chuỗi chương
trình chìa tương đồng (có thể nâng lên 128 ổ khóa). Chương trình
được tiến hành bên ngoài đèn LED cho chức năng điều khiển &

Length

Cat. No.

Chiều dài

Mã số

0.5 m
1.0 m
2.0 m
5.0 m

237.56.360
237.56.361
237.56.362
237.56.365

khám phá lỗi sai cho mỗi cổng ra
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Bộ đa khóa tích hợp MLA 8 cho kết nối trực tiếp tới 8 EFL 3/3C và

Additional component: Data cable for MLA 8
Thành phần phụ: Dây truyền dữ liệu cho MLA 8

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chức năng

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Wiring diagram
Biểu đồ lắp đặt mạng điện

4
A MLA 8 Multi-lock adaptor
Bộ đa khóa tích hợp MLA 8
B FLC Lock case
Hộp khóa FLC
C EFL 3/3C Furniture lock
Khóa EFL 3/3C
D DFT/B V2 Furniture terminal
Thiết bị khóa DFT/B V2
E Data cable for MLA 8
Cáp dữ liệu cho MLA 8
F V2 Data cable
Cáp dữ liệu V2
G Antenna connection
Thiết bị cảm ứng điện từ
H Power supply unit connection

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bộ nguồn kết nối
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Example of wiring diagram
Vị trí của biểu đồ lắp đặt mạng điện
A Power supply unit
Bộ nguồn
B DFT/B V2 furniture terminal
Thiết bị DFT/B V2
C Antenna DFANT 2
Thiết bị cảm ứng điện từ DFANT 2
D Distributor 1 to 6
Bộ chia từ 1 đến 6
E MLA 6 multi-lock adaptor
Bộ đa khóa tích hợp MLA 6

G EFL 3/3C furniture lock
Khóa EFL 3/3C
H FLC lock case
Khóa FLC
IAll DIALOCK furniture lock except EFL 3/3C
Tất cả khóa DIALOCK ngoại trừ EFL 3/3C
JData cable for MLA 8
Cáp dữ liệu cho MLA 8
K V2 Data cable
Cáp dữ liệu V2

F MLA 8 multi-lock adaptor

4

Bộ đa khóa tích hợp MLA 8

Single furniture lock
Khóa đơn

Simultaneous locking

FF

4.20

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khóa đồng bộ

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Individually locking
Khóa riêng biệt

4

Simultaneous and individually locking

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khóa đồng bộ và riêng biệt
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Compact lock model 1049.10
Khóa Compact loại 1049.10
Technical information
Thông số kỹ thuật
Operating voltage

12 V ±10 %

Điện áp hoạt động

4

12 V DC
stabilised

260 mA

12 V AC

140 mA

Protection class
Lớp bảo vệ

IP 20

Ambient temperature (operation)
Nhiệt độ lúc hoạt động

10–40 ºC

Pressure load/tensile load

1,000 N

Chịu tải
Length of connecting cable
Installation example
Vị trí lắp đặt

1m

Chiều dài dây
No power status
Trạng thái không nguồn

Locked status or unlocked
status, switchable
Trạng thái khóa hoặc không
khóa

Material
Chất liệu

Housing: Plastic
Thân: Nhựa

Color

Housing: Black

Màu

Thân: Đen

Supplied with
A = door overlay, B = thickness, C = theoretical pivot point

A = cửa trùm, B = độ dày cửa, C = tâm pivot

1 Compact lock model 1049.10
1 Locking bolt with rosette
1 Connecting cable with AMP plug

Example for use
Cung cấp với
1 chốt khóa với vòng che
1 cáp nối với chuôi cắm AMP
Version
Loại

Cat. No.
Mã số

Without feedback contact
Không có kết nối hồi tiếp

237.56.050

With feedback contact

237.56.055

Có kết nối hồi tiếp

Note
Use max. 1 compact lock 1049.1 for each DFT furniture terminal
Ghi chú
Sử dụng tối đa 1 khóa compact cho mỗi hệ thống khóa điện tử DFT
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1 khóa compact loại 1049.10

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vị trí sử dụng

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
RCI Furniture lock
Khóa RCI
Drilling pattern hinged door and sliding door

31
38

73
60

22

15

20

Lỗ khoan mồi cho cửa bản lề và cửa trượt

10

15

29

4

Technical information
21

Installation situation overlay door
Hướng dẫn lắp đặt cho cửa trùm

Thông số kỹ thuật
Power supply
Nguồn điện

12 V DC

Continuous current consumption
Công suất tiêu thụ

184 mA

Pull

90 kg

Lực kéo
Temperature range

10–40 ºC

Nhiệt độ
No power status
Trạng thái không nguồn

Lock or unlocked status,
switchable
Trạng thái khóa hoặc không

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

khóa, switchable
Cable length

1m

Chiều dài cáp điện
Material

Housing: Zinc alloy

Chất liệu

Thân: Hợp kim kẽm

Installation situation inset door
Hướng dẫn lắp đặt cho cửa lọt lòng

Information
The RCI furniture lock is supplied normally closed. In order to switch
from stand-by current to operating current, the screws on the rear
side must be loosened and the mechanism must be turned by 180º
Thông tin
Khóa RCI được cung cấp thông dụng. Để chuyển từ dòng điện
đứng yên sang dòng điện hoạt động, vít lắp ở mặt sau phải được
nới lỏng và cơ cấu phát được xoay 180º

Cat. No.
Mã số
RCI Furniture lock
Khóa RCI

237.56.060

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.23

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Technical information

SDL Sliding door lock
Khóa cho cửa trượt

Thông tin kỹ thuật
Power supply
Nguồn điện

Min. 12 V DC in load operation
Tối thiểu 12 V DC
Max. 24 V DC in load operation
Tối đa 124 V DC
“Toggle”mode (permanent open)
only permited with 12 V DC
power supply
Chế độ “toggle” (mở không tắt) chỉ
cho phép khi có nguồn điện 12 V
DC
The max.opening period in
“locking cycle”mode is 15 minutes
Thời gian mở tại chế độ “locking cycle” là 15 phút

4
Power consumption

1.75 W with 13 V DC (135 mA)

Công suất tiêu thụ
3.0 W with 17 V DC (175 mA)

6.0 W with 24 V DC (250 mA)

Tensile load

Min. 200 N

Chịu tải
Feedback contact:
Installation situation

Kết nối hồi tiếp

Vị trí lăp đặt

Max. operating voltage

30 V DC

Điện thế hoạt động tối đa

Max. switching capacity
white
trắng
yellow
vàng

Feedback contact
kết nối hồi tiếp

green
xanh
The feedback contact is closed in
locked position
Kết nối hồi tiếp bị đóng khi ở vị trí
khóa

300 mA

Dòng điện hoạt động tối đa
5W

Mức tải điện tối đa
Sensor resistance

180 Ohm

Cảm biến điện từ
Temperature range

0–50 ºC

Nhiệt độ
Cable length

3m

Chiều dài cáp
No power status

Locked status

Trạng thái không nguồn

Trạng thái khóa

Material

Housing: Plastic,
Double running track: Aluminium

Chất liệu

Thân nhựa,
Thanh trượt đôi bằng nhôm
Supplied with

Note

1 Locking unit installed below Labora double running track 110 mm

The SDL sliding door lock can only be used in combination with the

with connecting cable 3 m and AMP plug

Labora sliding door fitting for 6–8 mm thickness glass.

1 Runner catch for installation in Labora runner housing profile
1 Notched end cap

Ghi chú
Khóa cửa trượt SLD chỉ có thể sử dụng với phụ kiện cửa trượt

Cung cấp với

Labora với độ dày kính 6 - 8 mm

1 thiết bị khóa lắp âm dưới thanh trượt đôi Labora 110 mm với dây

Cat. No.

kết nối 3m và phích cắm AMP
1 ray có chốt lò xo để lắp vào lỗ của thân thanh trượt Labora

Mã số
SDL Sliding door lock

237.56.970

Khóa cho cửa trượt
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Locking
khóa

Max. operating current

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

brown
nâu

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
LockerLock set, battery operated
Khóa Locker, sử dụng pin
• Version: Factory setting for right doors, can be adapted to left
doors
• Area of application: For indoor use, for wardrobes, lockers and
compartment cabinets with doors made of wood or HPL
• Material: black plastic housing and stainless dead bolt
• Loại: Cài đặt sẵn cho cửa bên phải hay có thể cho cửa bên trái
• Khu vực sử dụng: Cho đồ nội thất, cho tủ quần áo, gian tủ với
cửa làm bằng gỗ hay HPL
• Chất liệu: Nhựa đen và thân thép

4

LockerLock
Khóa Locker
Dimension
Kích thước

Function
• With Tag-it™ ISO processor
• Operated by 4 alkaline-manganese batteries AA 1.5 V
• Service life of battery: approx. 50,000 Locking and unlocking
process
• As soon as the battery change is indicated the locker can still be
unlocked but not locked again
• Every authorized keys can lock and unlock an a locker.
Standard mode
• Up to 30 authorized keys
• Assign and withdraw authorized cards by programming with
programming key and clearing key (without using software)
Hotel mode
• Integreted real-time clock for logging of all process
• Cable interface with MDU mobile data unit for programming
• Using with MDU mobile data unit, encoding station and DIALOCK

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

software
Installation with inset doors

Chức năng

Lắp đặt với cửa lọt lòng

• Với bộ sử lí Tag-it™ ISO
• Sử dụng 4 pin AA 1.5 V
• Tuổi thọ pin: xấp xỉ 50.000 lần khóa và mở khóa
• Khóa locker có thể bị mở nhưng không thể bị khóa khi thay pin
• Mỗi chìa điện tử có thể khóa và mở 1 khóa locker
Kiểu chuẩn
• Số chìa điện tử có thể: 30 chìa
• Đăng ký và hủy xác thực thẻ bằng cách lập trình với thẻ lập trình
và thẻ xóa (không dùng phần mềm)
Kiểu Hotel
• Luôn đúng thời gian cho việc truy cập các quá trình xử lý

Installation with overlay doors
Lắp đặt với cửa lọt lòng

• Giao diện cáp với thiết bị di động MDU cho lập trình
• Sử dụng thiết bị dữ liệu MDU, mã hóa & phần mềm DIALOCK

New products and systems: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking System / Hệ thống khóa điện tử
Supplied with

Additional components
Thành phàn thêm

Material/Finish
Chất liệu/ Màu

Programming
key card
Thẻ lập trình

Plastic white
917.42.001
with printing
Nhựa trắng có in

1 khóa locker

Clearing
key card

Plastic white
with printing

1 hướng dẫn hoạt động bằng mẫu hình tượng được dán lên

Thẻ xóa

Nhựa trắng có in
chữ

KC key card
Thẻ KC

Plastic white
Nhựa trắng

917.44.001

KT key tag

Plastic red

917.44.099

Thẻ KT

Nhựa đỏ

1 LockerLock
1 LockerLock Operating Instructions in the form of
pictograms 65 x 69 mm, self adhesive
1 Number plate without number 70 x 37 mm

Cat. No.
Mã số

chữ
Cung cấp với

1 thể số mà không ghi số

917.42.002

Cat. No.
Mã số

4

LockerLock set, battery operated
Bộ khóa Locker, bộ nguồn

231.90.003

Plastic blue
Order reference

917.44.098

Nhựa xanh

Pleases order separately:
KT key tag

• Batteries

Stainless steel/
polycarbonate
white

Thẻ KT

• Striking plate or angled striking plate
• At least 1 maintenance tool for changing the battery

917.44.107

Inox/polycarbonate trắng

• Configuration key card for resetting the battery control

Stainless steel/
polycarbonate
black

917.44.103

917.44.105

• Ít nhất một dụng cụ bảo trì cho việc thay pin

Stainless steel/
polycarbonate
grey
Inox/polycarbo-

• Thẻ cấu hình để thiết lập pin

nate trắng

• Ít nhất một thẻ chìa khóa lập trình

Stainless steel/
polycarbonate
red
Inox/polycarbo-

• At least 1 Programming key card for standard mode
• Electronic key (KC key card or KT key tag)
Thông tin đặt hàng
Vui lòng đặt hàng riêng
• Pin
• Đế thẳng hoặc đế góc

• Chìa khóa điện tử

Cat. No.

LockerLock
operating instruction
65 x 69 mm

Plastic silver

231.81.200

nate đỏ
Stainless steel/
polycarbonate
blue
Inox/polycarbonate xanh

Hướng dẫn sử dụng
Number plate without
number 70 x 37 mm

Plastic silver

Pin

Maintenance tool
for changing the
battery
Dụ cụ bảo trì cho
việc thay đổi pin
Configuration key
card

Stainless steel/
polycarbonate
orange

231.81.100

917.44.101

Inox/polycarbonate cam

Thẻ số mà không có
số
Battery

917.44.108

Alkalinemanganese

Plastic black

Flat
striking plate

Stainless steel
matt

910.54.980

Đế KL phẳng

Inox mờ

231.80.100

Angled
striking plate
Đế kim loại

Stainless steel
matt
Inox mờ

239.48.010

239.48.000

góc

Plastic white
with printing

917.42.028

Thẻ cấu hình
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Material/Finish

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Additional components

917.44.109

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Safes / Két sắt
Mini-Safe
Két săt mini
DOMETIC PRO 280
DOMETIC PRO 280
• Material: Steel
• Colour: Anthracite
• Features: Mechanical one-way bolt work with 218 mm steel bolts,
mechanic security lock 5 mm door, housing thickness 1.5 mm
• Chất liệu: Thép
• Màu sắc: Khoáng chất
• Đặc điểm:

4
Note

Ext. dim. (H x W x D) mm

Emergency opening possible via optional master key, master code

Kích cỡ bên ngoài

and webREOS
Ghi chú
Có thể mở khẩn cấp thông qua chìa chủ, mã chủ và webREOS

165 x 280 x 235

Volume L

Weight kg

Cat. No.

Trọng lượng Mã số
8.3

7

836.22.050

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Order information
Master key, master code and webREOS not supplied.
Please order separately.
Thông tin đặt hàng
Chìa chủ, mã chủ và webREOS không được cung cấp.
Vui lòng đặt hàng riêng.

DOMETIC MD 280
DOMETIC MD 280
• Material: Steel
• Colour: Anthracite

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Features: Motor driven automatic locking and unlocking,
mechanical one-way bolt work with 2 18 mm steel bolts,
illuminated display 5 mm door, housing thickness 1.5 mm
• Chất liệu: Thép
• Màu sắc: Khoáng chất
• Đặc điểm: Motor chạy tự động khóa và mở khóa

Note

Ext. dim. (H x W x D) mm

Emergency opening possible via optional master key, master code

Kích cỡ bên ngoài

and webREOS
Ghi chú

165 x 280 x 235

Volume L Weight kg

Cat. No.

Trọng lượng Mã số
8.3

7

836.22.051

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Có thể mở khẩn cấp thông qua chìa chủ, mã chủ và webREOS
Order information
Master key, master code and webREOS not supplied.
Please order separately.
Thông tin đặt hàng
Chìa chủ, mã chủ và webREOS không được cung cấp.
Vui lòng đặt hàng riêng.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Safes / Két sắt
DOMETIC proSafe MD361S
Két sắt DOMETIC MD361S
• Material: Steel
• Colour: Anthracite
• Features: Motor driven automatic locking and unlocking,
mechanical one-way bolt work with two 18 mm steel bolts,
illuminated display 5 mm door, housing thickness 1.5 mm
• Chất liệu: Thép
• Màu sắc: Khoáng chất
• Đặc điểm: Motor chạy tự động khóa và mở khóa,

Note

4

Ext. dim. (H x W x D) mm

Emergency opening possible via optional master key, master code

Volume L Weight kg

Kích cỡ bên ngoài

and webREOS

190 x 360 x 235

24.5

Cat. No.

Trọng lượng

Mã số

15

836.22.061

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Ghi chú
Có thể mở khẩn cấp thông qua chìa chủ, mã chủ và webREOS

Order information
Master key, master code and webREOS not supplied.
Please order separately.
Thông tin đặt hàng
Chìa chủ, mã chủ và webREOS không được cung cấp.
Vui lòng đặt hàng riêng.

Surcharges for proSafe MD281S and proSafe MD361S
Phần thêm cho két sắt MD281S and MD361S
Cat. No.
Mã số
836.22.996
836.22.997
836.22.990
836.22.991

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

FF

4.28

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

webREOS
IAudit
Socket
SD card reader

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Safes / Két sắt
Hotel safe, grey
Két sắt, xám
• Area of application: Hotel safe, suitable for laptops
• Material: Steel
• Colour: Grey
• Version: With numeric keypad, electronic keypad with memory,
motorised lock, LED display, 5 mm door, housing thickness 2 mm,
the last 100 openings can be read out via the display
• Function: Emergency opening via master PIN or emergency key
• Ứng dụng: Két sắt, phù hợp cho laptops
• Chất liệu: Thép
• Màu sắc: Xám
• Loại: Với khóa phím số, khóa phím với bộ nhớ điện tử motor điều
khiển, khóa đèn LED hiển thị, cửa dày 5 mm, thân dày 2 mm
• Chức năng: Có thể mở bằng mã pin và chìa chuyên biệt
Ext. dimensions
(HxWxD) mm
Kích cỡ bên

Int. dimensions
(HxWxD) mm
Kích cỡ bên

ngoài

trong

200 x 405 x 410

195 x 400 x 355

Weight kg

Cat. No.

Trọng lượng

Mã số

15

836.23.513

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Hotel safe, black
Két sắt, đen
• Area of application: Hotel safe, suitable for laptops
• Material: Steel
• Colour: Grey
• Version: With numeric keypad, electronic keypad with memory,
motorised lock, LED display, 5 mm door, housing thickness 2 mm,
the last 100 openings can be read out via the display

• Ứng dụng: Két sắt, phù hợp cho laptops

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Function: Emergency opening via master PIN or emergency key

• Chất liệu: Thép
• Màu sắc: Đen
• Loại: Với khóa phím số, khóa phím với bộ nhớ điện tử motor điều
khiển, khóa đèn LED hiển thị, cửa dày 5 mm, thân dày 2 mm
• Chức năng: Có thể mở bằng mã pin và chìa chuyên biệt

Ext. dim. (HxWxD) Int. dim. (HxWxD)
mm
mm
Kích cỡ bên ngo-

Weight kg

Cat. No.

Trọng lượng Mã số

Kích cỡ bên trong

ài
200 x 405 x 410

195 x 400 x 355

15

836.23.320

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

5

FF

4.30

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

237.58.171

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

237.58.172

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

FF

4.32

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

237.58.173

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

2 cổng nhận tín hiệu cho FLC-C
hoặc lưỡi gà cho bộ điều khiển cửa
237.58.110
237.58.120

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

4
237.56.132

821.80.043
821.80.045

823.28.318
823.28.327
823.28.350
823.28.360

FF

4.34

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

821.80.042

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

821.80.041

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

910.51.091
910.51.093

4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

910.51.094
910.51.095
910.51.096
910.51.097
910.51.098

237.56.140

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

237.56.141

FF

4.36

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

910.51.081

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

237.56.990

4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

237.56.991

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

237.56.056
237.56.132

FF

4.38

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

237.56.051

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

231.90.000

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

231.81.200
231.81.300
231.85.210
231.85.310

4

231.81.000

910.54.980

FF

4.40

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

231.81.100

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

231.80.100

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

917.44.011

4

917.44.099

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

917.44.098

917.44.307

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.41

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

231.81.013
231.81.016
231.81.018
231.81.019
231.81.010

917.42.027

FF

4.42

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

4

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

917.44.203
917.44.206
917.44.208
917.44.209
917.44.200

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Electronic Locking Systems / Hệ thống khóa điện tử

917.42.001

4

917.42.002

Function: Changing the opening period at DFT/B furniture terminal to
up to 120 seconds (standard setting 3 seconds)
Area of application: For use in combination with DFT/B furniture
terminal with Tag-it™ - ISO processor
Version: Plastic

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chức năng: Thay đổi thời gian mở cho hệ thống khóa điện tử
DFT/B lên đến 120giây (cài đặt chuẩn là 3 giây)
Sử dụng: Kết hợp với hệ thống khóa điện tử DFT/B với bộ xử lý Tag-it™-ISO
Phiên bản: Nhựa

917.42.021

Function: For transferring configuration parameters from the
programming station to the locker lock (from version 7 on wards)
Area of application: For use in combination with locker lock
Version: Plastic
Chức năng: Chuyển các thông số cấu hình từ vị trí lập trình đến
khóa Locker (từ loại 7 trở lên)
Sử dụng: Kết hợp với khóa Locker
Phiên bản: Nhựa

917.42.029

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

FF

4.44

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

FF

4.46

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

224.64.650
224.64.600
224.63.650
224.63.600

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4
224.64.660
224.64.610
224.63.660

224.65.600

FF

4.48

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

224.65.610

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

224.63.610

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

226.07.209
226.07.254
226.67.205
226.67.250

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

229.84.603

226.30.781

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

226.31.781

4

239.75.761

226.57.708

FF

4.50

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

239.76.761
239.76.781

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.75.781

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

237.76.620
237.76.610

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

237.76.600

239.81.930
239.81.950

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

239.68.014

4

239.60.152

237.74.920

FF

4.52

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

239.60.750

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.62.700

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4
232.26.621
232.26.651

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

232.26.681

232.26.699

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4
232.37.624
232.37.623

232.37.990

FF

4.54

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

232.37.991

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

232.37.625

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

232.30.621

233.30.990

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

FF

4.56

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

230.36.600

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

235.88.621

235.88.990

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.57

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

FF

4.58

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

233.42.601

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

233.44.600

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

233.40.712

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.59

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

FF

4.60

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

239.01.910

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

234.67.610
234.67.660

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

234.65.601

234.59.994

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.61

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4

FF

4.62

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

234.98.611

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

237.48.601

237.23.006

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.63

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

237.22.120
237.22.086
237.22.100

4

FF

4.64

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

229.85.600

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

237.10.002
237.10.004
237.10.006
237.10.009

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

229.85.999

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

210.40.600

210.41.611
210.41.612
210.41.613

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.65

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

210.11.001
210.11.002
210.11.003

4

210.90.504
210.90.308

FF

4.66

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

210.11.090

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

210.11.080

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

4
210.50.600

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

210.50.601
210.50.602
210.50.603
210.50.604
210.50.605

210.50.606
210.50.607
210.50.608
210.50.609
210.50.610

210.50.020

210.50.090

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.67

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

210.50.000

4

210.50.697

210.50.698

210.50.022

210.50.090

210.50.001
210.50.021

FF

4.68

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

210.50.041

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

210.50.040

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
SYMO Locking Systems / Hệ thống khóa SYMO

210.50.041
210.50.699

210.50.022

210.50.042
210.50.023
210.50.001

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

210.50.021

210.50.090

219.19.676

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.69

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Wooden Door Locks / Khóa cửa gỗ
Rim lock
Khoá vuông
Area of application: For shutters and drawer runners
Material: Zinc alloy housing and cylinder, brass rosette
Finished: nickel plate
Installation: screw fixing
Ứng dụng: dùng cho cửa đồ gỗ và hộc kéo
Nguyên liệu: phần thân và lõi khoá bằng hợp kim kẽm, vòng chặn
bằng đồng
Hoàn thiện: mạ nickel
Cách lắp đặt: sử dụng vít
Max.door thickness
Độ dày cửa tối đa
22mm
30mm

4

232.01.220
232.01.230

Central locking rotary lock
Khóa trung tâm
Area of application: For mounting in the carcase side panel
Material: Zinc alloy housing and cylinder, brass key, aluminum bar
Finished: nickel plate
Version: -with aluminum bar, 600mm long
-with 3 plate levers
Installation: screw fixing
Ứng dụng: lắp đặt dọc theo hông tủ
Nguyên liệu: phần thân và lõi khoá bằng hợp kim kẽm, chìa khoá
bằng đồng, thanh chốt bằng nhôm
Hoàn thiện: mạ nickel
Phụ kiện: - Thanh nhôm dài 600mm
- 3 bas khoá
Cách lắp đặt: sử dụng vít

234.99.240

Accessories
Phụ kiện
Central locking bar, aresting pin, bar guide
Thanh khóa trung tâm,chốt chặn, bás dẫn hướng

234.99.984

1 set
1 bộ

FF

4.70

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

With mounting plate on two sides
Với đế lắp vào 2 mặt

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Lock
Thân khóa

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Wooden Door Locks / Khóa cửa gỗ
22mm Rim lock
22mm Rim lock
Area of application: For shutters and drawer runners
Material: Zinc alloy housing and cylinder, brass rosette
Finished: nickel plate
Installation: screw fixing
Ứng dụng: dùng cho cửa đồ gỗ và hộc kéo
Nguyên liệu: phần thân và lõi khoá bằng hợp kim kẽm, vòng chặn
bằng đồng
Hoàn thiện: mạ nickel
Cách lắp đặt: sử dụng vít
Max.door thickness
Độ dày cửa tối đa
232.38.920

22mm

4

in a carton box.
trong 1 hộp.

Central locking rotary cylinder for front fixing
Bộ khoá trung tâm lắp phía trước tủ hộc kéo
Area of application: For mounting in the carcase side panel
Material: Zinc alloy housing and cylinder, brass key, aluminum bar
Finished: nickel plate
Version: -with aluminum bar, 600mm long
-with 3 plate levers
Installation: screw fixing

Lock
Thân khóa

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ứng dụng: lắp đặt dọc theo hông tủ
Nguyên liệu: phần thân và lõi khoá bằng hợp kim kẽm, chìa khoá
bằng đồng, thanh chốt bằng nhôm
Hoàn thiện: mạ nickel
Phụ kiện: - Thanh nhôm dài 600mm
- 3 bas khoá
Cách lắp đặt: sử dụng vít

With mounting plate on two sides
Với đế lắp vào 2 mặt

234.99.960

1 set in a plastic bag.
1 bộ trong 1 gói nhựa.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.71

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Glass Door Locks / Khóa cửa kính

4

233.90.294
233.90.285
233.90.418
233.90.409

233.91.291
233.91.282
233.91.415

FF

4.72

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

233.49.200

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

233.91.406

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Glass Door Locks / Khóa cửa kính

4

233.22.207

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

233.22.217

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.73

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Padlocks / Khóa móc

4
236.89.400

236.89.401

380.53.306

380.53.315
380.53.910
380.53.010
380.53.333
380.53.930
380.53.030
380.53.342
380.53.940
380.53.040

FF

4.74

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

380.53.000

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

380.53.900

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Padlocks / Khóa móc

380.53.388
380.53.980
380.53.397
380.53.990
380.53.090

380.65.306

380.65.000

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

380.65.900

380.65.315
380.65.910
380.65.010
380.65.333
380.65.930
380.65.030

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.75

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Padlocks / Khóa móc

380.64.309
380.64.900
380.64.000
380.64.318

4

380.64.910
380.64.010
380.64.336
380.64.930
380.64.030
380.64.345
380.64.940

FF

4.76

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

380.64.040

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Accessories / Phụ kiện đính kèm

239.06.701
239.06.505

4

239.05.704
239.05.508

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.02.516

239.44.410

239.44.176

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.77

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Accessories / Phụ kiện đính kèm

239.40.703
239.40.507

4
239.41.013
239.41.513
239.41.111

239.26.703
239.26.507

FF

4.78

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

239.47.604

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.41.022

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Accessories / Phụ kiện đính kèm

239.50.101

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.44.103

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.79

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Accessories / Phụ kiện đính kèm

239.90.700
239.90.100
239.90.200

4

239.92.750
239.92.550
239.92.150
239.92.250
239.92.451
239.92.051
239.92.351

239.92.780

239.92.280
239.92.481
239.92.081
239.92.381

239.93.700
239.93.500
239.93.100

FF

4.80

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

239.92.180

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.92.580

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Accessories / Phụ kiện đính kèm
Bắt bằng vít, âm

239.93.780
239.93.580
239.93.180
239.93.380
239.93.481
239.93.081
239.93.691

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

239.93.750
239.93.550
239.93.150
239.93.350
239.93.761
239.93.561
239.93.361
239.93.451
239.93.051
239.93.661

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.81

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

4

246.00.708
246.00.100

FF

4.82

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

246.12.002

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

246.01.312

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

246.43.758

246.03.709

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

246.03.101

246.02.211

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.83

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

4
246.25.705
246.25.107
246.27.709

246.26.141
246.26.341
246.26.940

FF

4.84

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

246.26.741

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

246.27.101

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

4
246.26.711
246.26.113
246.29.712

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

246.29.114

246.26.720
246.26.122
246.29.703
246.29.105
246.29.301

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.85

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

246.84.713

4

FF

4.86

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

246.84.115

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

245.62.311

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

245.67.710
245.67.310

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.87

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

245.67.720

4

246.08.910

FF

4.88

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

245.62.338

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

245.67.320

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

246.26.793

246.26.991

4

246.03.790

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

246.96.090

154.22.717
154.22.313

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.89

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

245.66.201
245.66.600

4

245.66.309

245.66.211

245.66.321

FF

4.90

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

245.66.221

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

245.66.311

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

241.90.501

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4

243.30.700
243.30.100
243.30.300

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

245.05.502
245.06.509

4

244.01.113

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

244.01.903

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

245.02.501

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

241.86.105
241.86.114

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

241.86.123

244.20.014
244.20.015
244.20.016
244.20.017

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

4.93

4

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

245.54.701

4

245.54.790

245.55.502
245.55.100

245.55.790

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

245.55.913

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

245.54.390

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

4

245.56.901

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

245.56.903

245.52.403

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

4

253.00.314
253.00.332

252.01.629
252.01.227
252.01.638

252.01.245

252.02.626
252.02.224
252.02.644
252.02.242

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

252.01.647

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

252.01.236

Locks and Catches
Khóa và Phụ kiện giữ cửa
Catches & Furniture Bolts / Phụ kiện giữ cửa & chốt giữ

251.70.709
251.70.503

4

251.74.707

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

251.74.501

251.60.703
251.60.007

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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6

6

Home Improvement Fittings
Nâng cấp phụ kiện tiện ích cho gia đình

“Häfele make it easy for you”.
“Với Häfele mọi thứ đều dễ dàng”.

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Contents / Mục lục

FF

6.2

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Contents / Mục lục

CD and DVD Storage Systems
Giaù ñeå ñóa CD vaø DVD .............................................. 6.50
TV Swivel Arm and Wall Support Brackets
Giaù ñeå TV baét vaøo giöôøng .......................................... 6.53
Electric Powered Lift For Plasma and LCD TV
Heä thoáng naâng maøn hình Plasma and LCD................. 6.56
TV Swivel and Lift Version, Freestanding
Heä thoáng naâng phieân baûn xoay, coù chaân rôøi .............. 6.62

Electric Lift System
Heä thoáng naâng söû duïng ñieän ..................................... 6.65
Revolving Fittings
Maâm xoay .................................................................. 6.67

Sliding Ladder
Thang tröôït ................................................................ 6.70

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hook-in Ladder
Thang moùc.................................................................. 6.72

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Information / Thông tin

6

FFFF 6.4
6.4

New products and systems: www.hafele.com

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Information / Thông tin

6

New products and systems: www.hafele.com
FF

6.5

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

FF

6.6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

801.21.931

6,000 mm

801.21.932
801.21.933
801.21.936

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

FF

6.8

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

FF

6.10

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

FF

6.12

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

FF

6.14

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Mounting Aids for Pull-Out Frames
Bas phụ trợ cho khung kéo
Under Shelf Mounting Bracket for Pull-Out Frames
Bas phụ trợ gắn dưới kệ cho khung kéo
• Material: Steel
• Finish: White
• Chất liệu: Thép
• Bề mặt: Màu trắng

Cat. No.
Mã số
805.78.760
Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

25 mm Spacer Blocks for Pull-Out Frames
Miếng đệm (chêm) 25 mm cho khung kéo
• Material: ABS plastic
• Finish: White
• Chất liệu: Nhựa ABS
• Bề mặt: Màu trắng
Cat. No.
Mã số

6

558.00.000
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Height (mm)
Chiều cao
151

Depth (mm)
Chiều sâu
510

Width (mm)
Chiều rộng
305
410
490
730

Cat. No.
Mã số
805.83.105
805.83.101
805.83.102
805.83.103

Depth (mm)
Chiều sâu
510

Width (mm)
Chiều rộng
305
410
490
730

Cat. No.
Mã số
805.83.125
805.83.121
805.83.122
805.83.123

Depth (mm)
Chiều sâu
510

Width (mm)
Chiều rộng
390
470

Cat. No.
Mã số
805.84.101
805.84.102

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Chrome Wire Shelves
Kệ mạ Crôm
Height (mm)
Chiều cao
87

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Chrome Wire Shoe Racks
Kệ giày mạ Crôm
Height (mm)
Chiều cao
200
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chrome Wire Baskets
Rổ mạ Crôm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Fittings for Pull-Out Frames
Phụ kiện cho khung kéo

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Fittings for Pull-Out Frames
Phụ kiện cho khung kéo
Epoxy Coated Steel Tray Baskets
With Beech Inserts

Khay thép mạ Epoxy
Với gỗ sồi

• Finish: White epoxy coated
• Bề mặt: Mạ epoxy trắng

Height (mm)
Chiều cao
86
148

Depth (mm)
Chiều sâu
505
505

Width (mm)
Chiều rộng
305
305

Cat. No.
Mã số
805.83.750
805.83.760

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Beech Insert
For Ties, Belts and Accessories

Ngăn chia gỗ sồi
cho cravat, dây thắt lưng và phụ kiện các loại

6
Height (mm)
Chiều cao
60

Depth (mm)
Chiều sâu
476

Width (mm)
Chiều rộng
300

Cat. No.
Mã số
805.83.370

Height (mm)
Chiều cao

Depth (mm)
Chiều sâu

Width (mm)
Chiều rộng

Cat. No.
Mã số

103

510

455

807.48.120

Depth (mm)
Chiều sâu
510

Width (mm)
Chiều rộng
455

Cat. No.
Mã số
807.49.310

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Trouser Holders
Tủ quần
Chrome Wire Trouser Holder
Khung treo quần mạ Crôm

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Beech Trouser Holder
Khung treo quần gỗ sồi

Height (mm)
Chiều cao
60
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Laundry Hampers
Túi đựng đồ giặt
Steel Frame
With Removable Linen Bag

Khung thép
với túi vải có thể tháo rời

Height (mm)
Chiều cao

Depth (mm)
Chiều sâu

430

505

Width (mm)
Chiều rộng
460

Cat. No.
Mã số
805.82.120

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

6
Height (mm)
Chiều cao
220

Depth (mm)
Chiều sâu
509

Width (mm)
Chiều rộng
267

Cat. No.
Mã số
805.81.090

Side Mounted Two Tier Pull-Out
With Soft-Close Runners

• Version:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

With angled shelves for footwear
291 x 521 x 580 mm
40 kg
White epoxy coated
Shelves: Chrome wire

Khung kéo 2 tầng
có giảm chấn

• Kiểu :
Kệ tạo góc cho giày dép
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 91 x 521 x 580 mm
• Chịu tải:
40 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng
Kệ: thép mạ crôm

Fixing
Cách lắp
Right handed / Lắp phải
Left handed / Lắp trái

Cat. No.
Mã số
805.81.070
805.81.071

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Side Pull-Out Units
Khung kéo lắp bên hông tủ

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Side Pull-Out Units
Khung kéo lắp bên hông tủ
Side Mounted Three Tier Pull-Out
With Soft-Close Runners

Khung kéo 3 tầng
có giảm chấn

• Version:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

With angled shelves for footwear
291 x 521 x 772 mm
40 kg
White epoxy coated
Shelves: Chrome wire

• Kiểu :
Kệ tạo góc cho giày dép
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 291 x 521 x 772 mm
• Chịu tải:
40 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng
Kệ: thép mạ crôm

Cat. No.
Mã số
805.81.072
805.81.073

Fixing
Cách lắp
Right handed / Lắp phải
Left handed / Lắp trái
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Side Mounted Two Tier Pull-Out
With Soft-Close Runners

Khung kéo 2 tầng
có giảm chấn

• Version:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

6

With angled shelves for footwear
291 x 521 x 580 mm
40 kg
White epoxy coated
Shelves: Chrome wire

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Kiểu dáng:
Kệ tạo góc cho giày dép
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 291 x 521 x 580 mm
• Chịu tải:
40 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng
Kệ: thép mạ crôm
Fixing
Cách lắp
Right handed / Lắp phải
Left handed / Lắp trái

Cat. No.
Mã số
805.81.060
805.81.061

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Side Mounted Three Tier Pull-Out
With Soft-Close Runners

Khung kéo 3 tầng
có giảm chấn

• Version:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

With angled shelves for footwear
291 x 521 x 772 mm
40 kg
White epoxy coated
Shelves: Chrome wire

• Kiểu dáng:
Kệ tạo góc cho giày dép
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 291 x 521 x 772 mm
• Chịu tải:
40 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng
Kệ: thép mạ crôm

Fixing
Cách lắp
Right handed / Lắp phải
Left handed / Lắp trái

Cat. No.
Mã số
805.81.062
805.81.063

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Pull-Out Accessories
Phụ kiện khung kéo
Pull-Out Trouser Rack
Khung kéo có giá treo quần

• Fixing:
• Mounting:

Left or right handed
Side with single extension ball bearing slide

• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

257 x 526 x 290 mm
10 kg
White epoxy coated with chrome wire

• Lắp đặt:
trái hoặc phải
• Cách lắp:
Lắp bên hông tủ với ray bi
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 257 x 526 x 290 mm
• Chịu tải:
10 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng với thép mạ crôm
Cat. No.
Mã số
807.47.020
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Pull-Out Clothes Hanger
Khung kéo có móc treo quần áo

• Fixing:
• Mounting:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

Left or right handed
Top with single extension ball bearing slide
84 x 526 x 163 mm
5 kg
White epoxy coated with chrome wire

• Lắp đặt:
trái hoặc phải
• Cách lắp:
Lắp bên dưới kệ với ray bi
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 84 x 526 x 163 mm
• Chịu tải:
5kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng với thép mạ crôm

6

Cat. No.
Mã số
807.45.030
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Left or right handed
Side with single extension ball bearing slide
163 x 526 x 84 mm
5 kg
White epoxy coated with chrome wire

• Lắp đặt:
trái hoặc phải
• Cách lắp:
Lắp bên hông tủ với ray bi
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 163 x 526 x 84 mm
• Chịu tải:
5 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng với thép mạ crôm
Cat. No.
Mã số
807.46.030
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Pull-Out Pivoting Suit Rack
Khung kéo có giá treo áo vest xoay 180o

• Fixing:
• Mounting:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

Left or right handed
Side mounted on pivoting hinges
With single extension ball bearing slide
215 x 536 x 373 mm
20 kg
White epoxy coated with chrome wire

• Lắp đặt:
• Cách lắp:

trái hoặc phải
Lắp bên hông tủ với ray bi và bản lề xoay 90o

• Kích thước (rộng x sâu x cao): 215 x 536 x 373 mm
• Chịu tải:
20 kg
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng với thép mạ crôm
Cat. No.
Mã số
805.79.030
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Fixing:
• Mounting:
• Dimensions (W x D x H):
• Load Capacity:
• Finish:

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Pull-Out Belt Rack / Tie Rack
Khung kéo có giá treo dây lưng và giá treo cà vạt

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Pull-Out Accessories
Phụ kiện khung kéo

Pull-Out Pivoting Mirror
Khung kéo với gương xoay

6
• Fixing:
• Mounting:
• Version:
• Dimensions (W x D x H):
• Finish:

Via pivoting hinge
Side, left or right handed
With single extension ball bearing slide
135 x 536 x 949 mm
White epoxy coated with chrome wire

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Lắp đặt:
Bản lề xoay
• Cách lắp:
Lắp bên hông tủ bên trái hoặc phải
• Kiểu :
Với ray bi kéo 3/4
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 135 x 536 x 949 mm
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng với thép mạ crôm
Cat. No.
Mã số
805.79.090
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Multi Purpose Tray
Khay thân cho gương xoay

• Fixing:
• Version:
• Dimensions (W x D x H):

• Finish:

For ﬁxing to the bottom of the mirror as
shown above
With single extension ball bearing slide
164 x 508 x 48 mm
Overall mirror size ﬁtted with tray:
242 x 536 x 949 mm
White epoxy coated with chrome wire

• Lắp đặt:
Đặt vào bên dưới gương như hình
• Kiểu :
Với ray bi kéo 3/4
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 164 x 508 x 48 mm
Kích thước gương phù hợp với khay:
242 x 536 x 949 mm
• Bề mặt:
mạ epoxy trắng với thép mạ crôm
Cat. No.
Mã số
805.79.070
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Fitting Accessories
Phụ kiện kèm
Pivoting Hinge
For Pull-Out Pivoting Accessories

Bản lề trục xoay
cho khung kéo có giá xoay

• Dimensions (W x D x H):
• Material:
• Finish:

31 x 153 x 84 mm
Powder coated steel
White

• Kích thước (rộng x sâu x cao): 31 x 153 x 84 mm
• Chất liệu:
• Bề mặt:

Thép xi
Trắng

Cat. No.
Mã số
805.78.723
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

ABS Spacer
For Pull-Out Accessories

Miếng đệm ABS
cho phụ kiện khung kéo

6

• Dimensions (W x D x H):
• Material:
• Finish:
• Kích thước
(rộng x đường kính x cao):
• Chất liệu:
• Bề mặt:

13 x 120 x 84 mm
ABS plastic
White
13 x 120 x 84 mm
Nhựa ABS
Trắng
Cat. No.
Mã số
805.78.750

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Miếng đệm ABS

• Dimensions (W x D x H):
• Material:
• Finish:

32 x 142 x 84 mm
ABS plastic
White

cho phụ kiện khung kéo và bản lề trục xoay
• Kích thước (rộng x sâu x cao): 32 x 142 x 84 mm
• Chất liệu:
• Bề mặt:

Nhựa ABS
Trắng
Cat. No.
Mã số
805.78.751

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For Pull-Out Accessories and Pivot Hinge

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

ABS Spacer

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
Ironing board IRONFIX, drawer mouting
Bàn ủi đồ IRONFIX,

Ironing board IRONFIX, installation
behind doors
Bàn ủi đồ IRONFIX,
lắp sau lưng cánh cửa

Installation in cabinet
Lắp đặt

Installation
Lắp đặt

• Material:
• Finish:
• Version:

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Installation:

Fitting parts: Steel,
ironing board cover: Cotton
Fitting parts: Plastic coated white, RAL 9016,
ironing board cover: Natural white with grey stripes
Collapsible, ironing board supports
automatically extend when the drawer is opened
For screw fixing, continuous width adjustment

Supplied with
2 Cabinet rails
1 Collapsible support system with pre-mounted two-piece extending
runners and folding ironing board
1 Set of fixing material
1 Operating and installation instructions

6

• Version: Foldable, 180° turnable with positioning every 15°,
complete pre-assembled
• Material: Steel powder coated white RAL 9016
• Fit into cupboard on a shelf for optimum space savings
• Built in width: Min. 520 mm
• Inside cupboard depth: 350 mm
• Cupboard height: Min. 125 mm

• Chất liệu:
• Bề mặt:
• Kiểu:
• Lắp đặt:

Phần lắp đặt: Thép,
Bao bàn ủi: vải Cotton
Phần lắp đặt: Phủ nhựa trắng, RAL 9016,
Bao bàn ủi: Vải trắng sọc xám
Bàn ủi đồ đóng mở tự động, mở rộng ra khi mở
hộc tủ kéo
Lắp vít, tiếp tục điều chỉnh mở rộng

Cung cấp trọn bộ gồm
2 ray hộc tủ
1 bộ đóng mở với 2 ray và 1 bàn ủi xếp
1 bộ phụ kiện lắp đặt
1 hướng dẫn sử dụng và lắp đặt

• Kiểu: xếp xoay 180o với các điểm dừng mỗi 15o
• Chất liệu: thép mạ trắng RAL 9016
• Lắp vào kệ tủ để tiết kiệm không gian
• Chiều ngang lọt lòng: tối thiểu 520 mm
• Chiều sâu lọt lòng: 350 mm
• Kệ tủ cao: tối thiểu 125 mm

Finish
Kiểu hoàn thiện

Cat. No.
Mã số

Finish
Bề mặt

Cat. No.
Mã số

Aluminium
Màu nhôm

568.60.793

Grey stripes
Sọc xám

568.60.710

Colourful stripes
Sọc màu

568.60.791

Packing : 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Packing : 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Wardrobe Fittings / Phụ kiện tủ áo

thanh treo thép, bas treo bằng nhựa
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Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Bedroom Fittings / Phụ kiện phòng ngủ
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Bedroom Fittings / Phụ kiện phòng ngủ
Combi fitting for beds width of 900/1,400 mm
Phụ kiện cho giường có chiều rộng 900/1,400 mm
• Material: Steel
• Colour: Black lacquered

Bed and desk on one place
Space saving, ideal for use as guest bed in residential areas,
youth hostels, boats, caravans, hotels, hospitals, public buildings
Sản phẩm kết hợp giữa giường và bàn làm việc
Giải pháp tiết kiệm không gian, được sử dụng cho nhà ở,
ký túc xá, tàu thuyền, nhà lưu động, khách sạn, bệnh viện
và các tòa nhà công cộng...

• Installation: For sqecified furniture design
• Chất liệu: Thép
•Xử lý bề mặt/màu: Mạ đen
•Lắp đặt: Theo cấu trúc của đồ gỗ nội thất

Suppiled with
1 Fitting set complete for 1 piece of furniture, without fixint material
1 Set of installation instructions
1 CD with CAD data for furniture design
Cung cấp trọn bộ gồm:
1 bộ phụ kiện lắp cho 1 bộ bàn/giường, không kèm phụ kiện lắp đặt
1 bản hướng dẫn lắp đặt

Function

1 CD dữ liệu CAD cho thiết kế đồ gỗ

Chức năng

6

Working desk position

Translational motion of desk to lower and

Bed position

Vị trí bàn làm việc

upper position

Vị trí giường ngủ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mặt giường ngả và hạ xuống đồng thời

Mounted fitting for
one side
Phụ kiện cho 1 bên

Fitting set
Bộ phụ kiện

Work desk/bed mm
Kích thước

Width B mm
Rộng

Height H mm
Cao

Depth T mm
Sâu

Thrust force N
Lực dịch chuyển

Cat.No.
Mã số

900 x 2,000
1,400 x 2,000

1,050
1,503

Min. 1,447
Min. 1,777

650
825

1,100
1,200

271.97.300
271.97.301

Packing: 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Bedroom Fittings / Phụ kiện phòng ngủ
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Bedroom Fittings / Phụ kiện phòng ngủ

FF

6.48

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Bedroom Fittings / Phụ kiện phòng ngủ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.49

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

FF

6.50

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.51

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

FF

6.52

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.53

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

FF

6.54

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.55

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

FF

6.56

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Hệ thống nâng phiên bản nghiêng và xoay

• Khu vực áp dụng: LCD/TFT/LED treo tường
• Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen
• Lắp đặt: bắt vít cố định vào tường
•Thích hợp cho TV cỡ: 26’’ - 42’’
• VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 mm
• Tính năng: Khóa an toàn, khóa mở, chống sốc

Chịu tải

Mã số

6

• Khu vực áp dụng: LCD/TFT/LED treo tường
• Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen
• Lắp đặt: bắt vít cố định vào tường
•Thích hợp cho TV cỡ: 26’’ - 42’’
• VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 mm
• Tính năng: Khóa an toàn, khóa mở, chống sốc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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6.57

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Hệ thống nâng phiên bản nghiêng và trượt

• Khu vực áp dụng: LCD/PLASMA/LED treo tường
• Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen
• Lắp đặt: bắt vít cố định vào tường
•Thích hợp cho TV cỡ: 32’’ - 55’’
• VESA: 100-600 x 100-400
• Tính năng: Khóa an toàn, khóa mở, chống sốc

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

FF

6.58

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Khu vực áp dụng: LCD/PLASMA/LED treo tường
• Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen
• Lắp đặt: bắt vít cố định vào tường
•Thích hợp cho TV cỡ: 55’’ - 70’’
• VESA: 200-800mm x 200-600mm
• Tính năng: Khóa an toàn, khóa mở, chống sốc

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Hệ thống nâng phiên bản nghiêng, trượt và xoay

• Khu vực áp dụng: LCD/PLASMA/LED treo tường
• Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
• Bề mặt hoàn thiện: Sọc đen
• Lắp đặt: bắt vít cố định vào tường
•Thích hợp cho TV cỡ: 32’’ - 55’’
• VESA: 100-400 x 100-600
• Tính năng: Khóa an toàn, khóa mở, chống sốc

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

6

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hệ thống nâng phiên bản nghiêng và trượt gắn trần hoặc dưới kệ

• Khu vực áp dụng: LCD/PLASMA/LED gắn trần hoặc
dưới kệ
• Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
• Bề mặt hoàn thiện: Sọc đen
• Lắp đặt: bắt vít cố định vào tường
•Thích hợp cho TV cỡ: 32’’ - 55’’
• VESA: 100-400 x 100-600
• Tính năng: Khóa an toàn, khóa mở, chống sốc

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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6.59

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Hệ thống nâng cho TV Plasma cỡ nhỏ

6

•
•
•
•
•

•
•

• Khu vực áp dụng: để trong ngăn tủ, có thể nâng/hạ TV
màn tình phẳng tối đa 30’’
• Chất liệu: Thép
• Bề mặt hoàn thiện: Màu bạc RAL 9006
• Phương thức lắp đặt: thích hợp chuẩn VESA 50 x 50, 75 x 75,
100 x 100, 200 x 100
• Chiều cao kỹ thuật: 645 mm (đóng) đến 1,105 mm (mở)
• Độ dày: 460 mm
• Tốc độ: 25 mm/giây
• Chiều sâu lắp đặt: 70 mm
• Cung cấp trọn bộ bao gồm: điều khiển từ xa có tần số vô tuyến

Mã số

Chịu tải

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

FF

6.60

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

•

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

•

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Hệ thống nâng cho TV 42’’

• Khu vực áp dụng: để trong ngăn tủ, có thể nâng/hạ TV
màn tình phẳng
• Chất liệu: Thép
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen
• Phương thức lắp đặt: thích hợp chuẩn VESA 400 x 100,
400 x 400, 600 x 200, 600 x 400
• Chiều cao kỹ thuật: 715 mm (đóng) đến 1,465 mm (mở)
• Độ dày: 750 mm
• Chịu tải: 100 kg
• Tốc độ: 28 mm/giây

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hệ thống nâng cho TV 55’’

• Khu vực áp dụng: để trong ngăn tủ, có thể nâng/hạ TV
màn tình phẳng
• Chất liệu: Thép
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen
• Phương thức lắp đặt: thích hợp chuẩn VESA 600 x 400,
600 x 200, 600 x 100, 400 x 400, 400 x 200, 400 x 100,
300 x 300, 200 x 200, 200 x 100
• Chiều cao tối thiểu/tối đa (không tính nắp): 750/1750 mm
• Chiều sâu lắp đặt: 70 mm
• Độ dày: 1,000 mm

Chịu tải

Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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6.61

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Hệ thống nâng phiên bản xoay, có chân rời

Mã số

Chịu tải

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

FF

6.62

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Khu vực áp dụng: có thể đặt bất kỳ nơi nào
• Chất liệu: Thép
• Bề mặt hoàn thiện: Màu đen / bạc
• Phương thức lắp đặt: thích hợp dưới chuẩn VESA 600 x 400,
600 x 200, 600 x 100, 400 x 400, 400 x 200, 400 x 100,
300 x 300, 200 x 200, 200 x 100
• Độ dày: 1,000 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.63

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

FF

6.64

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.65

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
TV and Hi-Fi Fittings/Phụ kiện TV và Hi-Fi
Phụ kiện cho hệ thống nâng sử dụng điện

FF

6.66

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Revolving Fittings-Lift Systems/Mâm xoay -Hệ thống nâng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Revolving Fittings-Lift Systems/Mâm xoay -Hệ thống nâng

FF

6.68

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Revolving Fittings-Lift Systems/Mâm xoay -Hệ thống nâng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Ladders/Thang

FF

6.70

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Ladders/Thang

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Ladders/Thang

FF

6.72

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Ladders/Thang

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Ladders/Thang

FF

6.74

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

Home Improvement Fittings
Những phụ kiện tiện ích cho gia đình
Ladders/Thang

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

6.75

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Contents / Mục lục

7

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Contents / Mục lục
“Customer’s satisfaction is our first priority”.

“Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”

FF

7.2

New products and systems: www.hafele.com

Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Contents / Nội dung

7

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Contents / Nội dung
Roller Runner
Ray baùnh xe
Single extension
Môû 3/4 hoäc ngaên keùo tuû ............................................. 7.6
Blum Standard Single Extension
Ray tieâu chuaån Blum môû 3/4 hoäc ngaên keùo tuû ............ 7.7

Ball Bearing Runners
Ray bi
Soft and Self close mechanism
Cô caáu ñoùng giaûm chaán ................................................ 7.8
Full extension
Môû toaøn phaàn ngaên keùo tuû, taûi troïng 45 kg ................ 7.10
Full extention
Môû toaøn phaàn ngaên keùo tuû , taûi troïng 227 kg ..............7.15
Single extension
Môû 3/4 hoäc ngaên keùo tuûû...............................................7.16
Two ways travel Runner
Ray môû hai chieàu ........................................................ 7.17

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Concealed Runners
Ray aâm
Single extention
Môû 3/4 hoäc ngaên keùo tuû ............................................. 7.18
Full extension
Môû toaøn phaàn ngaên keùo tuû ........................................ 7.19

Accessories
Phuï kieän
Accessories
Phuï kieän
................................................................ 7.20

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

7.3

7

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Information / Thông tin
Hašfele Functionality: The highest standards in design and function
Tieâu chuaån toát nhaát trong moïi thieát keá vaø öùng duïng
Hašfele offers you a versatile drawer runner range, allowing you to configure drawers according to the individual needs.
This standard of quality you have come to expect from Hašfele, can once again be found within our new and innovative extensive range
of drawer runner applications and requirements.
Hašfele coù theå ñem ñeán cho baïn nhöõng loaïi ray tröôït ña naêng, cho pheùp baïn söû duïng chuùng theo töøng nhu caàu rieâng bieät.
Nhöõng tieâu chuaån maø baïn ñaõ kyø voïng ôû Hašfele coù theå moät laàn nöõa ñöôïc tìm thaáy trong nhöõng loaïi ray hoäc tuû môùi cuûa chuùng toâi.

Roller Runner
Single extension, load bearing capacity
up to 25 kg
Ray baùnh xe keùo 3/4 hoäc tuû,
taûi troïng 25 kg

7
Roller Runner
Single extension, load bearing capacity
up to 20 kg
Ray baùnh xe keùo 3/4 hoäc tuû,
taûi troïng 20 kg

Blum Standard Runner,
load bearing capacity up to 25 kg
Ray hoäc tuû Blum, taûi troïng 25 kg

FF

Single extension, load bearing
capacity up to 10 kg

Single extension
load bearing capacity up to 12 kg

Full extension
load bearing capacity up to 30 kg

Full extension
load bearing capacity
up to 45 kg

Ray bi 2 taàng keùo 3/4 hoäc tuû
taûi troïng 10 kg

Ray bi 2 taàng keùo 3/4 hoäc tuû
taûi troïng 12 kg

Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn
taûi troïng 30 kg

Ray bi 3 taàng, môû toaøn phaàn
taûi troïng 45 kg

7.4
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Information / Thông tin
Cabinet drilling jig
Phuï kieän cho loã khoan

Tandem Tip-on for
Blum Tandem drawer runners

Blum Tandem 560 H and 566 H, full extensionload bearing capacity up to 50 kg

Boä phaän Tip-on daønh cho
ngaên keùo loaïi nhaán Blum Tandem

Ray aâm Blum Tandem 560H vaø 566 H
Môû toaøn phaànTaûi troïng toái ña 50kg

Blum Tandem 550 H single extension
load bearing capacity up to 30 kg
Ray aâm Blum Tandem 550H, môû 3/4
Taûi troïng toái ña 30kg

7
Two way travel runner
load bearing capacity up to 25 kg
Keùo hai chieàu, taûi troïng 25 kg

Ball Bearing Runner - Single extension
load bearing capacity up to 25 kg
Ray bi môû 3/4 hoäc ngaên keùo tuûû, taûi troïng 25 k

Full extension
load bearing capacity up to 45 kg

Soft and self closing mechanism
load bearing capacity up to 50 kg

Full extension
load bearing capacity up to 160 kg

Full extension
load bearing capacity up to 227 kg

Keùo toaøn phaàn, taûi troïng 45 kg

Cô caáu ñoùng giaûm chaán
taûi troïng 50 kg

Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn
taûi troïng 160 kg

Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn, taûi troïng 227 kg

New products and systems: www.hafele.com
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Roller Runner / Ray bánh xe
Single extension, load bearing capacity up to 25 kg
Ray hoäc tuû môû 3/4, taûi troïng 25 kg
Material: Steel
Guided by: 4 friction bearing mounted nylon rollers
Thickness: 1.2 mm
Type of closing: Self closing•
Fitting to side panel: Screw fixing•
Fitting to drawer: Screw fixing surface mounted
Chaát kieäu: theùp
Tröôït baèng 4 baùnh xe boïc nhöïa
Ñoä daøy theùp: 1.2 mm
Quy caùch ñoùng: ñoùng töï ñoäng
Baét vaøo thaønh tuû: baèng vít
Baét vaøo hoäc keùo: baèng vít

Nominal length L
Chieàu daøi L

Black,
RAL 9017
Maøu ñen

Brown
Maøu naâu

Cream
Maøu kem

White,
RAL 9010
Maøu traéng

250 mm
300 mm
350mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

–
423.37.300
423.37.350
423.37.400
423.37.450
423.37.500
423.37.550
423.37.600

423.37.125
423.37.130
423.37.135
423.37.140
423.37.145
423.37.150
423.37.155
–

423.37.425
423.37.430
423.37.435
423.37.440
423.37.445
423.37.450
423.37.455
423.37.460

423.37.725
423.37.730
423.37.735
423.37.740
423.37.745
423.37.750
423.37.755
423.37.760

Packing: 1 or 20 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caëp.

7

Chaát kieäu: theùp
Tröôït baèng 4 baùnh xe boïc nhöïa
Ñoä daøy theùp: 1.0 mm
Quy caùch ñoùng: ñoùng töï ñoäng
Baét vaøo thaønh tuû: baèng vít
Baét vaøo hoäc keùo: baèng vít
Load Capacity 20 kg/pair - Chòu Taûi 20 kg/caëp
Length
Chieàu daøi

White
Traéng

300 mm

423.31.730

350 mm

423.31.735

400 mm

423.31.740

450 mm

423.31.745

500 mm

423.31.750

Packing: 1 or 25 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 25 caëp
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Material: Steel
Guided by: 4 friction bearing mounted nylon rollers
Thickness: 1.0 mm
Type of closing: Self closing•
Fitting to side panel: Screw fixing•
Fitting to drawer: Screw fixing surface mounted

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Single extension, load bearing capacity up to 20 kg
Ray hoäc tuû môû 3/4, taûi troïng 20 kg

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Roller Runner / Ray bánh xe
Blum Standard Runner Single Extension, load bearing capacity up to 25 kg
Ray tieâu chuaån Blum môû 3/4 , taûi troïng 25 kg
Cabinet and drawer profile left/right
 BLUMATIC self closing feature
 Epoxy coated, cream (RAL 9001)
 Lock-out stop
 One-side guided runner system
Ray bi tieâu chuaån:
 Heä thoáng töï ñoùng Blumatic
 Bi nhöïa baèng theùp phuû Epoxy
 Heä thoáng khoùa giuùp giöõ maët tröôùc hoäe keùo saùt
vaøo thaønh tuû
 Ñöôøng daãn ôû moät beân ray giuùp ray tröôït eâm aùi

Nominal length NL
Chieàu daøi

Cat. No
Maõ soá

300 mm

421.72.323

350 mm

421.72.378

400 mm

421.72.421

450 mm

421.72.476

500 mm

421.72.529

Nominal length NL (mm)
Chieàu daøi
300, 350

7

400
450
500

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Min. internal cabinet depth = nominal length NL + 3 mm
Chieàu saâu ngaên keùo baèng chieàu daøi ray tröôït + 3mm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

7.7

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Soft and self closing mechanism, load bearing capacity up to 50 kg
Cơ cấu đóng giảm chấn, tải trọng 50 kg

Tested to 100,000 cycles and therefore exceeding
DIN EN 15338, level 3
100,000 chu kì đạt chuẩn
DIN EN 15338, cấp 3

• Area of application: Roller runners, ball bearing runners without
retainer rentention, groove mounted runners
• Material: Plastic
• Finish: Light grey and black
• Load bearing capacity: 25 kg with one-sided installation,
50 kg with two-sided installation
• Installation: On one or both sides, soft and self closing mechanism
for screw fixing to cabinet side panel, follower for screw fixing to
drawer side
• Version: Can be retrofitted
Installation for roller and ball bearing runners

• Lắp đặt: Ray đơn, ray bi, ray lắp rãnh

Lắp cho ray đơn và ray bi

• Chất liệu: Nhựa
• Xử lý bề mặt: Xám nhạt và đen
• Tải trọng: 25 kg nếu lắp một bên và 50 kg nếu lắp hai bên
• Lắp đặt: Cho một hoặc hai bên, lắp cơ cấu bằng vít trực tiếp
vào vách tủ
• Phiên bản: Có thể kết hợp

7

Supllied with
1 Soft and self closing mechanism
1 Follower
1 Set of installation instructions

with self closing mechanism: Y = 23 mm
Khoảng hở S = 12 - 15 mm
Không có cơ cấu: Y =21 mm

Cung cấp với
1 cơ cấu giảm chấn
1 bas chặn
1 hướng dẫn lắp đặt
Cat. No.

Có cơ cấu: Y = 23mm
Soft and self closing mechanism
Installation for groove mounted runners
Lắp cho ray lắp rãnh

432.13.503

Cơ cấu đóng giảm chấn
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Order reference
The installation on one side or both sides is determined by the
installation situation (width, depth, running properties of the
runners).
Thông tin đặt hàng
Lắp một hoặc hai bên tùy thuộc vào thực tế lắp đặt

Gap width S = 3 – 6 mm
Khoảng hở S = 3 - 6 mm
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without self closing mechanism : Y = 21 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Gap width S = 12 – 15 mm

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Single extension, load bearing capacity up to 10 kg
Ray bi 2 taàng keùo 3/4 ngaên keùo tuû, taûi troïng 10 kg

Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Guided by: 2 Ball cages•
Thickness: 1.0 mm•
Fitting to side panel: Screw fixing•
Fitting to drawer: Screw fixing, fitting in grooves
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Tröôït baèng 2 haøng bi
Ñoä daøy theùp: 1 mm
Baét vaøo thaønh tuû: baèng vít
Baét vaøo hoäc keùo: baèng vít, ngay ñöôøng raõnh hoäc
Carcase rail L
Chieàu daøi ray L

Extension loss AV
Chieàu daøi maát AV

Cat. No.
Maõ soá

246 mm
310 mm

71 mm
74 mm

423.35.924
423.35.931

Packing: 1 or 50 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.

Single extension, load bearing capacity up to 12 kg
Ray bi 2 taàng keùo 3/4 ngaên keùo tuû, taûi troïng 12 kg

7

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Guided by: 2 Ball cages•
Drawer width: Max. internal carcase width -20 mm•
Installation: Screw fixing to side panel
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Tröôït baèng 2 haøng bi
Chieàu roäng hoäc keùo baèng chieàu roäng hoäc tuû -20 mm
Laép ñaët: baét vít vaøo thaønh tuû

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Secure guide rail in drawer groove
using an M4 threaded screw.
Söû duïng vít xoaén M4 ñeå baûo ñaûm
ray ñònh vò trong raõnh hoäc keùo

Carcase rail L
Chieàu daøi ray L

Extension loss AV
Chieàu daøi maát AV

Cat. No.
Maõ soá

300 mm
350 mm

82 mm

432.36.930
432.36.935
432.36.940
432.36.945
432.36.950
432.36.955

400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
Packing: 1 or 10 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caëp.

Drilling dimensions
Kích thöôùc khoan

New products and systems: www.hafele.com
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Full extension, load bearing capacity up to 45 kg
Môû toaøn phaàn, taûi troïng 45 kg
Function chart
Khả năng

Bracket fitted to rear panel
Bas lắp mặt sau tủ

! Close

!

" Open

"

§ Neutral zon

§

Note
When used in combination with inset fronts, the runners must be
set back further into the cabinet by 3.2 mm + front thickness.
The drawer width should not exceed the installation length.
Drawer opens and close always 100% meaning that the goods
are presented in the best way, no power supply required
Hộc tủ đóng mở 100% mà không cần lực

Chú ý
Khi kết hợp với tủ lọt lòng, ray phải được lắp thục vào trong 1

Drilling pattern
Quy cách khoan

Installation
length L mm
Quy cách
lắp đặt L

Min. dim. A
mm
Kích thước
tối thiểu A

Dim. B
mm
Kích
thước
B

Extension
length AL
mm
Khoản mở
rộng AL

Cat. No.
Mã số

300
350
400
450
500
550
600
650
700

254

198

305

249

356

300

305
356
406
457
508
559
610
660
711

432.41.931
432.41.936
432.41.941
432.41.946
432.41.951
432.41.956
432.41.961
432.41.966
432.41.971

Packing: 1 pair
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cặp

Cabinet front edge
Cạnh trước của thành tủ
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khoảng 3.2 mm cộng với độ dày mặt tủ
Chiều rộng hộc tủ không được vượt quá chiều dài hộc tủ

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Lắp đặt

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
• Area of application: For luggage racks in hotels, for displaying
goods

• Lắp đặt: Cho kệ để hành lý của khách sạn
• Chất liệu: Ray và bas mạ kẽm, cơ cấu màu đen

• Material: Steel runners and brackets, plastic spring mechanism

• Bi: Hàng bi

• Finish/Colour: Runners and brackets galvanized,

• Phiên bản: Cơ cấu lò xo bên dưới hộc tủ giúp đóng mở

spring mechanism black lacquered
• Bearing: Ball cages

nhẹ nhàng. Có một khoản trung tâm để đóng mở tự
động.Nếu hộc tủ được kéo ra khỏi khoản này, cơ cấu sẽ

• Version: The spring mechanism beneath the drawer assists
opening and closing, there is a neutral zone at the half-way
point, if the drawer is opened/closed beyond this zone, it is
automatically opened/closed the rest of the way (100 %) by the
spring mechanism, the spring mechanism also holds the drawer

tự động kéo và đẩy hộc tủ vào hoặc ra hoàn toàn, không
cần dùng lực
• Điều chỉnh chiều cao: + 16 mm ở mặt trước
°
• Nhiệt độ: +10 đến +40 C

out and in respectively in the open and closed positions, no power

• Chiều rộng hộc tủ tối đa: Lọt lòng tủ -25.4 mm

supply is required, the drawer can be inserted/removed quickly

• Lắp đặt: Ray lắp vào hộc tủ, bas đỡ lắp dưới hộc tủ

using a release lever

• Lắp đặt cho cơ cấu: Bas bắt vào ray, bas đỡ lắp vào

• Height adjustment: ±1.6 mm for adjusting drawer front

vách sau hộc tủ và cơ cấu lò xo lắp vào 2 bas

°

• Temperature: +10 to +40 C
• Max. drawer width: Internal cabinet width – 25.4 mm
• Installation: Runners: At drawer side, mounting brackets can be
used for base mounted installation
• Installation spring mechanism: Brackets are pre-mounted on
runners - screw brackets to drawer rear panel and clip spring into
both brackets

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Full extension, load bearing capacity up to 45 kg
Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn, taûi troïng 45 kg
Material: Steel•
Finish: Galvanized or black galvanized•
Guided by: 2 Ball cages•
Version: Can be disengaged using release lever, with stay closed
feature for holding in closed position•
O
Temperature range: -20 to +80 C•
Fitting to side panel: Screwing into 32 mm series drilled holes•
Fitting to drawer: Screw fixing, lateral installation
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm maøu traéng hoaëc ñen
Tröôït baèng 2 haøng bi
Phieân baûn: coù theå thaùo ra nhôø coù choát khoùa coù baùs giöõ ôû vò trí ñoùng
Nhieät ñoä baûo quaûn: -20 to +800C•
Baét vaøo thanh tuû: baèng vít theo quy taéc loã khoan 32 mm•
Baét vaøo hoäc keùo: baèng vít vaøo beân thaønh hoäc keùo

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

45.7

Load Capacity 45 kg/pair - Chòu Taûi 45 kg/boä
Height - Cao: 45 mm, Side Mounted - Laép ñaët 2 beân thaønh tuû

12.7

7

Disengaging
Caùch thaùo ray

Installation length L Extension length AL
Chieàu daøi laép ñaët
Chieàu daøi nôùi roäng

Galvanized Black Zinc
Maï keõm
Maï keõm ñen

250 mm
300 mm
350mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

422.82.925
422.82.930
422.82.935
422.82.940
422.82.945
422.82.950
422.82.955
422.82.960

250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

422.82.326
422.82.331
422.82.336
422.82.341
422.82.346
422.82.351
422.82.356
422.82.361

Packing: 1 or 20 pairs .
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caëp.

Load bearing capacity
Load bearing capacity refer to rail length 450 mm and
extension width 450 mm.

AL

L

Front edge of carcase
Caïnh tröôùc hoäc tuû
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Drilling dimension
Kích thöôùc khoan

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Disengage by operating the release
lever in the drawer rail.
Thaùo ray ra baèng caùch gaït choát khoùa
beân trong ray

Taûi troïng
Taûi troïng coù lieân quan ñeán chieàu daøi ray 450 mm vaø
chieàu daøi nôùi roäng 450 mm

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Full extension, load bearing capacity up to 45 kg
Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn, taûi troïng 45 kg

Material: Steel•
Finish: Special galvanized treatment•
Guided by: 2 Ball cages•
Features: Can be disengaged using release lever, hold-in device
inclosed position, corrosion resistant, resistance 8 times highercompared with standard galvanized treatment•
Height adjustment: ±1.6 mm•
Temperature: -20 to +80oC•
Drawer width: Max. internal carcase width -25.4 mm

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï ñaëc bieät choáng ræ seùt
Tröôït baèng 2 haøng bi
Ñaëc bieät: coù theå thaùo ra nhôø coù choát khoùa, baùs giöõ ôû vò trí ñoùng,
choáng ræ seùt gaáp 8 laàn so vôùi maï keõm thoâng thöôøng
Ñieàu chænh ñoä cao: ±1.6 mm•
Nhieät ñoä: -20 to +80oC•
Chieàu roäng hoäc keùo baèng chieàu roäng loït loøng tuû -25.4 mm
Installation length L
Chieàu daøi laép ñaët L

Extension length AL
Chieàu daøi nôùi roäng AL

Cat. No.
Maõ soá

250 mm
300 mm
350mm
400 mm
450 mm
500 mm

243 mm
305 mm
356 mm
406 mm
457 mm
508 mm

422.41.825
422.41.830
422.41.835
422.41.840
422.41.845
422.41.850

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pair.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.

Drilling dimension
Kích thöôùc khoan
Front edge of carcase
Caïnh tröôùc hoäc tuû

New products and systems: www.hafele.com
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Full extension, load bearing capacity up to 160 kg
Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn, taûi troïng 160 kg
Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Guided by: 2 Ball cages•
Version: With stay closed feature for holding in closed position•
Temperature range: -20 to +80oC•
Fitting to side panel: Screwing in 32 mm series drilled holes•
Fitting to drawer: Screw fixing, lateral or horizontal installation•
Supplied with: Installation instructions
Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Tröôït baèng 2 haøng bi
Phieân baûn:
o
Nhieät ñoä: -20 to +80 C•
Baét thanh vaøo tuû: baét vít theo qui taéc loã khoan 32 mm
Baét vaøo hoäc keùo: baèng vít, laép beân caïnh hoaëc naèm ngang

Installation length L
Chieàu daøi laép ñaët L
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
790 mm
900 mm
1,000 mm
1,100 mm

7

Load bearing capacity Cat. No.
Extension length AL
Chieàu daøi nôùi roäng AL Chòu taûi
Maõ soá
323.5 mm
373.5 mm
423.5 mm
473.5 mm
523.5 mm
573.5 mm
623.5 mm
723.5 mm
803.5 mm
923.5 mm
1,023.5 mm
1,123.5 mm

120 kg
130 kg
140 kg
150 kg
160 kg
150 kg
130 kg
110 kg
100 kg
80 kg
70 kg
60 kg

422.22.300
422.22.355
422.22.408
422.22.453
422.22.506
422.22.551
422.22.604
422.22.702
422.22.800
422.22.900
422.22.910
422.22.911

Packing: 1 pair.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.

Front edge of carcase
Caïnh tröôùc hoäc tuû

FF

7.14

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Drilling dimension
Kích thöôùc khoan

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Full extension, load bearing capacity up to 227 kg
Ray bi 3 taàng môû toaøn phaàn, taûi troïng 227 kg
Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Guided by: 4 Ball cages•
Temperature: -20 to +80oC•
Drawer width: Max. internal carcase width -38.2 mm•
Installation: Screw fixing, can be used for side or bottom mounted•
Not situable for working stages with access persons.
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Tröôït baèng 2 haøng bi
Chieàu roäng hoäc keùo baèng chieàu roäng loït loøng tuû - 38.2 mm
o
Nhieät ñoä: -20 ñeán +80 C
Caùch laép ñaët: baét vít vöøa vaën, coù theå söû duïng maët hoaëc ñaùy khung•

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Installation length L
Chieàu daøi laép ñaët L

Side mounted
Maët khung

305 mm
407 mm
508 mm
610 mm
711 mm
813 mm
914 mm
1,016 mm
1,219 mm
1,524 mm

Load bearing capacity Cat. No.
Extension length AL
Chieàu daøi nôùi roäng AL Chòu taûi
Maõ soá
305 mm
407 mm
508 mm
610 mm
711 mm
813 mm
914 mm
1,016 mm
1,219 mm
1,524 mm

227 kg
227 kg
227 kg
227 kg
227 kg
218 kg
209 kg
200 kg
182 kg
154 kg

422.10.830
422.10.840
422.10.850
422.10.860
422.10.870
422.10.880
422.10.890
422.10.894
422.10.896
422.10.898

Packing: 1 pair.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.

7

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bottom mounted
Ñaùy khung

Mounting possibilities with mounting bracket
Vôùi khung moùc

Order reference
Please order mounting braket seperately.
Yeâu caàu
Vui loøng yeâu caàu baùs ñôõ rieâng bieät

Drawers
Hoäc keùo

Platforms
Neàn

Shelves
Ñoùng ngaên

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Single extension, load bearing capacity up to 25 kg
Ray bi cho baøn phím maùy tính môû 3/4 hoäc ngaên keùo, taûi troïng 25 kg

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Area of application: For shelves and keyboards•
Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Guided by: 2 Ball cages•
Version: With stay closed feature and locking at both sides•
Fitting to table top: Screw fixing•
Fitting to shelf: Screw fixing beneath the shelf•
Mounting bracket: Height adjustment by 7 drillings (54 – 99 mm)
Can be mounted inwards or outwards
Nôi laép ñaët: cho keä & baøn phím maùy tính
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
tröôït baèng 2 haøng bi
Phieân baûn: coù tay & baùs khoùa caû 2 beân
Baét vaøo maët baøn: baèng vít
Baét vaøo keä: baèng vít beân döôùi keä
Baùs baét ray: ñieàu chænh ñoä cao khoaûng 54-99 mm nhôø coù 7 loã khoan saün

Installation length L Extension length AL Extension loss AV Cat. No.
Chieàu daøi laép ñaët L Chieàu daøi nôùi roäng AL Chieàu daøi maát AV Maõ soá
350 mm

270 mm

88 mm

420.34.935

Packing: 1 or 10 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caëp.

Installation
Höôùng daãn laép ñaët

Phieân baûn: coù tay giöõ ñònh vò
Nôi laép ñaët: cho keä & baøn phím maùy tính
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Baét vaøo maët baøn: baèng vít
Baét vaøo keä: baèng vít beân döôùi keä
Baùs baét ray: chuaån

Installation length L Extension length AL Extension loss AV Cat. No.
Chieàu daøi laép ñaët L Chieàu daøi nôùi roäng AL Chieàu daøi AV
Maõ soá
410 mm

295 mm

115 mm

420.34.941

Packing: 1 or 10 pairs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caëp.
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Area of application: For shelves and keyboards
Material: Steel•
Finish: Galvanized•
Version: With stay closed feature for holding in closed position•
Fitting to table top: Screw fixing beneath table top•
Fitting to shelf: Screw fixing beneath shelf•
Mounting bracket: Fixed

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Ball Bearing Runner / Ray bi
Two way travel runner, load bearing capacity up to 25 kg
Ray môû hai chieàu, taûi troïng leân ñeán 25 kg
• Area of application: For two-sided access to drawers in furniture
and bars, for overlay fronts
• Material: Steel drawer sides, cabinet rails and front connection
brackets, plastic covers and soft-closing mechanism
• Finish/Colour: Cabinet rails and front connection brackets
galvanized, drawer sides and covers silver coloured, soft-closing
mechanism light grey
• Version: With integrated soft close
• Max. drawer width: Internal cabinet width – 77 (see table) mm

Suppleid including side panel and soft close

• Lắp đặt: Hộc tủ mở hai chiều cho đồ nội thất, quầy bar, cho
cửa lắp trùm
• Chất liệu: Vách ray, hộc tủ, bas nối bằng thép, nắp đậy bằng

Kéo 2 chiều toàn phần
Cung cấp trọn bộ gồm thành hộc và cơ cấu giảm chấn

nhựa, có giảm chấn
• Xử lý bề mặt: Hộc tủ và bas nối mạ kẽm, vách tủ và nắp đậy

Full extension with 2 way travel

màu bạc, giảm chấn màu xám
Installation
Lắp đặt

• Phiên bản: Có tích hợp giảm chấn
• Chiều rộng tối đa hộc tủ: Lọt lòng tủ -77mm

Installation length L
mm

Dim. Y
mm

Chiều dài L

Chiều

400–479
480–559
560–639
640–719
720–800

101
190
270
350
430

For internal
Cat. No.
cabinet width LB mm Mã số
Chiều rộng lọt lòng tủ

thước Y
450–600
450–680
450–760
450–840
450–920

432.19.940
432.19.948
432.19.956
432.19.964
432.19.972

Packing: 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation dimensions
Kỹ thuật lắp đặt
LB = Internal cabinet width

Drawer base size calculation:

LH = Internal installation height

Drawer base width SB = LB – 77 mm

(111–240 mm)
L = Installation length

Drawer base length ST = L + (2 x C) – 2 mm
Drawer height SH = LH – 23 mm

C = Buffer height (0.5–3 mm)
Công thức tính kích thước hộc tủ:
LB = chiều rộng lọt lòng tủ
LH = chiều cao lắp đặt
(111-240 mm)
L = chiều dài lắp đặt

Đáy hộc tủ SB = LB - 77 mm
Chiều dài hộc tủ ST = L + (2 x C) - 2 mm
Chiều cao hộc tủ SH = LH - 23 mm

C = khoản hở (0.5-3 mm)

Drawer front size calculation

Drilling dimensions

Front width FB = LB = (2 x SA)

BH = UA + 50 mm

Front height FH = LH + OA + UA

Z = SA + 25 mm

Front thickness = FD
Drilling dimensions for cabinet

Công thức tính mặt hộc tủ:

X = (L - Y - 192 mm)/2

Chiều rộng FB = LB = (2 x SA)
Chiều cao FH = LH + OA + UA

Quy cách khoan cho tủ
X = (L - Y - 192 mm)/2

Quy cách khoan
BH = UA + 50 mm
Z = SA + 25 mm

Độ dày = FD

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Concealed runner / Ray âm
Blum Tandem 550 H, single extension
Ray aâm Blum Tandem 550H, môû 3/4
Load bearing capacity up to 30 kg
Taûi troïng toái ña 30kg

• Material:
• Finish:
• Guided by:

Steel
Roller bearing, power transmission via
two running gears
With and without integrated Blumotion

• Version:
•
•
•
•
•
•

Tolerance specification: Width ±1.5 mm, depth ±2 mm
Adjusting facility:
locking device
Type of closing:
max. drawer width:
Internal cabinet width – 10 mm
Installation:
At drawer, base mounted
Version without Blumotion, su
mechanism

Installation
Laép ñaët

Khoaûng caùch maët tuû tröôùc

Chieàu daøi

Drawer
Extension loss AV mm
length SL mm Chieàu daøi bò maát
Chieàu daøi
hoäc tuû

Without
integrated
Blumotion
Khoâng coù
giaûm chaán
Blumoton

270

260

54

423.53.275

300

290

54

423.53.300

300

290

54

423.53.730

350

340

54

423.53.355

350

340

54

423.53.735

400

390

74

423.53.408

400

390

74

423.53.740

450

440

74

423.53.453

450

440

74

423.53.745

500
550

490
540

96
96

423.53.506
423.53.551

500
550

490
540

96
96

423.53.750
423.53.755

600

590

139

423.53.604

600

590

139

-

Nominal
length L
mm

7

Chieàu daøi

Drawer
Extension loss AV mm
length SL mm Chieàu daøi bò maát
Chieàu daøi
hoäc tuû

With
integrated
Blumotion
Coù
giaûm chaán
Blumoton

270

260

423.53.727

Nominal
length L
mm

Packing: 1 Pair
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp

Packing: 1 Pair
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp

Order separetely
Ñaët haøng rieâng
Locking device
Baùt khoùa

Drilling pattern
Quy caùch khoan
Meùp tröôùc cuûa tuû

Right/Phaûi

423.53.080

Left/Traùi

423.53.090

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

54

Note
Min. installation length
with front drawers + 3 mm,
with internal drawers + 21 mm
Löu yù:
Chieàu daøi laép ñaët toái thieåu:
Cho hoäc tuû truøm + 3 mm
Cho hoäc tuû loït + 21 mm

7

Runner
Ray
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Locking device
Baùt khoùa

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Theùp
Maï keõm
Baùnh xe, truyeàn ñoäng baèng
baùnh xe
Phieân baûn:
Coù vaø khoâng coù cô caáu giaûm
chaán Blumotion
Dung sai:
± 1,5 mm, ± 2 mm chieàu saâu
Ñieàu chænh chieàu cao:
+ 3 mm baèng baùt khoùa
Quy caùch ñoùng:
cô caáu töï ñoùng Blumotion
Chieàu roäng toái ña hoäc tuû: Chieàu roäng loït loøng tuû - 10mm
Laép ñaët:
Laép vaøo beân döôùi hoäc tuû
Phieân baûn khoâng coù giaûm chaán Blumotion, thích hôïp vôùi cô caáu
môû roäng Tip-on

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu:
Xöû lyù beà maët:
Boä phaän tröôït:

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Concealed runner / Ray âm
Blum Tandem 560 H and 566 H, full extension
Ray aâm Blum Tandem 560H vaø 566 H, môû toaøn phaàn
Drawer RunnersDrawer RunnersConcealed runners – gentle closingPrices · Availability · OrderingPlanning and Construction

Load bearing capacity up to 50 kg
Taûi troïng toái ña 50kg

• Material:
• Finish:
• Guided by:
• Tolerance specification:
• Adjusting facility:

Steel
running gear
Width ±1.5 mm, depth ±2 mm
adjust tilting angle of front panel at
drawer rail

•
•
•
•

Chaát lieäu:
Xöû lyù beà maët:
Boä phaän tröôït:
Phieân baûn:

Theùp
Maï keõm
Baùnh xe
Coù vaø khoâng coù cô caáu giaûm
chaán Blumotion
Dung sai:
± 1,5 mm chieàu roäng, ± 2 mm chieàu saâu
Ñieàu chænh chieàu cao:
+ 3 mm taïi choã noái, ñieàu chænh ñoä
nghieâng cho maët tröôùc treân thanh ray
Quy caùch ñoùng:
cô caáu töï ñoùng (Blumatic)
Chieàu roäng toái ña hoäc tuû: Chieàu roäng loït loøng tuû - 10mm
Laép ñaët:
Laép vaøo beân döôùi hoäc tuû
Phieân baûn khoâng coù giaûm chaán Blumotion, taûi troïng 30 kg thích
hôïp vôùi cô caáu môû roäng Tip-on

Installation
Laép ñaët

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nominal length Lmm Drawer length SLmm
Chieàu daøi hoäc tuû
Chieàu daøi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Type of closing:
max. drawer width:
Internal cabinet width – 10 mm
Installation:
At drawer, base mounted
Version without Blumotion and load bearing capacity 30 kg,

Tandem 560 H, load bearing capacity 30 kg
Tandem 560H, taûi troïng 30 kg
300
290
350
340
400
390
450
440
500
490
550
540
Tandem 566 H, load bearing capacity 50 kg
Tandem 566H, taûi troïng 50 kg
450
440
500
490
550
540
600
590

Without integrated
Blumotion
Khoâng coù
giaûm chaán
Blumoton

423.54.307
423.54.352
423.54.405
423.54.450
423.54.503
423.54.558

423.59.945
423.59.950
423.59.955
423.59.960

Nominal length Lmm
Chieàu daøi

Drawer length SLmm
Chieàu daøi hoäc tuû

Tandem 560 H, load bearing capacity 30 kg
Tandem 560H, taûi troïng 30 kg
300
290
350
340
400
390
450
440
500
490
550
540
Tandem 566 H, load bearing capacity 50 kg
Tandem 566H, taûi troïng 50 kg
450
440
500
490
550
540
600
590

With integrated
Blumotion
Coù
giaûm chaán
Blumoton

7
423.54.730
423.54.735
423.54.740
423.54.745
423.54.750
423.54.755

423.59.745
423.59.750
423.59.755
423.59.760

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Drilling pattern
Quy caùch khoan

Order separetely
Ñaët haøng rieâng

Meùp tröôùc cuûa tuû

Locking device
Baùt khoùa
Right/Phaûi

423.53.080

Left/Traùi

423.53.090

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Note
min. installation length with front
drawers + 3 mm, with internal
drawers + 21 mm
Löu yù:
Chieàu daøi laép ñaët toái thieåu:
Cho hoäc tuû truøm + 3 mm
Cho hoäc tuû loït + 21 mm

7

Runner

Locking Device

Ray

Baùt khoùa

Adjusting facility
Front panel tilting angle
Ñieàu chænh ñoä nghieâng
maët tröôùc hoäc tuû

New products and systems: www.hafele.com
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Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Accessories / Phụ kiện
Tandem Tip-on for Blum Tandem drawer runners
Boä phaän Tip-on daønh cho ngaên keùo loaïi nhaán Blum Tandem
• Area of
application:

For opening front panels without handles by
applying slight pressure to the panel,
suitable for all Tandem dr
motion, load bearing capacity 30 kg
• Version:
For clipping onto drawer runners, without tools
• Release distance: 2.2 mm

28.5
1.0

23.5
1.0

33

38

7

Depth adjustment
Ñieàu chænh ñoä saâu

7

Taùc duïng: Duøng ñeå môû hoäc tuû khoâng söû duïng tay naém, chæ
caàn taïo 1 aùp löïc nheï leân maët hoäc tuû, thích hôïp cho taát caû ray
Tandem khoâng söû duïng giaûm chaán Blumotion, taûi troïng 30 kg.
Phieân baûn: caøi vaøo ray tuû, khoâng caàn duïng cuï.
Khoaûng caùch ñeå môû: 2,2 mm

21

21
106

106

Single extension
Môû 3/4

Note
Additional space requirement 1 mm in height.
Löu yù
Khoaûng troáng theâm 1 mm chieàu cao

7

Full extension
Môû toaøn phaàn

Suitable for
Thích hôïp
Single extension
Môû 3/4

Cat. No.
Maõ soá
423.53.060

Full extension
Môû toaøn phaàn

423.54.060

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

TIP-ON for TANDEM
Boä phaän Tip-on daønh cho ray TANDEM
• TIP-ON synchronisation set (for drawer width 600 - 1200 mm)

Thanh ñoàng boä cho TIP-ON (söû duïng cho hoäc tuû coù chieàu
roäng 600 - 1200 mm

Panel adjusting fitting
Phuï kieän ñieàu chænh maët tröôùc tuû

Cat. No.
Maõ soá

Synchronisation rod (1 pc)
1 thanh ñoàng boä

423.53.066

Synchronisation pinion (2 pcs)
2 baùnh xe cho thanh ñoàng boä

423.53.067

Area of application: For 2-dimensional panel adjustment•
Material: Plastic•
Adjusting range: ±2 mm horizontal, ±2 mm vertical
Vò trí laép ñaët: cho maët tröôùc ñieàu chænh 2 höôùng
Chaát lieäu: nhöïa
Phaïm vi ñieàu chænh: ±2 mm theo phöông ngang, ±2 mm theo phöông
thaúng ñöùng
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White
Maøu traéng

039.60.709

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Recessed sleeve
Baùs aâm

FF
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Adjustment element
Phuï kieän ñieàu chænh

Supplied with
1 Recessed sleeve
1 Adjusting element

Cung caáp troïn boä goàm
1 baùs aâm
1 Phuï kieän ñieàu chænh

New products and systems: www.hafele.com
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Optional

Description
Moâ taû

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Optional

Drawer Runners
Hệ thống ray trượt
Accessories / Phụ kiện
Cabinet drilling jig
Phuï kieän cho loã khoan
Blum T 65.5050
Cho ray Blum T 65.5050

• Area of
application:
• Material:
• Finish:
• Version:
• Drill bit diameter:

For drilling the system holes, with edge
distance 28 or 37 mm, up to 224 mm
Aluminium
Bright
With hardened inserts
2.5 mm

Taùc duïng:

Ñeå khoan heä thoáng loã caùch meùp goã 28 hoaëc
37 mm, cho ñeán 224 mm
Chaát lieäu :
Nhoâm
Xöû lyù beà maët: Maøu saùng
Phieân baûn:
Phaàn beân trong cöùng
Ñöôøng kính muõi khoan: 2,5 mm

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Bright
Maøu saùng

423.53.033

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Drawer adjusting fitting
Duïng cuï ño loã khoan treân hoäc tuû
Blum T 65.1000.02
Cho ray Blum T 65.1000.02

• Area of
application:
• Material:
• Colour:
• Version:

For drilling hook positions for the drawer rail,
for pilot drilling of the fixi
coupling
Plastic
Orange
With hardened inserts

Taùc duïng:

Ñònh vò trí moùc cuûa ray tuû baèng caùch gaén vaøo vò
trí cuûa khôùp noái vaø khoan
Chaát lieäu : Nhöïa
Maøu:
Cam
Phieân baûn: Phaàn beân trong cöùng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Application
Laép ñaët

Hook position of the drawer rail
coupling
Gaén vaøo vò trí cuûa khôùp noái

Ñònh vò trí moùc cuûa ray hoäc tuû

Colour
Maøu saéc
Orange
Cam

Cat. No.
Maõ soá
423.53.006

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Lever type drawer stop
Baùs chaän hoäc tuû
Installation
Höôùng daãn caøi ñaët

Extension direction
Chieàu môû hoäc tuû

Material: Plastic
Installation: Press fitting

Chaát lieäu: nhöïa
Caøi ñaët: aán vaøo

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Natural
Maøu töï nhieân

430.09.150

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Ph Kin Ca Trt, Ca Chp

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
“Furniture sliding door solutions – we talk about design and functionality”.
“Häfele gii thiu ki u dáng và ch c năng cho h th ng ca trt”.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Content / N i dung
Sliding Timber Door Fittings
Phuï Kieän Cöûa Goã Tröôït
Infront door fitting
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng ........................................ 8.7
Vorfront door fitting
Phuï kieän cöûa tröôït truøm ngoaøi .................................... 8.32
Finetta Flatfront
Phuï kieän cöûa tröôït phaúng Finetta ................................ 8.63
Finetta Spinfront
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp Finetta .................................... 8.46
Hawa Concepta
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp Hawa Concepta .................... 8.87
Straightening Fitting
Thanh giöõ thaúng ........................................................ 8.99

Sliding Glass Door Fittings
Phuï Kieän Cöûa Kính Tröôït
Infront door fitting
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng .................................... 8.100
Hawa Concepta
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp Hawa Concepta ................ 8.110

Vorfront Beta-Synchro Timber Door
Phuï kieän Beta cho cöûa goã ........................................ 8.120
Vorfront Gamma Timber Door
Phuï kieän Gamma cho cöûa goã.................................. 8.122
Vorfront Beta-Synchro Glass Door
Phuï kieän Beta cho cöûa kính .................................... 8.126
Vorfront Gamma Glass Door
Phuï kieän Gamma cho cöûa kính ................................ 8.128

Pivot Sliding Door Fittings
Phuï Kieän Cöûa Tröôït Cho Tuû TV
EXL Infront or Vorfront
Phuï kieän ray tröôït tuû TV EXL .................................... 8.134
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vertical Sliding Door Fittings
Phuï Kieän Cöûa Tröôït Theo Phöông Thaúng Ñöùng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Content / N i dung
Folding Door Fittings
Phuï Kieän Cöûa Tröôït Xeáp
Folding Sliding Door
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp ............................................ 8.137
Vorfront Fold VF 25/35
Boä cöûa tröôït xeáp VF 25/35 .................................... 8.139
Silent Fold 40 Vorfront
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp truøm ngoaøi 40 kg

............ 8.143

Folding Sliding For Aluminium Framed Door
Boä cöûa tröôït xeáp cho cöûa khung nhoâm ................ 8.147

Roller Shutter
Cöûa Chôùp
Roller Shutters, With Guide Profile
Cöûa chôùp, coù thanh ñònh vò .................................... 8.150
Tambour AA Complete Set
Boä cöûa cuoán Tambour AA .................................... 8.153

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Information / Thông tin
Getting the best from your furniture
Mang laïi nhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát cho noäi thaát cuûa baïn
The Hašfele furniture sliding door fitting range offers you all types of applications with - timber doors, glass doors and aluminium
framed doors. Our sliding door fittings specifically designed and developed to suit the most stringent requirements.

Hašfele cung caáp raát ña daïng veà phuï kieän cöûa tröôït cho ñoà goã trang trí noäi thaát - cöûa goã, cöûa kieáng vaø cöûa coù khung nhoâm.Taát caû nhöõng
phuï kieän cuûa chuùng toâi ñeàu ñöôïc thieát keá vaø phaùt trieån ñeå phuø hôp vôùi caùc nhu caàu khaét khe nhaát cuûa quyù khaùch.

Infront EKU Clipo 10 S-IF
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng EKU Clipo 10 S-IF

Infront EKU Combino 20 IF
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng EKU Combino 20 IF

8

Infront EKU Clipo 35 S-IF
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng EKU Clipo 35 S-IF

Infront Hawa Aperto 40/F
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng
Hawa Aperto 40/F

FF

8.4

Mixfront EKU Clipo 25 S-MF
Phuï kieän cöûa tröôït nöûa truøm nöûa loït
EKU Clipo 25 S-MF

Mixfront EKU Frontino 45 H-MF
Phuï kieän cöûa tröôït nöûa truøm nöûa loït
EKU Frontino 45 H-MF

Vorfront Hawa 212 Elementfront 20
Phuï kieän cöûa tröôït truøm ngoaøi
Hawa 212 Elementfront 20

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Information / Thông tin

Roller shutters
Cöûa chôùp

Infront Hawa Fiero 35
Cöûa tröôït loït loøng Hawa Fiero 35

Infront, Mixfront or Vorfront Hawa Multifold 30
Phuï kieän cöûa xeáp Hawa Multifold 30 cho cöûa loït loøng nöûa truøm nöûa loït vaø truøm

Infront or Vorfront EKU Libra 20 GRS/GRG
Synchro-IF/VF
Phuï kieän cöûa tröôït EKU Libra 20 GRS/GRG
Synchro-IF/VF cho cöûa loït loøng vaø truøm

Infront or Vorfront EKU Libra 20 H-IF/VF
Phuï kieän cöûa tröôït EKU Libra 20 H-IF/VF
cho cöûa loït loøng vaø truøm

8

Mixfront EKU Regal C 25 GR 20/20-MF
Phuï kieän cöûa tröôït nöûa truøm nöûa loït
EKU Regal C 25 GR 20/20-MF

Vorfront EKU Combino L 40-VF
Phuï kieän cöûa tröôït truøm ngoaøi
EKU Combino L 40-VF

Infront EKU Clipo 15 GK-IF
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng
EKU Clipo 15 GK-IF

Infront EKU Clipo 15 GKK-IF
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng
EKU Clipo 15 GKK-IF

Infront EKU Clipo 25 GR 20/20-IF
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng
EKU Clipo 25 GR 20/20-IF

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Sliding door system
Heä thoáng cöûa tröôït
Information
Häfele has many intelligent sliding door systems for furniture construction and interior design. You can choose between timber, glass or
aluminium frame doors. Possible applications for following installations: Infront, Mixfront, Vorfront or Flatfront.
Thoâng Tin
Hašfele cung caáp nhieàu giaûi phaùp thoâng minh ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà thieát keá, saûn xuaát vaø laép ñaët noäi thaát. Khaùch haøng coù theå
chon cöûa laøm töø caùc chaát lieäu khaùc nhau nhö goã, kính, cöûa khung nhoâm. Moät soá daïng laép ñaët cöûa nhö sau: loït loøng, truøm nöûa, truøm
ngoaøi hay loït loøng.

Caùnh laép ñaët

Loït loøng

Truøm nöûa

Truøm ngoaøi

Tröôït phaúng

Caùnh laép ray tröôït

FF

Laép aâm

Treo döôùi noùc tuû

Treo treân noùc tuû

Treo treân noùc tuû

Laép vaøo caïnh beân tuû

8.6

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thanh tröôït ñoâi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 10, door weight up to 10 kg, min. door thickness of 16 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 10 kg, ñoä daøy cöûa 16 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

Order reference
Also available in other colours from an order
quantity of 5,000 m and above.
Thoâng tin ñaët haøng
Coù theå cung caáp nhieàu maøu khaùc cho ñôn haøng
treân 5,000m

Double top guide track
Ray tröôït treân

Material: Plastic•
Colour: White•
Installation: Fixing with staples

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: baét baèng ñinh daäp

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

401.35.726

Packing: 2.5 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m.

Double bottom running track
Ray tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: White•
Installation: Fixing with staples

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: baét baèng ñinh daäp

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

401.36.726

Packing: 2.5 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m.

Infront 10, for wooden door weights up to 10 kg, min. door thickness of 19 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 10 kg, ñoä daøy cöûa 19 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

8

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Order reference
Also available in other colours from an order
quantity of 5,000 m and above.
Order reference
Coù theå cung caáp nhieàu maøu khaùc cho ñôn haøng
treân 5,000m

Double top guide track
Ray tröôït treân

Material: Plastic•
Colour: White•
Installation: Fixing with staples

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: baét baèng ñinh daäp

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

401.32.725

Packing: 2.5 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m.

Double bottom running track
Ray tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: White•
Installation: Fixing with staples

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: baét baèng ñinh daäp

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

401.33.725

Packing: 2.5 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 10, door weight up to 10 kg, min. door thickness of 16 or 19 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 10 kg, ñoä daøy cöûa 16 mm hoaëc 19 mm
Installation of sliding door fitting

* min. door thickness 16 mm•
* Guide with spring loaded pin
* Ñoä daøy cöûa toái thieåu 16 mm.
* Baùs ñònh vò coù choát .

* Single bottom running track•
* Glide

* min. door thickness 19 mm•
* Rectractable guide bolt with
brass roller

* Ray tröôït döôùi.
* Baùs ñònh vò.

* Ñoä daøy cöûa toái thieåu 19 mm.
* Baùs ñònh vò coù baùnh xe ñoàng.

Guide bolt with spring loaded pin
Baùs ñònh vò coù choát loø xo
Door thickness: min. 16 mm•
Material: Nylon•
Colour: White•
Installation: Press fitting into
drilling

Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 16 mm
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: nhaán vaøo loã khoan
saün
Cat. No.
Maõ soá
402.90.006

Packing: 50, 100 or 1000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50, 100 hoaëc 1000 caùi.

Guide bolt with brass roller
Baùs ñònh vò coù baùnh xe ñoàng
Door thickness: min. 19 mm•
Material: Steel, with brass roller•
Finish: Galvanized•
Installation: Screw fixing

Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 19mm
Chaát lieäu: theùp, baùnh xe ñoàng
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Laép ñaët: baét baèng vít

8

Cat. No.
Maõ soá

Material: Nylon•
Colour: White•
Installation: Press fitting into groove

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: nhaán vaøo raõnh
khoan saün
Cat. No.
Maõ soá
402.50.002

Packing: 50 or 1000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 hoaëc 1000 caùi.

Single bottom running track
Ray tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: Brown•
Installation: Press fitting into groove

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu
Laép ñaët: nhaán vaøo raõnh
khoan saün

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

50 m

401.01.102

Packing: 50 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 m.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Glide
Baùs ñònh vò

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

405.20.910
Packing: 10 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 50 caùi.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 12, door weight up to 12 kg, min. door thickness of 12 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 12kg, ñoä daøy cöûa toái thieåu 12 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

* Single top running track•
* Guide with spring loaded or
lockable bolt
* Ray tröôït treân
* Baùs ñònh vò coù choát loø xo hoaëc
choát khoùa ñöôïc

* Single bottom guide track
* Bottom roller without
height adjustment

* Single bottom guide track
* Bottom roller with height
adjustment

* Ray tröôït döôùi
* Baùnh xe tröôït döôùi khoâng
coù ñieàu chænh chieàu cao

* Ray tröôït döôùi.
* Baùnh xe tröôït döôùi coù ñieàu
chænh chieàu cao

Single top and bottom running and guide track
Ray tröôït treân vaø döôùi

Material: Plastic•
Colour: Brown, white, black or silver coloured•
Version: With flanged edges and ripped shoulders•
Installation: Press fitting and gluing into groove

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu, traéng, ñen, hoaëc baïc
Phieân baûn: coù gôø meùp
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün

Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

3.0 m

Brown
Naâu

404.14.104

White
Traéng

404.14.702

Black
Ñen

404.14.304

Silver coloured
Baïc

404.14.904

Packing: 3 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3 m.

Guide with spring loaded bolt
Baùs ñònh vò coù choát loø xo

Material: Plastic•
Colour: Brown, black bolt•
Version: With spring loaded bolt•
Installation: Press fitting and screwing into drilling
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu, choát maøu ñen
Phieân baûn: coù choát loø xo
Laép ñaët: nhaán vaøo loã khoan vaø baét vít
Cat. No.
Maõ soá
404.21.154
Packing: 1 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Guide with lockable bolt
Baùs ñònh vò coù choát khoùa ñöôïc
Material: Plastic•
Colour: Brown, black bolt•
Version: With lockable bolt
Installation: Press fitting and screwing into drilling
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu, choát maøu ñen
Phieân baûn: coù choát khoùa ñöôïc
Laép ñaët: nhaán vaøo loã khoan vaø baét vít
Cat. No.
Maõ soá
404.21.109
Packing: 1 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500 caùi.

Bottom roller
Baùnh xe tröôït döôùi
Material: Plastic•
Colour: Brown•
Version: With double bearingmounted axle•
Installation: Press fitting andscrew fixing
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu
Phieân baûn: baùnh xe coù truïc
Laép ñaët: nhaán vaøo loã khoan vaø baét vít
Cat. No.
Maõ soá
404.22.106
Packing: 1, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 500 caùi.

Height adjustment: ±1 mm•
Material: Plastic•
Colour: Brown•
Version: With double bearingmounted axle•
Installation: Screw fixing
Chieàu cao ñieàu chænh: + hoaëc - 1mm
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu
Phieân baûn: baùnh xe coù truïc
Laép ñaët: baèng vít
Cat. No.
Maõ soá
404.22.151
Packing: 1, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 500 caùi.
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Bottom roller with height adjustment
Baùnh xe tröôït döôùi coù ñieàu chænh ñoä cao
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 12, door weight up to 12 kg, min. door thickness of 16 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 12kg, ñoä daøy cöûa toái thieåu 16 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

Before installation of single top guide track: Insert
guide retainer. Distance 40 mm with max. door weight
12 kg. Distance 45 mm for lighter doors.

Tröôùc khi laép ñaët ray tröôït treân, vui loøng laép baøs giöõ ñònh
vò tröôùc. Khoaûng caùch 40 mm cho cöûa naëng toái ña 12kg.
Khoaûng caùch 45 mm cho cöûa nheï hôn.

* Single top guide track•
* Guide retainer•
* Guide with spring loaded bolt
* Ray tröôït treân
* Baùs giöõ ñònh vò
* Baùs ñònh vò coù loø xo

* Single top guide track•
* Guide with lockable bolt

* Single bottom running track•
* Bottom roller with and without height adjustment

* Ray tröôït treân
* Baùs ñònh vò coù khoùa

* Ray tröôït döôùi
* Baùnh xe tröôït döôùi coù vaø khoâng coù ñieàu chænh ñoä cao

Single top guide track
Ray tröôït treân
Material: Plastic•
Colour: Brown, white, black or silver coloured•
Version: With flanged edges and ripped shoulders
Installation: Press fitting and gluing into groove

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu,traéng,ñen hoaëc baïc
Phieân baûn: coù gôø meùp
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün
Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

3.0 m

Brown
Naâu

404.13.100

White
Traéng

404.13.700

Black
Ñen

404.13.300

Silver coloured
Baïc

404.13.900

Packing: 3 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3 m.

Guide with lockable bolt
Baùs ñònh vò coù choát khoùa ñöôïc
Material: Plastic•
Colour: Black•
Version: With bolt, engaging at 5 and 8 mm•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Phieân baûn: coù choát taêng giaûm 5 vaø 8 mm
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá
404.07.310
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Single bottom running track
Ray tröôït döôùi
Material: Plastic•
Colour: Brown, white, black or silver coloured
Installation: Press fitting and gluing into groove
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu, traéng, ñen , baïc
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün
Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

3.0 m

Brown
Naâu

404.09.103

White
Traéng

404.09.701

Black
Ñen

404.09.309

Silver coloured
Baïc

404.09.903

Packing: 3 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3 m.

Bottom roller
Baùnh xe tröôït döôùi
Material: Plastic, steel spindle, nylon roller•
Colour: Black, white roller•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa, truïc quay theùp, baùnh xe nhöïa
Maøu: ñen, baùnh xe traéng
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá

8

404.08.310

Height adjustment: With adjustable spindle•
Material: Plastic, nylon roller•
Colour: Black, white roller•
Installation: Press fitting
Ñieàu chænh ñoä cao: coù truïc ñieàu chænh
Chaát lieäu: baèng nhöïa
Maøu: ñen, baùnh xe maøu traéng
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá
404.08.350
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bottom roller with height adjustment
Baùnh xe tröôït coù ñieàu chænh ñoä cao

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
FINGER FIX Infront 12, door weight up to 12 kg, min. door thickness of 16 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 12kg, ñoä daøy cöûa toái thieåu 16 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

Door thickness: min. 16 mm•
Height adjustment: ± 1.5 mm on running gear•
Easy and quick door fitting using clipping system
Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 16mm
Ñieàu chænh ñoä cao: ± 1.5 mm treân baùnh xe tröôït
Laép ñaët deã daøng nhôø heä thoáng laép ñaët nhanh

Running track length calculation:
Internal carcase width - 2 mm
Chieàu daøi ray tröôït:
baèng chieàu roäng loït loøng tuû - 2mm

Single top running track
Ray tröôït treân

Material: Plastic•
Colour: Black or silver coloured•
Installation: Press fitting

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen hoaëc baïc
Laép ñaët: nhaán vaøo
Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

Black
Ñen

404.71.320

Silver coloured
Maøu Baïc

404.71.920

Packing: 2 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m.

Housing
Ñeá baùnh xe

Material: Plastic•
Colour: Black•
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Laép ñaët: baét vít
Cat. No.
Maõ soá
404.72.300
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 pcs.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Running gear with height adjustment
Baùnh xe tröôït coù ñieàu chænh chieàu cao
Material: Plastic•
Colour: Black•
Height adjustment: ± 1.5 mm•
Installation: Clip on mounting
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Ñieàu chænh chieàu cao: ± 1.5 mm•
Laép ñaët: gaøi vaøo ñeá baùnh xe
Cat. No.
Maõ soá
404.73.310
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Single bottom running track
Ray tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: Black or silver coloured•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen hoaëc baïc
Laép ñaët: nhaán vaøo
Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

Black
Ñen

400.44.320

Silver coloured
Baïc

400.44.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

8

Material: Plastic•
Colour: Natural coloured•
Installation: Press fitting into a drilled hole

Cat. No.
Maõ soá
400.46.400
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Track stopper, with retaining spring
Chaän baùnh xe tröôït coù baùs giöõ
Material: Plastic
Colour: Natural coloured•
Installation: Inserting into top running track
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: töï nhieân
Laép ñaët: gaén vaøo trong ray tröôït treân
Cat. No.
Maõ soá
404.74.000
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: töï nhieân
Laép ñaët: nhaán vaøo loã khoan saün

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Guide bolt
Baùs daãn höôùng

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Follower bracket for Finger Fix 12 IF
Bas daãn höôùng giaûm chaán cho boä Finger Fix 12 IF

For smooth sliding door.
Easy and quickly to install.
Cho cöûa tröôït eâm
Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng
Area of application: For front sliding door on cabinets
ÖÙng duïng: Cho caùnh cöûa naèm ngoaøi
Installation
Laép ñaët

Follower bracket, pre-mounted
! Soft closing mechanism
" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side
! Boä giaûm chaán
" Bas daãn höôùng
§ Caùnh cöûa tröôït
$ Phuï kieän cöûa tröôït

Follower bracket installation
Laép ñaët baùs daãn höôùng

% Caïnh tuû
Material
Chaát lieäu

Finish
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel

Galvanized

405.12.301

Theùp

Maï keõm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Follower bracket for Finger Fix 12 IF

8

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For smooth sliding door.
Easy and quickly to install.
Cho cöûa tröôït eâm
Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng

Area of application: For rear sliding door on cabinets
ÖÙng duïng: Cho caùnh cöûa naèm ngoaøi

Follower bracket, pre-mounted
! Soft closing mechanism

Installation
Laép ñaët

" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side
! Boä giaûm chaán
" Bas daãn höôùng
§ Caùnh cöûa tröôït

Follower bracket installation
Laép ñaët baùs daãn höôùng

$ Phuï kieän cöûa tröôït
% Caïnh tuû
Material
Chaát lieäu

Finish
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel

Galvanized

405.12.300

Theùp

Maï keõm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 20, door weight up to 20 kg, min. door thickness of 16 mm
Phuï kieän cöûa tröôït cho cöûa loït loøng, naëng toái ña 20kg, daøy toái thieåu 16 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët
Single bottom guide track•
Bottom roller with and without height adjustment
Ray tröôït döôùi
Baùnh xe tröôït coù vaø khoâng coù ñieàu chænh ñoä cao
Single top running track•
Guide with lockable bolt
Ray tröôït treân
Baùs ñònh vò coù choát khoùa

Single top and bottom running and guide track
Ray tröôït vaø ñònh vò treân vaø döôùi

Material: Plastic•
Colour: Brown, white, black
or silver coloured•
Version: With flanged edges
and ripped shoulders•
Installation: Press fitting and
gluing into groove

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu, traéng, ñen hoaëc baïc
Phieân baûn: coù rìa vaø gôø meùp
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh
khoan saün

Guide with lockable bolt
Baùs ñònh vò coù choát khoùa

Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

3.0 m

Brown
Naâu

404.14.104

White
Traéng

404.14.702

Black
Ñen

404.14.304

Silver coloured
Baïc

404.14.904

Packing: 3 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3 m.

Material: Plastic•
Colour: Black•
Version: With bolt, engaging at
5 and 8 mm•
Installation: Press fitting

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Phieân baûn: coù choát, ñieàu chænh
5-8mm
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá

8

404.19.310

Material: Plastic, steel spindle,
nylon roller•
Colour: Black, white roller•
Version: With guide rib•
Installation: Press fitting

Chaát lieäu: voû vaø baùnh xe baèng
nhöïa, truïc theùp
Maøu: ñen, baùnh xe maøu traéng
Phieân baûn: coù choát ñònh vò
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá
404.20.320

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Bottom roller with height adjustment
Baùnh xe tröôït döôùi coù ñieàu chænh ñoä cao

Height
adjustment:
With
adjustable spindle•
Material: Plastic, nylon roller•
Colour: Black, white roller•
Installation: Press fitting

Chaát lieäu: voû vaø baùnh xe baèng
nhöïa, truïc theùp
Maøu: ñen, baùnh xe maøu traéng
Phieân baûn: coù choát ñònh vò
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá
404.20.330

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bottom roller
Baùnh xe tröôït döôùi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 20, door weight up to 20 kg, min. door thickness of 16 or 19 mm
Phuï kieän cöûa tröôït cho cöûa loït loøng naëng toái ña 20kg, ñoä daøy toái thieåu 16 hoaëc 19 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

Single bottom running track
Bottom roller
min. door thickness 16 mm
Guide with spring loaded pin
Ñoä daøy cöûa toái thieåu 16 mm
Baùs daãn höôùng coù choát loø xo

min. door thickness 19 mm
Rectractable guide bolt with
brass roller

Ray tröôït döôùi
Baùnh xe tröôït döôùi

Ñoä daøy cöûa toái thieåu 19mm
Baùs daãn höôùng coù theå co vaøo,
baùnh xe baèng ñoàng

Guide bolt with spring loaded pin
Baùs daãn höôùng coù choát loø xo
Door thickness: Min. 16 mm•
Material: Nylon•
Colour: White•
Installation: Press fitting into
drilling

Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 16mm
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng
Laép ñaët: nhaán vaøo loã khoan
saün
Cat. No.
Maõ soá
402.90.006

Packing: 50 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 hoaëc 100 caùi.

Guide bolt with brass roller
Baùs daãn höôùng coù baùnh xe baèng ñoàng
Door thickness: Min. 19 mm•
Material: Steel, with brass
roller•
Finish: Galvanized•
Installation: Screw fixing

Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 19mm
Chaát lieäu: theùp, baùnh xe baèng
ñoàng
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Laép ñaët: baèng vít
Cat. No.
Maõ soá

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

405.20.910
Packing: 10 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 50 caùi.

Bottom roller
Baùnh xe tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: Brown•
Version: With ball bearing
mounted roller•
Installation: Screw fixing

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu
Phieân baûn: baùnh xe coù oå bi
Laép ñaët: baèng vít

Cat. No.
Maõ soá
404.29.105
Packing: 2 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 50 caùi.

Single bottom running track
Ray tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: Brown•
Installation: Press fitting
into groove

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu
Laép ñaët: nhaán vaøo raõnh
khoan saün
Cat. No.
Maõ soá
401.01.102

Packing: 50 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 50 m

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Classic 20 IF/VF, door weight up to 20 kg
Ph kin ca trt Classic 20 IF/VF, cho ca nng t i đa 20 kg
• Area of application: For single track and wooden sliding doors
• Running gear guided by: Friction bearing
• Installation: Running and guide track inside the cabinet, for groove
mounting
• Khu vực sử dụng: cho thanh trượt đơn & cửa gỗ trượt
• Bánh xe dẫn hướng: bánh xe ma sát
• Lắp đặt: Bánh xe & ray dẫn hướng nằm trong tủ để khoét rãnh

Installation dimensions
Kích thc lp đt

Infront
Cửa lọt lòng
Version straight, Infront installation
Phiên bản thẳng, lắp đặt lọt lòng

8

Phiên bản cong 16 mm, lắp đặt trùm ngoài

Vorfront
Cửa trùm ngoài

Installation dimensions
Kích thc lp đt

Note maximum sagging of cabinet shelves under load
Lưu ý chênh lệch tối đa của kệ tủ dưới mức chịu tải
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

With cranked 16 mm, Vorfront installation

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set
Bộ

Cat. No.
Mã số

For 1 door, straight running gear, Infront installation, with installation instructions
Cho 1 cánh, bánh xe thẳng, lọt lòng, hướng dẫn lắp đặt

402.27.000

For 1 door, cranked running gear,Vorront installation, with installation instructions
Cho 1 cánh, bánh xe cong, trùm ngoài, hướng dẫn lắp đặt

402.27.001

Packing: 1 set

Set consisting of:
Bộ bao gồm:

Material
Chất liệu

Finish
Kiểu hoàn thiện

Packing
Đóng gói

Cat. No.
Mã số

Running gear, bottom, straight,
Infornt installation
Bánh xe dưới, thẳng, lắp đặt lọt lòng

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

2 pcs.

402.27.100

Guide, top, straight, Infront installation
Dẫn hướng trên, thẳng, lắp đặt lọt lòng

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

2 pcs.

402.27.200

Guide, top, cranked 16 mm,
Vorfront installation
Dẫn hướng trên, cong 16 mm, lắp đặt
trùm ngoài

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

2 pcs.

402.27.201

Running gear, bottom, cranked 16 mm,
Vorfront installation
Bánh xe dưới, cong 16 mm, lắp đặt trùm
ngoài

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

2 pcs.

402.27.101

Packing: 1 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8
Running track
Thanh trượt và dẫn hướng

Material
Chất liệu

Finish
Length mm
Kiểu hoàn thiện Chiều dài mm

Cat. No.
Mã số

Running and guide track
Thanh trượt và dẫn hướng

Aluminium
Nhôm

Bright
Sáng

5,000

402.27.605

Running and guide track
Thanh trượt và dẫn hướng

Plastic
Nhựa

Brown
Nâu

5,000

402.22.806

Packing: 1 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront 25, door weight up to 25 kg, min. door thickness of 16 mm
Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng cho cöûa naëng toái ña 25kg, ñoä daøy cöûa toái thieåu 16 mm
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët

Before installation of single top guide track: Insert
guide retainer. Distance 40 mm with max. door weight
25 kg. Distance 45 mm for lighter doors.

Tröôùc khi laép ñaët ray tröôït treân, vui loøng laép baøs giöõ ñònh
vò tröôùc. Khoaûng caùch 40 mm cho cöûa naëng toái ña 25
kg. Khoaûng caùch 45 mm cho cöûa nheï hôn.
* Single top guide track•
* Guide retainer•
* Guide with spring loaded bolt
* Ray tröôït treân
* Baùs giöõ ñònh vò
* Baùs ñònh vò coù loø xo

Single top guide track
Ray tröôït treân

Single top guide track•
Guide with lockable bolt
Ray tröôït treân
Baùs ñònh vò coù khoùa

Single bottom running track
Bottom roller

Ray tröôït döôùi
Baùnh xe tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: Brown, white, black or silver coloured•
Version: With flanged edges and ripped shoulders
Installation: Press fitting and gluing into groove
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu,traéng,ñen hoaëc baïc
Phieân baûn: coù gôø meùp
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün

Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

3.0 m

Brown

404.13.100

8

Material: Plastic•
Colour: Black•
Version: With bolt, engaging at 5 and 8 mm•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Phieân baûn: coù choát taêng giaûm 5 vaø 8 mm
Laép ñaët: nhaán vaøo

Cat. No.
Maõ soá
404.07.310
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Guide with lockable bolt
Baùs ñònh vò coù choát khoùa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 3 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3 m.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Single bottom running track
Ray tröôït döôùi
Material: Plastic•
Colour: Brown, white, black or silver coloured•
Version: With flanged edges•
Installation: Press fitting and gluing into groove
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: naâu, traéng, ñen , baïc
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün
Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

3.0 m

Brown
Naâu

404.09.158

Packing: 3 m.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 3 m.

Bottom roller
Baùnh xe tröôït döôùi

Material: Nylon, steel spindle•
Colour: White•
Version: With reinforced axle and convex roller•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa, truïc quay theùp, baùnh xe nhöïa
Maøu: traéng
Phieân baûn: coù truïc theùp
Laép ñaët: nhaán vaøo
Cat. No.
Maõ soá
404.08.446
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront Hang roller
For door weight max 25 kg

Track stopper
Baùs chaän baùnh xe tröôït

Cho cöûa naëng toái ña 25 kg

15.5

Phuï kieän cöûa tröôït loït loøng

Easy height adjustment by eccenter
Coù theå ñieàu chænh chieàu cao

Drilling pattern for running gear and stopper outer and inner door
Tröôït cho cöûa ngoaøi vaø cöûa trong

14

Drilling pattern for middle door stopper
Quy caùch khoan cho cöûa giöõa

Installation dimensons
Quy caùch laép ñaët

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Door thickness: 19 - 22 mm
Material: gear and double track: steel, guide: plastic
Gear: 1 upper roller
Ball bearing gear: plastic roller ball bearing
Installation: gear and track for screw on guide to press into
groove
Ñoä daøy cöûa: 19 - 22 mm
Chaát lieäu: baùnh xe vaø ray ñoâi: theùp, ñònh vò: nhöïa
Baùnh xe tröôït baèng bi: baùnh xe nhöïa coù truïc oå bi
Laép ñaët: baùnh xe vaø ray laép baèng vít, ñònh vò aán vaøo raõnh khoan
saün
Mounting
Laép ñaët

When move inner door, the outer door will be pushed also to
avoid collision with door handle
Khi di chuyeån cöûa trong, cöûa ngoaøi cuõng seõ ñöôïc ñaåy theo ñeå
traùnh khoâng bò caï tay naém

FF
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set
Boä
Cat. No
Maõ soá
400.51.322

For 2 doors
Cho 2 cöûa
For 3 doors
Cho 3 cöûa

400.51.323

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Order instruction
Running track, guide, stopper and distance
roller must be ordered separately.

Höôùng daãn ñaët haøng
Ray tröôït, ñònh vò, chaän cöûa vaø baùnh xe tröôït
phaûi ñöôïc ñaët haøng rieâng.

Set components
Boä phuï kieän
For 2 doors
Cho 2 cöûa
4 pcs
4 caùi

For 3 doors
Cho 3 cöûa
6 pcs
6 caùi

Material
Chaát lieäu
Steel
Theùp

Color
Maøu saéc
Zinc
Keõm

Stopper for outer and inner
door, connect in double track
Chaän cöûa cho cöûa ngoaøi vaø
trong gaén vaøo ray ñoâi treân

2 pcs
2 caùi

2 pcs
2 caùi

Plastic
Nhöïa

Native color 50
Maøu töï nhieân

400.58.010

Actuator for inner door to srews
on gear
Baùs cho cöûa trong baét vít vaøo
baùnh xe

1 pcs
1 caùi

2 pcs
2 caùi

Steel
& Plastic
Theùp
& Nhöïa

Zinc
Keõm

50

400.61.000

Unhook protection screw for
gear
Vít choáng tröôït cho baùnh xe

4 pcs
4 caùi

6 pcs
6 caùi

Steel
Theùp

Zinc
Keõm

100

400.59.010

Guide for outer and inner door
Ñònh vò cho cöûa ngoaøi vaø cöûa
trong

2 pcs
2 caùi

3 pcs
3 caùi

Plastic
Nhöïa

Brown
Naâu

50

400.62.000

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Running gear for outer and
inner door with plastic roller
Baùnh xe tröôït cho cöûa ngoaøi vaø
trong coù baùnh xe nhöïa

Packing
Ñoùng goùi
100

Cat. No
Maõ soá
400.56.220

Rails and components
Ray vaø phuï kieän

Upper double track to srew on
Ray ñoâi tröôït treân, baét baèng vít

Length m
Chieàu daøi
2,5
3,5

Material
Chaát lieäu
Steel
Theùp

Color
Maøu saéc
Zinc
Keõm

Packaging
Ñoùng goùi
2.5 m
3.5 m

Cat. No
Maõ soá
400.54.925
400.54.935

Guide track
Ray ñònh vò

2,5
3,5

Plastic
Nhöïa

Brown
Naâu

2.5 m
3.5 m

400.55.125
400.55.135

Middle door stopper for 3 door
cabinets
Chaän cöûa giöõa cho tuû coù 3 caùnh
cöûa

–

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

50 pcs
50 caùi

400.58.040
400.58.030

Distance roller for inner door
Baùnh xe ñeäm cöûa cho cöûa trong

–

Steel with
plastic roller
Theùp coù baùnh
xe nhöïa

Zinc
Keõm

50 pcs
50 caùi

400.60.000

Tracks can be ordered in fixed length with installed stopper as of quantity 250 pcs
Ray coù theå ñöôïc ñaët haøng theo chieàu daøi chuaån vôùi chaän cöûa ñöôïc laép saün coù soá löôïng 250 caùi
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Follow bracket for Classic 25 IF AA
Bas daãn höôùng giaûm chaán cho boä cöûa tröôït Classic 25 IF AA

For smooth sliding door.
Easy and quickly to install.
Cho cöûa tröôït eâm
Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng
Bracket for rear door
Bas cho cöûa trong

Bracket for front door
Bas cho cöûa ngoaøi

Area of application: For front and rear sliding doors on cabinets
ÖÙng duïng: cho cöûa tröôït trong vaø ngoaøi
Installation

Follower bracket, pre-mounted

Laép ñaët

! Soft closing mechanism
" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side
! Boä giaûm chaán
" Bas daãn höôùng
§ Caùnh cöûa tröôït
$ Phuï kieän cöûa tröôït
% Caïnh tuû

Follower bracket installation

8

Area of application
ÖÙng duïng

Cat. No.
Maõ soá

For rear door
Cho cöûa naèm trong

405.11.211

For front door
Cho cöûa naèm ngoaøi

405.11.212

Note
The left door must be always the front door.
Löu yù
Cöûa naèm beân traùi luoân laø cöûa naèm ngoaøi.
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Packing: 1 pc.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Silent 30 VF AA, door weight up to 30 kg
Ph kin ca trt Silent 30 VF AA, cho ca nng t i đa 30 kg
• Area of application: For single-leaf sliding doors
• Door thickness: 16–22 mm
• Door weight: Max. 30 kg
• Running gear: With ball bearing, nylon white
• Material: Aluminium runing track, steel runing gear,
plastic grey stopper and end cap
• Installation: Screw fixing with M5 x 10 mm and
plastic sleeve Ø10 x 11 mm
• Khu vực lắp đặt: cho 1 cánh cửa trượt
• Độ dày cửa: 16-22 mm
• Trọng lượng cửa: tối đa 30 kg
• Bánh xe: bánh xe bi, nhựa trắng
• Chất liệu: ray trượt nhôm, bánh xe thép, cục chặn và nắp đậy
bằng nhựa
• Lắp đặt: vít M5 x 10 mm và ống nhựa Ø10 x 11 mm

Installation dimensions

Drilling pattern

Kích thc lp đt

Ki u khoan l

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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For half overlay

For full overlay

Che một nửa

Che toàn bộ

Note
Please order Smuso Soft close mechanism (405.11.215, 405.11.214) separately.
Lu ý
Vui lòng đặt thêm phụ kiện giảm chấn Smuso Soft (405.11.215, 405.11.214)
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set consisting of:
Bộ bao gồm

Material
Chất liệu

Finish
Hoàn thiện

Packing
Đóng gói

Cat. No.
Mã số

Running part with ball bearing, (L)
Bánh xe trượt bằng bi (L)

Steel
Thép

Galvanized 2 pcs
Mạ điện

400.66.101

Running part with ball bearing, (R)
Bánh xe trượt bằng bi (R)

Steel
Thép

Grey
Xám

2 pcs

400.66.100

Screw, stopper and end cap
Vít, cục chặn và nắp

Steel/plastic
Thép/nhựa

Grey/
galvanized
Xám/
mạ điện

1 set

400.66.300

Top and bottom track 6,000 mm
Ray trên & dưới, 6000 mm

Aluminium
Nhôm

Anodized
Sáng

1 pc

400.66.906

Cover profile 6,000 mm
Thanh nắp đậy, 6000 mm

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

1 pc

400.66.516

Smuso SD SD25 Soft closing
mechanism
Phụ kiện giảm chấn SD25

Plastic
Nhựa

Light grey 1 or 20 pcs
Xám sáng

405.12.025

Cover for Smuso SD15/25
soft closing mechanism
Nắp cho phụ kiện giảm chấn
SD25

Plastic
Nhựa

Silver
Bạc

405.12.290

Follow bracket for
Silent 30 VF AA
(Bracket for right door)
Bas sau cho bộ phụ kiện
Silent 30 VF AA (cửa phải)

Steel,
galvanized
Thép,
mạ điện

1 pc

Follow bracket for
Silent 30 VF AA
(Bracket for left door)
Bas sau cho bộ phụ kiện
Silent 30 VF AA (cửa trái)

Steel,
galvanized
Thép,
mạ điện

1 pc
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Classic 40 IF AA, door weights up to 40 kg.
Ph kin ca trt Classic 40 IF AA, cho ca nng t i đa 40 kg.
• Area of application: For 2- or 3-leaf sliding doors
• Door thickness: Max. 18 mm
• Door weight: Max. 40 mm
• Door height: Max. 2,100 mm
• Door width: Max. 1,300 mm
• Running gear with ball bearing, white nylon
• Installation: Guide and running gear for screw fixing
• Khu vực lắp đặt: cho 2 hoặc 3 cửa trượt
• Độ dày cửa: tối đa 18 mm
• Trọng lượng cửa: tối đa 40 mm
• Chiều cao cửa: tối đa 2100 mm
• Chiều rộng cửa: tối đa 1300 mm
• Bánh xe bi, nhựa trắng
• Lắp đặt: Bánh xe dẫn hướng bắt vít

Note
Please order Smuso Soft close mechanism (405.11.217, 405.11.216)
separately.
Lu ý
Vui lòng đặt thêm phụ kiện giảm chấn Smuso Soft (405.11.217,
405.11.216)

Installation dimensions

Assembly

Kích thc lp đt

Lp ráp

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Guide
Dẫn hướng

Spacer
Thanh đệm

Runner gear
Bánh xe

Stop
Cục chặn
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

FF

Material
Chất liệu

Finish
Hoàn thiện

Packing
Đóng gói

Cat. No
Mã số

Top and bottom track, 3M
Ray trượt trên dưới

Aluminium
Nhôm

Anodized
Sáng

3m

404.16.911

Running part with ball bearing
Bánh xe trượt

Steel
Thép

Anodized
Sáng

1 pc

404.24.100

End stop
Chặn bánh xe

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

1 pc

404.24.320

Guiding part with long hole Ø6,
3x48 mm
Dẫn hướng

Steel
Thép

Galvanize
Mạ điện

1 pc

404.24.330

Distance piece
Bas giữ khoảng cách 2 cánh cửa

Steel
Thép

Blue
anodized
Xanh sáng

1 pc

404.24.310

Center stopper for 3 doors
Chặn giữa cho 3 cánh

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

1 pc

404.24.300

Smuso SD50 soft closing
mechanism
Phụ kiện giảm chấn Smuso SD50

Plastic
Nhựa

Light grey
Xám sáng

1 or 20 pcs

405.11.107

Smuso SD25 soft closing
mechanism
Phụ kiện giảm chấn Smuso SD25

Plastic
Nhựa

Light grey
Xám sáng

1 or 20 pcs

405.11.106

8.28

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

8

Set consisting of:
Bộ bao gồm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Complete Fitting Set for 2 doors
Trn b ph kin cho 2 ca

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Follow bracket for Classic 40 IF AA
Bas sau cho ph kin ca trt Classic 40 IF AA
Bracket for left door
Bas cửa trái

Bracket for right door
Bas cửa phải

• Area of application: For front and rear sliding doors on cabinets
• Khu vực lắp đặt: Sử dụng cho 2 cánh cửa trượt so le
Installation
Lp đt

Follower bracket, pre-mounted

Bas sau, gắn sẵn với

! Soft closing mechanism

! Phụ kiện giảm chấn

" Follower bracket

" Bás

§ Sliding door

§ Cửa trượt

$ Sliding door fitting

$ Phụ kiện cửa trượt

% Cabinet side

% Thành tủ

Follower bracket installation

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Lp đt bás sau

8

Note
The left door must be always the front door.
Lu ý
Cửa trái luôn là cánh ngoài
Area of application
Khu vực lắp đặt

Cat. No.
Mã số

For left door
Cửa trái (cửa ngoài)

405.11.217

For right door
Cửa phải (cửa trong)

405.11.216

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Silent-IF 60
For door weight max 60 kg

Installation dimension
Kích thöôùc laép ñaët

Phuï kieän cöûa tröôït Silent-IF 60
Cho cöûa naëng toái ña 60 kg

Door thickness: 19 - 28 mm
Height adjustment: ±1.5 mm on hanging srew
Material: gear: plastic
Running gear: 2 rollers plastic
Door stopper: upper stopper
Installation: running gear and guide to srew on. Hung on unhung
doors with or without front rail possible

Height adjustment
Ñieàu chænh chieàu cao

Ñoä daøy cöûa: 19 - 22 mm
Ñieàu chænh chieàu cao: ±1.5 mm
Chaát lieäu: baùnh xe baèng nhöïa
Baùnh xe tröôït baèng bi: 2 baùnh xe nhöïa
Chaän cöûa: chaän cöûa treân
Laép ñaët: baùnh xe tröôït vaø ñònh vò laép baèng vít, moùc vaø thaùo cöûa
vôùi ray tröôùc

Drilling pattern running gear
Quy caùch khoan cho baùnh xe tröôït
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Easy height adjustment without unhook doors

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Sliding Timber Door Fittings
Phuï kieän cöûa goã tröôït
Set
Boä
Cat. No
Maõ soá
407.40.050

For 2 doors
Cho 2 cöûa
For 3 doors
Cho 3 cöûa

407.40.051

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Höôùng daãn ñaët haøng
Ray tröôït, baùs chaän phaûi ñöôïc ñaët haøng rieâng.
Tuû coù nhieàu hôn 3 cöûa, ñaët haøng nhö sau:
Tuû 4 cöûa: 2 boä 2 cöûa
Tuû 5 cöûa: 1 boä 2 cöûa vaø 1 boä 3 cöûa

Order instruction
Running track must be ordered separately.
For cabinet with more than 3 doors order following:
Cabinet with 4 doors order 2x2 door sets
Cabinet with 5 doors order 1 set for 2 doors and 1 set for 3 doors

Set components
Boä phuï kieän
For 2 doors
Cho 2 cöûa
4 pcs
4 caùi

For 3 doors
Cho 3 cöûa
6 pcs
6 caùi

Material
Chaát lieäu
Plastic
Nhöïa

Upper door stopper
Chaän cöûa treân

4 pcs
4 caùi

4 pcs
4 caùi

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

Single guide for
front and back door
Ñònh vò ñôn cho cöûa
tröôùc vaø cöûa sau

2 pcs
2 caùi

3 pcs
3 caùi

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

Tool, ringe included
Côø leâ xieát oác

1 pc
1 caùi

1 pc
1 caùi

Steel
Theùp

Blank
Khoâng maøu

Length m
Chieàu daøi
2,0
3,0

Material
Chaát lieäu
Aluminium
Nhoâm

Color
Maøu saéc
Blank
Khoâng maøu

Packaging
Ñoùng goùi
2m
3m

Cat. No
Maõ soá
940.60.420
940.60.430

2,0
3,0

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

2m
3m

407.46.320
407.46.330

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

2 rollers running
gear with hanging
screw
2 baùnh xe tröôït coù
baùs treo

Color
Maøu saéc
Black
Ñen

8

Tracks
Ray tröôït

Upper single track to
srew on
Ray ñôn tröôït treân,
baét vít
Bottom guide track
to press into groove
Ray ñònh vò döôùi,
nhaán vaøo raõnh khoeùt
saün

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
FINGER FIX Vorfront 12, door weight up to 12 kg
Phuï kieän cöûa tröôït truøm ngoaøi Finger Fix, cho cöûa naëng toái ña 12 kg
Door thicknesses: Min. 16 mm•
Height adjustment: ± 1.5 mm on running gear•
Easy and quick door fitting using clipping technology
Ñoä daøy cöûa toái thieåu 16mm
Ñieàu chænh ñoä cao: ± 1,5mm treân baùnh xe tröôït
Söû duïng coâng ngheä keát noái caøi ñeå deã daøng vaø nhanh choùng trong vieäc laép ñaët.
Installation of sliding door fitting
Caùch laép ñaët cöûa tröôït

Running track length calculation:
Internal carcase width - 2 mm
Chieàu daøi ray tröôït baèng chieàu roäng loït
loøng tuû - 2mm

Material: Plastic•
Colour: Black or silver coloured•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen hoaëc baïc
Laép ñaët: nhaán vaøo
Length
Colour
Chieàu daøi Maøu
2.0 m

Cat. No.
Maõ soá

Black
Ñen

404.71.320

Silver coloured
Maøu baïc

404.71.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

Housing
Ñeá baùnh xe

Material: Plastic•
Colour: Black•
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Laép ñaët: baèng vít
Cat. No.
Maõ soá
404.72.300
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Single top running track
Ray ñôn tröôït treân

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Running gear with height adjustment
Baùnh xe tröôït coù ñieàu chænh ñoä cao
Height adjustment: ±1.5 mm•
Installation: Clip on mounting
Ñieàu chænh ñoä cao: ± 1.5 mm
Laép ñaët: gaøi vaøo ñeá baùnh xe
Cat. No.
Maõ soá
404.73.300
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Single bottom guide track
Ray ñôn tröôït döôùi

Material: Plastic•
Colour: Black or silver coloured•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen hoaëc baïc
Laép ñaët: nhaán vaøo
Length
Chieàu daøi

Colour
Maøu

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

Black
Ñen

404.13.320

Silver coloured
Maøu baïc

404.13.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

Guide
Baùs ñònh vò

Material: Plastic•
Colour: Black•
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen
Laép ñaët: baèng vít
Cat. No.
Maõ soá

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

404.74.310
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Track stopper with retaining spring
Chaän cöûa coù baùs giöõ
Material: Plastic•
Colour: Natural coloured•
Installation: Inserting into top running track
Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: maøu töï nhieân
Laép ñaët: laép vaøo ray tröôït treân
Cat. No.
Maõ soá
404.74.000
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Follower bracket for Finger Fix 12 VF
Ray tröôït döôùi
For smooth sliding door.
Easy and quickly to install.
Cho cöûa tröôït eâm
Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng

Area of application: For front sliding door on cabinets
ÖÙng duïng: Cho caùnh cöûa naèm ngoaøi
Installation

Follower bracket, pre-mounted
! Soft closing mechanism
" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side
! Boä giaûm chaán
" Bas daãn höôùng
§ Caùnh cöûa tröôït
$ Phuï kieän cöûa tröôït
% Kích tuû

Follower bracket installation
Material
Chaát lieäu

Finish
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel

Galvanized

405.12.301

Theùp

Maï keõm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Follower bracket for Finger Fix 12 VF

Area of application: For rear sliding door on cabinets
ÖÙng duïng: Cho caùnh cöûa naèm ngoaøi
Installation

! Soft closing mechanism
" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side
! Boä giaûm chaán
" Bas daãn höôùng
§ Caùnh cöûa tröôït
$ Phuï kieän cöûa tröôït
% Kích tuû

Follower bracket installation
Material

Finish

Cat. No.

Chaát lieäu

Maøu saéc

Maõ soá

Steel

Galvanized

405.12.300

Theùp

Maï keõm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Follower bracket, pre-mounted

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For smooth sliding door.
Easy and quickly to install.
Cho cöûa tröôït eâm
Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Classic 50 VF AA weight max 50 kg
Phuï kieän cöûa tröôït Classic 50 VF AA
cho cöûa naëng toái ña 50 kg
Easy height adjustment by eccenter
Coù theå ñieàu chænh chieàu cao

Drilling pattern for running gear and track stopper outer and
inner door
Quy caùch khoan cho baùnh xe tröôït vaø chaän cöûa ngoaøi vaø trong

Drilling pattern for guide and
stopper outer door
Quy caùch khoan cho ñònh vò
vaø chaän cöûa cuûa cöûa ngoaøi

Drilling pattern for guide and
stopper inner door
Quy caùch khoan cho ñònh vò
vaø chaän cöûa cuûa cöûa trong

Mounting dimension
Kích thöôùc laép ñaët

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8
Door thickness: 19 - 22 mm
Material: gear and track: steel
Running gear: guide: steel and plastic glides
double track: aluminium
Ball bearing gear: plastic roller ball bearing
Installation: all srew on
Ñoä daøy cöûa: 19 - 22 mm
Chaát lieäu: baùnh xe vaø ray: theùp
Baùnh xe tröôït: ñònh vò: theùp vaø nhöïa
ray ñoâi: nhoâm
Baùnh xe tröôït baèng bi: baùnh xe nhöïa coù truïc oå bi
Laép ñaët: laép baèng vít
Installation
Laép ñaët
Track stopper
Chaän cöûa

6.5

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

8.35

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Wooden Sliding Doors Vorfront up to 50 kg
Phuï kieän cöûa tröôït 50 kg cho caùnh truøm ngoaøi
Set
Boä
Cat. No
Maõ soá
400.51.112

For 2 doors
Cho 2 cöûa
For 3 doors
Cho 3 cöûa

400.51.113

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Order instruction
Running track, guide rail, center stopper and distance roller order seperately.
For cabinets with 5 doors order:
1 set for 2 doors and 1 set for 3 doors

Höôùng daãn ñaët haøng
Ray tröôït, baùs chaän phaûi ñöôïc ñaët haøng rieâng.
Tuû coù nhieàu hôn 5 cöûa, ñaët haøng nhö sau:
1 boä cho 2 cöûa vaø 1 boä cho 3 cöûa

For 3 doors
Cho 3 cöûa
2 pcs
2 caùi

Material
Chaát lieäu
Steel
Theùp

Color
Maøu saéc
Zinc
Keõm

Packing
Ñoùng goùi
25

Cat. No
Maõ soá
400.56.110

Gear for inner door with
plastic roller
Baùnh xe tröôït cho cöûa
trong, baùnh xe baèng nhöïa
coù truïc bi

1 pair
1 caëp

2 pairs
2 caëp

Steel
Theùp

Zinc
Keõm

25

400.56.111

Gear stopper for outer
and inner door
Chaän cöûa cho cöûa ngoaøi
vaø cöûa trong

2 pcs
2 caùi

2 pcs
2 caùi

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

50

400.58.000

Stabelising bracket
Baùs giöõ

2 pcs
2 caùi

2 pcs
2 caùi

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

50

400.58.050

Stopper to screw to track
Baùs chaän

2 pcs
2 caùi

2 pcs
3 caùi

Rubber
Cao su

Black
Ñen

50

407.01.880

Guide for outer door
Ñònh vò cho cöûa ngoaøi

2 pcs
2 caùi

2 pcs
2 caùi

Steel with plastic glides Zinc
Theùp vôùi baùs baèng nhöïa Keõm

25

400.57.110

Guide for inner door
Ñònh vò cho cöûa trong

2 pcs
2 caùi

4 pcs
4 caùi

Steel with plastic glides Zinc
Theùp vôùi baùs baèng nhöïa Keõm

50

400.57.111

Gear for front door,
plastic roller ball bearing
Baùnh xe tröôït cho cöûa
tröôùc, baùnh xe baèng nhöïa
coù truïc bi

8

Order information
Running gear for inner door always srew onto the
door next to side panel

Höôùng daãn ñaët haøng
Baùnh xe tröôït cho cöûa trong luoân phaûi ñöôïc baét vít
vaøo caùnh cöûa keá beân vaùch tuû

Tracks Ray tröôït
Length m
Chieàu daøi
2,5
3,5

Material
Chaát lieäu
Aluminium
Nhoâm

Color
Maøu saéc
Bright
Maøu saùng

Packing
Ñoùng goùi
2.5 m
3.5 m

Cat. No
Maõ soá
400.52.025
400.52.035

Double bottom guide track, for screw fixing
Thanh ray tröôït ñònh vò ñoâi laép phía döôùi,
duøng vít

2,5
3,5

Aluminium
Nhoâm

Bright
Maøu saùng

2.5 m
2.5 m

400.63.902
400.63.903

Spacer, for screw fixing to rear door,
distance 20 mm
Baùs baùnh xe giöõ khoaûng caùch cöûa, duøng
vít noái, khoaûng caùch 20 mm

--

Steel with
plastic roller
Theùp vôùi baùnh
xe nhöïa

Galvanized
Maï keõm

50 pieces
50 caùi

400.60.000

Double top running track, for screw fixing
Thanh ray tröôït ñoâi laép phía treân,
duøng vít

Order reference
Tracks are also available in fixed lengths with
pre-mounted track stoppers and pre-drilled holes
for mounting the guide stopper from an order
quantify of 250 pieces and above.

FF
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Thoâng tin ñaët haøng
Caùc thanh ray tröôït treân vaø döôùi seõ ñöôïc caét ñuùng kích thöôùc
cuøng vôùi baùs chaën baùnh xe vaø loã khoan baét vít theo yeâu caàu
cuûa khaùch haøng vôùi ñôn ñaët haøng theo soá löôïng toái thieåu töø 250
thanh trôû leân.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For 2 doors
Cho 2 cöûa
2 pcs
2 caùi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Set components
Boä phuï kieän

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Classic 50 VF AB, door weight up to 50 kg
Phuï kieän cöûa tröôït Classic 50VF AB, cho cöûa naëng toái ña 50 kg
• Door thickness: 22-28 mm
• Door weight: 50 kg
• Material: Steel running gear and guide, aluminium double top
running track and guide track
• Running gear: Plastic rller with ball bearing
• Installation: Running gear, tracks and guide for screw fixing
• With anti-derailment device (detachable)
• Ñoä daøy cöûa: 22-28 mm
• Troïng löôïng cöûa: 50 kg
• Chaát lieäu: Baùnh xe vaø daãn höôùng baèng theùp,
thanh tröôït vaø thanh höôùng daãn baèng nhoâm
• Baùnh xe: Baùnh xe nhöïa coù truïc oå bi
• Laép ñaët: Baùnh xe vaø ray höôùng daãn baét vít
• Vôùi thieát bò choáng traät baùnh xe coù theå thaùo rôøi

Application
Laép ñaët

For smooth sliding door, easy and quick to install with clip
for guide.
Cho cöûa tröôït eâm aùi, deã daøng vaø laép ñaët nhanh

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation dimensions
Kích thöôùc laép ñaët

Drilling dimensions for running gear and track stopper for rear
and front door
Kích thöôùc khoan cho baùnh xe tröôït vaø chaën ray cho cöûa trong
vaø ngoaøi

Drilling dimensions for guide and Drilling dimensions for guide and
guide stopper for rear door
guide stopper for front door
Kích thöôùc khoan cho baùnh xe
tröôït vaø chaën ray cho cöûa ngoaøi

Kích thöôùc khoan cho daãn höôùng
vaø chaën cöûa trong

Note
Please order Smuso Soft close mechanism (405.11.161, 405.11.160)
separately.
Ghi chuù
Vui loøng ñaët Smuso Soft close mechanism (405.11.161, 405.11.160)
rieâng bieät.

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Cat. No.
Maõ soá

Set
Boä
Complete fitting set for 2 doors without running track, max. door thickness 22 mm
Boä phuï kieän cho 2 cöûa tröôït, cho ñoä daøy cöûa toái ña 22 mm

400.51.120

Complete fitting set for 2 doors without running track, max. door thickness 28 mm
Boä phuï kieän cho 2 cöûa tröôït, cho ñoä daøy cöûa toái ña 28 mm

400.51.121

Complete fitting set for 3 doors without running track, max. door thickness 22 mm
Boä phuï kieän cho 3 cöûa tröôït, cho ñoä daøy cöûa toái ña 22 mm

400.51.122

Complete fitting set for 3 doors without running track, max. door thickness 28 mm
Boä phuï kieän cho 3 cöûa tröôït, cho ñoä daøy cöûa toái ña 28 mm

400.51.123

Finish

For 2-leaf

For 3-leaf

Cat. No.

Maøu

Cho 2 caùnh

Cho 3 caùnh

Maõ soá

Running part with ball bearing and Hafele stamp,
for distance 48 mm, for door thickness up to 22mm
Baùnh xe treân coù bi vaø logo Hafele,
khoaûng caùch 48 mm, cho goã daøy toái ña 22 mm

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

2 pcs.
2 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.56.115

Running part with ball bearing and Hafele stamp, for
distance 55 mm, for door thickness up to 28mm
Baùnh xe treân coù bi vaø logo Hafele,
khoaûng caùch 55 mm, cho goã daøy toái ña 28 mm

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

2 pcs.
2 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.56.114

Running part for inner door
Baùnh xe cho cöûa trong

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

1 pc.
1 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.56.118

Running part with pins with Hafele stamp
Baùnh xe trong coù nuùt chaën

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

1 pc.
1 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.56.119

End stop with installation material
Chaën cöûa

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

1 pc.
1 caùi

1 pc.
1 caùi

400.58.002

Guiding part for inner door
Daãn höôùng cöûa trong

Aluminium
Nhoâm

Anthracite
Antraxit

2 pcs.
2 caùi

4 pcs.
4 caùi

400.57.121

8

Guiding part adjustable with Hafele stamp

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

2 pcs.
2 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.57.122

Daãn höôùng coù ñieàu chænh vôùi logo Hafele
Clip for guide
Baùs daãn

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

4 pcs.
4 caùi

6 pcs.
6 caùi

400.58.060

End stop
Chaën cöûa

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

2 pcs.
2 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.58.011

Support block
Nuùt ñôõ

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

2 pcs.
2 caùi

2 pcs.
2 caùi

400.96.060

Central stop
Chaën trung taâm

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

–

1 pc.

400.96.053

Order reference
Please order guide and running track separately.
Höôùng daãn ñaët haøng
Vui loøng ñaët thanh daãn vaø thanh tröôït rieâng bieät

FF

Tracks and individual components

Material
Chaát lieäu

Finish
Maøu

Length mm
Chieàu daøi mm

Cat. No.
Maõ soá

Running track
Thanh tröôït

Aluminium
Nhoâm

Anodized
Saùng

2,500
3,500

400.52.025
400.52.035

2,500
3,500

400.52.912
400.52.913

Guide track

Aluminium

Anodized

Thanh daãn

Nhoâm

Saùng

8.38
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Material
Chaát lieäu

Set consisting of:

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Follower bracket for Classic 50 VF AB, for door distance 29 mm
Follower bracket, pre-mounted
! Soft closing mechanism
" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side
Bracket for rear door
Baùs cho cöûa sau

& Soft closing mechanism must be
installed directly against the cabinet side panel
7 First drill hole for follower bracket from door
edge = 31 mm (rear door) or 47 mm (front door) + door overlap
Baùs sau, gaén saün vôùi
! Phuï kieän giaûm chaán
" Baùs sau
§ Cöûa tröôït
$ Phuï kieän cöûa tröôït
% Thaønh tuû
& Phuï kieän giaûm chaán neân ñöôïc laép treân thaønh tuû

Bracket for front door
Baùs cho cöûa tröôùc

Installation
Laép ñaët

7 Khoan loã ñaàu tieân cho baùs sau töø cöûa
caïnh = 31 mm (cöûa sau) hoaëc 47 mm (cöûa tröôùc) + cöûa cheùo leân
Area of application
Nôi laép ñaët

Cat. No.

For rear door
Cho cöûa sau

405.11.161

For front door
Cho cöûa tröôùc

405.11.160

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Follower bracket installation
Laép ñaët baùs sau

Note
A spacer must be installed on site between top panel and soft
closing mechanism. The left door must always be the front door.
Ghi chuù
1 khoaûn troáng phaûi caøi ñaët giöõa taám baûn vaø phuï kieän giaûm chaán.
Caùc cöûa beân traùi luoân luoân laø caùnh cöûa phía tröôùc

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Classic 50 VF BB, door weight up to 50 kg
Ray tröôït döôùi
° Door thickness: 21 and 28 mm
°•Material:
Running gear: steel and plastic glide
Double track: Aluminium
° Installation: All screw on
° Ñoä daøy cöûa: 21 and 28 mm
°•Chaát lieäu:
Baùnh xe tröôït: baèng theùp vaø nhöïa
Thanh tröôït ñoâi: Nhoâm
° Laép ñaët: laép baèng vít

For smooth sliding door.
Easy and quickly to install.
Cho cöûa tröôït eâm
Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng

Installation
Laép ñaët
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Complete fitting set
Boä phuï kieän
Describes
Moâ taû
Max. door thickness 21mm
Cöûa daøy 21 mm
Max. door thickness 28mm
Cöûa daøy 28 mm
Max. door thickness 21mm
Cöûa daøy 21 mm
Max. door thickness 28mm
Cöûa daøy 21 mm

Pictures
Hình aûnh

2 pcs

2 pcs

Steel

Packing
Ñoùng goùi
1 set
1 boä
1 set
1 boä
1 set
1 boä
1 set
1 boä
Galvanized 1 pc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For 3 door
Cho 3 cöûa

Material
Chaát lieäu

Running part with ball
bearing for distance 55 mm
Boä baùnh xe tröôït coù voøng
bi, cho cöûa ngoaøi khoaûn
caùch 55 mm

2 pcs

2 pcs

Steel

Galvanized 1 pc

400.56.116

Running parts for inner
door profile
Baùnh xe tröôït coù voøng bi
cho cöûa trong

1 pc

2 pcs

Steel

Galvanized 1 pc

400.56.130

Running parts for inner
door profile with pins
Baùnh xe tröôït coù voøng bi
cho cöûa trong coù truïc
chaën cöûa

1 pc

2 pcs

Steel

Galvanized 1 pc

400.56.131

Brake andsafety catch
package
Bas lieân keát cöûa ngoaøi

1 set

1 set

Steel

Galvanized 1 pc

400.59.020

Screwpackage
Bas chaën cöûa

1 set

1 set

Steel and
plastic

Grey

1 pc

400.58.001

Guiding part for inner door
Daãn höôùng döôùi cho cöûa trong

2 pc

4 pcs

Steel

Grey

1 pc

400.57.121

Guiding part adjustable

2 pc

2 pcs

Steel

Grey

1 pc

400.57.122

Clip for guider

4 pc

6 pcs

Plastic

Grey

1 pc

400.58.060

End stop

2 pc

2 pcs

Plastic

Grey

1 pc

400.58.011

1 pc

Plastic

Grey

1 pc

400.96.053

400.51.127
400.51.130
400.51.131

Running part with ball
bearing for distance 48 mm
Boä baùnh xe tröôït coù voøng
bi, cho cöûa ngoaøi khoaûn
caùch 48 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For 2 door
Cho 2 cöûa
400.51.126

Color
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

400.56.117

8

Daãn höôùng döôùi cho cöûa
ngoaøi

Central stop
Chaën giöõa cöûa

Track
Describes
Moâ taû
Running track

Pictures
Hình aûnh

Material
Chaát lieäu
Aluminium

Color
Maøu saéc
Anodized

Packing
Ñoùng goùi
2.5 m

Cat. No.
Maõ soá
400.52.922
400.52.052

3.5 m

400.52.923
400.52.053

2.5 m

400.52.912

3.5 m

400.52.913

Ray tröôït

Guide track

Aluminium

Ray daãn höôùng

Anodized

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Follower bracket for Classic 50 VF BB, for door distance 29 mm
Bas daãn höôùng cho boä phuï kieän Classic 50 VF BB, cho khoaûn caùch cöûa 29 mm

Bracket for rear door
Bas cho cöûa trong

Bracket for front door
Bas cho cöûa ngoaøi

Installation
Laép ñaët

Follower bracket, pre-mounted
! Soft closing mechanism
" Follower bracket
§ Sliding door
$ Sliding door fitting
% Cabinet side

! Boä giaûm chaán
" Bas daãn höôùng
§ Caùnh cöûa tröôït
Follower bracket installation
Laép ñaët baùs daãn höôùng

$ Phuï kieän cöûa tröôït
% Kích tuû
Area of application
ÖÙng duïng

Cat. No.
Maõ soá

For rear door
Cho cöûa trong

405.11.211

For front door
Cho cöûa ngoaøi

405.11.210

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

°Area of application: For sliding door weights from 15 up to 80 kg
°Material: Plastic
°Colour: Light grey
°Installation: For screw fixing beneath or to the cabinet top
°Mounting: For DIN left hand and DIN right hand use
°ÖÙng duïng: Cho cöûa töø 15 ñeán 80 kg
°Chaát lieäu: nhöïa
°Maøu saéc: maøu xaùm nhaït
°Laép ñaët: duøng vít laép vaøo treân naép tuû
°Phuø hôïp: cho cöûa DIN traùi vaø phaûi

Order reference
Tham khaûo ñaët haøng

For door weights up to kg
Troïng löôïng cöûa

Cat. No.
Maõ soá

15
25
50
80

405.11.105
405.11.106
405.11.107
405.11.108

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.
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Smuso CD Soft closing mechanism
Boä giaûm chaán Smuso CD

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Smuso – easy to install, and can be retrofitted at any time
Ph kin gim chn - d lp đt & có th lp đt mi lúc
Smuso soft close systems are specially
designed and tested for different sliding doors.
Many types of sliding doors can also be
retrofitted with Smuso soft closing systems.
This is made possible by simple screw fixing.
Improve the convenience and effectiveness
of sliding doors using Smuso soft close.
The additional cost of installing the soft
close feature always pays for itself.
Hệ thống giảm chấn là thiết kế đặc biệt cho hệ
thống cửa trượt. Có thể sử dụng hệ thống này cho
nhiều loại cửa trượt. Thuận tiện và hiệu quả khi sử
dụng hệ thống giảm chấn.

Different types of soft closing systems – suitable for any purpose:
Nhiu loi ph kin gim chn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8
Smuso SD

Smuso CD

The luxury class for small and light-weight furniture doors with leaf

The reliable standard class for sliding doors in the medium door leaf

weights of 2–25 kg. For doors made from wood or glass.

weight of 15–80 kg.

Dòng cao cấp cho cửa nhẹ. Cánh từ 2-25 kg cho gỗ hoặc kính.

Dòng cơ bản cho cửa trượt từ 15-80 kg

Classic 12 IF
Classic 25 IF AA
Classic 30 IF AA
Classic 40 IF AA
Classic 25 MF AA
Classic 12 VF
Silent 30 VF AA
Classic 50 VF AB
Classic 50 VF BB

Smuso SD 15
o

Smuso SD 25

Smuso CD 25

Smuso CD 50

o
o

o
o
o

o
o
o
o
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Smuso SD 15/SD 25 Soft closing mechanism
H th ng gim chn SD 15/SD 25
• Area of application: For light-weight and medium-weight sliding
doors, 0–15 kg or 16–25 kg
• Material: Plastic
• Colour: Light grey
• Installation: For recess mounting or screw fixing to cabinet base
• Khu vực lắp đặt: cho cửa nhẹ từ 0-15 kg hoặc 16-25 kg
• Chất liệu: Nhựa
• Màu sắc: Xám sáng
• Lắp đặt: Hốc tường hoặc khoan vào tủ
Smuso Soft closing mechanism Door weight kg
Giảm chấn Smuso
Trọng lượng

Cat. No.
Mã số

SD 15
SD 25

405.12.015
405.12.025

2–15
16–25

Packing: 1 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái

Cover for Smuso SD 15/SD 25 soft closing mechanism
Np đy cho h th ng gim chn SD 15/SD
• Installation: For clipping onto soft closing mechanism
• Suitable for: Left and right
• Lắp đặt: Lắp trên thanh giảm chấn
• Sử dụng được bên trái & bên phải

8

Material
Chất liệu

Colour
Màu

Cat. No.
Mã số

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

405.12.250

Silver coloured
Bạc

405.12.290

Packing: 1 or 20 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 20 cái

• Mounting: For DIN left hand and DIN right hand use
• Khu vực lắp đặt: Bắt vít bên dưới hoặc bên trên tủ
• Lắp bên trái hoặc phải

Material
Chất liệu

Finish
Kiểu hoàn thiện

Cat. No.
Mã số

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

405.11.194

Packing: 1 or 250 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 250 cái
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• Installation: For screw fixing beneath cabinet top

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Spacer

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Automatic Timber door system, door weight up to 50/100 kg
H th ng ca trt t đ ng, cho ca nng t i đa 50/100 kg
• Area of application: For all vorfront fittings
• Version: 2 doors
• Cabinet widths: 1600–2,400/2,400–4,000 mm
• Door weight: Max. 100 kg
• Integrated safety shut-off
• Khu vực lắp đặt: cho tất cả phụ kiện cửa trùm ngoài
• Phiên bản: 2 cửa
• Chiều rộng tủ: 1600-2400/2400-4000 mm
• Trọng lượng cửa: tối đa 100 kg
• Kết hợp đóng mở an toàn

Plug and play
TUV and GS tested
For front sliding doors
Cắm & bật
Kiểm định TUV & GS

A Basic set
Bộ cơ bản

Cat. No.
Mã số

Complete fitting set, cabinet width 1,600–2,400 mm
Trọn bộ phụ kiện, chiều rộng tủ 1600-2400 mm

405.15.500

Complete fitting set, cabinet width 2,400–4,000 mm
Trọn bộ phụ kiện, chiều rộng tủ 2400-4000 mm

405.15.501

Cho cửa trượt phía trước

B

A

Order refenrence
A Basic set

8

• Motorized drive track
• Power supply unit
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Mains lead
• Control
B Individual connection to sliding door fitting on request
C Vorfront sliding door fitting set with top and bottom track on request
Thông tin đt hàng
A Bộ cơ bản
Ray trượt động cơ
Bộ cấp nguồn
Phụ kiện chính
Điều khiển
B Kết nối riêng cho phụ kiện cửa trượt theo yêu cầu
CBộ phụ kiện cửa trượt trùm ngoài có ray trên & dưới

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Silent-VF 80 AA
Door weight max 80 kg

Mounting dimension
Kích thöôùc laép ñaët

Phuï kieän cöûa tröôït Silent-VF 80 AA
Cöûa naëng toái ña 80 kg
Easy height adjustment with adjusting srew
Deã daøng ñieàu chænh chieàu cao vôùi vít ñieàu chænh

Drilling pattern upper track
Quy caùch khoan cho ray treân

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ñoä daøy cöûa: 19 -28 mm
Ñieàu chænh chieàu cao: ±1.5 mm
Chaát lieäu: theùp
Baùnh xe tröôït: truïc bi, coù boïc nhöïa
Laép ñaët: baèng vít

Lower track
Ray döôùi
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Door thickness: 19 - 28 mm
Height adjustment: ±1.5 mm
Material: steel
Running track: ball beared, plastic coated roller
Installation: running track to srew on

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set
Boä
Cat. No
Maõ soá
406.80.002

For 2 doors
Cho 2 cöûa
For 3 doors
Cho 3 cöûa

406.80.003

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Order instruction
Order running track and guide separately.
For cabinet with more than 3 doors order following:
Cabinet 4 doors: 2 sets for two door cabinet
Cabinet 5 doors: 1 set for 2 doors & 1 set for 3 doors

Höôùng daãn ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ray tröôït vaø ñònh vò.
Cho tuû coù nhieàu hôn 3 cöûa, vui loøng ñaët nhö sau:
Tuû coù 4 cöûa: 2 boä 2 cöûa
Tuû coù 5 cöûa: 1 boä 2 cöûa & 1 boä 3 cöûa

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Set components
Boä phuï kieän

Running gear for front door
Baùnh xe tröôït cho cöûa tröôùc

For 2 doors
Cho 2 cöûa
2 pcs
2 caùi

For 3 doors
Cho 3 cöûa
2 pcs
2 caùi

Material
Chaát lieäu
Steel
Theùp

Color
Maøu saéc
Plastic coated
grey
Boïc nhöïa xaùm

Running gear back
Baùnh xe tröôït cho cöûa sau

2 pcs
2 caùi

4 pcs
4 caùi

Steel
Theùp

Plastic coated
grey
Boïc nhöïa xaùm

Upper door stopper for front
and back
Chaän cöûa treân cho cöûa tröôùc
vaø sau

1 pair
1 caëp

2 pairs
2 caëp

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

Guide for front door
Ñònh vò cho cöûa tröôùc

2 pcs
2 caùi

2 pcs
2 caùi

Steel
Theùp

Plastic coated
grey
Boïc nhöïa xaùm

Guide for back door
Ñònh vò cho cöûa sau

2 pcs
2 caùi

4 pcs
4 caùi

Steel
Theùp

Plastic coated
grey
Boïc nhöïa xaùm

Lower door stopper
Chaän cöûa döôùi

2 pcs
2 caùi

3 pcs
3 caùi

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

Fasterning tools
Duïng cuï laép ñaët

1 pcs
1 caùi

1 pcs
1 caùi

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

Tracks and single components

Double upper track
srew on
Ray ñoâi tröôït treân baét
baèng vít
Bottom double track
on srew
Ray ñoâi tröôït döôùi
baét baèng vít

Length m
Chieàu daøi
2,5
3,5

Top panel thickness
Ñoä daøy toái thieåu
min. 19
Toái thieåu 19 mm

Material
Chaát lieäu
Aluminium
Nhoâm

Color
Maøu saéc
Silver anodized
Baïc môø

Packaging
Ñoùng goùi
2,5 m
3,5 m

Cat. No
Maõ soá
406.82.925
406.82.935

2,5
3,5

-

Aluminium
Nhoâm

Blank
Khoâng maøu

2,5 m
3,5 m

407.47.025
407.47.035

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Classic 80 VF AB, door weight up to 80 kg, soft close
Boä phuï kieän Classic 80 VF AB, cho khoái löông cöûa leân ñeán 80 kg, coù ñoùng eâm

°Door thickness: 19–28 mm
°Height adjustment: ±1.5 mm
°Material: Steel running gears and guides
°Running gear: Top running, 1 roller, ball bearing mounted, plastic
coated roller •
°Door stop: Top stopper, with soft close mechanism
°Installation: Running gear and guide for screw fixing
°Ñoä daøy cöûa: 19–28 mm
°Ñieàu chænh chieàu cao: ±1.5 mm
°Chaát lieäu: Boä baùnh xe tröôït vaø daãn höôùng baèng theùp
°Baùnh xe tröôït: Thieát keá tröôït treân goàm 1 baùnh xe boäc nhöïa coù
voøng bi
°Chaën cöûa: chaën phía treân vôùi cô caáu giaûm chaán
°Laép ñaët: Baùnh xe tröôït vaø daãn höôùng ñöôïc laép baèng vít

With integrated soft close device.
Coù tích hôïp boä phaän ñoùng eâm
Installation dimensions
Thoâng soá laép ñaët

Drilling pattern top running gear
Thoâng soá khoan loã cho baùnh xe tröôït treân

Height adjustment

Daãn höôùng döôùi

Ñieàu chænh ñoä cao
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bottom guide
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set
Boä phuï kieän

Cat. No.
Maõ soá

Complete fitting set fot 2 doors without running track
Boä phuï kieän cho 2 cöûa, khoâng bao goàm ray tröôït

406.78.010

Complete fitting set fot 3 doors without running track

406.78.011

Boä phuï kieän cho 3 cöûa, khoâng bao goàm ray tröôït
Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Set consisting of:

For 2 leaf

Bao goàm

Cho 2 caùnh Cho 3 caùnh Chaát lieäu

For 3 leaf

Material

Finish

Packing

Cat. No.

Maøu saéc

Ñoùng goùi

Maõ soá

Running gear for front
doorsoft close
Baùnh xe tröôït cho cöûa
ngoaøi coù giam chaán

2 pcs

2 pcs

Steel

Plastic
coated grey
Phuû nhöïa
xaùm

1 pc

406.78.110

Running gear for rear
doorsoft close
Baùnh xe tröôït cho cöûa
trong sau coù giam chaán

2 pcs

2 pcs

Steel

Plastic
coated grey
Phuû nhöïa
xaùm

1 pc

406.78.111

Second running gear
for rear door, 3 or
more doors soft close

–

2 pcs

Steel

Plastic
coated grey
Phuû nhöïa
xaùm

1 pc

406.78.112

Top door stop

4 pcs

4 pcs

Plastic

Grey
Xaùm

1 pc

406.78.300

Top door stop with clame

-

2 pcs

Plastic

Grey
Xaùm

1 pc

406.78.301

Guide for front door
Daãn höôùng cöûa ngoaøi

2 pcs

2 pcs

Steel

Plastic
coated grey
Phuû nhöïa
xaùm

1 pc

406.91.200

Guide for rear door

2 pcs

4 pcs

Steel

Plastic
coated grey
Phuû nhöïa
xaùm

1 pc

406.91.201

Grey
Xaùm

1 pc

Chaën cöûa treân

Daãn höôùng cöûa trong

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bottom door stopper
Chaën cöûa döôùi

2 pcs

4 pcs

Plastic

8
406.91.301

Please order profiles, running and guide tracks separately. Cat. No. refer to 1 piece. When ordering individual components, please
specify therequired quantity.
Löu yù khi ñaët haøng
Vui loøng ñaët haøng ray tröôït vaø ray daãn höôùng rieâng. Maõ soá töông öùng vôùi moät thanh. Khi ñaët haøng vui loøng xaùc ñònh tröôùc soá löông
caàn thieát.

Running track
Ray tröôït treân

Material
Chaát lieäu

Finish
Maøu saéc

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Double top running track,
for screw fixing
Ray tröôït treân ñoâi, laép baèng vít
Double bottom guide track,
for screw fixing
Ray daãn höôùng döôùi, ñoâi, laép baèng vít

Aluminium

Silver coloured
anodized

2.5 m

406.78.902

3.5 m

406.78.904

Silver coloured
anodized

2.5 m

407.47.025

3.5 m

407.47.035

Door cover for front

Aluminium

Silver coloured
anodized

1m

406.78.911

Naép che cho cöûa ngoaøi

Aluminium

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Damping system for sliding door fitting Silent
Heä thoáng giaûm chaán cho phuï kieän cöûa tröôït Silent

Damping with self closing, for
screw fixing

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

1 or 20 pcs
405.11.100
1 hoaëc 20 caùi

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

1 or 20 pcs
405.11.190
1 hoaëc 20 caùi

Steel
Theùp

Galvanized 1 set
Maï keõm
1 boä

Giaûm chaán coù chöùc naêng töï ñoùng,
baét baèng vít

Inner plate, for screw fixing
Baùs naèm trong, baét baèng vít

Follower bracket

405.11.189

Baùs daãn höôùng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Order reference
Please order following items for 2 sliding doors separately.
2 pcs. damping with self closing
2 pcs. inner plate
2 pcs. follower bracket
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm nhöõng saûn phaåm döôùi ñaây neáu söû duïng cho 2 caùnh cöûa tröôït
2 caùi giaûm chaán coù chöùc naêng töï ñoùng
2 caùi baùs naèm trong
2 caùi baùs daãn höôùng

FF
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Design 50 VF AB ALU, door weight up to 50 kg
Ph kin ca trt Design 50 VF AB ALU, cho ca nng t i đa 50 kg
• Door thickness: Max door thickness 22 or 28 mm
• Material: Steel
• Finish: Galvanized
• Installation: Running gear and guide for screw fixing
• Door weight: 50 kg
• Độ dày cửa: tối đa 22 hoặc 28 mm
• Chất liệu: Thép
• Kiểu hoàn thiện: Mạ điện
• Lắp đặt: bánh xe & dẫn hướng bắt vít
• Trọng lượng cửa: 50 kg

For smooth sliding door, easy and quick to install with clip
for guide
Cho cửa trượt êm ái, dễ dàng và lắp đặt nhanh
Drilling pattern
Installation dimensions

Mu khoan l

Kích thc lp đt

Drilling dimensions for running and gear and track stopper for rear
and front door
Kích thước khoan cho báh xe trượt & chặn ray cho cửa trong và
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

ngoài

Drilling dimensions for guide and guide stopper for front door
Drilling dimensions for guide and guide stopper for rear door

Kích thước khoan cho bánh xe trượt & chặn ray cho cửa ngoài

Kích thước khoan cho dẫn hướng & chặn cửa trong

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Material
Chất liệu

Finish
Hoàn thiện

Running part with ball bearing right side,
for distance 48 mm, for door thickness up to 22mm
Bánh xe trượt bên phải, cho khoảng cách 48 mm,
cửa dày tối đa 22 mm

Steel
Thép

Running part with ball bearing left side, for distance
48 mm, for door thickness up to 22mm
Bánh xe trượt bên trái, cho khoảng cách 48 mm,
cửa dày tối đa 22 mm

For 2-leaf
Cho 2 cửa

For 3-leaf
Cho 3 cửa

Cat. No.
Mã số

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.140

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.141

Running part with ball bearing right side,
for distance 54 mm, for door thickness up to 28 mm
Bánh xe trượt bên phải, cho khoảng cách 54 mm,
cửa dày tối đa 28 mm

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.142

Running part with ball bearing left side,
for distance 54 mm, for door thickness up to 28 mm
Bánh xe trượt bên trái, cho khoảng cách 54 mm,
cửa dày tối đa 28 mm

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.143

Running part right side for alu frames,
with ball bearing, for inner door
Bánh xe trượt bên phải, cho khung nhôm, cửa bên
trong

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.144

Running part left side for alu frames,
with ball bearing, for inner door
Bánh xe trượt bên trái, cho khung nhôm, cửa bên
trong

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.145

Running part right side for alu frames,
with ball bearing, for inner door with pins
Bánh xe trượt bên phải, cho khung nhôm, cửa bên
trong có chốt

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.146

Running part left side for alu frames,
with ball bearing, for inner door with pins
Bánh xe trượt bên trái, cho khung nhôm, cửa bên
trong có chốt

Steel
Thép

Galvanized 1 pc.
Mạ điện

1 pc.

400.56.147

End stop pouch
Cục chặn

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

1 pc.

1 pc.

400.58.002

Screw package for 2 doors
Vít bắt cho 2 cửa

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

1 pc.

–

400.58.003

Screw package for 3 doors
Vít bắt cho 3 cửa

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

–

1 pc.

400.58.004

Guiding part for inner door
Dẫn hướng cửa trong

Steel
Thép

Galvanized 2 pcs.
Mạ điện

4 pcs.

400.57.121

Guiding part adjustable with Hafele stamp
Dẫn hướng có thể điều chỉnh, có tem Hafele

Steel
Thép

Galvanized 2 pcs.
Mạ điện

2 pcs.

400.57.122

Central stop
Chặn cửa giữa

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

–

1 pc.

400.96.053

Cilp for quider
Bás lá

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

4 pcs.

6 pcs.

400.58.060

Order reference
Running gear for inner door always screw onto the door next to side panel
Thông tin đt hàng
Bánh xe cho cửa trong luôn được bắt vít vào cửa bên cạnh bảng điều khiển
Tracks
Ray

Material

Finish

Length mm

Cat. No.

Doulble running track
Ray đôi trên

Aluminium
Nhôm

Anodized
Sáng

2,500

400.52.025

3,500

400.52.035

Doulble guide rail
Ray đôi dưới

Aluminium
Nhôm

Anodized
Sáng

2,500

400.52.912

3,500

400.52.913

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Set consisting of:
Bộ bao gồm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Design 80 VF ALU, door weight up to 80 kg,
for Aluminum framed wooden door
Ray tröôït döôùi

°Door weight: 80 kg
°Door thickness: 28 mm
°Height adjustment: ± 1.5 mm on running gear
°Version: For aluminium framed wooden dooreither with
glass/mirror panels
°Material: Running gears and guides: Steel
°Running gear: Top running, 1 roller, with ball bearing mounted,
plastic coated roller
°Door stop: Top and bottom stopper
°Installation: Running gear and guide for screw fixing
°Ñoä daøy cöûa: 19–28 mm
°Ñieàu chænh chieàu cao: ±1.5 mm
°Chaát lieäu: Boä baùnh xe tröôït vaø daãn höôùng baèng theùp
°Baùnh xe tröôït: Thieát keá tröôït treân goàm 1 baùnh xe boäc nhöïa coù
voøng bi
°Chaën cöûa: chaën phía treân vôùi cô caáu giaûm chaán
°Laép ñaët: Baùnh xe tröôït vaø daãn höôùng ñöôïc laép baèng vít

°Anti-Derailing system
°Shock absorbing stops
°For door thickness 28 mm

Drilling patterns

Installation dimensions

Height adjustment

Thoâng soá khoan loã

Daãn höôùng döôùi

Ñieàu chænh ñoä cao

Top running gear

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Bottom guide
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
For door thickness 28 mm
Cho cöûa daøy 28 mm

Cat. No.
Complete set for 2-Doors / Boä phuï kieän cho 2 cöûa

406.91.000

Complete set for 3-Doors / Boä phuï kieän cho 3 cöûa

406.91.001

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Describes
Moâ taû

Pictures
Minh hoïa

For 2 doors For 3 doors Material
Cho 2 caùnh Cho 3 caùnh Chaát lieäu

Color
Maøu saéc

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Running gear, for front door
Baùnh xe tröôït
cho cöûa ngoaøi

2 pcs

2 pcs

Steel

1 pc
Plastic
coated Grey

406.91.110

Running gear, for rear door

2 pcs

4 pcs

Steel

1 pc
Plastic
coated Grey

406.91.111

Top door stopper,
Chaën cöûa treân

2 pcs

4 pcs

Plastic

Grey

1 pc

406.91.300

Connectors for Aluminum
profile

2 set

3 set

Steel

Grey

1 set

406.91.400

Guide, for front door
Daãn höôùng cho cöûa ngoaøi

2 pcs

2 pcs

Steel

1 pc
Plastic
coated Grey

406.91.200

Guide, for rear door
Daãn höôùng cho cöûa trong

2 pcs

4 pcs

Steel

1 pc
Plastic
coated Grey

406.91.201

Bottom door stopper
Chaën cöûa döôùi

2 pcs

4 pcs

Plastic

Grey

1 pc

406.91.301

Handle protection
Che tay naém

-

2 pcs

Plastic

Grey

1 pc

406.91.401

Fixing screws

1 set

2 set

Steel

1 set

406.91.402

Baùnh xe tröôït
cho cöûa trong

Vít laép ñaët
Order reference
°Please order running and guide tracks, and covers separately.
°For cabinets with more than 3 doors, please order the following sets:
For cabinets with 4 doors: 2 Sets for 2 doors
For cabinets with 5 doors: 1 Set for 2 doors and 1 set for 3 doors
Thoâng tin ñaët haøng
°Vui loøng ñaët haøng thanh ray tröôït, daãn höôùng vaø naép che rieâng
°Vôùi nhöõng tuû nhieàu hôn 3 caùnh cöûa vui loøng ñaët soá löông nhö sau:
Tuû 4 caùnh cöûa: 2 boä, 2 caùnh
Tuû 5 caùnh cöûa: 1 boä 2 caùnh vaø 1 boä 3 caùnh
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bas lieân keát cho khung
Nhoâm

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

→ Tracks
Ray tröôït
Describes
Moâ taû

Pictures
Minh hoïa

Double top running track,
for screw fixing

Length m Material
Chieàu daøi Chaát lieäu
3.0

Ray tröôït treân, ñoâi laép ñaët
baèng vít

Double bottom guide
track, for screw fixing

3.0

Color
Maøu saéc

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium

Silver coloured
anodized

3m

406.79.903

Nhoâm

Maøu baïc

Aluminium

Silver coloured
anodized
Maøu baïc

3m

406.83.930

Nhoâm

Ray tröôït döôùi, ñoâi laép ñaët
baèng vít

8
→ Covers
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Naép che
Describes
Moâ taû

Pictures
Minh hoïa

Length m Material
Chieàu daøi Chaát lieäu

Door cover
for External door
Naép che cho cöûa ngoaøi

1.0

Door cover
for Internal door
Naép che cho cöûa trong

1.0

Aluminium
Nhoâm

Color
Maøu saéc

Packing
Ñoùng goùi

Silver coloured
anodized

1m

406.93.925

1m

406.83.930

Cat. No.
Maõ soá

Maøu baïc
Aluminium
Nhoâm

Silver coloured
anodized
Maøu baïc

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Design 80 VF ALU, door weight up to 80 kg, soft close,
for Aluminum framed wooden door
Boä phuï kieän cho cöûa goã khung nhoâm Design 80 VF ALU, cho cöûa naëng 80 kg

°•Door thickness:28 mm
°Material:Running gears and guides: Steel
°Running gear:Top running, 1 roller,with ball bearing mounted,
plastic coated roller
°Door stop:Top stopper with shock absorber, bottom stopper
°Installation:Running gear and guide for screw fixing
°Version:For aluminium framed wooden dooreither with
glass/mirror panels
°Door weight:80 kg
°Ñoä daøy cöûa: 19–28 mm
°Ñieàu chænh chieàu cao: ±1.5 mm
°Chaát lieäu: Boä baùnh xe tröôït vaø daãn höôùng baèng theùp
°Baùnh xe tröôït: Thieát keá tröôït treân goàm 1 baùnh xe boäc nhöïa coù
voøng bi
°Chaën cöûa: chaën phía treân vôùi cô caáu giaûm chaán
°Laép ñaët: Baùnh xe tröôït vaø daãn höôùng ñöôïc laép baèng vít

°Anti-Derailing system
°Shock absorbing stops
°For door thickness 28 mm

Drilling patterns

Installation dimensions

Anti-derailing System

8

Bottom guide
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Top running gear

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
For door thickness 28 mm
Boä phuï kieän cho cöûa daøy 28 mm

Cat. No.
Complete set for 2-Doors / Boä phuï kieän cho 2 cöûa

406.78.000

Complete set for 3-Doors / Boä phuï kieän cho 3 cöûa

406.78.001

Packing: 1 set
For 2 doors For 3 doors Material Color
Cho 2 caùnh Cho 3 caùnh Chaát lieäu Maøu saéc

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Running gear, for front door
soft close
Baùnh xe tröôït cho cöûa ngoaøi

2 pcs

2 pcs

Steel

Plastic
coated Grey

1 pc

406.78.110

Running gear, for rear door
soft close
Baùnh xe tröôït cho cöûa trong

2 pcs

2 pcs

Steel

Plastic
coated Grey

1 pc

406.78.111

Second running gear,
for rear door, 3 or more doors
soft close

-

2 pcs

Steel

Plastic
coated Grey

1 pc

406.78.112

Top door stopper

4 pcs

4 pcs

Plastic

Grey

1 pc

406.78.300

Top door stopper with clamp

-

2 pcs

Plastic

Grey

1 pc

406.78.301

Connectors for
Aluminum profile

2 sets

3 sets

Steel

Grey

1 set

406.91.400

Describes
Moâ taû

Pictures
Minh hoïa

Chaën cöûa treân

Bas lieân keát cho khung nhoâm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Guide, for front door

8
2 pcs

2 pcs

Steel

2 pcs

4 pcs

Steel

2 pcs

4 pcs

Plastic

Daân höôùng cho cöûa
tröôït ngoaøi
Guide, for rear door
Daân höôùng cho cöûa
tröôït trong
Bottom door stopper
Chaën cöûa döôùi

Plastic
coated Grey

1 pc

406.91.200

Plastic
coated Grey

1 pc

406.91.201

Grey

1 pc

406.91.301

Order reference
°Please order running and guide tracks, and covers separately.
°For cabinets with more than 3 doors, please order the following sets:
For cabinets with 4 doors: 2 Sets for 2 doors
For cabinets with 5 doors: 1 Set for 2 doors and 1 set for 3 doors
Thoâng tin ñaët haøng
°Vui loøng ñaët haøng thanh ray tröôït, daãn höôùng vaø naép che rieâng
°Vôùi nhöõng tuû nhieàu hôn 3 caùnh cöûa vui loøng ñaët soá löông nhö sau:
Tuû 4 caùnh cöûa: 2 boä, 2 caùnh
Tuû 5 caùnh cöûa: 1 boä 2 caùnh vaø 1 boä 3 caùnh

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Aluminium profile Design 80 VF ALU, for door thickness 28mm
Khung nhoâm cho boä Design 80 VF ALU, cho cöûa daøy 28 mm

→ Tracks
Ray tröôït
Describes

Pictures

Moâ taû
Double top running track,
for screw fixing
Ray tröôït treân ñoâi, ñöôïc
laép ñaët baèng vít

Minh hoïa

Length m Cabinet top
Material
thickness mm
Chieàu daøi Ñoä daøy noùc tuû Chaát lieäu
3.0
Aluminium

Color

Packing

Cat.No.

Maøu saéc
Silver coloured
anodized

Ñoùng goùi Maõ soá
406.78.903
3m

Nhoâm

Maøu baïc

Aluminium

Silver coloured
anodized

Nhoâm

Maøu baïc

Material
Chaát lieäu

Color
Maøu saéc

Packing
Cat.No.
Ñoùng goùi Maõ soá

Door cover

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured
anodized
Maøu baïc

1m

Naép che treân cöûa

Double bottom guide track,
for screw fixing

3.0

Ray tröôït döôùi ñoâi, ñöôïc
laép ñaët baèng vít

3m

406.83.930

8
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Pictures
Minh hoïa

406.78.911
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Moâ taû

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

→ Covers
Naép che

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Aluminium profile design 80 VF ALU, for door thickness 28 mm
Thanh nhoâm cho boä cöûa Design 80 VF ALU, cho cöûa daøy 28 mm

Describes

Pictures

Length m

Material

Color

Packing

Cat. No.

Moâ taû

Hình aûnh

Chieàu daøi

Chaát lieäu

Maøu saéc

Ñoùng goùi

Maõ soá

2.75

Aluminium

Silver coloured 2.75 m
anodized

406.79.912

2.75

Aluminium

Silver coloured 2.75 m
anodized

406.79.922

Horizontal Profile
Upper and Lower
(door)
Khung nhoâm ngang treân vaø
döôùi

2.75

Aluminium

Silver coloured 2.75 m
anodized

406.79.942

Middle Cross Aluminum Profile
(door)

2.75

Aluminium

Silver coloured 2.75 m
anodized

406.79.952

2.75

Aluminium

Silver coloured 2.75 m
anodized

406.79.932

Vertical Aluminum Profile
(door)
Khung nhoâm ñöùng
Vertical Aluminum Profile (door)
Khung nhoâm ñöùng

Khung nhoâm giöõa cöûa
Vertical Aluminum Profile (door)
Khung nhoâm ñöùng

Sectional details

Vertical Door Section

Cross Door Section

Horizontal Aluminum Profile
Upper
Article:406.79.942

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khung nhoâm ngang treân

Vertical Aluminum Profile
Article:406.79.912
Khung nhoâm ñöùng

Horizontal Aluminum Profile
Middle
Article:406.79.952
Khung nhoâm ngang giöõa

Vertical Aluminum Profile
Article:406.79.932
Khung nhoâm ñöùng
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Vertical Aluminum Profile
Article:406.79.922
Khung nhoâm ñöùng

Horizontal Aluminum Profile
Lower
Article:406.79.942
Khung nhoâm ngang döôùi

Additional components
Describes
Moâ taû

Pictures
Hình aûnh

Middle Cross connector
for doors with middle profile
Lieân keát cho khung nhoâm giöõa cöûa
Glass gasket
for doors with glass/mirror panel
Keïp kính cho cöûa coù kính/göông
Dut cover brush
Thanh chaén buïi

Length m
Chieàu daøi

3

Material
Chaát lieäu

Color
Maøu saéc

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Steel

Grey

1 pc

406.79.400

Aluminium

Silver coloured 3 m
anodized

406.79.802

1m

406.79.401
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Assembly guide for design 80 VF ALU
Höôùng daãn laép raùp cho boä Design 80 VF ALU

Aluminum profile Assembly
Laép raùp khung nhoâm

406.79.942

406.79.922

→
406.79.912

406.79.802

Connector
Bas lieân keát

Connector
Bas lieân keát

406.79.802

→

406.79.952

406.79.952

→

→

Connectors
Bas lieân keát

406.79.942
Wooden door with glass/mirror panel
Cöûa goã coù kính hoaëc göông

Running gear and Guide Assembly
Laép raùp baùnh xe tröôït daãn höôùng
Connector
Bas lieân keát
Top Gear
Baùnh xe
tröôït treân

→

Connector
for middle profile
(optional)
Bas lieân keát giöõa

→

Connector
Bas lieân keát
Bottom Guide

→

Daãn höôùng döôùi
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Accessories for sliding door fittings for wooden doors
Phuï kieän cho phuï kieän cöûa tröôït baèng goã
Handle profile
Tay naém nhoâm ñònh hình
Area of application: For door thickness 20 mm•
Material: Aluminium•
Finish: Anodized•
Colour: Silver coloured•
Installation: Screw fixing
Laép ñaët: cho cöûa daøy 20mm
Chaát lieäu: nhoâm
Xöû lyù beà maët: môø
Maøu: môø
Laép ñaët: baèng vít
Application
Laép ñaët

Handle profile

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

126.90.907

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Strengthening strip
Thanh giöõ chaéc cöûa
Area of application: Stabilising the door, for door thickness 20 mm•
Material: Aluminium•
Finish: Anodized•
Colour: Silver coloured•
Installation: Screw fixing
Taùc duïng: laøm chaéc cöûa, cho cöûa daøy 20mm
Chaát lieäu: nhoâm
Xöû lyù beà maët: môø
Maøu: baïc
Laép ñaët: baèng vít

8

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Application
Laép ñaët
Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

126.91.904

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
Strengthening strip

Dust protection profile with brush, for gluing on
Thanh chaén buïi coù choåi, laép baèng caùch daùn keo
Area of application: To protect inside of cabinet from dust•
Material: Plastic base profile, artificial hair brush•
Finish: Brown base profile, grey brush
Taùc duïng: chaén buïi cho tuû
Chaát lieäu: thanh ñeá baèng nhöïa, choåi baèng loâng nhaân taïo
Xöû lyù beà maët: thanh ñeá maøu naâu, choåi maøu xaùm
Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

406.01.107

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Dust protection profile with brush, for screw fixing (pre-drilled holes)
Thanh chaén buïi coù choåi, laép baèng caùch baét vít (phaûi khoan loã saün)
Area of application: To protect inside of cabinet from dust•
Material: Aluminium base profile, artificial hair brush•
Finish: Bright base profile, grey brush
Taùc duïng: chaén buïi cho tuû
Chaát lieäu: thanh ñeá baèng nhoâm, choåi baèng loâng nhaân taïo
Xöû lyù beà maët: thanh ñeá maøu saùng, choåi maøu xaùm
Application
Laép ñaët

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m

406.41.807

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Dust protection profile with brush, for screwing or stapling on
Thanh chaén buïi coù choåi, laép baèng caùch baét vít hoaëc baám
Area of application: To protect inside of cabinet from dust•
Material: Plastic base profile, artificial hair brush•
Colour: Black base profile, grey brush
Taùc duïng: chaén buïi cho tuû
Chaát lieäu: thanh ñeá baèng nhöïa, choåi baèng loâng nhaân taïo
Maøu: thanh ñeá maøu ñen, choåi maøu xaùm

8

Length
Chieàu daøi

Height
Chieàu cao

Cat. No.
Maõ soá

2.5 m
2.5 m

7 mm
10 mm

406.41.300
406.41.310

Area of application: Noise reduction•
Version: Adhesive on one side•
Installation: Sticking between cabinet top or cabinet base and
between running track or guide track
Taùc duïng: ñeå giaûm oàn
Phieân baûn: coù baêng dính 1 maët
Laép ñaët: daùn vaøo chính giöõa traàn tuû, ñaùy tuû vaø chính giöõa ray
tröôït, ray ñònh vò

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

10 m

406.24.253

Packing: 1 Roll.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 cuoän.

FF

8.62

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Adhesive tape
Baêng dính giaûm oàn

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta flatfront S/OS 20 FB, for door weights up to 20 kg
Boä cöûa tröôït phaúng Finetta Flatfront S/OS 20 FB, cho cöûa naëng toáâi ña 20 kg
Door height: max. 1,200 mm
Door width: 600 to 1,500 mm
Door thickness: max. 25 mm, including handle: 18 - 45 mm
Door offset: 46.5 mm
Material thickness: 19 mm
Height adjustment: With hexagon head screw
Version: For 2 symmetric doors, with soft closing mechanism
Handle must be fitted to door in the centre of the cabinet; handle
distance from door edge (K) > 20 m
Door overlap at side and top 17 mm (standard set)
Chiều cao cánh tủ: tối đa 1,200 mm
Chiều rộng cánh tủ: từ 600 tới 1500 mm
Chiều dày cánh tủ: tối đa 25mm, bao gồm tay nắm từ 18 - 45 mm
Độ lệch 2 cánh tủ: 46,5 mm
Chiều dày vật liệu: 19 mm
Hiệu chỉnh độ cao hệ thống: bằng vít đầu lục giác
Ứng dụng: cho bộ 2 cánh đối xứng, với cơ cấu đóng giảm chấn
Tay nắm gắn vào giữa chiều cao cánh tủ, khoảng cách tối thiểu đến
cạnh cửa là 20 mm
Độ che phủ cạnh và nóc tủ 17 mm (bộ tiêu chuẩn)
When ordering, please specify additionally to catalogue number:
Khi đặt hàng xin vui lòng chú ý đến các thông số dưới đây:

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

(C) Total width / Chiều rộng tủ
(D) Inner height / Chiều cao bên trong tủ
(E) Door height / Chiều cao cánh tủ
(F) Door width / Chiều rộng cánh tủ
(G) Door overlap at cabinet side / Độ trùm cánh tủ lên cạnh tủ
(I) Door thickness / Chiều dày cánh tủ
(J) Door thickness including handle max. 45 mm / Chiều dày cánh tủ bao gồm tay nắm tối
đa 45 mm
(K) Distance from handle to outer edge of door / Khoảng cách từ tay nắm đến cạnh tủ
(L) Top panel thickness / Độ dày mặt trên tủ
(M) Side panel thickness / Độ dày bên cạnh bên tủ
(N) Base panel thickness / Độ dày mặt dưới tủ
(O) Centre panel thickness / Chiều dày cạnh giữa tủ
(P) Door offset / Độ lệch 2 cánh tủ
(Q) Total height / Tổng chiều cao cánh tủ
(S) Door overlap at base panel (wall units) / Độ che mặt dưới tủ

8

Door offset wall unit P = 39 mm + G - (O/2)
Độ lệch 2 cánh tủ treo tường: P 39 mm + G - (0/2)
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Boä phuï kieän

Description

Pictures

Moâ taû

Hình aûnh

Upper sliding track
complete with
carriages for doors
Ray tröôtï treân, vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Cabinet
width (mm)
Chieàu roäng
tuû
1200

Door
width (mm)
Chieàu roäng
cöûa
596

Dim. A
(mm)
Chieàu A
205.5

Set consists of:
for 1 pair of doors
Thaønh phaàn moät
boä 2 caùnh cöûa
1 piece

Cat. No.
Maõ soá
406.11.221

1400

696

255.5

1 piece

406.11.222

1600

796

305.5

1 piece

406.11.223

1800

896

355.5

1 piece

406.11.224

2000

996

405.5

1 piece

406.11.225

2200

1096

455.5

1 piece

406.11.226

2400

1196

505.5

1 piece

406.11.227

2600

1296

555.5

1 piece

406.11.228

2800

1396

605.5

1 piece

406.11.229

3000

1496

655.5

1 piece

406.11.230

Lower guide runner
-

-

-

1 piece

Thank lieân keát cho
caùnh cöûa

-

-

-

2 pieces

-

Door adjuster
vertical and
horizontal regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh

-

-

-

2 pieces

-

Door adjuster vertical
regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng chænh doïc

-

-

-

2 pieces

-

-

-

-

4 pieces

-

-

-

-

1 piece

Ray tröôït döôùi

-

Adhesive buffers
Mieáng ñeäm cöûa

3 mm allen key
Khoùa luïc giaùc 3 mm

-

Set of upper and lower
bracket arms for left
connecting rods
-

-

-

1 set

-

-

-

-

1 set

-

Boä bas treân döôùi gaén
cho thanh lieân keát
caùnh cöûa traùi

Set of upper and lower
bracket arms for right
connecting rods

Boä bas treân döôùi gaén
cho thanh lieân keát
caùnh cöûa phaûi
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Connecting rods

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta flatfront S/US 20 FB, for door weights up to 20 kg
Boä cöûa tröôït phaúng Finetta Flatfront S/US 20 FB, cho cöûa naëng toái ña 20 kg
Door height: max. 1,200 mm
Door width: 600 to 1,500 mm
Door thickness: max. 25 mm, including handle: 18 - 45 mm
Door offset: 46.5 mm
Material thickness: 19 mm
Height adjustment: With hexagon head screw
Version: For 2 symmetric doors, with soft closing mechanism
Handle must be fitted to door in the centre of the cabinet; handle
distance from door edge (K) > 20 m
Door overlap at side and top 17 mm (standard set)
Chiều cao cánh tủ: tối đa 1,200 mm
Chiều rộng cánh tủ: từ 600 tới 1500 mm
Chiều dày cánh tủ: tối đa 25mm, bao gồm tay nắm từ 18 - 45 mm
Độ lệch 2 cánh tủ: 46,5 mm
Chiều dày vật liệu: 19 mm
Hiệu chỉnh độ cao hệ thống: bằng vít đầu lục giác
Ứng dụng: cho bộ 2 cánh đối xứng, với cơ cấu đóng giảm chấn
Tay nắm gắn vào giữa chiều cao cánh tủ, khoảng cách tối thiểu đến
cạnh cửa là 20 mm
Độ che phủ cạnh và nóc tủ 17 mm (bộ tiêu chuẩn)

When ordering, please specify additionally to catalogue number:
Khi đặt hàng xin vui lòng chú ý đến các thông số dưới đây:

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

(C) Total width / Chiều rộng tủ
(D) Inner height / Chiều cao bên trong tủ
(E) Door height / Chiều cao cánh tủ
(F) Door width / Chiều rộng cánh tủ
(G) Door overlap at cabinet side / Độ trùm cánh tủ lên cạnh tủ
(I) Door thickness / Chiều dày cánh tủ
(J) Door thickness including handle max. 45 mm / Chiều dày cánh tủ bao gồm tay nắm tối
đa 45 mm
(K) Distance from handle to outer edge of door / Khoảng cách từ tay nắm đến cạnh tủ
(L) Top panel thickness / Độ dày mặt trên tủ
(M) Side panel thickness / Độ dày bên cạnh bên tủ
(N) Base panel thickness / Độ dày mặt dưới tủ
(O) Centre panel thickness / Chiều dày cạnh giữa tủ
(P) Door offset / Độ lệch 2 cánh tủ
(Q) Total height / Tổng chiều cao cánh tủ
(S) Door overlap at base panel (wall units) / Độ che mặt dưới tủ
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Door offset wall unit P = 39 mm + G - (O/2)
Độ lệch 2 cánh tủ treo tường: P = 39 mm + G - (O/2)
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Boä phuï kieän

Description
Moâ taû

Lower sliding track
complete with
carriages for doors
Ray tröôït döôùi vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Pictures
Hình aûnh

Cabinet
width (mm)
Chieàu roäng
tuû

Door
width (mm)
Chieàu roäng
cöûa

Dim. A
(mm)
Chieàu A

Set consists of:
for 1 pair of doors
Thaønh phaàn moät
boä 2 caùnh cöûa

Cat. No.
Maõ soá

1200

596

205.5

1 piece

406.11.201

1400

696

255.5

1 piece

406.11.202

1600

796

305.5

1 piece

406.11.203

1800

896

355.5

1 piece

406.11.204

2000

996

405.5

1 piece

406.11.205

2200

1096

455.5

1 piece

406.11.206

2400

1196

505.5

1 piece

406.11.207

2600

1296

555.5

1 piece

406.11.208

2800

1396

605.5

1 piece

406.11.209

3000

1496

655.5

1 piece

406.11.210

Upper guide runner
Ray daãn höôùng treân

-

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

-

2 pieces

-

-

-

-

2 pieces

-

-

-

-

4 pieces

-

-

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

-

2 pieces

-

Guides for
upper Runner
Con laên daãn höôùng
ray treân

-

Door adjuster
vertical and
horizontal regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc vaø ngang

Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc

Adhesive buffers
Mieáng ñeäm cöûa

3 mm allen key
Khoùa luïc giaùc 3 mm

-

Upper brackets
Caëp bas gaén phía
treân cöûa

Cover plates for upper
brackets
Boä naép ñaäy bas treân

FF

8.66

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Door adjuster vertical
regulator
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta flatfront M 35 FB, for door weights up to 35 kg
Boä cöûa tröôït phaúng Finetta (ultra) M 35 FB, cho cöûa toái ña 35 kg
Door height: max. 2,200 mm
Door width: 600 to 2000 mm
Side panel thickness: 19 mm
Door thickness: including handle: Groove mounting 18 - 45 mm,
screw fixing 18 - 40 mm
Door offset: In accordance with calculating formular
Material thickness: 19 mm
Height adjustment: With hexagon head screw
Version: For 2 symmetric doors, with soft closing mechanism
Handle distance from door edge (K) > 10 mm
Door overlap at side and top 17 mm (standard set)
Chiều cao cánh tủ: tối đa 2,200 mm
Chiều rộng cánh tủ: từ 600 tới 2000 mm
Chiều dày cạnh tủ: 19 m
Chiều dày cánh tủ: bao gồm tay nắm từ 18 - 45 mm, kiểu liên kết bằng
vít 18 - 40 mm
Hiệu chỉnh độ cao hệ thống: bằng vít đầu lục giác
Ứng dụng: cho bộ 2 cánh đối xứng, với cơ cấu đóng giảm chấn
Tay nắm gắn vào giữa chiều cao cánh tủ, khoảng cách tối thiểu đến
cạnh cửa là 10 mm
Độ che phủ cạnh và nóc tủ 17 mm (bộ tiêu chuẩn)
Độ lệch 2 cánh cửa tủ: được tính theo công thức cho từng trường hợp
When ordering, please specify additionally to catalogue number:
Khi đặt hàng xin vui lòng chú ý đến các thông số dưới đây:

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

(C) Total width / Chiều rộng tủ
(D) Inner height / Chiều cao bên trong tủ
(E) Door height / Chiều cao cánh tủ
(F) Door width / Chiều rộng cánh tủ
(G) Door overlap at cabinet side / Độ trùm cánh tủ lên cạnh tủ
(I) Door thickness / Chiều dày cánh tủ
(J) Door thickness including handle max. 45 mm / Chiều dày cánh tủ bao gồm tay nắm tối
đa 45 mm
(K) Distance from handle to outer edge of door / Khoảng cách từ tay nắm đến cạnh tủ
(L) Top panel thickness / Độ dày mặt trên tủ
(M) Side panel thickness / Độ dày bên cạnh bên tủ
(N) Base panel thickness / Độ dày mặt dưới tủ
(O) Centre panel thickness / Chiều dày cạnh giữa tủ
(P) Door offset / Độ lệch 2 cánh tủ
(Q) Total height / Tổng chiều cao cánh tủ
(S) Door overlap at base panel (wall units) / Độ che mặt dưới tủ
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Door offset: P = 16.5 mm + O/2 - G
Ðộ lệch 2 cánh tủ: P= 16.5 mm + O/2 - G

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Boä phuï kieän

Description
Moâ taû

Top slider rail
complete with
carriages
Ray tröôtï treân, vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Pictures
Hình aûnh

Cabinet
width (mm)
Chieàu roäng
tuû

Door
width (mm)
Chieàu roäng
cöûa

Set consists of:
for 1 pair of doors
Thaønh phaàn moät
boä 2 caùnh cöûa

Cat. No.
Maõ soá

1200

596

1 piece

406.11.250

1400

696

1 piece

406.11.251

1600

796

1 piece

406.11.252

1800

896

1 piece

406.11.253

2000

996

1 piece

406.11.254

2200

1096

1 piece

406.11.256

2400

1196

1 piece

406.11.257

2600

1296

1 piece

406.11.258

2800

1396

1 piece

406.11.259

3000

1496

1 piece

406.11.260

3200

1596

1 piece

406.11.261

3400

1696

1 piece

406.11.262

3600

1796

1 piece

406.11.263

3800

1896

1 piece

406.11.264

Bottom slider rail
complete with
carriages
-

-

1 piece

-

-

-

4 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

4 pieces

-

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

Ray tröôtï döôùi vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Door adjuster vertical
and herizoltal
regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng chænh doïc
vaø ngang
Door adjuster
vertical regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng chænh doïc

Adhesive buffers
Mieáng ñeäm cöûa

4 mm allen key
Khoùa luïc giaùc 4 mm
Upper and lower
profile clip
Bas gaén thanh tröôït
treân vaø döôùi
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

8

Ñeäm ñieàu chænh ñoä
truøm ngoaøi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Spacers for
external adjusters.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

For groove mounting
Kieåu lieân keát gaén aâm vaøo caùnh tuû

For screw fixing
Kieåu lieân keát gaén vít vaøo caùnh tuû

Drilling pattern for door
Vò trí khoan ñònh vò cöûa

Drilling pattern for door
Vò trí khoan ñònh vò cöûa

8

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta flatfront M 35 FB with electric version, for door weights up to 35 kg
Boä cöûa tröôït phaúng M 35 FB vôùi boä phuï kieän tröôït töï ñoäng, cho cöûa naëng 35 kg
Door height: max. 2,200 mm
Door width: 600 to 2000 mm
Side panel thickness: 19 mm
Door thickness: including handle: Groove mounting 18 - 45 mm,
screw fixing 18 - 40 mm
Door offset: In accordance with calculating formular
Material thickness: 19 mm
Height adjustment: With hexagon head screw
Version: For 2 symmetric doors, with soft closing mechanism
Handle distance from door edge (K) > 10 mm
Door overlap at side and top 17 mm (standard set)
Input voltage: 230 V AC / 50 Hz
Opening speed 0.12 m/sec.
Chiều cao cánh tủ: tối đa 2,200 mm
Chiều rộng cánh tủ: từ 600 tới 2000 mm
Chiều dày cạnh tủ: 19 m
Chiều dày cánh tủ: bao gồm tay nắm từ 18 - 45 mm, kiểu liên kết bằng
vít 18 - 40 mm
Hiệu chỉnh độ cao hệ thống: bằng vít đầu lục giác
Ứng dụng: cho bộ 2 cánh đối xứng, với cơ cấu đóng giảm chấn
Tay nắm gắn vào giữa chiều cao cánh tủ, khoảng cách tối thiểu đến
cạnh cửa là 10 mm
Độ che phủ cạnh và nóc tủ 17 mm (bộ tiêu chuẩn)
Độ lệch 2 cánh cửa tủ: được tính theo công thức cho từng trường hợp
Nguồn điện: 230V AC/50 Hz
Tốc độ mở cửa 0.12 m/s
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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(C) Total width / Chiều rộng tủ
(D) Inner height / Chiều cao bên trong tủ
(E) Door height / Chiều cao cánh tủ
(F) Door width / Chiều rộng cánh tủ
(G) Door overlap at cabinet side / Độ trùm cánh tủ lên cạnh tủ
(I) Door thickness / Chiều dày cánh tủ
(J) Door thickness including handle max. 45 mm / Chiều dày cánh tủ bao gồm tay nắm tối
đa 45 mm
(K) Distance from handle to outer edge of door / Khoảng cách từ tay nắm đến cạnh tủ
(L) Top panel thickness / Độ dày mặt trên tủ
(M) Side panel thickness / Độ dày bên cạnh bên tủ
(N) Base panel thickness / Độ dày mặt dưới tủ
(O) Centre panel thickness / Chiều dày cạnh giữa tủ
(P) Door offset / Độ lệch 2 cánh tủ
(Q) Total height / Tổng chiều cao cánh tủ
(S) Door overlap at base panel (wall units) / Độ che mặt dưới tủ

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

When ordering, please specify additionally to catalogue number:
Khi đặt hàng xin vui lòng chú ý đến các thông số dưới đây:

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components

Boä phuï kieän

Description
Moâ taû

Pictures
Hình aûnh

Cabinet
width (mm)
Chieàu roäng
tuû

Door
width (mm)
Chieàu roäng
cöûa

1200

596

Top slider rail
complete with
carriages
Ray tröôït treân vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Bottom slider rail
complete with
carriages
Ray tröôït döôùi vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Spacers for
external adjusters.
Ñeäm ñieàu chænh ñoä
truøm ngoaøi
Door adjuster
vertical and
horizontal regulator

Set consists of:
for 1 pair of doors
Thaønh phaàn moät
boä 2 caùnh cöûa
1 piece

Cat. No.
Maõ soá
406.11.305

1600

796

1 piece

406.11.352

1800

896

1 piece

406.11.353

2000

996

1 piece

406.11.354

2400

1196

1 piece

406.11.357

2800

1396

1 piece

406.11.359

3000

1496

1 piece

406.11.360

3800

1896

1 piece

406.11.364

-

-

1 piece

-

-

-

4 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

4 pieces

-

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

1 piece

-

Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc vaø ngang
Door adjuster vertical
regulator

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc
Adhesive buffers
Mieáng ñeäm cöûa

8

4 mm allen key
Khoùa luïc giaùc 4 mm
Upper and lower profile
clip
Bas gaên thanh tröôït
treân vaø döôùi
Option 1: system
controlled by a pair of
light buttons
Phuï kieän tuøy choïn 1:
ñieàu khieån heä thoáng
baèng caëp nuùt nhaán
coù ñeøn
Option 2: system
controlled by a remote
control
Phuï kieän tuøy choïn 2:
ñieàu khieån heä thoáng
baèng boä ñieàu khieån
töø xa

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

For screw fixing
Kieåu lieân keát gaén vít vaøo caùnh tuû

Drilling pattern for door

Drilling pattern for door

Vò trí khoan ñònh vò cöûa

Vò trí khoan ñònh vò cöûa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

For groove mounting
Kieåu lieân keát gaén aâm vaøo caùnh tuû
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Installation
Laép ñaët

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta flatfront M 50 FB, for door weights up to 50 kg
Boä cöûa tröôït phaúng M 50 FB, cho cöûa naëng toái ña 50 kg
Door height: max. 3000 mm
Door width: 821 to 2,020 mm
Side panel thickness: 19 mm
Door thickness: including handle: Groove mounting 18 - 45 mm,
screw fixing 18 - 40 mm
Height adjustment: With hexagon head screw
Version: For 2 symmetric doors, with soft closing mechanism
Handle distance from door edge (K) > 10 mm
Door overlap at side and top 23 mm (standard set)

Chiều cao cánh tủ: tối đa 3000 mm
Chiều rộng cánh tủ: từ 821 tới 2,020 mm
Chiều dày cạnh tủ: 19 m
Chiều dày cánh tủ: bao gồm tay nắm từ 18 - 45 mm, kiểu liên kết bằng
vít 18 - 40 mm
Hiệu chỉnh độ cao hệ thống: bằng vít đầu lục giác
Ứng dụng: cho bộ 2 cánh đối xứng, với cơ cấu đóng giảm chấn
Tay nắm gắn vào giữa chiều cao cánh tủ, khoảng cách tối thiểu đến
cạnh cửa là 23 mm
Độ che phủ cạnh và nóc tủ 23 mm (bộ tiêu chuẩn)
When ordering, please specify additionally to catalogue number:
Khi đặt hàng xin vui lòng chú ý đến các thông số dưới đây:

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

(C) Total width / Chiều rộng tủ
(D) Inner height / Chiều cao bên trong tủ
(E) Door height / Chiều cao cánh tủ
(F) Door width / Chiều rộng cánh tủ
(G) Door overlap at cabinet side / Độ trùm cánh tủ lên cạnh tủ
(I) Door thickness / Chiều dày cánh tủ
(J) Door thickness including handle max. 45 mm / Chiều dày cánh tủ bao gồm tay nắm tối
đa 45 mm
(K) Distance from handle to outer edge of door / Khoảng cách từ tay nắm đến cạnh tủ
(L) Top panel thickness / Độ dày mặt trên tủ
(M) Side panel thickness / Độ dày bên cạnh bên tủ
(N) Base panel thickness / Độ dày mặt dưới tủ
(O) Centre panel thickness / Chiều dày cạnh giữa tủ
(P) Door offset / Độ lệch 2 cánh tủ
(Q) Total height / Tổng chiều cao cánh tủ
(S) Door overlap at base panel (wall units) / Độ che mặt dưới tủ

Door offset: P = G + X – O/2 + 2.5
Độ lệch 2 cánh tủ: P = G + X - O/2 + 2.5

8

Dim X = (internal cabinet width – dim* in table) / 2
Kích thước X = (chiều rộng bên trong tủ - kích thước *) / 2

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Boä phuï kieän

Ray tröôït treân vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Bottom slider rail
complete with
carriages
Ray tröôït döôùi vôùi
boä baùnh xe cho cöûa
Front cover
Thanh ñaäy maët treân
Spacers for external
adjusters.
Ñeäm ñieàu chænh ñoä
truøm ngoaøi

8

Door adjuster vertical
and horizontal
regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc vaø ngang

Cabinet
width (mm)
Chieàu roäng
tuû

Door
width (mm)
Chieàu roäng
cöûa

Set consists of:
for 1 pair of doors
Thaønh phaàn moät
boä 2 caùnh cöûa

1600* - 1799

821 - 920

1 piece

406.11.272

1800* - 1999

921 - 1020

1 piece

406.11.273

2000* - 2199

1021 - 1120

1 piece

406.11.274

2200* - 2399

1121 - 1220

1 piece

406.11.275

2400* - 2599

1221 - 1320

1 piece

406.11.276

2600* - 2799

1321 - 1420

1 piece

406.11.277

2800* - 2999

1421 - 1520

1 piece

406.11.278

3000* - 3199

1521 - 1620

1 piece

406.11.279

Cat. No.
Maõ soá

3200* - 3399

1621 - 1720

1 piece

406.11.280

3400* - 3599

1721 - 1820

1 piece

406.11.281

3800* - 3799

1821 - 1920

1 piece

406.11.282

3800* - 3999

1921 - 2020

1 piece

406.11.283

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

4 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

2 pieces

-

-

-

4 pieces

-

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

1 pair

-

Door adjuster
vertical regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc
Adhesive buffers

4 mm allen key
Khoùa luïc giaùc 4 mm
Upper and lower
profile clip
Bas gaén thanh tröôït
treân vaø döôùi

Foot cover
Naép che chaân
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Top slider rail
complete with
carriages

Pictures
Hình aûnh

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Description
Moâ taû

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt

For groove mounting
Kieåu lieân keát gaén aâm vaøo caùnh tuû

For screw fixing
Kieåu lieân keát gaén vít vaøo caùnh tuû

Drilling pattern for door
Vò trí khoan ñònh vò cöûa

Drilling pattern for door
Vò trí khoan ñònh vò cöûa

8

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta flatfront L 70 FB, for door weights up to 70 kg
Boä tröôït phaúng Finetta Flatfront L 70 FB, cho cöûa naëng toái ña 70 kg
Door height: max. 3000 mm
Door width: 821 to 2,020 mm
Side panel thickness: 25 mm
Door thickness: including handle: 18 - 45 mm,
Height adjustment: With hexagon head screw
Version: For 2 symmetric doors, with soft closing mechanism
Handle distance from door edge (K) > 10 mm
Door overlap at side and top 23 mm (standard set)
Chiều cao cánh tủ: tối đa 3000 mm
Chiều rộng cánh tủ: từ 821 tới 2,020 mm
Chiều dày cạnh tủ: 25 m
Chiều dày cánh tủ: bao gồm tay nắm từ 18 - 45 mm
Hiệu chỉnh độ cao hệ thống: bằng vít đầu lục giác
Ứng dụng: cho bộ 2 cánh đối xứng, với cơ cấu đóng giảm chấn
Tay nắm gắn vào giữa chiều cao cánh tủ, khoảng cách tối thiểu đến
cạnh cửa là 10 mm
Độ che phủ cạnh và nóc tủ 23 mm (bộ tiêu chuẩn)

When ordering, please specify additionally to catalogue number:
Khi đặt hàng xin vui lòng chú ý đến các thông số dưới đây:

Door offset: P = G + X – O/2 + 4.5
Độ lệch 2 cánh tủ: P = G + X - O/2 + 4.5

Total height Q = E + 33mm
Tổng chiều cao cánh tủ: Q = E + 33mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Door height E = D + L + N + 60mm + 27mm
Chiều cao cánh tủ: E = D + L + N +60mm + 27mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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(C) Total width / Chiều rộng tủ
(D) Inner height / Chiều cao bên trong tủ
(E) Door height / Chiều cao cánh tủ
(F) Door width / Chiều rộng cánh tủ
(G) Door overlap at cabinet side / Độ trùm cánh tủ lên cạnh tủ
(I) Door thickness / Chiều dày cánh tủ
(J) Door thickness including handle max. 45 mm / Chiều dày cánh tủ bao gồm tay nắm tối
đa 45 mm
(K) Distance from handle to outer edge of door / Khoảng cách từ tay nắm đến cạnh tủ
(L) Top panel thickness / Độ dày mặt trên tủ
(M) Side panel thickness / Độ dày bên cạnh bên tủ
(N) Base panel thickness / Độ dày mặt dưới tủ
(O) Centre panel thickness / Chiều dày cạnh giữa tủ
(P) Door offset / Độ lệch 2 cánh tủ
(Q) Total height / Tổng chiều cao cánh tủ
(S) Door overlap at base panel (wall units) / Độ che mặt dưới tủ

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Boä phuï kieän

Description
Moâ taû

Pictures
Hình aûnh

Top slider rail
complete with
carriages
Ray tröôït treân vôùi boä
baùnh xe cho cöûa

Bottom slider rail
complete with
carriages

Cabinet
width (mm)
Chieàu roäng
tuû

Door
width (mm)
Chieàu roäng
cöûa

Set consists of:
for 1 pair of doors
Thaønh phaàn moät
boä 2 caùnh cöûa

Cat. No.
Maõ soá

1600* - 1799

821 - 920

1 piece

406.11.050

1800* - 1999

921 - 1020

1 piece

406.11.051

2000* - 2199

1021 - 1120

1 piece

406.11.052

2200* - 2399

1121 - 1220

1 piece

406.11.053

2400* - 2599

1221 - 1320

1 piece

406.11.054

2600* - 2799

1321 - 1420

1 piece

406.11.055

2800* - 2999

1421 - 1520

1 piece

406.11.056

3000* - 3199

1521 - 1620

1 piece

406.11.057

3200* - 3399

1621 - 1720

1 piece

406.11.058

3400* - 3599

1721 - 1820

1 piece

406.11.059

3800* - 3799

1821 - 1920

1 piece

406.11.060

3800* - 3999

1921 - 2020

1 piece

406.11.061

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

4 pieces

-

Ray tröôït döôùi vôùi
boä baùnh xe cho cöûa

Front cover
Thanh ñaäy maët treân

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bottom adjustment
systems
Ñeäm ñieàu chænh ñoä
truøm ngoaøi

8

Upper adjuster
vertical and horizontal regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc vaø ngang

-

-

2 pieces

-

Upper adjuster
vertical regulator
Boä lieân keát cöûa coù
chöùc naêng ñieàu chænh
doïc

-

-

2 pieces

-

-

-

1 piece

-

-

-

2 pieces

-

-

-

1 pair

-

-

-

2.5 & 4 mm allen key
Khoùa luïc giaùc 2.5 vaø
4 mm
Upper and lower
profile clip
Bas gaên thanh tröôït
treân vaø döôùi

Foot cover
Naép che chaân
Optional: Carriage
plastic cover
Phuï kieän tuøy choïn:
naép che boä tröôït

-

-

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Installation
Laép ñaët

Drilling pattern for top panel
Vò trí khoan vít treân maët tuû

Drilling pattern for top panel
Vò trí khoan vít treân maët tuû

Drilling pattern for door
Vò trí khoan vít laép cöûa tuû
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta Spinfront 30/50 1D, for door weights up to 30/50 kg
Boä cöûa tröôït xeáp Finetta Spinfront 30/50 1D, cho cöûa naëng toái da 30/50 kg
Door height: 1,999 - 2,200/2,200 - 2,700 mm
Door thickness: 18/30 mm
Door weight: 30kg (3 hinge)/50kg (5 hinge)
Running gear: 3 rollers
Running gear guided by: Ball bearing mounted
Mounting: For left hand and right hand use
For cabinet depth: 560/665 mm
Chiều cao cánh tủ: 1,999 - 2,200/2,200 - 2,700 mm
Chiều dày cánh cửa: 18/30 mm
Khối lượng cánh cửa: 30kg (3 bàn lề)/50kg (5 bản lề)
Bộ bánh xe trượt: 3 bánh xe
Bộ bánh xe trượt được dẫn hướng bởi hệ ray gắn trên khung
Khung ray trượt có thể dùng được cho cả cửa bên phải lẫn bên trái
Chiều sâu tủ: 560/665 mm

Application
ÖÙng duïng

Set components for 1 door
Boä phuï kieän cho 1 cöûa

Door height (mm)
Chieàu cao cöûa tuû (mm)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1990-2200

2200-2700

Internal installation depth (mm)
Chieàu saâu tuû (mm)

Cat. No.
Maõ soá

8

560

408.45.000

665

408.45.001

560

408.45.002

665

408.45.003

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Mounting
Boä khung ray tröôït

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Installation dimensions
Caùc thoâng soá laép ñaët

Installation dimensions
Caùc thoâng soá laép ñaët
Internal installation depth 560mm

Internal installation depth 665mm

Chiều sâu tủ 560mm

Chiều sâu tủ 665mm
Top view section of closed door
Hình chiếu bằng khi đóng cửa

Cabinet width = Lb
Door leaf width = Lp = Lb + 50
Door overlay = Hm = Lp – 560 (665) +126
Chiều rộng tủ = Lb
hiều rộng cánh tủ = Lp = Lb + 50
Chiều rộng chùm ngoài của cửa tủ = Hm = Lp – 560 (665) +126
Drilling partern
Vị trí khoan lắp đặt
Door height 1990 – 2200 mm
Chiều cao cánh tủ 1990 - 2200 mm

Door height 2200 – 2700 mm
Chiều cao cánh tủ 2200 - 2700 mm

Top view section of open door
Hình chiếu bằng khi mở cửa
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Installation dimensions
Caùc thoâng soá laép ñaët

Vorfront with side cover
Boä cöûa truøm ngoaøi coù che hoâng

Infront inner door
Boä cöûa loït

Infront door in pocket
Boä tuû naèm aâm trong hoác
töôøng

Cabinet depth 560 (665) mm
A = door leaf thickness
H = 1990 – 2200 ( 2200 – 2700) mm
Chieàu saâu tuû 560 (665) mm
A= chieàu daøy caùnh tuû
H= 1990 - 2200 (2200 - 2700) mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Accessories
For Vorfront with side cover
Phuï kieän
Bas lieân keát cho cöûa truøm ngoaøi, coù che hoâng

ộộộ

Length
Chieàu daøi

Material
Chaát lieäu

Finish
Hoaøn thieän

Screw-on/ retaining plate (A) and front cover (B)
Bas lieân keát (A) vaø naép che (B)
Connection profile (C) for top and bottom
Thanh lieân keát (C) treân vaø döôùi tuû

Cat. No.
Maõ soá
408.40.000

1160

Aluminium

Silver coloured anodized EV1

408.43.901

3500

Nhoâm

Maï maøu baïc

408.43.903

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Accessories
Phuï kieän

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Finetta Spinfront 60 2D, for door weights up to 60 kg
Boä cöûa tröôït xeáp Finetta Spinfront 60 2D, cho cöûa toái ña 60 kg
Door height: 1,999 - 2,200/2,200 - 2,700 mm
Door thickness: 18/30 mm
Door weight: 2 x 60kg (5 hinges)
Running gear: 3 rollers
Running gear guided by: Ball bearing mounted
Mounting: For left hand and right hand use
For cabinet depth: 805 mm
Chiều cao cánh tủ: 1,999 - 2,200/2,200 - 2,700 mm
Chiều dày cánh cửa: 18/30 mm
Khối lượng cánh cửa: 2 x 600 mm (5 bản lề)
Bộ bánh xe trượt: 3 bánh xe
Bộ bánh xe trượt được dẫn hướng bởi hệ ray gắn trên khung
Khung ray trượt có thể dùng được cho cả cửa bên phải lẫn bên trái
Chiều sâu tủ: 805 mm

Application
ÖÙng duïng

Set components for 1 double door
Boä phuï kieän cho 1 boä cöûa ñoâi

Door height (mm)
Chieàu cao cöûa (mm)

Internal installation depth (mm)
Chieàu saâu tuû (mm)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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408.45.010

1990-2200
805
2200-2700

Cat. No.
Maõ soá

408.45.012

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Mounting
Boä khung ray tröôït

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Installation dimensions
Caùc thoâng soá laép ñaët
>18

114

36

Cabinet width per leaf = B = 600 mm
Internal cabinet width = C = 1205 mm
nternal cabinet depth = D = 805 mm

C

D

Chiều rộng mỗi cánh cửa = B = 600 mm
Chiều rộng tủ = C = 1205 mm
Chiều sâu tủ = D = 805 mm
A

3

+2
-2
3

+2 -3
B

2.5

198

147

2.5
B

C

Drilling partern
Vò trí khoan laép ñaët

Hinges and connection fittings
1,990 - 2,200 (2,200 - 2,700) mm door height
Dùng để lắp bản lề và các bas liên kết cho cửa có chiều cao
1,990 - 2,200 (2,200 - 2,700) mm

H = 1,990 . 2,200 (2,200 . 2,700) mm
A = ñoä daøy caùnh cöûa
H = 1,990 . 2,200 (2,200 . 2,700) mm
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

A = door leaf thickness

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Accessories
Phuï kieän
Magnet kit: couple of magnets to embed in order to keep door panel D together
Nam châm: 2 miếng nam châm lắp âm trên cánh tủ để giữ 2 cánh tủ gắn kết với nhau khi mở

Kit for panel attachment double door: a little pin that supports the closed door panels
Chốt liên kết cửa và tủ để giữ chặt cửa khi đóng

Cat. No.
Maõ soá
Magnet kit
408.45.102

Nam chaâm

8

Kit for panel attachment double door
408.45.103

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Choát giöõ cöûa

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Cover profile
Naép che

Cover profile
Naép che

Door height mm
Chieàu cao cöûa mm

Cat. No.
Maõ soá

1990 – 2200

408.45.100

2200 – 2700

408.45.101

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Concealed hinge for wood thicknesses from 188 mm and above
Baûn leà aâm cho tuû daøy töø 18 mm trôû leân
Area of application: for overlay or inset mounting
Opening angle: 180 ˜
Material: Zinc alloy/plastic
Installation: For screw fixing
Adjustment facility: Height ± 1.5 mm, side ± 1 mm, depth ± 1.5 mm
(with overlay mounting)
Height ± 1.5 mm, side ± 1.5 mm, depth ± 1 mm
(with inset mounting)

Phạm vi ứng dụng: dùng cho cửa trùm ngoài hoặc lọt lòng
Góc mở: 180º
Nguyên liệu: Hợp kim kẽm / nhựa
Cách lắp đặt: sử dụng vít
Khả năng điều chỉnh: Cao ± 1.5 mm, 2 bên ± 1 mm, sâu ± 1.5 mm
(với cách lắp trùm ngoài)
Cao ± 1.5 mm, 2 bên ± 1.5 mm, sâu ± 1 mm
(với cách lắp lọt lòng)

Dimensions
Kích thöôùc

Number of hinges per door
Soá löôïng baûn leà cho 1 cöûa

Drilling pattern
Thoâng soá khoan

8

1 Hinge, chrome plated matt or black
4 Cover caps, grey or black
Bao gồm
1 bản lề chrome mờ hoặc đen
4 nắp che, màu xám hoặc đen

Overlay door mouting
Cho cửa trùm ngoài

FF
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Inset door mounting
Cho cửa lọt lòng

Finish colour
Maøu hoaøn thieän

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated matt
Maï chrom môø

341.24.414

Black
Maøu ñen

341.24.314

Packing: 1 or 12 pieces
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 12 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Supplied with

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Hawa concepta 25/30 for timber doors
Cöûa tröôït Hawa Concepta 25/30 cho cöûa goã
Door height: 1250 - 1850 mm, 1851 - 2500 mm
Door width: 300 - 900 mm
Door thickness: Wood: 19 - 50 mm
Door weight: 25kg, 30kg
Side panel thickness: In wall recesses > 30 mm
Mounting: Suiable for left hand and right hand use
Chiều cao cánh tủ: 1250 - 1850 mm, 1851 - 2500 mm
Chiều rộng cánh cửa: 300 - 900 mm
Độ dày cánh tủ: 19 - 50 mm
Trọng lượng cánh tủ: 25kg, 30kg
Độ dày cạnh bên tủ: nằm lọt trong hốc tường > 30 mm
Khung ray trượt có thể dùng được cho cả cửa bên phải lẫn bên trái

Application

T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : door width.
TH : door height.
M : door handle width.
E : max. door panel retraction distance measured from the inner side of
closed door.
T : max. permitted distance for mounting the fitting measured from the inner
side of closed door to rear edge of fitting.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation dimensions

T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : chieàu roäng caùnh tuû.
TH : chieàu cao caùnh tuû
M : chieàu roäng tay naém tuû.
E : khoaûng caùch toái ña cho pheùp khi caùnh tuû che caïnh beân tuû luùc môû cöûa.
T : ñoä roäng toái ña cuûa khung ray tröôït hay ñoä saâu toái ña cuûa tuû.

For door weight kg
Cho cöûa naëng kg

Dimension mm
Kích thöôùc mm
TH

T

E

25

1250 - 1850

650

577

30

1851 - 2500

900

827

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Infront
Cöûa naèm loït loøng

Door in wall recess
Cöûa naèm aâm trong hoác töôøng

Top view section of door
Hình chieáu baèng caùnh cöûa

S

N1

N2

N3

N4

Set art.no
Maõ soá boä cöûa tröôït

For 1 door, with installation
instructions
Cho 1 cöûa, laép ñaët theo
höôùng daãn

FF
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Door height mm
Chieàu cao cöûa mm

Door weight kg
Khoái löôïng cöûa kg

Cat.No.
Maõ soá

1250 - 1850

25

408.30.000

1851 - 2500

30

408.30.001

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Dimension mm
Kích thöôùc mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Caùc thaønh phaàn trong 1 boä
For 1 wooden door
Description
Moâ taû

Picture
Hình aûnh

Length
Chieàu daøi

1850

Material
Chaát lieäu

Cho 1 cöûa goã

25 kg

30 kg

1 pc

-

Strut

Aluminium
Nhoâm

Thanh choáng

Scissor assembly
guide, front
Bas gaén phía tröôùc

2500

-

1 pc

-

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

Scissor assembly
guide, rear
Bas gaén phía sau,
beân döôùi

Scissor assembly,
complete
Boä khung xeáp

-

900

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1 pc

Steel
Theùp

-

-

1 pc

1 pc

1 pc

3 pc

3 pc

Thanh daãn höôùng
khoan thoâ

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Baûn leà aâm vôùi loø xo
töï ñoùng cho cöûa goã

Guide track, predrilled, for wooden
door

Steel
Theùp

-

732

2 pc

Nhoâm
-

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Galvanized
Maï keõm

Galvanized
Maï keõm

Nickel plated
Maï nickel

Aluminium

900

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

-

Bas gaén sau phía treân

Concealed hinge, with
closing spring, for
wooden door

Aluminium
Nhoâm

1500

Scissor assembly,
rear

Aluminium
Nhoâm

Finish / colour
Maøu
hoaøn thieän

2 pc

Colourless
anodized
Maï chrom
môø

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Profile, for guide
brush
Thanh bao cho thanh
daãn höôùng daïng choãi

Fixing clamps, for
guide brush

1850

1 pc

Plastic
Nhöïa

2500

-

-

1 pc

6 pc

6 pc

Giaù keïp thanh
daãn höôùng daïng choãi
Guide brush, for
wooden door height
15 mm
Thanh daãn höôùng
daïng choãi vôùi chieàu
cao 15 mm
Strut guide, with
plastic rollers
Daãn höôùng thanh
choáng vôùi con laên
nhöïa

1850

2500

1 pc

-

Plastic

Black
Ñen

Black

Nhöïa

Ñen

Plastic

Black

Nhöïa

Ñen

Aluminium
Nhoâm

Matt
Môø

1 pc

-

2 pc

2 pc

-

2 pc

2 pc

Zinc alloy
Chrome plated
matt
Hôïp kim keõm
Maï chrom
môø

-

1 pc

1 pc

Chrome plated
matt
Maï chrom
Hôïp kim keõm
môø

Stopper caps, top and
bottom, with
adjustable, retainer,
for wooden door

Mieáng ñeäm giaûm chaán
vaø naép che cho boä
khung tröôït

Allen key with handle,
3 mm
Tuoác nô vít 6 caïnh vôùi
tay caàm,
chieàu daøi 3 mm
Screw set, for
installing the fittings
on the cabinet, 4.5 x
20 mm, 20 pieces

-

1 pc

1 pc

-

-

-

1 set

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

-

1 set

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

Boä vít laép ñaët phuï kieän
cho tuû, 4.5x20 mm
20 caùi
Screw set, for
concealed hinges, 4.0
x 20 mm, 10 pieces
Boä vít laép ñaët phuï kieän
cho tuû, 4.0x20 mm
10 caùi
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Zinc alloy

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

8

End position
cushioning and cover
caps, for scissor
assembly guide

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Naép ñaäy choát chaën
ñænh vaø ñaùy coù theå
ñieàu chænh choát chaën

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Hawa concepta 50 for timber doors
Cöûa tröôït Hawa Concepta 50 cho cöûa goã
Maximum door weight 50kg
Door width: 300 - 900 mm
panel height 1900 - 2850
Door thickness: 19 - 50 mm
Running gear: 50kg: 2 rollers
Mounting: Suiable for left hand and right hand use
Pivot/slide timber or glass doors for furniture and room partitioning
solutions.
Unique scissor technology.
All components are fixed on to the intermadiate panel.
Trọng lượng tối đa 50 kg
Chiều rộng cánh cửa: 300 - 900 mm
Chiều cao cánh tủ: 1900 - 2850 mm
Độ dày cửa: 19 - 50 mm
Bộ bánh xe trượt: 50kg: 2 b
Khung ray trượt có thể dùng được cho cả cửa bên phải lẫn bên trái
Giải pháp phân chia các khoảng không cho phòng và đồ gỗ
Công nghệ trượt bằng thanh giằng chéo tiện dụng
Các thành phần được gắn vào cạnh tủ giữa
Application
ÖÙng duïng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation dimensions
Kích thöôùc laép ñaët

T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : door width.
TH : door height.
M : door handle width.
E : max. door panel retraction distance measured from the inner side of closed door.
T : max. permitted distance for mounting the fitting measured from the inner side of closed
door to rear edge of fitting.
T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : chieàu roäng caùnh tuû.
TH : chieàu cao caùnh tuû
M : chieàu roäng tay naém tuû.
E : khoaûn caùch toái ña cho pheùp khi caùnh tuû che caïnh beân tuû luùc môû cöûa.
T : ñoä roäng toái ña cuûa khung ray tröôït hay ñoä saâu toái ña cuûa tuû.

For door weight kg
Khoái löôïng cöûa kg

Dimension mm
Kích thöôùc mm
TH

25

1900 - 2850

T
<
_ 900

E
<
_827

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Vertical section of infront
Maët caét doïc cho boä cöûa loït loàng

Vertical section of door in wall recess
Maët caét doïc cho cöûa trong hoác töôøng

Installation
Laép ñaët

S

N1

N2

N3

N4

20 - 30

Set art.no
Maõ soá boä

For 1 door, with installation
instructions
Cho 1 cöûa, vôùi höôùng daãn laép ñaët

FF

8.92

Door height mm
Chieàu cao cöûa mm
1900 - 2850

Door weight kg
Khoái löôïng cöûa kg
50

Cat.No.
Maõ soá
408.30.002

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Dimension mm
Kích thöôùc mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set components
Caùc thaønh phaàn trong 1 boä
For 1 wooden door
Description

Picture

Length

Moâ taû

Hình aûnh

Chieàu daøi

Cho 1 cöûa goã

Material

Finish / colour

Chaát lieäu

Maøu
hoaøn thieän

50 kg

Strut
Thanh choáng

2500

1 pc

Aluminium
Nhoâm

Scissor assembly
guide, front
Bas gaén phía tröôùc

_

1 pc

Aluminium
Nhoâm

Scissor assembly
guide, rear
Bas gaén phía sau,
beân döôùi

Scissor assembly,
complete
Boä khung xeáp

_

1 pc

Aluminium
Nhoâm

1500

1 pc

Steel

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

_

1 pc

Steel
Theùp

Concealed hinge, with
closing spring, for
wooden door

_

5 pc

Baûn leà aâm vôùi loø xo
töï ñoùng cho cöûa goã

Guide track, predrilled, for wooden
door
Thanh daãn höôùng
khoan thoâ

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

8
Theùp

Scissor assembly,
rear
Bas gaén sau phía treân

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

900

5 pc

Galvanized
Maï keõm

Galvanized
Maï keõm

Nickel plated
Maï nickel

Aluminium

Colourless
anodized

Nhoâm

Maï chrom
môø

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Profile, for guide
brush

2850

1 pc

-

6 pc

2850

1 pc

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

-

1 pc

Aluminium
Nhoâm

Matt

Thanh bao cho thanh
daãn höôùng daïng choãi
Fixing clamps, for
guide brush
Giaù keïp thanh
daãn höôùng daïng choåi
Guide brush, for
wooden door height
15 mm
Thanh daãn höôùng
daïng choãi vôùi chieàu
cao 15 mm
Strut guide, with
plastic rollers
Daãn höôùng thanh
choáng vôùi con laên
nhöïa
Stopper caps, top and
bottom, with
adjustable, retainer,
for wooden door

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

Black
Ñen

Môø

Chrome plated
matt
Maï chrom
môø

-

2 pc

-

1 pc

-

1 pc

-

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

-

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

Naép ñaäy choát chaën
ñænh vaø ñaùy coù theå
ñieàu chænh choát chaën
End position
cushioning and cover
caps, for scissor
assembly guide

8

Plastic
Nhöïa

Mieáng ñeäm giaûm chaán
vaø naép che cho boä
khung tröôït

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Chrome plated
matt
Hôïp kim keõm
Maï chrom
môø
Zinc alloy

Allen key with handle,
3 mm

Boä vít laép ñaët phuï kieän
cho tuû, 4.5x20 mm
20 caùi
Screw set, for
concealed hinges, 4.0
x 20 mm, 10 pieces
Boä vít laép ñaët phuï kieän
cho tuû, 4.0x20 mm
10 caùi
Running track,
pre-drilled, for
wooden door
Ray tröôït khoan thoâ
Running gear, 2
rollers
Boä tröôït 2 con laên

FF
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-

900

1 pc

Aluminium
Nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

-

1 pc

Aluminium
Nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Screw set, for
installing the fittings
on the cabinet, 4.5 x
20 mm, 20 pieces

-

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tuoác nô vít 6 caïnh vôùi
tay caàm,
chieàu daøi 3 mm

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Vorfront Pegaso 20
For door weights up to 20 kg, for swing-out doors with flush fitted front

Phuï kieän cöûa môû truøm ngoaøi Pegaso 20
Cho cöûa naëng toái ña 20 kg, cöûa caùnh môû baèng maët
 Area of application: Door swings out to the front and to the
side when being opened, allowing unlimited access to the
cabinet interior, can be used for single doors, double doors with
straight cabinet design and for corner solutions.
 Internal cabinet width: min. 398 or 475 mm
 Internal cabinet height: max. 2,576 mm
 Adjusting facility: ±4 mm vertically, ±2 mm horizontally, ±4
mm tilting angle adjustment
 Material: Zinc alloy
 Finish: Powder coated silver coloured
 Taùc duïng: cho cöûa caùnh môû phía tröôùc vaø phía beân, coù theå söû
duïng cho cöûa ñôn, cöûa ñoâi vôùi tuû coù thieát keá thaúng
 Chieàu roäng loït loøng tuû: toái thieåu 398 hoaëc 475 mm
 Chieàu cao loït loøng tuû: toái ña 2,576 mm
 Ñieàu chænh: ±4 mm chieàu ñöùng, ±2 mm chieàu ngang, ±4 mm
ñoä nghieâng
 Chaát lieäu: hôïp kim keõm
 Xöû lyù beà maët: sôn tónh ñieän maøu baïc

B = top and bottom door overlay
A = lateral door overlay

Application
Caùch laép

B = ñoä phuû noùc vaø ñaùy
A = ñoä phuû cöûa
Cô caáu môû cöûa

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Thanh giaèng

Single door
Cöûa ñôn

Corner solution with double doors
Giaûi phaùp cho goùc vôùi 2 cöûa

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

8.95

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Set
Boä

Centre hinge for stabilising the connecting bar
Baûn leà giöõa ñeå giöõ chaéc thanh giaèng

Supplied with
1 Pair of door opening fittings
2 Door mounting brackets

Cung caáp goàm
1 caëp phuï kieän môû cöûa
2 baùs laép ñaët cöûa

Installation instructions
Höôùng daãn laép ñaët
Model
Kieåu
450

Cabinet width mm
Cat. No.
Chieàu roäng tuû
Maõ soá
min. 398
Door travel 450 mm
407.32.901
toái thieåu 398
Cöûa môû ñöôïc 450 mm

600

min. 475
toái thieåu 475

Door travel 600 mm
407.32.902
Cöûa môû ñöôïc 600 mm

Material
Chaát lieäu
Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Finish
Beà maët
Plastic coated, silver coloured
Boïc nhöïa, maøu baïc

Cat. No.
Maõ soá
407.32.930

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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Order reference
Please order connecting bar and centre hinge separately.

Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm thanh giaèng vaø baûn leà giöõa

Finish
Cat. No.
Beà maët
Maõ soá
Plastic coated, silver coloured 407.32.910
Boïc nhöïa, maøu baïc

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Length mm Material
Chieàu daøi
Chaát lieäu
2,500
Aluminium
Nhoâm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Connecting bar
Thanh giaèng

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Vorfront Control arm, door weight up to 20 kg
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp truøm ngoaøi, cho cöûa naëng toái ña 20 kg
For folding doors mounted to the carcase on one side, without running and guide track
Cho tuû coù cöûa xeáp baét coá ñònh 1 beân, khoâng caàn ray tröôït vaø ñònh vò
Area of application: For opening and closing the folding doors
without blocking•
Folding door stop: With concealed hinges and opening angles of
105o - 120o or 165o•
Door width: Max. 300 mm, perform stop test with wider doors•
Installation: For screwing into 32 mm series drilled holes, control
arm can be mounted on the left or right
Taùc duïng: duøng cho cöûa tröôït xeáp töï do
Chaän cöûa xeáp: söû duïng baûn leà coø ñoä môû 105o - 120o hoaëc 165o
Chieàu roäng cöûa: toái ña 300 mm
Laép ñaët: baét baèng vít theo heä thoáng loã khoan 32 mm , tay ñieàu
khieån coù theå laép beân traùi hoaëc beân phaûi

Installation
Both doors must be of the same width

Application
Caùch laép ñaët

Höôùng daãn laép ñaët
Caû 2 cöûa phaûi coù chieàu roäng baèng nhau

1 Door
1 Cöûa

8

2 Doors
2 Cöûa

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Stop with concealed hinges and opening angles of 105o - 120o or 165o
Söû duïng baûn leà goùc môû 105o - 120o hoaëc 165o

Corner cabinet with 2 doors, stop
with
concealed
hinges
with
o
opening angle of 165
Tuû goùc coù 2 cöûa , chaän baèng baûn leà
o
coù goùc môû 165
Mount control arm to door•
Mark an arc a using the control arm with the door closed•
Mark an arc b using the control arm with the door fully open•
Fit mounting plate so that the control arm pivot point is at intersection c•
o
o
With control arm 105 -120 : Attach control arm to mounting plate and
secure with cap nut•
With control arm 165o: Screw on control arm with mounting plate

Corner mounting:The butting edges of the doors are
mitredat 45o.
The doors can be opened independently, if desired.

Laép tay ñieàu khieån vaøo cöûa tuû
Vaïch 1 ñöôøng cong a baèng ñaàu tay ñieàu khieån ôû vò trí cöûa ñang ñoùng hoaøn
toaøn
Vaïch 1 ñöôøng cong b baèng ñaàu tay ñieàu khieån ôû vò trí cöûa ñang môû hoaøn
toaøn
Laép ñaàu tay ñieàu khieån ngay giao ñieåm c cuûa 2 ñöôøng cong
Tay phuï kieän 1105o-120o: gaén tay vaøo ñeá vaø ñaäy naép chuïp laïi
Tay phuï kieän 165o: baét vít leân tay vôùi ñeá

Caùch laép ôû goùc: Maët tieáp xuùc cuûa 2 cöûa phaûi ñöôïc caét
goùc 45o ñeå moãi caùnh cöûa ñöôïc môû deã daøng.

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Control arm 170o

Lateral mounting with concealed hinges and opening angle of 170o

Tay ñieàu khieån 170o

Baét caïnh baûn leà vaø coù ñoä môû 170o
Mounting
plate
Ñeá

Control arm
Tay ñieàu khieån
Press-in Sleeve
Taéc keâ nhaán
Door bearing
Baùs xoay laép leân cöûa

Screw
OÁc xieát

Folding door stop: Concealed hinges with
opening angle of 170o
Installation depth: Min. 330 mm•
Length: 397 mm
Chaän cöûa xeáp: baûn leà coù ñoä môû 170o
Chieàu saâu laép ñaët: toái thieåu 330 mm
Chieàu daøi: 397 mm
Cat. No.
Maõ soá
o

Control arm 170
Tay ñieàu khieån 170o

409.40.710

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñaët haøng: 1 hoaëc 50 caùi

Fitting to door

Press-fit dowel

x = Door overlay
x = Ñoä truøm cöûa

Supplied with
1 Nickel plated steel control arm
1 Nickel plated steel mounting plate
1 Screw for mounting plate
1 Nickel plated door bearing
1 Plastic press fit dowel Þ 10 x 13 mm

Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm: baûn leà coù ñoä môû 100o - 120o, baûn leà truïc xoay,
tay naém cöûa xeáp vaø baùs laéy tay naém cöûa xeáp

FF
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Cung caáp troïn boä goàm
1 tay ñieàu khieån laøm baèng theùp maï Niken
1 ñeá baèng theùp maï Niken
1 oác xieát cho ñeà
1 baùs xoay laép leân cöûa maï Niken
1 taéc keâ nhaán Þ 10 x 13 mm, baèng nhöïa
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Order reference
Please order separately: Concealed hinges with opening angle of
o
170 , rolled hinges, folding door handle and adapter to folding
doors.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Timber Door Fittings / Ph kin ca g trt
Planofit Straightening fitting
Phuï kieän ñònh hình vaø laøm phaúng goã Planofit

Area of application: Prevents doors warping in either direction orstraightens doors which have become warped
Door height: Max. 2,400 mm or 2,650 mmDoor thickness: Min. 16 mm
Material: Steel threaded rod, zinc alloy tensioner, plastic cover,
Finish: Threaded rod galvanized, tensioner bright, cover profile,cover caps
and retaining plateblack
Installation: Can also be retrofitted for doors which warped, 2 straightening
fittings recommended per doorcover profile, caps and retaining plate
ÖÙng duïng: Phoøng traùnh söï cong veânh cuûa cöûa hoaëc laøm phaúng cöûa dang
bò cong veânh.
Chieàu cao cöûa: Toái ña 2400 mm hoaëc 2600 mm
Ñoä daøy cöûa: Toái ña 16 mm
Chaát lieäu: Thanh ren theùp, ñaàu keùo hôïp kim keõm, naép che, thanh che ren,
vaø bas baèng nhöïa
Maøu hoaøn thieän: Thanh ren maï keõm, ñaàu keùo maøu saùng, naép ñaäy, thanh
che ren vaø bas maøu traéng hoaëc ñen.
Installation: Coù theå laép ñeå ñieàu chænh cöûa ñaõ bò cong, neân duøng 2 boä cho
moãi caùnh cöûa. Ñoái vôùi cöûa coù ñoä roäng lôùn hôn 600 mm phaûi söû duïng 2 boä
cho moãi caùnh cöûa.

Supplied with:

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1 Threaded rod
1 Cover profile
2 Tensioners
1 Sleeve with internal thread
1 Hexagon nut
2 Cover caps (for open-type tensioner and closed-type
tensioner)
4 Retaining plates, plastic
1 Set of installation instructions

Dimensions

1 boä saûn phaåm bao goàm:
1 Thanh ren
1 Thanh che ren
2 Boä ñaàu keùo
1 Ñai oác vuoâng
1 Ñai oác luïc giaùc
2 Naép che ñaàu keùo (1 cho ñaàu coá ñinh vaø 1 ñaàu ñieàu
chænh)
4 Bas nhöïa
1 Höôùng daãn laép ñaët

Max. door
height mm
Chieàu cao
cöûa toái ña

Threaded rod
length mm
Chieàu daøi
thanh ren

Cover profile Black
length mm Maøu ñen
Chieàu daøi
thanh che

2,400
2,650

1,878
2,153

1,828
2,103

8

White
Maøu traéng

407.90.200 407.90.700
407.90.201 407.90.701

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Note
Not suitable for hardwood.
Löu yù
Khoâng söû duïng cho caùnh cöûa goã töï nhieân.

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Finger Fix - Glass Infront , door weight up to 6 kg
Phuï kieän cöûa kính tröôït loït loøng Finger Fix, cho cöûa naëng toái ña 6 kg
For glass thicknesses: 4 - 6 mm•
Material: Plastic running gear and guide•
Finish: Running gear and guide, silver colour lacquered•
Running gear: Top running, 2 rollers, with plastic rollers•
Door stop: Top stop, with guide retainer for sliding into single or
double top running track•
Installation: Running gear and guide for attaching and clamping to
corners of glass doors
Ñoä daøy kính: 4-6 mm
Chaát lieäu: baùnh xe vaø baùt ñònh vò baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: baùnh xe vaø baùt ñònh vò ñöôïc sôn maøu baïc
Baùnh xe tröôït: 2 baùnh xe boïc nhöïa, tröôït treân
Chaän cöûa: chaän treân, coù baùt giöõ vaø ñöôïc tröôït vaøo beân trong ray tröôït
ñôn hoaëc ñoâi
Laép ñaët: baùnh xe tröôït vaø ñònh vò ñöôïc gaén vaø keïp vaøo goùc cuûa cöûa
kính

With 1 door
Cho 1 cöûa

With 2 doors
Cho 2 cöûa

Running track installation
Laép ñaët ray tröôït

Running track length calculation:
Length = internal carcase width - 2 mm
Caùch tính chieàu daøi ray tröôït
Chieàu daøi = chieàu roäng loït loøng cuûa tuû - 2 mm

FF

8.100

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Single top running track
Ray ñôn tröôït treân
Material: Plastic•
Finish: Silver coloured•
Installation: Press fitting and gluing into groove
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: maøu baïc
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

404.71.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

Double top running track
Ray ñoâi tröôït treân
Material: Plastic•
Finish: Silver coloured•
Installation: Press fitting and gluing into groove
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: maøu baïc
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

404.75.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Single bottom guide track
Ray ñôn ñònh vò döôùi
Material: Plastic•
Finish: Silver coloured•
Installation: Press fitting and gluing into groove
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: maøu baïc
Laép ñaët: nhaán vaø daùn vaøo raõnh khoeùt saün

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

404.76.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Running gear
Baùnh xe tröôït
Material: Plastic•
Finish: Silver coloured•
Version: 2 rollers, with plastic rollers•
Installation: Attaching and clamping
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: maøu baïc
Phieân baûn: 2 baùnh xe, baèng nhöïa
Laép ñaët: gaén vaøo vaø keïp

Cat. No.
Maõ soá
Running gear / Baùnh xe tröôït

404.73.920

Packing: 1 and 100 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 100 caëp

Guide
Baùnh xe ñònh vò

Material: Plastic
Finish: Silver coloured•
Version: 1 roller, with plastic roller•
Installation: Attaching and clamping
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: maøu baïc
Phieân baûn: 2 baùnh xe, baèng nhöïa
Laép ñaët: gaén vaøo vaø keïp

Cat. No.
Maõ soá
Guide / Baùnh xe ñònh vò

404.74.920

Packing: 1 and 100 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 100 caëp

Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: traéng
Laép ñaët: gaén vaøo trong baùnh xe tröôït vaø baùs ñònh vò
For glass thickness
Ñoä daøy kính

Cat. No.
Maõ soá

4 mm
5 mm
6 mm

404.73.730
404.73.731
404.73.732

Packing: 1 and 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 200 caùi

Door stop
Chaän baùnh xe

Material: Plastic•
Finish: White•
Installation: Inserting into single or double top running track
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: traéng
Laép ñaët: gaén vaøo trong ray ñoâi hoaëc ñôn tröôït treân
Cat. No.
Maõ soá
Door stop / Chaän baùnh xe

404.74.000

Packing: 1 and 100 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 100 caëp
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Material: Plastic•
Finish: White•
Installation: Inserting into running gear and guide

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Rubber spacer
Mieáng ñeäm cao su

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Finger Fix - Glass Infront , door weight up to 10 kg
Phuï kieän cöûa kính tröôït loït loøng Finger Fix, cho cöûa naëng toái ña 10 kg
For glass thicknesses: 4 - 6 mm•
Material: Plastic running gear•
Finish: Silver coloured lacquered•
Running gear: Top and bottom running, 2 rollers, with plastic rollers•
Door stop: Top and bottom stop, with guide retainer for sliding into
single or double top and bottom running tracks•
Installation: Running gear for attaching and clamping to corners of
glass doors
Ñoä daøy kính: 4 - 6 mm
Chaát lieäu: baùnh xe tröôït baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: sôn maøu baïc
Baùnh xe tröôït: tröôït caû treân laãn döôùi, baèng 2 baùnh xe tröôït baèng nhöïa
Chaän cöûa: chaän treân vaø döôùi, coù baùs giöõ vaø ñöôïc tröôït vaøo ray ñoâi vaø
ñôn tröôït treân vaø döôùi
Laép ñaët: baùnh xe tröôït ñöôïc gaén vaø keïp vaøo goùc cuûa cöûa kính

With 1 door
Cho 1 cöûa

With 2 doors
Cho 2 cöûa

Running track installation
Laép ñaët ray tröôït

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Running track length calculation:
Length = internal carcase width -2 mm
Chieàu daøi ray tröôït ñöôïc tính nhö sau:
Chieàu daøi ray = chieàu roäng loït loøng cöûa -2 mm

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Single top running track
Ray ñôn tröôït treân

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

404.71.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

Double top running track
Ray ñoâi tröôït treân

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

2.0 m

404.75.920

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m

Material: Plastic•
Finish: Silver coloured•
Version: 2 rollers, with plastic rollers•
Installation: Attaching and clamping
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: maøu baïc
Phieân baûn: 2 baùnh xe, baèng nhöïa
Laép ñaët: gaén vaøo vaø keïp
Cat. No.
Maõ soá
Running gear / Baùnh xe tröôït

404.73.920

Packing: 1 and 100 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 100 caëp
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Running gear
Baùnh xe tröôït

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Rubber spacer
Mieáng ñeäm cao su
Material: Plastic•
Finish: White•
Installation: Inserting into running gear and guide
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: traéng
Laép ñaët: gaén vaøo trong baùnh xe tröôït vaø baùs ñònh vò

For glass thickness
Ñoä daøy kính

Cat. No.
Maõ soá

4 mm
5 mm
6 mm

404.73.730
404.73.731
404.73.732

Packing: 1 and 200 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 200 caùi

Door stop
Chaän baùnh xe
Material: Plastic•
Finish: White•
Installation: Inserting into single or double top running track
Chaát lieäu: nhöïa
Xöû lyù beà maët: traéng
Laép ñaët: gaén vaøo trong ray ñoâi hoaëc ñôn tröôït treân
Cat. No.
Maõ soá
Door stop / Chaän baùnh xe

404.74.000

Packing: 1 and 100 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 vaø 100 caùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Infront LABORA , door weight up to 25 kg
Phuï kieän cöûa kính tröôït loït loøng LABORA, cho cöûa naëng toái ña 25 kg
For glass thicknesses: 4 - 8 mm•
Material: Steel runner, zinc alloy end cap•
Running gear: Bottom running, 1 roller, with ball bearing
mounted, plastic coated roller
Ñoä daøy kính: 4 – 8 mm
Chaát lieäu: baùnh xe theùp, naép che baèng hôïp kim keõm
Baùnh xe tröôït: tröôït döôùi, 1 baùnh xe bi coù boïc nhöïa

With door width min. 800 mm use at least 4 runners
Phaûi söû duïng ít nhaát laø 4 baùnh xe tröôït cho cöûa coù chieàu roäng toái thieåu 800 mm

Double top guide track
Ray ñoâi tröôït döôùi
Material: Aluminium•
Finish: Silver coloured anodized•
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: nhoâm
Xöû lyù beà maët: maøu baïc môø
Laép ñaët: baèng vít
All dimensions in brackets apply for glass thickness of 6 - 8 mm
Taát caû caùc kích thöôùc treàn ñeàu söû duïng cho kính daøy 6 - 8 mm

8

Length
Chieàu daøi

Glass thickness
Ñoä daøy kính

3.5 m

4 – 6 mm
415.06.967

6 – 8 mm
415.08.962

Material: Aluminium•
Finish: Silver coloured anodized•
Installation: Screw fixing
Chaát lieäu: nhoâm
Xöû lyù beà maët: maøu baïc môø
Laép ñaët: baèng vít
All dimensions in brackets apply for glass thickness of 6 - 8 mm
Taát caû caùc kích thöôùc treàn ñeàu söû duïng cho kính daøy 6 - 8 mm

Length
Chieàu daøi

Glass thickness
Ñoä daøy kính

3.5 m

4 – 6 mm
415.06.971

6 – 8 mm
415.08.971

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Double bottom running track
Ray ñoâi tröôït treân

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Runner housing profile
Thanh boïc baùnh xe tröôït
Area of application: Fixing the runner to the glass door•
Material: Aluminium•
Finish: Silver coloured anodized
Taùc duïng; ñeå laép baùnh xe tröôït
Chaát lieäu: nhoâm
Xöû lyù beà maët: maøu baïc môø

All dimensions in brackets apply for glass thickness of 6 - 8 mm
Taát caû caùc kích thöôùc treân ñeàu söû duïng cho kính daøy 6 - 8 mm

Length
Chieàu daøi

Glass thickness
Ñoä daøy kính

3.5 m

4 – 6 mm
415.06.922

6 – 8 mm
415.08.926

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Runner
Baùnh xe tröôït
Material: Steel runner, zinc alloy end cap•
Finish: Galvanized runner, plastic coated rollers, chrome plated
end cap•
Version: Without end cap, with notched or plain end cap•
Installation: Sliding in and clamping

With notched end cap
Naép chuïp ñaàu coù khía

With plain end cap
Coù naép chuïp ñaàu phaúng

For sliding and clamping in runner profile housing
Tröôït vaø keïp vaøo thanh boïc baùnh xe

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Without end cap
Khoâng naép chuïp ñaàu

Chaát lieäu: baùnh xe tröôït baèng theùp, naép chuïp baèng hôïp kim keõm
Xöû lyù beà maët: baùnh xe maï keõm, baùnh xe boïc nhöïa, naép chuïp ñaàu
maï croâm
Phieân baûn: khoâng naép chuïp ñaàu, naép chuïp ñaàu coù khía vaø naép
chuïp ñaàu phaúng
Laép ñaët: tröôït vaøo vaø keïp

End cap
Naép chuïp

Glass thickness
Ñoä daøy kính
4 – 6 mm
415.06.951

6 – 8 mm
415.08.955

Notched
Coù khía

415.06.942

415.08.946

Plain
Phaúng

415.06.915

415.08.917

Without
Khoâng coù

Packing: 1 or 10 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Spacer bracket
Baùs cheâm
Colour: black•
Installation: Attaching to top edge of glass door•
Length: 40 mm
Maøu: ñen
Laép ñaët: ñính vaøo meùp treân cöûa kính
Chieàu daøi: 40 mm
For glass thickness: 6 mm
Application with double top guide track apply for glass
thickness 6 - 8 mm
Cho kính daøy 6 mm
Laép vaøo ray ñoâi tröôït treân, duøng cho kính daøy 6 - 8 mm

Cat. No.
Maõ soá
416.15.510
Spacer bracket / Baùs cheâm
Packing: 2 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 hoaëc 10 caùi

Vertical brush seal
Choåi che buïi thaúng ñöùng
Material: Aluminium•
Finish: Silver coloured anodized•
Installation: For clamping
Chaát lieäu: Nhoâm
Xöû lyù beà maët: maøu baïc môø
Laép ñaët: baèng caùch keïp

Cat. No.
Maõ soá

For glass thickness: 6 mm
Cho kính daøy 6 mm
Vertical brush seal
Choåi che buïi thaúng ñöùng

416.13.903

Material: Rubber•
Colour: Black•
Installation: Inserting into runner housing profile
Chaát lieäu: Cao su
Maøu: ñen
Laép ñaët: ñaët vaøo trong thanh boïc baùnh xe tröôït

Dimension (Thickness x Width)
Kích thöôùc (Daøy x Roäng)

Cat. No.
Maõ soá

1 x 32 mm
1.5 x 32 mm
2 x 32 mm

416.10.011
416.10.002
416.10.012

Packing: 2 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 m
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Rubber strip
Daûi ñeäm cao su

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Buffer
Baùs ñeäm
Material: Rubber•
Colour: Siver coloured•
Installation: For screw fixing.
Chaát lieäu: cao su
Maøu: maøu baïc
Laép ñaët: baèng vít

Cat. No.
Maõ soá

Buffer / Baùs ñeäm

416.07.005

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi

End cap push-button cylinder
Naép chuïp coù khoùa nhaán

Material: Zinc alloy housing, brass cylinder•
Finish: Chrome plated matt•
For glass thickness: 4 - 6 and 6 - 8 mm•
Locking systems: With 5 pin tumblers•
Key change: 10,000 different key changes are possible•
Installation: Sliding into and tightening in runner housing profile
Chaát lieäu: voû khoùa baèng hôïp kim keõm, ruoät khoùa baèng ñoàng
Xöû lyù beà maët: maï croâm môø
Ñoä daøy kính: 4 - 6 vaø 6 - 8 mm
Heä thoáng khoùa: coù 5 laãy khoùa
Chìa khoùa: 10,000 chìa khoâng truøng
Laép ñaët: tröôït vaøo vaø xieát trong thanh boïc baùnh xe tröôït

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Individual locking
Heä thoáng khoùa rieâng bieät
Glass thickness
Ñoä daøy kính

Master key locking system, for 4 – 6 and 6 – 8 mm thick glass

Left
Traùi

Right
Phaûi

With different key changes
Caùc chìa khoâng truøng
4 – 6 mm
6 – 8 mm
Keyed alike (key changes H1)
Caùc chìa truøng nhau

233.13.617
233.13.813

233.13.608
233.13.804

4 – 6 mm
6 – 8 mm

233.13.662
233.13.868

233.13.653
233.13.859

Closure

Cat. No.
Maõ soá

Master Key
Grand Master Key

233.13.698
233.13.699

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Order reference
For locking systems the order must be based on the locking plan.
Thoâng tin ñaët haøng
Heä thoáng khoùa phaûi ñöôïc ñaët haøng döïa treân sô ñoà laép khoùa

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Hawa concepta 25/30 for glass doors
Cöûa tröôït Hawa Concepta 25/30 cho cöûa kính
Door height: 1250 - 1850 mm, 1851 - 2500 mm
Door width: 300 - 900 mm
Door thickness: Tempered safety glass 8mm
Door weight: 25kg, 30kg
Side panel thickness: In wall recesses > 30 mm
Mounting: Suiable for left hand and right hand use
Chiều cao cánh tủ: 1250 - 1850 mm, 1851 - 2500 mm
Chiều rộng cánh cửa: 300 - 900 mm
Độ dày cánh tủ: 19 - 50 mm
Trọng lượng cánh tủ: 25kg, 30kg
Độ dày cạnh bên tủ: nằm lọt trong hốc tường > 30 mm
Khung ray trượt có thể dùng được cho cả cửa bên phải lẫn bên trái

Application
ÖÙng duïng

T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : chieàu roäng caùnh tuû.
TH : chieàu cao caùnh tuû
M : chieàu roäng tay naém tuû.
E : khoaûn caùch toái ña cho pheùp khi caùnh tuû che caïnh beân tuû luùc môû cöûa.
T : ñoä roäng toái ña cuûa khung ray tröôït hay ñoä saâu toái ña cuûa tuû.

For door weight kg
Cho cöûa naëng kg

FF
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Dimension mm
Kích thöôùc mm
TH

T

E

25

1250 - 1850

650

577

30

1851 - 2500

900

827
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : door width.
TH : door height.
M : door handle width.
E : max. door panel retraction distance measured from the inner side of closed
door.
T : max. permitted distance for mounting the fitting measured from the inner side of
closed door to rear edge of fitting.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation dimensions
Thoâng soá

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Infront
Cöûa naèm loït loøng

Door in wall recess
Cöûa naèm aâm trong hoác töôøng

Set art.no
Maõ soá boä

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For 1 door, with installation
instructions
Cho 1 cöûa vôùi höôùng daãn laép ñaët

Door height mm
Cho cöûa cao mm

Door weight kg
Cho cöûa naëng kg

8

Cat.No.
Maõ soá

1250 - 1850

25

408.30.000

1851 - 2500

30

408.30.001

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Set components
Caùc thaønh phaàn trong 1 boä
Length
Chieàu daøi

1850

For 1 glass door
Cho 1 caùnh cöûa kính
25 kg

30 kg

1 pc

-

Strut

Aluminium

Thanh choáng
2500

-

1 pc

-

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

Scissor assembly
guide, front
Bas gaén phía tröôùc

Scissor assembly
guide, rear
Bas gaén phía sau,
beân döôùi

Scissor assembly,
complete

8

-

900

1 pc

1500

-

-

1 pc

1 pc

1 pc

Bas gaén sau phía treân

Concealed hinge, with
closing spring, for
wooden door

-

3 pc

3 pc

Baûn leà aâm vôùi loø xo
töï ñoùng cho cöûa goã

Guide track, predrilled, for wooden
door
Thanh daãn höôùng
khoan thoâ
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732

2 pc

Nhoâm

Aluminium
Nhoâm

Aluminium

Maøu cuûa
nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Steel

Galvanized

Theùp

Maï keõm

Steel

Galvanized

Theùp

Maï keõm

Zinc alloy

Nickel plated

Hôïp kim keõm

Maï nickel

-

Nhoâm
-

Colourless
anodized

Nhoâm

Aluminium

900

Finish / colour
Xöû lyù beà maët

-

Boä khung xeáp

Scissor assembly,
rear

Material
Chaát lieäu

2 pc

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Picture
Minh hoïa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Description
Moâ taû

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
1850
Profile, for guide
brush
Thanh bao cho thanh
daãn höôùng daïng choãi

1 pc

Plastic
Nhöïa

-

1 pc

-

6 pc

6 pc

Guide brush, for
wooden door height
15 mm

1850

1 pc

-

Thanh daãn höôùng
daïng choãi vôùi chieàu
cao 15 mm

2500

Fixing clamps, for
guide brush

2500

Giaù keïp thanh
daãn höôùng daïng choãi

Strut guide, with
plastic rollers
Daãn höôùng thanh
choáng vôùi con laên
nhöïa
Stopper caps, top and
bottom, with
adjustable, retainer,
for wooden door

-

-

2 pc

Ñen

Black
Ñen

Plastic
Nhöïa

Black

Aluminium

Matt
Môø

Ñen

1 pc

2 pc

Nhoâm

-

2 pc

2 pc

-

1 pc

1 pc

Naép ñaäy choát chaën
ñænh vaø ñaùy coù theå
ñieàu chænh choát chaën
End position
cushioning and cover
caps, for scissor
assembly guide

Plastic
Nhöïa

Black

Mieáng ñeäm giaûm chaán
vaø naép che cho boä
khung tröôït

Chrome plated
matt
Hôïp kim keõm
Maï chrom
môø
Zinc alloy

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Chrome plated
matt
Maï chrom
môø

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Allen key with handle,
3 mm
Tuoác nô vít 6 caïnh vôùi
tay caàm,
chieàu daøi 3 mm
Screw set, for
installing the fittings
on the cabinet, 4.5 x
20 mm, 20 pieces

-

1 pc

1 pc

-

-

-

1 set

1 set

Steel

Galvanized
Maï keõm

Boä vít laép ñaët phuï kieän
cho tuû, 4.5x20 mm
20 caùi
Screw set, for
concealed hinges, 4.0
x 20 mm, 10 pieces
Boä oác vít laép cöûa kính

Theùp

-

1 set

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Hawa concepta 50 for glass doors
Cöûa tröôït Hawa Concepta 50 cho cöûa kính
Maximum door weight 50kg
Door width: 300 - 900 mm
panel height 1900 - 2850
Door thickness: 19 - 50 mm
Running gear: 50kg: 2 rollers
Mounting: Suiable for left hand and right hand use
All glass edges are seamed: maximum 1 mm in the glass cutout
Pivot/slide timber or glass doors for furniture and room partitioning
solutions.
Unique scissor technology.
All components are fixed on to the intermadiate panel.
Trọng lượng tối đa 50 kg
Chiều rộng cánh cửa: 300 - 900 mm
Chiều cao cánh tủ: 1900 - 2850 mm
Độ dày cửa: 19 - 50 mm
Bộ bánh xe trượt: 50kg: 2 bánh xe
Khung ray trượt có thể dùng được cho cả cửa bên phải lẫn bên trái
Cạnh của kính phải được bao lại, độ dày vết cắt tối đa 1 mm
Giải pháp phân chia các khoảng không cho phòng và đồ gỗ
Công nghệ trượt bằng thanh giằng chéo tiện dụng
Các thành phần được gắn vào cạnh tủ giữa
Application
Laép ñaët

T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : chieàu roäng caùnh tuû.
TH : chieàu cao caùnh tuû
M : chieàu roäng tay naém tuû.
E : khoaûn caùch toái ña cho pheùp khi caùnh tuû che caïnh beân tuû luùc môû cöûa.
T : ñoä roäng toái ña cuûa khung ray tröôït hay ñoä saâu toái ña cuûa tuû.

For door weight kg
Cho cöûa naëng kg

Dimension mm
Kích thöôùc mm
TH

50

FF
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T

1900 - 2850

_ 877
<

E
<
_804
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

T = TB . M + 73 mm.
E = T – 73 mm.
TB : door width.
TH : door height.
M : door handle width.
E : max. door panel retraction distance measured from the inner side of closed
door.
T : max. permitted distance for mounting the fitting measured from the inner
side of closed door to rear edge of fitting.

Installation dimensions
Thoâng soá laép ñaët

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Vertical section of infront
Maët caét doïc cho boä cöûa loït loàng

Vertical section of door in wall recess
Maët caét doïc cho cöûa trong hoác töôøng

Set art.no
Maõ soá boä
For 1 door, with installation
instructions

1900 - 2850

Door weight kg
Khoái löông cöûa kg
50

8

Cat.No.
Maõ soá
408.30.002

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cho 1 cöûa vôùi höôùng daãn laép ñaët

Door height mm
Chieàu cao cöûa mm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Set components
Caùc thaønh phaàn trong 1 boä
Length
Chieàu daøi

1850

For 1 glass door
Cho 1 caùnh cöûa kính
25 kg

30 kg

1 pc

-

Strut

Aluminium

Thanh choáng
2500

-

1 pc

-

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

Scissor assembly
guide, front
Bas gaén phía tröôùc

Scissor assembly
guide, rear
Bas gaén phía sau,
beân döôùi

Scissor assembly,
complete

8

-

900

1 pc

1500

-

-

1 pc

1 pc

1 pc

Bas gaén sau phía treân

Concealed hinge, with
closing spring, for
wooden door

-

3 pc

3 pc

Baûn leà aâm vôùi loø xo
töï ñoùng cho cöûa goã

Guide track, predrilled, for wooden
door
Thanh daãn höôùng
khoan thoâ

FF
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732

2 pc

Nhoâm

Aluminium
Nhoâm

Aluminium

Maøu cuûa
nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Steel

Galvanized

Theùp

Maï keõm

Steel

Galvanized

Theùp

Maï keõm

Zinc alloy

Nickel plated

Hôïp kim keõm

Maï nickel

-

Nhoâm
-

Colourless
anodized

Nhoâm

Aluminium

900

Finish / colour
Xöû lyù beà maët

-

Boä khung xeáp

Scissor assembly,
rear

Material
Chaát lieäu

2 pc

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Picture
Minh hoïa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Description
Moâ taû

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Profile, for guide
brush
Thanh bao cho thanh
daãn höôùng daïng choãi
Fixing clamps, for
guide brush
Giaù keïp thanh
daãn höôùng daïng choãi

2850

1 pc

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

-

6 pc

Plastic
Nhöïa

2850

1 pc

Plastic

Black

Nhöïa

Ñen

Aluminium

Matt

Nhoâm

Môø

Zinc alloy

matt
Maï chrom
môø

Black
Ñen

Guide brush, for
wooden door height
15 mm
Thanh daãn höôùng
daïng choãi vôùi chieàu
cao 15 mm
Strut guide, with
plastic rollers
Daãn höôùng thanh
choáng vôùi con laên
nhöïa

1 pc

Stopper caps, top and
bottom, with
adjustable, retainer,
for wooden door

2 pc

Hôïp kim keõm

Naép ñaäy choát chaën
ñænh vaø ñaùy coù theå
ñieàu chænh choát chaën
End position
cushioning and cover
caps, for scissor
assembly guide

1 pc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mieáng ñeäm giaûm chaán
vaø naép che cho boä
khung tröôït

Zinc alloy
Hôïp kim keõm

Chrome plated
matt
Maï chrom
môø

Support profile, not
drilled for glass door
Profile gaén kính khoâng
caàn khoan

2850

Allen key with handle,
3 mm
Tuoác nô vít 6 caïnh vôùi
tay caàm,
chieàu daøi 3 mm

-

1 pc

-

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

-

1 set

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

Aluminium
Nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

Screw set, for
installing the fittings
on the cabinet, 4.5 x
20 mm, 20 pieces
Boä vít laép ñaët phuï kieän
cho tuû, 4.5x20 mm
20 caùi
Screw set, for
concealed hinges, 4.0
x 20 mm, 10 pieces

1 pc

Nhoâm

Boä oác vít laép cöûa kính
T-star recess X20
torx key
Vít baét hình ngoâi sao
Running track, predrilled, for glass
door

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

-

-

1 pc

1 pc

Ray tröôït khoan thoâ
Running gear, 2
rollers
Boä tröôït 2 con laên

Aluminium

Aluminium
1 pc

Nhoâm

Colourless
anodized
Maøu cuûa
nhoâm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Hawa concepta accessories for glass doors.
Phuï kieän boä cöûa tröôït Hawa Concepta cho cöûa kính
Door types and component positions
Caùc loaïi profile cho cöûa kính

1 – Support profile with glass point fixing.
2 – Fascia.
3 – Frame profile.
1 – Bas baét kính.
2 – Gôø bao ngoaøi.
3 – Khung bao.
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8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Glass Door Fittings / Ph kin ca kính trt
Glass fixing set
Boä bas cho kính.

Door height mm
Chieàu cao cöûa mm

Type 1
Kieåu 1

Type 2
Kieåu 2

1250 - 1850
408.30.100

1851 - 2500
1900 - 2850

Type 3
Kieåu 3

Type 4
Kieåu 4

408.30.901

408.30.921

408.30.931

408.30.902

408.30.922

408.30.932

408.30.903

408.30.923

408.30.933

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Glass fixing set components
Bas baét kính
Description
Moâ taû

Picture

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Material

Hình aûnh

Kieåu 1

Kieåu 2

Kieåu 3

Kieåu 4

Chaát lieäu

Maøu hoaøn thieän

-

-

3 pc

Aluminium

Silver
coloured
Maøu baïc

Decorative discs, for glass
point fixing.
Mieáng ñóa che loã khoan
treân kính

3 pc

Nhoâm

Fascia, with cover caps
and self-adhesive tape.
Gôø bao ngoaøi vôùi naép che
vaø baêng dính

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Frame profile, with cover
caps, clip-on profile and
white fabric seal.
Khung bao vôùi naép che,
khung bao daïng nhaán vôùi
ron maøu traéng

-

1 pc

-

1 pc

Aluminium

Finish

Silver
coloured

Nhoâm

-

-

1 pc

1 pc

Aluminium
Nhoâm

Silver
coloured
Maøu baïc

8

Accessories
Phuï kieän

Cabinet or lateral connecting bracket,
pre-drilled with fixing screws.
Giaù giöõ tuû, khoan tröôùc khi baét

Handle profile, for frame
profile for glass doors

Ma te ri a l
Chaát lieäu

F i ni s h
Maøu hoaøn thieän

Le ngth m
Chieàu daøi

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured
Maøu baïc

0.6

408.30.091

0.4

408.30.990

1.26

408.30.991

2.85

408.30.993

Aluminium
Nhoâm

Khung bao cho khung bao cöûa kính

Silver coloured

Ca t. No.
Maõ soá

Maøu baïc

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Vorfront Beta-Synchro, door weight up to 15 kg, for 2 bi-parting doors
Phuï kieän cöûa tröôït thaúng ñöùng truøm ngoaøi, cho cöûa naëng toái ña 15 kg,
cho 4 cöûa tröôït chia ra 2 beân
Door height: 300 - 600 mm•
Door thickness: Min. 16 mm•
Side panel thickness: Min. 18 mm•
Running gear: Top and bottom running, 4 rollers,with ball bearing
mounted, plastic sleeved rollers•
Counterweight: The bottom door is the counterweight for the top
door, both doors must therefore weigh the same•
Door stop: Top and bottom stoppers for press fitting intothe single
running track
Chieàu cao cöûa: 300 - 600 mm
Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 16 mm
Ñoä daøy vaùch tuû: toái thieåu 18 mm
Baùnh xe tröôït: tröôït treân vaø döôùi, 4 baùnh xe bi, coù boïc laù nhöïa
Vaät ñoái troïng: cöûa döôùi laø vaät ñoái troïng cuûa cöûa treân, caû 2 cöûa phaûi
coù troïng löôïng baèng nhau
Chaän cöûa: chaän treân vaø döôùi, ñöôïc nhaán vaøo ray ñôn tröôït

Installation of sliding door fitting
Laép ñaët phuï kieän cöûa tröôït
Running gear
Baùnh xe tröôït

Cord guide
Baùnh xe tröôït

Single running track
Ray ñôn tröôït

Door stop
Chaän cöûa

Cord tensioner
Baùs giöõ

8
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Cord
Daây

Screw-in dowel
Taéc keâ

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cover profile installation
Laép ñaët thanh che ray

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cord holder
Baùs giöõ

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Running gear installation
Laép ñaët baùnh xe tröôït

Top door
Cöûa treân

Door height H mm
H1 mm
Chieàu cao cöûa H mm

H2 mm

300 – 379
380 – 459
460 – 600

160 mm
240 mm
320 mm

300 mm
380 mm
460mm

Bottom door
Cöûa döôùi

Set
Boä
Cat. No.
Maõ soá
For door heights of 300 – 379 mm
Cho cöûa cao 300 - 379 mm

403.00.001

For door heights of 380 – 459 mm
Cho cöûa cao 380 - 459 mm

403.00.002

For door heights of 460 – 600 mm
Cho cöûa cao 460 - 600 mm

403.00.003

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

8
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Order reference
Please order running track and cover profile separately.
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ray tröôït vaø thanh che ray

Tracks and individual components
Ray tröôït vaø caùc thaønh phaàn
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Single running track, for press fitting into the groove in the
carcasefront and screw fixing with countersunk chipboard
screws Þ 4.0 mm
Ray ñôn tröôït, baét baèng caùch nhaán vaøo raõnh hoaëc baét baèng vít
ñaàu duø Þ 4mm

Aluminium Silver
Nhoâm
coloured
anodized
Maøu baïc môø

2.5 m

403.01.925

Cover profile, for covering the single running track, to clip on
Thanh che ray, ñeå che ray tröôït, baét baèng caùch gaøi vaøo ray

Aluminium Silver
coloured
Nhoâm
anodized
Maøu baïc môø

2.5 m

403.02.925

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Vorfront Gamma, door weight up to 20 kg
Phuï kieän cöûa tröôït thaúng ñöùng truøm ngoaøi Gamma, cho cöûa naëng toái ña 20kg
Door heights: 280 - 1,200 mm•
Door thickness: Min. 16 mm•
Side panel thickness: Min. 18 mm•
Running gear: Top running, 4 rollers, with ball bearing mounted,
plastic sleeved rollers•
Counterweight: Counterweight must correspond to door weight•
Door stop: Top and bottom stoppers for press fitting into the
single running track
Chieàu cao cöûa: 280 - 1,200 mm
Ñoä daøy cöûa: toái thieåu 16 mm
Ñoä daøy vaùch tuû: toái thieåu 18 mm
Baùnh xe tröôït: tröôït treân, 4 baùnh xe bi, coù boïc laù nhöïa
Quaû caân (vaät ñoái troïng): phaûi baèng vôùi troïng löôïng cöûa
Chaän cöûa: treân vaø döôùi, laép baèng caùch nhaán vaøo ray ñôn tröôït

Installation of sliding door fitting
Laép ñaët phuï kieän cho cöûa tröôït

Top door stop
Chaän cöûa treân

Cover plate, top, with cord guide
Baùs che treân, coù daây

Cord
Daây

Cover cap for counterweight box
Naép ñaäy hoäp quaû caân
Glide profile
Thanh chaân ñeá
Running gear
Baùnh xe tröôït

8

Screw-in dowel
Taéc keâ

Single running track
Ray ñôn tröôït

Cover profile
Thanh che

Door stop positioning
Vò trí chaän cöûa

Mounting jig
Baùs laép ñaët

Cord suspending position
Vò trí daây treo
Lower cover plate
Baùs che döôùi
Bottom door stop
Chaän cöûa döôùi
Cover profile
Thanh che

Top door stop
Chaän cöûa treân

Sealing piece for running
track and cover profile
Mieáng laép cho ray tröôït vaø
thanh che
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Counterweight
Quaû caân

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Counterweight box
Hoäp quaû caân

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Calculating total weight of door
If using extremely large or heavy door handles
please take the weight of the door handle into
consideration when calculating the total weight.
Weight of door
+ Weight of running gears = 0.050 kg
+ Weight of door handle
------------------------------------------= Total weight of door
Weight of door
2
Weight of door = width m x height m x weight kg/m
2
In the following table the weights are shown in kg/m
for chipboard material.

Running gear installation
Laép ñaët baùnh xe tröôït

Door height
Chieàu cao cöûa

H1

H2

280 – 399 mm
400 – 499 mm
500 – 599 mm
600 – 699 mm
700 – 799 mm
800 – 899 mm
900 – 999 mm
1,000 – 1,200 mm

280 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1,000 mm

140 mm
260 mm
360 mm
460 mm
560 mm
660 mm
760 mm
860 mm

Caùch tính troïng löôïng cöûa
Neáu söû duïng tay naém cöûa loaïi lôùn vaø naëng, khi tính
troïng löôïng cöûa phaûi coäng theâm troïng löôïng tay naém
Troïng löôïng cöûa
+ troïng löôïng baùnh xe = 0,050 kg
+ troïng löôïng tay naém
------------------------------------------= Toång troïng löôïng cuûa cöûa
Troïng löôïng cöûa
Troïng löôïng cöûa = chieàu roäng m x chieàu cao m x
troïng löôïng rieâng cuûa loaïi goã
Vui loøng xem baûng trong löôïng rieâng cuûa loaïi goã ñeå
bieát troïng löôïng rieâng cuûa töøng chaát lieäu goã

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Total weight of door max. 10 kg
Toång troïng löôïng cöûa toái ña 10 kg
Total weight of door
Toång troïng löôïng cöûa

Number of counterweights
Soá quaû caân

Door thickness mm
Ñoä daøy cöûa mm

16

19

22

25

38

Weight kg/m2
Troïng löôïng kg/m2

12.0

14.25

16.5

18.75

28.5

3.30 kg
3.52 kg
3.94 kg
4.14 kg
4.36 kg
4.58 kg
4.80 kg
5.02 kg
5.22 kg
5.44 kg
5.86 kg
6.08 kg
6.30 kg
6.50 kg
6.72 kg
6.94 kg
7.16 kg
7.56 kg
7.78 kg
8.00 kg
8.22 kg
8.44 kg
8.64 kg
8.86 kg
9.08 kg
9.50 kg
9.70 kg
9.96 kg

200 g pcs.
14
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
28
28
30
30
32
32
34
36
36
38
38
40
40
42
44
44
46

100 g pcs.
2
–
–
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
–
–
2
–

8
Weight of both running gears
Troïng löôïng cuûa caû 2 baùnh xe tröôït

Door height
Troïng löôïng cöûa

Weight of both running gears kg
Troïng löôïng cuûa caû 2 baùnh xe tröôït

280 – 399 mm
400 – 499 mm
500 – 599 mm
600 – 699 mm
700 – 799 mm
800 – 899 mm
900 – 999 mm
1,000 – 1,200 mm

0.24 kg
0.32 kg
0.38 kg
0.45 kg
0.52 kg
0.58 kg
0.65 kg
0.72 kg

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Total weight of door max. 15 kg
Toång troïng löôïng cöûa toái ña 15kg

Total weight of door max. 20 kg
Toång troïng löôïng cöûa toái ña 20 kg

Total weight of door
Toång troïng löôïng cöûa

Number of counterweights
Soá quaû caân

10.14 kg
10.36 kg
10.58 kg
10.78 kg
11.00 kg
11.42 kg
11.64 kg
11.84 kg
12.06 kg
12.28 kg
12.50 kg
12.72 kg
13.12 kg
13.34 kg
13.56 kg
13.78 kg
13.98 kg
14.20 kg
14.42 kg
14.64 kg

200 g pcs.
46
48
48
50
50
52
54
54
56
56
58
58
60
62
62
64
64
66
66
68

100 g pcs.
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
–

Total weight of door
Toång troïng löôïng cöûa

Number of counterweights
Soá quaû caân

15.06 kg
15.26 kg
15.48 kg
15.70 kg
15.92 kg
16.12 kg
16.34 kg
16.56 kg
16.98 kg
17.20 kg
17.40 kg
17.62 kg
17.84 kg
18.06 kg
18.28 kg
18.68 kg
18.90 kg
19.12 kg
19.34 kg
19.54 kg
19.76 kg
19.98 kg
20.00 kg

200 g pcs.
70
70
72
72
74
74
76
76
78
80
80
82
82
84
84
86
88
88
90
90
92
92
94

100 g pcs.
–
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
–

Set
Boä

403.10.001

For door heights of 400 - 499 mm
Cho cöûa cao 400 - 499 mm

403.10.002

For door heights of 500 - 599 mm
Cho cöûa cao 500 - 599 mm

403.10.003

For door heights of 600 - 699 mm
Cho cöûa cao 600 - 699 mm

403.10.004

For door heights of 700 - 799 mm
Cho cöûa cao 700 - 799 mm

403.10.005

For door heights of 800 - 899 mm
Cho cöûa cao 800 - 899 mm

403.10.006

For door heights of 900 - 999 mm
Cho cöûa cao 900 - 999 mm

403.10.007

For door heights of 1,000 – 1,200 mm
Cho cöûa cao 1000 - 1200 mm

403.10.008

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Order reference
Please order running track, cover profile, counterweight box, counterweights and glide profile separately.
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ray tröôït, thanh che ray, hoäp quaû caân vaø hoäp caân
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For door heights of 280 - 399 mm
Cho cöûa cao 280-399 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cat. No.
Maõ soá

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Tracks and individual components
Ray tröôït vaø caùc thaønh phaàn
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Single running track, for press fitting into the groove in the
carcase front and screw fixing with countersunk chipboard
screws Þ 4.0 mm
Ray ñôn tröôït, nhaán vaøo raõnh hoaëc baét baèng vít ñaàu duø
Þ 4.0 mm

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured 2.5 m
anodized
Maøu baïc môø

403.11.925

Cover profile, for covering the single running track, to clip on
Thanh che ray, duøng ñeå che ray tröôït, baét baèng caùch gaøi
vaøo ray

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured 2.5 m
anodized
Maøu baïc môø

403.12.925

Finish
Beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

0.55 m

403.13.901

0.75 m

403.13.902

1.00 m

403.13.903

Counterweight box for GAMMA sliding door fitting
Hoäp quaû caân cho phuï kieän cöûa tröôït Gamma
Door weight
Material
Troïng löôïng cöûa Chaát lieäu
Max. 10 kg

Counterweight box, for press fitting into the
single running track
Hoäp ñöïng quaû caân, nhaán vaøo ray ñôn tröôït

Max. 15 kg

Aluminium Silver
coloured
Nhoâm
anodized
Maøu baïc môø

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Max. 20 kg
Glide profile. for press fitting into counterweight box
Thanh giöõ, nhaán vaøo hoäp ñöïng quaû caân

_

Plastic
Nhöïa

Transparent
Trong suoát

3.00 m

403.14.430

100 g counterweight, for placing into
counterweight box
Quaû caân 100g, boû vaøo trong hoäp ñöïng quaû
caân

_

Lead
Chì

Bright
Maøu saùng

1 or 10
pcs.

403.16.001

200 g counterweight, for placing into
counterweight box
Quaû caân 200g, boû vaøo trong hoäp ñöïng quaû
caân

_

Lead
Chì

Bright
Maøu saùng

1 or 10
pcs.

403.16.002

8

Installation
Laép ñaët

The length of the counterweight box is designed for the maximum door
weight (10, 15 and 20 kg). A space is left in the upper area of the box when
it is filled to the maximum capacity. This space allows fine adjustments to be
made, i.e. weights can be removed or added.
If the maximum door weight is less than the specified maximum weight, the
box can also be shortened. Please note that a space of at least 70 mm is
needed to make fine adjustments.
Chieàu daøi hoäp ñöïng quaû caân ñöôïc thieát keá cho cöûa naëng toái ña (10,15 vaø 20
kg). Khoaûng troáng ôû treân hoäp ñöôïc söû duïng khi ñaït troïng löôïng toái ña.
Khoaûng troáng naøy cho pheùp ñieàu chænh troïng löôïng cöûa, theâm vaøo hay bôùt ñi.
Neáu troïng löôïng cöûa khoâng ñaït tôùi möùc toái ña cho pheùp, hoäp ñöïng quaû caân
coù theå ngaén hôn. Chuù yù laø khoaûng troáng phaûi coù ít nhaát laø 70 mm ñeå coù theå
deã daøng ñieàu chænh.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Vorfront Beta-Synchro, door weight up to 15 kg, for 2 bi-parting doors
Phuï kieän cöûa tröôït thaúng ñöùng truøm ngoaøi Beta Synchro, cho cöûa naëng toái ña 15kg,
cho 4 cöûa tröôït chia ra 2 beân
Door heights: 300 – 600 mm•
Glass thickness: 4 mm•
Side panel thickness: Min. 18 mm•
Running gear: Top and bottom running, 4 rollers, with ball bearing
mounted, plastic sleeved rollers•
Counterweight: The bottom door is the counterweight for the top
door, both doors must therefore weigh the same•
Door stop: Top and bottom stoppers for press fitting into the
single running rack
Chieàu cao cöûa: 300 – 600 mm
Ñoä daøy kính: 4 mm
Ñoä daøy vaùch tuû: toái thieåu 18 mm
Baùnh xe tröôït: tröôït treân vaø döôùi, 4 baùnh xe bi, coù boïc laù nhöïa
Vaät ñoái troïng: cöûa döôùi laø vaät ñoái troïng cho cöûa treân, caû 2 cöûa phaûi
cuøng troïng löôïng
Chaän cöûa: treân vaø döôùi, laép baèng caùch nhaán vaøo ray ñôn tröôït

Installation of sliding door fitting
Laép ñaët phuï kieän cöûa tröôït
Cord guide
Ñònh vò

Running gear
Baùnh xe tröôït
Door stop
Chaän cöûa

Cord tensioner

Cord holder
baùs giöõ

Mounting plate
Ñeá

Stop seal profile
Thanh chaän

Frame fixing bracket
Baùs keát noái khung

Frame fixing bracket
Baùs keát noái khung

Cord
Daây

Single running track
Ray ñôn tröôït treân

Mounting plate
Ñeá

Glass retaining profile
Thanh giöõ kieáng

Cover cap mounting
Laép naép ñaäy

Aluminium frame profile
Khung nhoâm

Slide glass retaining profile into aluminium frame profile•
o
Shorten profile to mitre of 45
Thanh giöõ kính tröôït vaøo trong khung nhoâm
o
Keát noái goùc baèng goùc 45

FF
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Cover profile installation
Laép ñaët thanh che

Cover cap
Naép ñaäy

Single
running track

Cover profile
Thanh che

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Aluminium frame mounting
Laép ñaët khung nhoâm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Installation of running gear
Laép ñaët baùnh xe tröôït

Top door
Cöûa treân

Door height H
Chieàu cao cöûa

H1

H2

300 – 379 mm
380 – 459 mm
460 – 600 mm

300 mm
380 mm
460 mm

160 mm
240 mm
320 mm

Bottom door
Cöûa döôùi

Set
Boä
Cat. No.
Maõ soá
For 2 doors, door heights of 300 – 379 mm
Cho 2 caùnh cöûa, chieàu cao 300 – 379 mm

403.00.021

For 2 doors, door heights of 380 – 459 mm
Cho 2 caùnh cöûa, chieàu cao 380 – 459 mm

403.00.022

For 2 doors, door heights of 460 – 600 mm
Cho 2 caùnh cöûa, chieàu cao 460 – 600 mm

403.00.023

Packing: 1 set.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

Order reference
Please order running track, cover profile, aluminium frame profile, glass retaining profile and stop seal profile separately.

8
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ray tröôït, thanh che, khung nhoâm, thanh giöõ kieáng vaø thanh chaän
Tracks and individual components
Ray tröôït vaø caùc thaønh phaàn
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Single running track, for press fitting into the groove in the
carcase front and screw fixing with countersunk chipboard
screws Þ 4.0 mm
Ray ñôn tröôït, nhaán vaøo raõnh hoaëc baét baèng vít ñaàu Þ 4 mm

Aluminium Silver coloured 2.5 m
anodized
Nhoâm
Maøu baïc môø

403.01.925

Cover profile, for covering the single running track, to clip on
Thanh che, ñeå che ray tröôït, baét baèng caùch gaøi vaøo ray

Aluminium Silver coloured 2.5 m
Nhoâm
anodized
Maøu baïc môø

403.02.925

Aluminium frame profile, for screwing to frame fixing bracket
Khung nhoâm, baét vít vaøo bas keát noái khung

Aluminium Silver coloured 2.5 m
Nhoâm
anodized
Maøu baïc môø

403.03.925

Glass retaining profile, used for stabilising and as clatter
prevention for the fitted pane of glass, for inserting into the
aluminium frame profile
Thanh giöõ kính coù giaûm tieáng oàn, tröôït vaøo khung nhoâm

Plastic
Nhöïa

Transparent
Trong suoát

3.0 m

403.04.430

Stop seal profile, for inserting into aluminium frame profile
Thanh chaän, gaén vaøo trong khung nhoâm

Plastic
Nhöïa

Transparent
Trong suoát

3.0 m

403.05.430

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Vorfront Gamma, door weight up to 20 kg
Phuï kieän cöûa tröôït thaúng ñöùng truøm ngoaøi Gamma, cho cöûa naëng toái ña 20 kg
Door heights: 280 – 1,200 mm•
Glass thickness: 4 mm•
Side panel thickness: Min. 18 mm•
Running gear: Top running, 4 rollers, with ball bearing mounted,
plastic sleeved rollers•
Counterweight: Counterweight must correspond to door weight•
Door stop: Top and bottom stoppers for press fitting into the single
running track
Chieàu cao cöûa: 280 – 1,200 mm
Ñoä daøy kính: 4 mm
Ñoä daøy vaùch tuû: toái thieåu 18 mm
Baùnh xe tröôït: tröôït treân, 4 baùnh xe bi, coù boïc laù nhöïa
Vaät ñoái troïng: phaûi baèng vôùi troïng löôïng cöûa
Chaän cöûa: chaän treân vaø döôùi, laép baèng caùch nhaán vaøo ray ñôn tröôït

Installation of sliding door fitting
Laép ñaët phuï kieän cöûa tröôït

Aluminium frame construction
Laép khung nhoâm

Frame fixing bracket
Baùs keát noái khung

Mounting plate
Ñeá

8

A Cover plate, top, with cord guide
Baùs che treân, coù daây

H Counterweight
Quaû caân

B Top door stop
Chaän cöûa treân

I Single running track
Ray ñôn tröôït

C Cord
Daây

J Cover profile
Thanh che

D Cover cap for counterweight box
Naép ñaäy hoäp quaû caân

K Lower cover plate
Baùs che döôùi

E Glide profile
Thanh chaân ñeá

L Bottom door stop
Chaän cöûa döôùi

F Running gear
Baùnh xe tröôït

M Mounting plate
Ñeá

G Counterweight box
Hoäp quaû caân

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Aluminium frame profile
Khung nhoâm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Glass retaining profile
Thanh giöõ kính

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Door stop positioning
Vò trí cuûa chaän cöûa

Cord suspending position
Vò trí daây treo

Mounting jig
Laép baùs ñaët

Cover profile
Thanh che

Top door stop
Chaän cöûa treân

Sealing piece for running track and
cover profile
Mieáng laép cho ray tröôït vaø thanh che

Installation of running gear
Laép ñaët baùnh xe tröôït

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Total weight of door max. 10 kg
Toång troïng löôïng cöûa toái ña 10 kg

Total weight of door
Troïng löôïng cöûa

Number of counterweights
Soá quaû caân

3.30 kg
3.52 kg
3.94 kg
4.14 kg
4.36 kg
4.58 kg
4.80 kg
5.02 kg
5.22 kg
5.44 kg
5.86 kg
6.08 kg
6.30 kg
6.50 kg
6.72 kg
6.94 kg
7.16 kg
7.56 kg
7.78 kg
8.00 kg
8.22 kg
8.44 kg
8.64 kg
8.86 kg
9.08 kg
9.50 kg
9.70 kg
9.96 kg

200 g pcs.
14
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
28
28
30
30
32
32
34
36
36
38
38
40
40
42
44
44
46

100 g pcs.
2
–
–
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
–
–
2
–

8
Door height H
Chieàu cao cöûa H

H1

H2

280 – 399 mm
400 – 499 mm
500 – 599 mm
600 – 699 mm
700 – 799 mm
800 – 899 mm
900 – 999 mm
1,000 – 1,200 mm

280 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1,000 mm

140 mm
260 mm
360 mm
460 mm
560 mm
660 mm
760 mm
860 mm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Weight of both running gears
Troïng löôïng caû 2 baùnh xe tröôït
Door height
Chieàu cao cöûa

Weight of both running gears
Troïng löôïng caû 2 baùnh xe tröôït

280 – 399 mm
400 – 499 mm
500 – 599 mm
600 – 699 mm
700 – 799 mm
800 – 899 mm
900 – 999 mm
1000 – 1200 mm

0.24 kg
0.32 kg
0.38 kg
0.45 kg
0.52 kg
0.58 kg
0.65 kg
0.72 kg

Calculating total weight of door
If using extremely large or heavy door handles please take
the weight of the door handle into consideration when
calculating the total
Weight of glass door
+ Weight of running gears
+ Weight of aluminium frame
+ weight of fixing material for aluminium frame profile
+ Weight of door handle
------------------------------------------= Total weight of door
Weight of glass
Weight of door = width m x height m x weight kg/m2 (4 mm
glass)
Weight of aluminium frame
Weight = 2 x (door width + door height) x 0.57 kg
Weight of fixing material for aluminium frame profile
Weight = 0.15 kg

Caùch tính toång troïng löôïng cöûa
Neáu söû duïng tay naém tuû loaïi lôùn vaø naëng thì khi tính troïng löôïng
cöûa phaûi coäng theâm troïng löôïng tay naém
Toång troïng löôïng cöûa kính
+ Troïng löôïng baùnh xe tröôït
+ Troïng löôïng khung nhoâm
+ Chaát lieäu keát noái khung nhoâm
+ Troïng löôïng tay naém
------------------------------------------= Toång troïng löôïng cöûa kính
Troïng löôïng kính
Troïng löôïng cöûa = chieàu roäng m x chieàu cao m x troïng löôïng
rieâng kg/m2 (kính 4 mm)
Troïng löôïng khung nhoâm
Troïng löôïng = 2 x (chieàu roäng cöûa + chieàu cao cöûa) x 0.57 kg
Troïng löôïng chaát lieäu keát noái khung nhoâm
Troïng löôïng = 0,15 kg
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Total weight of door max. 15 kg
Toång troïng löôïng cöûa toái ña 15 kg
Total weight of door
Toång troïng löôïng cöûa
toái ña 20 kg
10.14 kg
10.36 kg
10.58 kg
10.78 kg
11.00 kg
11.42 kg
11.64 kg
11.84 kg
12.06 kg
12.28 kg
12.50 kg
12.72 kg
13.12 kg
13.34 kg
13.56 kg
13.78 kg
13.98 kg
14.20 kg
14.42 kg
14.64 kg

Total weight of door max. 20 kg
Toång troïng löôïng cöûa toái ña 20 kg

Number of counterweights
Soá quaû caân
200 g pcs.
46
48
48
50
50
52
54
54
56
56
58
58
60
62
62
64
64
66
66
68

100 g pcs.
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
–

Total weight of door
Toång troïng löôïng cöûa
toái ña 20 kg
15.06 kg
15.26 kg
15.48 kg
15.70 kg
15.92 kg
16.12 kg
16.34 kg
16.56 kg
16.98 kg
17.20 kg
17.40 kg
17.62 kg
17.84 kg
18.06 kg
18.28 kg
18.68 kg
18.90 kg
19.12 kg
19.34 kg
19.54 kg
19.76 kg
19.98 kg
20.00 kg

Number of counterweights
Soá quaû caân
200 g pcs.
70
70
72
72
74
74
76
76
78
80
80
82
82
84
84
86
88
88
90
90
92
92
94

100 g pcs.
–
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
2
–
2
–
2
–
2
–

8
The length of the counterweight box is designed for the maximum
door weight (10, 15 and 20 kg). A space is left in the upper area of
the box when it is filled to the maximum capacity. This space allows
fine adjustments to be made, i.e. weights can be removed or added.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

If the maximum door weight is less than the specified maximum
weight, the box can also be shortened. Please note that a space of
at least 70 mm is needed to make fine adjustments.
Chieàu daøi hoäp ñöïng quaû caân ñöôïc thieát keá cho cöûa naëng toái ña (10,15
vaø 20 kg). Khoaûng troáng ôû treân hoäp ñöôïc söû duïng khi ñaït troïng löôïng
toái ña. Khoaûng troáng naøy cho pheùp ñieàu chænh troïng löôïng cöûa, theâm
vaøo hay bôùt ñi.
Neáu troïng löôïng cöûa khoâng ñaït tôùi möùc toái ña cho pheùp, hoäp ñöïng
quaû caân coù theå ngaén hôn. Chuù yù laø khoaûng troáng phaûi coù ít nhaát laø
70 mm ñeå coù theå deã daøng ñieàu chænh.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Set
Boä
Cat. No.
Maõ soá
For door heights of 280 - 399 mm
Cho cöûa cao 280 - 399 mm

403.10.011

For door heights of 400 - 499 mm
Cho cöûa cao 400 - 499 mm

403.10.012

For door heights of 500 - 599 mm
Cho cöûa cao 500 - 599 mm

403.10.013

For door heights of 600 - 699 mm
Cho cöûa cao 600 - 699 mm

403.10.014

For door heights of 700 - 799 mm
Cho cöûa cao 700 - 799 mm

403.10.015

For door heights of 800 - 899 mm
Cho cöûa cao 800 - 899 mm

403.10.016

For door heights of 900 - 999 mm
Cho cöûa cao 900 - 999 mm

403.10.017

For door heights of 1,000 - 1,200 mm
Cho cöûa cao 1,000 - 1,200 mm

403.10.018

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Order reference
Please order running track, cover profile, aluminium frame profile,
glass retaining profile, counterweight box, counterweights and
glide profile separately.
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ray tröôït, thanh che, khung nhoâm, thanh giöõ
kieáng, hoäp ñöïng quaû caân, quaû caân vaø thanh chaân ñeá.
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Vertical Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt phRng thWng đ ng
Tracks and individual components
Ray tröôït vaø caùc thaønh phaàn
Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Single running track, for press fitting into the groove in the
carcase front and screw fixing with countersunk chipboardscrews Þ 4.0 mm
Ray ñôn tröôït, nhaán vaøo raõnh hoaëc baét baèng vít ñaàu duø
Þ 4.0 mm

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured 2.5 m
anodized
Maøu baïc môø

403.11.925

Cover profile, for covering the single running track, to clip on
Thanh che ray, duøng ñeå che ray tröôït, baét baèng caùch gaøi
vaøo ray

Aluminium
Nhoâm

403.12.925

Aluminium frame profile, for screwing to frame fixing bracket
Khung nhoâm, baét vít vaøo baùs khung nhoâm

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured 2.5 m
anodized
Maøu baïc môø
Silver coloured 2.5 m
anodized
Maøu baïc môø

Glass retaining profile, used for stabilising and as clatter
prevention for the fitted pane of glass, for inserting into the
aluminium frame profile
Thanh giöõ kính, coù giaûm tieáng oàn, tröôït vaøo khung nhoâm

Plastic
Nhöïa

Transparent
Trong suoát

403.04.430

3.0 m

Cat. No.
Maõ soá

403.14.925

Counterweight box for GAMMA sliding door fitting
Hoäp quaû caân cho phuï kieän cöûa tröôït GAMMA
Door weight
Material
Troïng löôïng cöûa Chaát lieäu

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Counter weight box, for press fitting into the
single running track
Hoäp ñöïng quaû caân, nhaán vaøo ray ñôn tröôït

Max. 10 kg

Finish
Xöû lyù beà maët

Packing
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá
403.13.901

Max. 15 kg

Aluminium Silver coloured 0.55 m
Nhoâm
anodized
Maøu baïc môø
0.75 m

Max. 20 kg

1.00 m

403.13.903

403.13.902

Glide profile. for press fitting into counterweight box
Thanh giöõ, nhaán vaøo hoäp ñöïng quaû caân

_

Plastic
Nhöïa

Transparent
Trong suoát

3.00 m

403.14.430

100 g counter weight, for placing into counter
weight box
Quaû caân 100g, boû vaøo trong hoäp ñöïng quaû
caân

_

Lead
Chì

Bright
Maøu saùng

1 or 10
pcs.

403.16.001

200 g counter weight, for placing into counter
weight box
Quaû caân 200g, boû vaøo trong hoäp ñöïng quaû
caân

_

Lead
Chì

Bright
Maøu saùng

1 or 10
pcs.

403.16.002

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Pivot Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt cho tY TV
EXL Infront or Vorfront, door weight up to 16 kg
Phuï kieän ray tröôït tuû TV loït loøng vaø truøm ngoaøi EXL, cho cöûa naëng toái ña 16kg
Door height: Max. 1,500 mm•
Door thicknesses: 16 – 32 mm for Infront, 19 – 22 mm for Vorfront•
Push-in depth: Max. 230 – 550 mm•
Material: Steel guide and cord, plastic guide roller•
Finish: Black galvanized guide, black plastic sleeved cord•
Installation: Screwing in 32 mm series drilled holes

Guide

Cruciform mounting plate

Chieàu cao cöûa: toái ña 1,500 mm
Ñoä daøy cöûa: loït loøng 16-32 mm
Truøm ngoaøi 19-22 mm
Chieàu saâu ñaåy vaøo: toái ña 230-550 mm
Chaát lieäu: ray vaø daây baèng theùp, baùnh xe baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: ray maøu ñen, daây theùp boïc nhöïa ñen
Laép ñaët: baét vít theo quy caùch loã khoan 32mm

Concealed hinge

Application
Caùch laép ñaët

Cord

Installation of guide
Laép ñaët ray tröôït

Mount guides directly to top or base
of cabinet.

Fixing Screws
Door stop

Laép ray tröïc tieáp vaøo traàn tuû hoaëc
ñaùy tuû

Installation of guide
Laép ñaët ray tröôït

Adjusting screw
Vít ñieàu chænh

Adjust door height and cord tension
by rotating the adjusting screw.
Ñieàu chænh ñoä cao cöûa vaø ñoä caêng
daây baèng caùch xoay oác ñieàu chænh
Push-in depth
Chieàu saâu ñaåy vaøo

Set
Boä
Guide length
Chieàu daøi ray

Max. possible push-indepth
Chieàu saâu ñaåy vaøo toái ña

Cat. No.
Maõ soá

Set components
Thaønh phaàn 1 boä

For 1 door
Cho 1 caùnh cöûa

340 mm

230 mm

408.25.335

408 mm

294 mm

408.25.340

Guide
Ray tröôït

1 pair
1 caëp

440 mm

326 mm

408.25.345

Cord with adjusting screw
Daây coù vít ñieàu chænh

2 pcs.
2 caùi

504 mm

390 mm

408.25.350

536 mm

422 mm

408.25.355

Set of installation instructions
Höôùng daãn laép ñaët

1 pc.
1 caùi

600 mm

486 mm

408.25.360

664 mm

550 mm

408.25.365

Packing: 1 set.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.

FF

Length of guide
Chieàu daøi ray
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Order reference
Please order door fixing set separately
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm boä phuï kieän ñeå laép ñaët cöûa
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Pivot Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt cho tY TV
Door fixing set
Boä phuï kieän laép ñaët cöûa
For inset mounting (Infront), door thicknesses 16 - 19 mm
Cho cöûa loït loøng, ñoä daøy cöûa 16 - 19 mm
Installation: Screw fixing•
Fitting door to carcase: Without tools (CLIP system)
Laép ñaët: baèng vít
Laép cöûa vaøo tuû: khoâng caàn duïng cuï (heä thoáng Clip)
Cat. No.
Maõ soá
Drilling dimensions for cup fixing
Kích thöôùc khoan loã cho baûn leà

For 1 door
Cho 1 caùnh cöûa

408.24.020

Packing: 1 set.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.

Supplied with
o
2 Concealed hinges with opening angle of 95 , 8 mm crank
4 Fixing screws for concealed hinges, Þ 5 x 15 mm
2 Cruciform mounting plates
4 Fixing screws for cruciform mounting plates, M4 x 5 mm
2 Door stops
2 Fixing screws for door stops, Þ 3.5 x 25 mm
10 Fixing screws for guide, Þ 4.0 x 12 mm

Door thickness
+ 1 mm
Ñoä daøy cöûa
+1mm

Cung caáp troïn boä goàm
2 baûn leà baät goùc môû 95o, ñoä cong 8 mm
4 vít laép baûn leà, Þ 5 x 15 mm
2 ñeá baûn leà
4 vít laép ñeá baûn leà, M4 x 5 mm
2 chaän cöûa
2 vít laép chaän cöûa, Þ 3,5 x 25 mm
10 vít baét ray, Þ 4.0 x 12 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For inset mounting (Infront), door thicknesses 19 – 32 mm
Cho cöûa loït loøng, ñoä daøy cöûa 19 - 32 mm

8
Installation: Screw fixing•
Fitting door to carcase: Without tools (CLIP system)
Laép ñaët: baèng vít
Laép vaøo cöûa tuû: khoâng caàn duïng cuï ( heä thoáng Clip)

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thöôùc khoan loã cho baûn leà

Cat. No.
Maõ soá
For 1 door
Cho 1 caùnh cöûa

408.24.002

Packing: 1 set.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.

Supplied with
2 Concealed hinges with opening angle of 95o, 16 mm crank
4 Fixing screws for concealed hinges, Þ 3.5 x 15 mm
2 Cruciform mounting plates
4 Fixing screws for cruciform mounting plates, M4 x 5 mm
2 Door stops
2 Fixing screws for door stops, Þ 3.5 x 25 mm
10 Fixing screws for guide, Þ 4.0 x 12 mm

Door thickness
+ 1 mm
Ñoä daøy cöûa
+ 1 mm

Cung caáp troïn boä goàm
2 baûn leà baät goùc môû 95o, ñoä cong 16 mm
4 vít laép baûn leà, Þ 3,5 x 15 mm
2 ñeá baûn leà
4 vít laép ñeá baûn leà, M4 x 5 mm
2 chaän cöûa
2 vít laép chaän cöûa, Þ 3,5 x 25mm
10 vít baét ray, Þ 4.0 x 12 mm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Pivot Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt cho tY TV
For corner mounting (Vorfront), door thicknesses 19 – 22 mm
Cho cöûa truøm ngoaøi, ñoä daøy cöûa 19 - 22 mm
Installation: Screw fixing•
Fitting door to carcase: Without tools (CLIP system)
Laép ñaët: baèng vít
Laép cöûa vaøo tuû: khoâng caàn duïng cuï (heä thoáng clip)

Drilling dimensions for cup fixing
Kích thöôùc khoan loã cho baûn leà

Cat. No.
Maõ soá
For 1 door
Cho 1 caùnh cöûa

408.24.011

Packing: 1 set.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

Supplied with
o
2 Concealed hinges with opening angle of 95 , 8 mm crank
4 Fixing screws for concealed hinges, Þ 3.5 x 15 mm
2 Cruciform mounting plates
4 Fixing screws for cruciform mounting plates, M4 x 5 mm
2 Door stops
2 Fixing screws for door stops, Þ 3.5 x 25 mm
10 Fixing screws for guide, Þ 4.0 x 12 mm
Door thickness
+ 1 mm
Ñoä daøy cöûa
+ 1 mm

Cung caáp troïn boä goàm
o
2 baûn leà baät goùc môû 95 , ñoä cong 8 mm
4 vít baét baûn leà, Þ 3,5 x 15 mm
2 ñeá baûn leà
4 vít baét ñeá baûn leà, M4 x 5 mm
2 chaän cöûa
2 vít baét chaän cöûa Þ 3,5 x 25 mm
10 vít baét ray, Þ 4.0 x 12 mm

Pocket Door Slide
Boä thanh tröôït giaáu caùnh cöûa tuû

Ñoä daøy toái ña cho cöûa: 32 mm
Ñoä cao toái ña cho cöûa: 711 mm
Khoaûng troáng giaáu caùnh cöûa toái thieåu:
Cöûa daøy 16-20 mm = 45 mm, Tab 8 mm
Cöûa daøy 20-32 mm = 57 mm, Tab 14 mm

Length
Chieàu daøi

Cat No
Maõ soá

300 mm

408.31.330

350 mm

408.31.335

400 mm

408.31.340

450 mm

408.31.345

500 mm

408.31.350

550 mm

408.31.355

600 mm

408.31.360

Packing: 1 pair
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp

Pivot Roller - Baùnh xe nhöïa: Þ 20 x 12 mm
Black nylon
Nylon ñen

Cat No
Maõ soá
418.09.300
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Maximum Door Thickness up to 32 mm
Maximum Door Height 711 mm
Minimum Pocket Width:
Door thickness 16-20 mm = 45 mm, Tab 8 mm
Door thickness 20-32 mm = 57 mm, Tab 14 mm

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Folding sliding door
Phụ kiện cửa trượt xếp

Running gear with concealed hinge w/ short arm
Bánh xe trượt có bản lề bật tay ngắn

For folding sliding doors fitted to cabinet on one side
with concealed hinges.
Cho cửa xếp gắn một bên với bản đề.
• Material:
• Finish:
• Installation:

Running gear: Plastic,
concealed hinge with short arm: Steel
Running gear: Black,
concealed hinge with short arm: Nickel
For screw fixing

Supplied
2 Running gears
2 Concealed hinges with short arm
2 Screws for screwing hinge arm to running gear
• Chất liệu:
• Xử lý bề mặt:
• Lắp đặt:

•
•
•
•
•

Door width:
Door thickness:
Depth adjustment:
Running gear:
Installation:

max. 400 mm
19 – 25 mm
±2 mm on running gear using slot
Top and bottom running
For screw fixing

•
•
•
•
•

Chiều rộng cửa:
Độ dày cửa:
Điều chỉnh độ sâu:
Bánh xe trượt:
Lắp đặt:

tối đa 400 mm
19 – 25 mm
±2 mm on running gear using slot
Trượt trên và dưới
Lắp bằng vít

Installation
Lắp đặt

Doors <1000 mm in height can
also only be guided at the top.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Những cửa cao <1000 mm có thể
chỉ dẫn hướng phía trên

Bánh xe trượt: Nhựa,
concealed hinge with short arm: Steel
Bánh xe trượt: Màu đen,
bản lề tay ngắn: Niken
Lắp bằng vít

Cung cấp trọn bộ gồm
2 Bánh xe trượt
2 Bản lề tay ngắn
2 Ốc kết nối bánh xe và bản lề
Cat.No.
Mã số
409.31.300

Running gear
Bánh xe trượt
Packing: 1 Set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 Bộ

Order reference
Concealed hinges with opening angle 95° mounting
to side panel and panel to panel hinges for connecting the doors are
not included in the set. Please order saparately.
Tham khảo đặt hàng
Bản lề âm với góc mở 95°
lắp vào cạnh tủ và cạnh tủ với cửa tủ không bao gồm trong bộ.
Vui lòng đặt hàng thêm

Top and bottom running track
Thanh trượt trên và dưới

Top view
Nhìn từ trên
* Establish the pivot by
trial mounting
* Lắp thử để thiết lập trục xoay

With equally doors, the hinge pin must be fitted off-centre in
accordance with the hinge offset
With equally doors, the hinge pin must be fitted off-centre in
accordance with the hinge offset

• Material:
• Finish:
• Installation:

Aluminium
Bright
For screw fixing

• Chất liệu:
• Xử lý bề mặt:
• Lắp đặt:

Nhôm
Sáng
Lắp bằng vít

Length m
Chiều dài m
3,5

Cat.No.
Mã số
409.30.035

Packing: 3.5 m
Tiêu chuẩn đóng gói: 3.5 m

Order reference
Fixed lengths of up to 6,000 mm are avalable from an order quantity
of 50 pieces.
Tham khảo đặt hàng
Chiều dài đến 6,000 mm có thể đặt hàng với số lượng 50 thanh.

New products and systems: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Accessories for folding sliding door fittings
Phuï kieän cho cöûa tröôït xeáp
Securing bracket
Baùs baûo veä
Area of application: Prevents cabinet from tipping•
Material: Steel•
Finish: Powder coated anthracite coloured•
Installation: Screw fixing
Taùc duïng: baûo veä cöûa khoâng bò nghieâng
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: theùp maï maøu xaùm than
Laép ñaët: baèng vít
Installation
Laép ñaët
Ensure that wall surface is suitable•
Mount 2 securing brackets to carcase
(EN 1129).
Phaûi ñaûm baûo maët töôøng phuø hôïp
Laép 2 baùs baûo veä cho tuû

Cat. No.
Maõ soá
Securing bracket
Baùs baûo veä

271.98.100

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi

Routing template
Loã khoan maãu
Area of application: For routing the recesses for guides and
suspension units•
Material: Full core plate, aluminium handle profile

8

Cat. No.
Maõ soá

Brown template, bright handle profile
Taám kim loaïi maøu naâu, tay caàm maøu xaùm

409.50.990

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Finish
Beà maët

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Taùc duïng: ñeå khoan loã cho ñònh vò vaø baùs treo
Chaát lieäu: taám kim loaïi, tay caàm baèng nhoâm

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Vorfront Fold VF 25/35
For door weights up to 12.5/17.5 kg
Boä cöûa tröôït xeáp VF 25/35, cho cöûa naëng
12.5/17.5 kg

- Ray trượt phía dưới chỉ dành cho cửa cao
- Lắp đặt dễ dàng với cửa lớn
Door attached at the side
Boä cöûa tröôït laép coá ñònh 1 caùnh

• Chiều rộng cửa: tối đa 500 mm
• Độ dày gỗ: 19 - 27 mm
• Chiều cao điều chỉnh: + 2 mm trên bánh xe
• Bánh xe trượt: bánh trên, 1 trục lăn
• Bánh dẫn hướng: trục bánh xe lăn ma sát
• Phiên bản: lắp bên cạnh
• Lắp đặt: Bánh trên gắn vào ray không cần dụng cụ
• Nối 2 cánh cửa bằng bản lề có nút ấn
• Dẫn hướng dưới, 4 bánh xe nhựa với 1 bản lề

Kích thöôùc ray tröôït vaø daãn höôùng

Ray trên

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Free moving door
Boä cöûa tröôït laép tröôït töï do

Max.door thickness
Ñoä daøy cöûa toái ña

Dẫn hướng

8

Door width calculation
Cách tính chiều rộng cửa

LK = internal cabinet width / chiều rộng tủ lọt lòng
SL = track length / chiều dài ray
FB = door width / chiều rộng cửa
A=

door overlay / bao cửa

F=

gap width / độ hở

FB =

LK + (2 x A) – (number of gaps x F mm)
Number of door leaves
số cánh cửa

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp

Installation
Lắp đặt

Option 1
Lựa chọn 1

Option 2
Lựa chọn 2

Cat.No
Mã số
Fold 25 VF, for 1 pair of doors, with installation instructions
Boä tröôït xeáp 25 VF cho 1 caëp cöûa

410.26.000

Fold 25 VF attached, for 2 pairs of doors (left/right), with installation instructions
Boä tröôït xeáp 25 VF, coá ñònh moät phía cho hai caëp cöûa (traùi/phaûi)

410.26.050

Fold 35 VF, for 1 pair of doors, with installation instructions
Boä tröôït xeáp 35 VF cho 1 caëp cöûa

410.26.049

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

A = only when using door deflector
A= chỉ khi sử dụng cửa so le

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
→ Set components (individual parts)
Linh kiện theo bộ
Describes
Mô tả

Running gear, left,
with stoppers,
top running, 1 roller, 25 kg
Bánh xe trái với cục chặn,
1 bánh xe trên, 25 kg
Running gear, right,
with stoppers,
top running,1 roller, 25 kg
Bánh xe phải với cục chặn,
1 bánh xe trên, 25 kg
Running gear, left,
with stoppers,
top running, 1 roller, 35 kg
Bánh xe trái với cục chặn,
1 bánh xe trên, 35 kg
Running gear, right,
with stoppers,
top running,1 roller, 35 kg
Bánh xe phải với cục chặn,
1 bánh xe trên, 35 kg
Guide, left, with stopper,
bottom running, 4 rollers,
friction bearing mounted
Dẫn hướng trái với cục
chặn, 4 bánh xe dưới,

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Guide, right, with stopper,
bottom running, 4 rollers,
friction bearing mounted
Dẫn hướng phải với cục
chặn, 4 bánh xe dưới,

Panel to panel hinge,
can be detached,
with removable steel pin
Bản lề nối 2 cánh cửa,
với nút bằng thép
Door deflector,
installation in pairs
Bás chỉnh độ lệch cửa

Follower end stop,
for running and guide track,
suitable for left
and right hand use,
including screw and
connecting sleeve
Chặn sau cho bánh xe
& dẫn hướng, sử dụng
được tay trái & phải, gồm vít
& kết nối bên ngoài

Set consists of:
For 1 pairs of doors
Bộ bao gồm:
(cho 1 cặp cửa)

Material
Chất liệu

Finish
Packing
Kiểu hoàn thiện Đóng gói

1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.103

1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.102

3 1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.107

3 1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.106

1 1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.205

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.203

1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.204

2 1 pc

Steel
Thép

Galvanized
Mạ điện

1 pc

410.26.202

Zinc alloy
Nickel plated
Hợp kim kẽm Niken mờ

1 pc

410.25.402

Plastic
Nhựa

1 pc

410.25.403

1 pc

410.26.302

1
2

1
2

3
2 1 pc

1
3

Cat. No.
of the
individual
components
Mã số

1
2 6 pcs
3
1
2 2 pcs
3

Glass clear
Kính trong

1
3

4 pcs

Rubber
Cao su

Black
Đen

Packing: 1 or 20 pieces
Tiêu chuẩn đóng gói: 20 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Track
Ray tröôït
Describes
Mô tả
Running track, not drilled
Ray trên, không khoan lỗ

Length mm
Chiều dài mm
5000

Guide track, not drilled
Dẫn hướng,
không khoan lỗ

5000

Material
Chất liệu
Aluminium
Nhôm
Aluminium
Nhôm

Finish
Packing
Kiểu hoàn thiện Đóng gói
Bright
5m
Sáng
2.5 m

Cat. No.
Mã số
410.26.605

Bright
Sáng

5m

410.26.805

2.5 m

410.26.622

410.26.612

Order reference
Component suitable for: 1 = Fold 25 VF, 2 = Fold 25 VF with 1 door attached, 3 = Fold 35 VF
Thoâng tin ñaët haøng
1 Boä tröôït xeáp 25 VF, 2 Boä tröôït xeáp 25 VF, coá ñònh 1 phía, 3 Boä tröôït xeáp 35 VF

FF

8.142

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Silent-fold 40 Vorfront
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp truøm ngoaøi

Dimensions for installation - Kích thöôùc lapé ñaët
31

64

35

55

31

15.5

For door weights up to 20 kg (40 kg per pair of doors), for
folding sliding doors free sliding or mounted to carcase at
one side with concealed hinges
11

Door width
: max. 500 mm•
Door height
: max. 2,500 mm•
Door thicknesses
: 19 - 25 mm•
Vertical door gap width : 1–4 mm•
Height adjustment
: +/–2 mm at running gear using
screw•
Running gear
: 3 rollers with plastic-coated,
ball bearing mounted rollers

11

8
13.5
27

: toái ña 500 mm
: toái ña 2.500 mm
: 19-25 mm
: 1-4 mm
: +/-2 mm, treân baùnh xe tröôït
: 3 baùnh xe boïc nhöïa
ñöôïc gaén vaøo truïc bi

14

18

14

18

60

13.5
27

Chieàu roäng cöûa
Chieàu cao cöûa
Ñoä daøy cöûa
Khe hôû giöõa 2 cöûa
Ñieàu chænh ñoä cao
Baùnh xe tröôït

55

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cho cöûa naëng toái ña 20 kg (40 kg cho 2 caùnh), cho cöûa
tröôït xeáp töï do hoaëc baét coá ñònh 1ñaàu baèng baûn leà aâm.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

8.143

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Installation Type 1
Installation on one side of casegood

Installation Type 2
Free slideable

FF
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≤8
≤ 14

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

≤8
≤ 14

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Installation Type 3
More door leafes attached free slideable or side mounted
Caùch laép ñaët: Daïng 3
Laép nhieàu caùnh cöûa tröôït chueån ñoäng khoâng coá ñònh hoaëc coá ñònh vôùi moät beân thaønh tuû

Dimension for middle running gear "
Kích thöôùc laép ñaët baùnh xe tröôït caùnh giöõa "

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8
Picture shows free slideable installation
For side mounted installation refer to installation Type 1
Order
! Running gear
" Inner running gear

Hình aûnh minh hoïa caùch laép ñaët cöûa tröôït chuyeån ñoäng
khoâng coá ñònh.
Tham khaûo caùch laép ñaët daïng 1 ñoái vôùi cöûa tröôït coá
ñònh moät beân thaønh tuû.
Ñaët haøng
1 Baùnh xe tröôït
2 Baùnh xe tröôït caùnh giöõa

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

8.145

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Components
Caùc thaønh phaàn
Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Nickel
Niken

409.61.750

Upper running gear middle
Phuï kieän baùnh xe tröôït
phía treân laép giöõa 2 caùnh

Steel
Theùp

Nickel
Niken

409.61.930

Lower guide, outside
Ñònh vò phía döôùi laép
beân ngoaøi
Lower guide, middle
Ñònh vò phía döôùi laép ôû
giöõa

Steel
Theùp

Nickel
Niken

409.62.700

Steel
Theùp

Nickel
Niken

409.62.900

Middle hinge
Baûn leà laép giöõa 2 caùnh

Zinc
Keõm

Nickel
Niken

409.63.710

Hinge connection middle
Phuï kieän baûn leà noái
caùnh giöõa

Steel
Theùp

Nickel
Niken

409.62.940

Upper running gear
outside
Phuï kieän baùnh xe tröôït
phía treân, beân phaûi

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Set components
Caùc thaønh phaàn
Side mounted (Cöûa baét coá ñònh 1 caùnh)

Free slideable (Cöûa di ñoäng)

3 leafs
3 caùnh

4 leafs
4 caùnh

5 leafs
5 caùnh

6 leafs
6 caùnh

1 pair
1 caëp cöûa

2 leaf pair
2 caëp cöûa

3 leaf pair
3 caëp cöûa

1 pc

-

1 pc

-

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

-

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

-

1 pc

2 pcs

1 pc

-

1 pc

-

1 pc

2 pcs

2 pcs

2 pcs

-

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

-

1 pc

2 pcs

3 pcs

3 pcs

6 pcs

6 pcs

9 pcs

3 pcs

6 pcs

9 pcs

-

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

-

1 pc

2 pcs

Phuï kieän baùnh xe tröôït phía
treân, beân phaûi

Upper running gear middle
Phuï kieän baùnh xe tröôït phía
treân laép giöõa 2 caùnh

Lower guide, outside
Ñònh vò phía döôùi laép beân ngoaøi

Lower guide, middle
Ñònh vò phía döôùi laép ôû giöõa

Middle hinge
Baûn leà laép giöõa 2 caùnh

Hinge connection
Phuï kieän baûn leà noái caùnh giöõa

Tracks and components
Ray tröôït vaø caùc thaønh phaàn

Upper single track srew on

Thanh ray treo phía
treân duøng vít laép ñaët
Bottom track srew on
Thanh ñònh vò phía
döôùi duøng vít laép ñaët

FF
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Length
Chieàu daøi
2,0 m
3,0 m

Material
Chaát lieäu
Aluminium
Nhoâm

Finish
Xöû lyù beà maët
Blank
Khoâng maøu

Packing
Ñoùng goùi
2m
3m

Cat. No.
Maõ soá
940.42.200
940.42.300

2,0 m
3,0 m

Aluminium
Nhoâm

Blank
Khoâng maøu

2m
3m

409.60.920
409.60.935

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Upper running gear outside

2 leafs
2 caùnh

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Dimensions for installation - Kích thöôùc la ép ñaët

Folding Sliding Door Fittings
For Aluminium Framed Doors
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp
cho cöûa coù khung baèng nhoâm

18
31

25
20
15

Silent-fold 40/A Vorfront
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp truøm ngoaøi

64

55

31

G 1

For door weights up to 20 kg (40 kg per pair of doors) for
folding sliding doors mounted to carcase at one sidewith
concealed hinges
Door width
: max. 500 mm•
Door height
: max. 2,500 mm•
Glass thickness
: 4 mm•
Vertical door gap width : 2 mm•
Height adjustment
: +/–2 mm at running gear using
screw•
Running gear
: 3 rollers with plastic coated,
ball bearing mounted rollers

GH

35

G 2

G 3

I 3

Chieàu roäng cöûa
Chieàu cao cöûa
Ñoä daøy kính
Khe hôû giöõa 2 cöûa
Ñieàu chænh ñoä cao
Baùnh xe tröôït

: toái ña 500 mm
: toái ña 2.500 mm
: 4 mm
: 2 mm
: +/-2 mm, treân baùnh xe tröôït
: 3 baùnh xe boïc nhöïa
ñöôïc gaén vaøo truïc bi

8
I 2

20

Number of concealed hinges required

I 1

2

3

4

25
20
15

20

1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cho cöûa naëng toái ña 20 kg (40 kg cho 2 caùnh), cho cöûa
tröôït xeáp töï do hoaëc baét coá ñònh 1 ñaàu baèng baûn leà aâm.

5

14

Installation - Caùch laép ñaët

2

max. 8

2

20

GH (glass height) = frame height -8 mm

70

110
°

2

35

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Phuï kieän caùc loaïi

Set components
Boä phuï kieän goàm caùc thaønh phaàn
Material
Chaát lieäu

Packing
Finish
Xöû lyù beà maët Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

A

Upper running gear
Phuï kieän baùnh xe tröôït
phía treân

1 pc

Steel
Theùp

Nickel
plated

1 pc

409.61.760

B

Bottom guide
Ñònh vò phía döôùi

1 pc

Steel
Theùp

Zinc
Keõm

1 pc

409.62.740

C

Middle hinge
Baûn leà laép giöõa 2 caùnh

Depending on
door height
Phuï thuoäc vaøo
chieàu cao cöûa

Steel
Theùp

Zinc
Keõm

1 pc

409.63.700

D

Frame connecting bracket small
Baùs keát noái khung nhoû
Frame connecting bracket large
Baùs keát noái khung lôùn
Damper
Ñeäm giaûm oàn
1. Insertion pc, uppper and bottom.
For 25 mm overlay

8 pcs

Steel
Theùp

Zinc
Keõm

8 pcs

406.89.561

4 pcs

Plastic
Nhöïa
Plastic
Nhöïa

Black
Ñen
Grey
Xaùm

4 pcs

409.66.010

3 pcs

409.66.023

3 pcs

409.66.022

3 pcs

409.66.021

1 pc

409.66.033

1 pc

409.66.032

1 pc

409.66.031

F
G

406.89.560

3 pcs

1 baùs trong treân vaø döôùi, cho cöûa truøm
25 mm

G

G

2. Insertion pc, uppper and bottom.
For 20 mm overlay
1 baùs trong treân vaø döôùi, cho cöûa truøm
20 mm

3. Insertion pc, uppper and bottom.
For 15 mm overlay
1 baùs trong treân vaø döôùi, cho cöûa truøm
15 mm

I

1. Insertion pc, bottom only.
For 25 mm overlay

I

2. Insertion pc, bottom only.
For 20 mm overlay

I

2. Insertion pc, bottom only.
For 15 mm overlay

H

Insert piece, middle

J

Set connecting screws to mount
hardware to aluminium frame

1 pc

Plastic
Nhöïa

1 baùs trong phía döôùi, cho cöûa truøm 25 mm

Grey
Xaùm

1 baùs trong phía döôùi, cho cöûa truøm 20 mm

1 baùs trong phía döôùi, cho cöûa truøm 15 mm
Baùs trong chính giöõa

depending on
door height

Plastic
Nhöïa

Grey
Xaùm

2 pcs

409.66.041

1 pc

-

-

1 pc

409.66.050

Boä vít laép ñaët vaøo khung nhoâm

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

E

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

For 1 door pair
Cho 1 caëp cöûa

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Folding Door Fittings / Ph kin ca trt xZp
Folding Door Fitting
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp

Running gear 4 wheel
Baùnh xe tröôït

Suspension bracket
Baùs ñôõ

Top support plate
Baûn leà xeáp treân

Bottom support plate
Baûn leà xeáp döôùi

Top guide plate
Baùs ñònh vò treân

Bottom guide plate
Baùs ñònh vò döôùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Spanner
Côø leâ sieát oác

Feature
* For 2 leaf sliding doors
* For equal sided and unequal sided doors
* Suspension with suspension bracket
Finish
* Running track: Aluminium bright
* Running gear with plastic rollers
Technical data
* Max weight per door leaf
: 15 kg
* Max door width
: 500 mm
* Max door thickness
: 45 mm
Ñaëc ñieåm
* Cho 2 caùnh cöûa
* Tröôït xeáp
* Giöõ baèng baùs ñôõ
Maøu
* Thanh ray tröôït: Nhoâm saùng
* Baùnh xe tröôït coù boïc nhöïa
Chi tieát kyõ thuaät
* Khoái löôïng toái ña moãi caùnh : 15 kg
* Chieàu ngang toái ña
: 500 mm
* Ñoä daøy toái ña
: 45 mm

Material
Chaát lieäu

Cat No
Maõ soá

Consisting of - Troïn boä bao goàm :

943.42.000

Running gear 4 wheel - Baùnh xe tröôït

1 piece/caùi

Suspension bracket - Baùs ñôõ

1 piece/caùi

Top support plate - Baûn leà xeáp treân

1 piece/caùi

Bottom support plate - Baûn leà xeáp döôùi

1 piece/caùi

Top guide plate - Baùs ñònh vò treân

1 piece/caùi

Bottom guide plate - Baùs ñònh vò döôùi

1 piece/caùi

Spanner - Côø leâ sieát oác

1 piece/caùi

Running track
Thanh ray tröôït

Material
Chaát lieäu

Cat No
Maõ soá

Aluminium bright - Nhoâm saùng

943.42.920

Packing: 2000 mm
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2000 mm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Roller Shutters / Ca chp
Roller shutters, with guide profile
Cöûa chôùp, coù thanh ñònh vò
C

Application: Outside mounting
Laép ñaët: Phía ngoaøi

A

F
D
B
E

 Material: Plastic
 Finish: Silver coloured
 Running direction: Vertical or horizontal
Max. carcase dimensions:
Vertical: Heigth 1,600 mm, width 800 mm
Horizontal: Heigth 1,200 mm, width 1,600 mm
 Mounting: For screw fixing or press into groove

 Chaát lieäu: nhöïa
 Beà maët: baïc môø
 Höôùng môû: thaúng ñöùng hoaëc naèm ngang
 Kích thöôùc toái ña hoäc tuû:
Thaúng ñöùng: cao 1.600mm, roäng 800mm
Ngang: cao 1.200mm, roäng 1.600mm
 Laép ñaët: baét vít hoaëc nhaán vaøo raõnh

Cat. No
Maõ soá
442.20.920

D Connecting handle profile
Keát noái thanh tay naém
Packing: 2.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m

Packing: 2.3 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.3 m

Cat. No
Maõ soá
B Lock strip
Thanh khoùa

442.26.920

Packing: 2.3 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.3 m

Cat. No
Maõ soá
E Lock strip guide
Ñònh vò thanh khoùa

Packing: 2.3 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.3 m

FF
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442.26.990

Packing: 1 or 10 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi

Cat. No
Maõ soá
C Front panel
Maët tröôùc

442.27.910

442.28.970

Cat. No
Maõ soá
Cotton adhesive tape for glue fixing
Baêng dính cotton ñeå daùn keo

442.01.070

Packing: 10 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 m

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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A Tambour door slats
Taám cöûa chôùp

Cat. No
Maõ soá

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

G

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Roller Shutters / Ca chp
Roller shutters, guides for outside mounting
Ñònh vò cho cöûa chôùp laép ngoaøi
Cat. No
Maõ soá
F 900curve guide track
Thanh ñònh vò 900

442.23.900

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Cat. No
Maõ soá
G Guide track
Thanh ñònh vò

442.29.950

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Roller shutters, guides for groove mounting
Ñònh vò cho cöûa chôùp gaén vaøo raõnh
Right snail
Baùs beân phaûi

Left snail
Baùs beân traùi

Version
Phieân baûn

Cat. No
Maõ soá

Left large snail
Baùs lôùn beân traùi

442.57.921

Right large snail
Baùs lôùn beân phaûi

442.57.922

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

8
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cat. No
Maõ soá
Centre stopper
Chaän giöõa

442.56.992

Packing: 1 pair
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp

Cat. No
Maõ soá
Track for groove
Thanh ray cho raõnh

442.54.901

Packing: 2.3 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.3 m

Cat. No
Maõ soá
900 bend track for groove
0
Thanh ray cho raõnh 90

442.55.901

Packing: 1 pair
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Roller Shutters / Ca chp
Counterbalancing mechanism
Cô caáu ñoái troïng

Counterbalancing mechanism
Cô caáu ñoái troïng

For plastic or wooden tambour doors with vertical
running direction
For tambour door weight of max. 5 kg
Cho cöûa chôùp baèng nhöïa hoaëc goã, cöûa môû theo
phöông thaúng ñöùng
Cho cöûa chôùp naëng toái ña 5 kg

For tambour doors with vertical running direction

sliding door fittings, tambour doorsTambour DoorsCounterbalancing mechanismsPrices · Availability · OrderingPlanning and Constr
uction

 For shutter width: max.
1,000mm
 For shutter length: max. 1,800
mm
 Material: Rubber spring
rope, plastic clamping element,
steel threaded pin
 Finish: Clamping element:
White, threaded bolt: Black
 Particularly
suitable
for
narrow, tall cabinets as only
little space is required

sliding door fittings, tambour doorsTambour DoorsCounterbalancing mechanismsPrices · Availability · OrderingPlanning and Constr

 Chieàu roäng: toái ña 1.000mm
 Chieàu daøi: toái ña 1.800mm
 Chaát lieäu: daây cao su baùs
keïp nhöïa, choát raêng
 Beà maët: Baùs keïp: traéng/
theùp, Choát raêng: ñen
 Thích hôïp cho tuû heïp, cao vì
chæ yeâu caày khoâng gian nhoû

Installation

uction

For tambour door weight of max. 6 kg
Cho cöûa chôùp môû theo phöông thaúng ñöùng
Cho cöûa chôùp naëng toái ña 6 kg

 For shutter width: 216 –
1,000 mm
 For shutter length: max.
1,800 mm
 Material: Steel fitting and
cable, plastic counterbalancing drum with spring
 Finish: Galvanized fitting,
black drums

 Chieàu roäng: 216 - 1.000mm
 Chieàu daøi: toái ña 1.800 mm
 Chaát lieäu: phuï kieän vaø daây
baèng theùp, vaät ñoái troïng baèng
nhöïa coù loø xo
 Beà maët: maï keõm, voøng daây
ñen

Installation
Laép ñaët

Laép ñaët
Choát raêng
Baùs keïp

Daây cao su

8
 Mounting position depends on roller shutter size. Please
observe mounting instructions.
 Cables must be mounted in the centre of the bottom edge.

Chieàu daøi cuûa daây cao su ñöôïc dieàu chænh baèng choát raêng cuûa
baùs keïp vaø ñieàu khieån löïc keùo cuûa cô caáu ñoái troïng

 Vò trí laép ñaët phuï thuoäc vaøo kích thöôùc cöûa tröôùc. Vui loøng xem
höôùng daãn laép ñaët
 Daây phaûi ñöôïc gaén vaøo taâm cuûa ñaùy

Supplied with
 2 Spring ropes Þ 3 mm or
5 mm
 2 Clamping elements
 2 Threaded pins
 1 Set of fixing material
 1 Set of installation
instructions

Supplied with
 1 Pair of counterbalancing
drums with spring
 2 Cables with fastening eyes
 1 Set of fixing material
 1 Set of installation
instructions

For max.
roller shutter
width mm
Chieàu roäng
toái ña
600
1,000

Cung caáp vôùi
 2 daây Þ 3mm hoaëc Þ
5mm
 2 baùs keïp
 2 choát raêng
 1 boä nguyeân lieäu laép ñaët
 1 boä höôùng daãn laép ñaët

Roller
For max.
roller shutter shutter
length mm weight kg
Chieàu daøi
Troïng löôïng
toái ña
cöûa
1,800
max. 3
1,800
max. 5

Spring rope Cat. No.
diameter mm
Maõ soá
Ñöôøng kính
daây
3
5

442.08.900
442.08.920

Cable length mm
Chieàu daøi caùp mm
1,600

Cung caáp vôùi
 1 caëp voøng daây ñoái troïng coù
loø xo
 2 daây coù ñieàu chænh
 1 boä nguyeân lieäu laép ñaët
 1 boä höôùng daãn laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá
442.09.903

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

The length of the spring ropes is adjusted with the threaded bolt of
the clamping element and controls the pull force of the counterbalancing mechanism.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Taâm cöûa chôùp

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Roller Shutters / Ca chp
Tambour AA Complete set
Trn b ca cu n Tambour AA
• For use with 18 mm board thickness
• For use in a 500 or 600 mm wide cabinet
• For minimum cabinet depth 300 mm
• Set includes all parts required to create tambour door with handle
profile, tambour mechanism, two side guides, slatted tambour
door and front profile
• Shelf needed for unit to be fitted on
• For tambour door height up to 720 or 1,210 mm
• Stainless steel with satin anodised aluminium finish
• Sử dụng cho gỗ 18 mm
• Sử dụng cho 500 hoặc 600 mm
• Chiều sâu tối thiểu 300 mm
• Trọn bộ bao gồm cuộn mành, tay nắm, 2 dẫn hướng
• Gắn vào kệ
• Cuộn mành cho cửa cao 720 hoặc 1,210 mm
• Màu nhôm inox

For cabinet width mm
Chiều rộng tủ

Tambour door height mm
Cat. No.
Chiều cao cửa cuộn mành Mã số

500
600
500
600

720
1,210

443.10.921
443.10.931
443.10.922
443.10.932

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

8

Set includes all necessary parts to create a tambour door.
Bộ bao gồm các thành phần của cửa cuộn

Note
Please note board and shelves are not included.
Ghi chú
Không bao gồm kệ tủ.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt
Architectural hardware sliding walls and sliding doors
Vaùch ngaên cöûa tröôït vaø cöûa tröôït cho caùc coâng trình
Hašfele has many solutions for buildings are being planned and built. Possible applications for following installations:
Sliding, folding and stacking for timber- and glass doors. Visit us at our design studios or contact our sales department
Hašfele coù raát nhieàu giaûi phaùp cho coâng trình ñaõ vaø ñang ñöôïc xaây döïng. Coù nhieàu giaûi phaùp cho nhöõng caùch laép ñaët nhö sau:
Cöûa tröôït, cöûa xeáp vaø cöûa tröôït choàng leân nhau cho cöûa goã vaø kính. Haõy ñeán tham khaûo nhöõng thieát keá cuûa chuùng toâi taïi cöûa haøng
gaàn nhaát hoaëc lieân heä vôùi boä phaän kinh doanh ñeå ñöôïc höôùng daãn theâm.

Folding door - Hawa Variofold 80/GV
Phuï kieän cöûa tröôït xeáp - Hawa Variofold 80/GV

Sliding door - Hawa Junior 80/GP
Phuï kieän cöûa tröôït - Hawa Junior 80/GP

Sliding glass wall - Hawa Variotec 150/GR
Vaùch ngaên cöûa tröôït kính - Hawa Variotec 150/GR

FF
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Sliding wall - Hawa Aperto 60/GL
Vaùch ngaên cöûa tröôït - Hawa Aperto 60/GL

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt
Innovative sliding system
Heä thoáng cöûa tröôït caûi tieán
The basic idea behind the new sliding system:
Moving heavy loads with minimum effort and good running characteristics. This makes furniture mobile, and opens up new creative
design options. Runners attached to cabinets are slide onto extremely precise guide tracks mounted to the floor or the wall.
YÙ töôûng ñaèng sau heä thoáng cöûa tröôït
Di chuyeån vaät naëng ít toán söùc vaø deã daøng. Giuùp ñoà goã deã daøng di chuyeån vaø môû ra söï löïa choän môùi veà thieát keá sang taïo. keä tuû coù gaén
baùnh xe vaø daãn höôùng giuùp tröôït chính xaùc treân töôøng hoaëc döôùi saøn nhaø.

Cabinets that can be moved in parallel, for optimum storage space utilisation on the area that is available.
Coù theå di chuyeån tuû song song, söû duïng toái öu khoâng gian löu tröõ.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

8

Variably sliding and rotating displays (convertible shop).
Xoay vaø tröôït nhieàu höôùng.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt

Hallway furniture with cabinets that can be moved sideways for optimum use of room depth.

FF

Wall shelf that can be moved sideways,
revealing the safe installed behind it.
Keä gaén töôøng ñöôïc di chuyeån sang
beân coù theå thaáy ngaên beân trong.

Wardrobe with two cabinets that can be moved sideways
Tuû quaàn aùo vôùi hai phaàn di chuyeån sang beân.

° Excellent running characteristics

° Di chuyeån deã daøng

° High load bearing capacity

° Chòu taûi cao

° Long service life

° Tuoåi thoï laâu daøi

° Precision-made, play-free components

° Taän duïng khoâng gian toát hôn

° Corrosion resistant

° Choáng aên moøn

8.156

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ñoà goã Halway vôùi keä tuû coù theå di chuyeån sang beân ñeå taän duïng toái ña chieàu saâu cuûa phoøng.

Sliding Door Fittings, Roller Shutters
Phụ kiện cửa trượt, Cửa chớp
Sliding Door Fittings / Ph kin ca trt
Installation
Lp đt

Concealed installation in the plinth pedestal: Base mounted
Lắp đặt âm: dưới đáy tủ

Screw fixing to rear panel of cabinet: Side mounted
Bắt vít vào thành tủ

Effective Space Usage
Không gian s dng

Room layout with fixed cabinets
Basic area: 11.4

m2

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cabinet volume: 9.75

Sơ đồ phòng với tủ cố định
Diện tích cở bản: 11.4

m3

m2

Thể tích tủ: 9.75 m3

Room layout with slide cabinets

Sơ đồ phòng với cửa tủ trượt

Basic area: 11.4 m2

Diện tích cơ bản: 11.4 m2

Cabinet volume: 12.27

m3

8

Thể tích tủ: 12.27 m3

Additional storage space:2.52 m3 More than 25%
Th tích tY thêm đc:2.52 m3 (Tăng 25%)

Room layout with sliding system
Sơ đồ phòng với tủ dạng trượt

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Contents / N i dung

9

9

Office Furniture Fittings
Ph kin cho đw g văn phòng

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Contents / N i dung
“We provide more than just fittings and hardware: We provide solutions”.
“Chúng tôi cung cp cho khách hàng không chz là ph kin mà còn là
nh{ng gii pháp t i u”.

9

9
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Contents / N i dung

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Contents / N i dung

9

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information / Thông tin

9
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information / Thông tin

9

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information Drawer Systems / Thông tin h th ng h c kéo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information Drawer Systems / Thông tin h th ng h c kéo

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Drawer Systems / H th ng h c kéo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Drawer Systems / H th ng h c kéo

9
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Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Drawer Systems / H th ng h c kéo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Drawer Systems / H th ng h c kéo

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

9.11

9

FF

9.12

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information Drawer Systems / Thông tin h th ng h c kéo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information Drawer Systems / Thông tin h th ng h c kéo

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

9.13

9

FF

9.14

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information / Thông tin

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information / Thông tin

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

9.15

9

FF

9.16

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Information / Thông tin

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

9.17

9

FF

9.18

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

9.19

9

FF

9.20

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
For freeform table
Cho bàn có có kiểu dáng tự thiết kế
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm

654.25.289
654.25.291
654.25.293

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

For corner table 45 ˜
Cho baøn goùc 45 ˜
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A Dimension B
Kích thöôùc A Kích thöôùc B
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm

Dimension B
Kích thöôùc B

1,200 mm
654.15.260
654.15.262
–
–
–

1,400 mm
654.15.270
654.15.272
654.15.274
–
–

1,600 mm
654.15.280
654.15.282
654.15.284
654.15.286
–

1,800 mm
654.15.290
654.15.292
654.15.294
654.15.296
654.15.298

9
For corner table 90 ˜
Cho baøn goùc 90 ˜
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A Dimension B
Kích thöôùc A Kích thöôùc B

Dimension B
Kích thöôùc B

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

1,600 mm
654.15.200
654.15.210
654.15.220
654.15.230
654.15.240

1,800 mm
–
654.15.212
654.15.222
654.15.232
654.15.242

2,000 mm
–
–
654.15.224
654.15.234
654.15.244

2,200 mm
–
–
–
654.15.236
654.15.246

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA 300 Complete set with table leg, hole pattern design
Troïn boä IDEA 300 vôùi chaân baøn ñöôïc thieát keá daïng loã
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Colour: White aluminium, RAL 9006•
Height adjustment: 705 – 735 mm (with adjusting screw),
table top thickness 25 mm
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Maøu saéc: nhoâm traéng, RAL 9006
Ñieàu chænh chieàu cao: 705-735 mm (vôùi vít ñieàu chænh), ñoä
daøy maët baøn 25mm

Dimension B
Kích thöôùc B

Dimension A
Kích thöôùc A

For rectangular/square and round table
Cho baøn hình chöõ nhaät/ hình vuoâng vaø hình troøn

Frame type
Loaïi khung

Note
The base for square table tops can also be used for round
table tops.•
 Square table top 600 x 600 mm:
For round table top, Þ 815 - 1,100 mm•
 Square table top 800 x 800 mm:
For round table top, Þ 1,100 - 1,300 mm•
 Square table top 1,000 x 1,000 mm:
For round table top, Þ 1,300 - 1,600 mm
Löu yù
Chaân baøn cho maët baøn vuoâng cuõng coù theå ñöôïc söû duïng cho
maët baøn troøn
 Maët baøn vuoâng 600 x 600 mm
Cho maët baøn troøn Þ 815 - 1,100 mm
 Maët baøn vuoâng 800 x 800 mm
Cho maët baøn troøn Þ 1,100 - 1,300 mm
 Maët baøn vuoâng 1,000 x 1,000 mm
Cho maët baøn troøn Þ 1,300 - 1,600 mm

Table top Þ 815 mm
Maët baøn Þ 815 mm

With Cat. No. 654.26.220
Vôùi maõ soá 654.26.220

Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension B
Kích thöôùc B

600 mm
800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

600 mm
654.26.220
–
–
–
–
–
–
–
–
–

800 mm
–
654.26.241
654.26.243
654.26.245
654.26.247
654.26.249
654.26.251
654.26.253
654.26.255
654.26.257

1,000 mm
–
–
654.26.263
654.26.265
654.26.267
654.26.269
654.26.271
654.26.273
654.26.275
654.26.277

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

FF

9.22

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

9

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Rectangular/square table top
Maët baøn hình chöõ nhaät/hình vuoâng

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
For freeform table
Cho bàn có hình dáng tự thiết kế
Dimension A

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm

654.26.289
654.26.291
654.26.293

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

For corner table 45 ˜
Cho baøn goùc 45 ˜
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A Dimension B
Kích thöôùc A Kích thöôùc B

1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm

Dimension B
Kích thöôùc B

1,200 mm
654.16.260
654.16.262
–
–
–

1,400 mm
654.16.270
654.16.272
654.16.274
–
–

1,600 mm
654.16.280
654.16.282
654.16.284
654.16.286
–

1,800 mm
654.16.290
654.16.292
654.16.294
654.16.296
654.16.298

9
For corner table 90 ˜
Cho baøn goùc 90 ˜
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A Dimension B
Kích thöôùc A Kích thöôùc B

Dimension B
Kích thöôùc B

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

1,600 mm
654.16.200
654.16.210
654.16.220
654.16.230
654.16.240

1,800 mm
–
654.16.212
654.16.222
654.16.232
654.16.242

2,000 mm
–
–
654.16.224
654.16.234
654.16.244

2,200 mm
–
–
–
654.16.236
654.16.246

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA 300 Complete set with conical table leg, curved
Troïn boä IDEA 300 vôùi chaân baøn ñöôïc thieát keá daïng cong
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Colour: White aluminium, RAL 9006•
Height adjustment: 695 - 725 mm (with adjusting screw), table top thickness
25 mm
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Maøu saéc: nhoâm traéng, RAL 9006
Ñieàu chænh chieàu cao: 695 - 725 mm (vôùi vít ñieàu chænh), ñoä daøy maët baøn 25 mm

Dimension A
kích thöôùc A

Dimension B
Kích thöôùc B

For rectangular/square and round table
Cho baøn hình chöõ nhaät/ hình vuoâng vaø hình troøn

Frame type
Loaïi khung

Note
The base for square table tops can also be used for round table
tops.•
 Square table top 600 x 600 mm:
For round table top, Þ 815 - 1,100 mm•
 Square table top 800 x 800 mm:
For round table top, Þ 1,100 - 1,300 mm•
 Square table top 1,000 x 1,000 mm:
For round table top, Þ 1,300 - 1,600 mm
Löu yù
Chaân baøn cho maët baøn vuoâng cuõng coù theå ñöôïc söû duïng cho maët
baøn troøn
 Maët baøn vuoâng 600 x 600 mm
Cho maët baøn troøn 815 - 1,100 mm
 Maët baøn vuoâng 800 x 800 mm
Cho maët baøn troøn 1,100 - 1,300 mm
 Maët baøn vuoâng 1,000 x 1,000 mm
Cho maët baøn troøn 1,300 - 1,600 mm

Table top Þ 815 mm
Maët baøn Þ 815 mm

With Cat. No. 654.27.220
Vôùi maõ soá 654.27.220

Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension B
Kích thöôùc B

600 mm
800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

600 mm
654.27.220
–
–
–
–
–
–
–
–
–

800 mm
–
654.27.241
654.27.243
654.27.245
654.27.247
654.27.249
654.27.251
654.27.253
654.27.255
654.27.257

1,000 mm
–
–
654.27.263
654.27.265
654.27.267
654.27.269
654.27.271
654.27.273
654.27.275
654.27.277

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

9

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Rectangular/square table top
Maët baøn hình chöõ nhaät/hình vuoâng

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
For freeform table
Cho bàn có hình dáng tự thiết kế
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm

654.27.289
654.27.291
654.27.293

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

For corner table 45 ˜
Cho baøn goùc 45 ˜
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A Dimension B
Kích thöôùc A Kích thöôùc B

1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm

Dimension B
Kích thöôùc A

1,200 mm
654.28.260
654.28.262
–
–
–

1,400 mm
654.28.270
654.28.272
654.28.274
–
–

1,600 mm
654.28.280
654.28.282
654.28.284
654.28.286
–

1,800 mm
654.28.290
654.28.292
654.28.294
654.28.296
654.28.298

9
For corner table 90 ˜
Cho baøn goùc 90 ˜
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension A Dimension B
Kích thöôùc A Kích thöôùc B

Dimension B
Kích thöôùc B

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

1,600 mm
654.28.200
654.28.210
654.28.220
654.28.230
654.28.240

1,800 mm
–
654.28.212
654.28.222
654.28.232
654.28.242

2,000 mm
–
–
654.28.224
654.28.234
654.28.244

2,200 mm
–
–
–
654.28.236
654.28.246

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table leg round for IDEA 300 Table base system
Chaân baøn troøn cho heä thoáng chaân baøn IDEA 300
Foot sleeve
OÁng boïc ngoaøi chaân baøn

Tightening flange
Ren vaën
Tension ring
Voøng giöõ coá ñònh
Tension sleeve
OÁng boïc ngoaøi giöõ coá ñònh
Adjusting sleeve, dont rotate
OÁng ñieàu chænh khoâng xoay
Height scale, one return = 5 mm
Möùc ñieàu chænh chieàu cao 1 voøng 5 mm
Zero point
Ñieåm 0

Material: Steel table leg, plastic foot sleeve•
Finish: Table leg plastic coated•
Colour: Foot sleeve black (table leg white aluminium, RAL 9006,
also foot sleeve white aluminium, RAL 9006)•
Version: With safety fixing by tension ring•
Height adjustment: 680 - 790 mm without tools (table leg can be
rotated), table top thickness 25 mm
Chaát lieäu: chaân baøn baèng theùp, oáng boïc chaân baøn baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: chaân baøn ñöôïc phuû nhöïa
Maøu saéc: oáng boïc chaân baøn maøu ñen (chaân baøn maøu nhoâm
traéng, RAL 9006, boïc chaân baøn cuõng maøu nhoâm traéng, RAL
9006)
Phieân baûn: coù voøng giöõ coá ñònh an toaøn
Ñieàu chænh chieàu cao: 680 - 790 mm maø khoâng caàn söû duïng coâng
cuï (chaân baøn coù theå xoay ñöôïc) ñoä daøy maët baøn 25 mm.

Slot for screw driver
Khe cho tuoäc vít
Glider
Ñeá

Straight, with screw-on angle
Thaúng vôùi goùc laép vít

Drilling pattern
Coù loã khoan

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Grey metallic
Maøu xaùm kim loaïi

654.31.572

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng,RAL 9006

654.31.272

Light grey, RAL 7035
Maøu xaùm saùng, RAL 7035

654.11.572

Black, RAL 9011
Maøu ñen, RAL 9006

654.11.372

Chrome plated
Maï Croâm

654.21.272

Stainless steel, matt ground
Inox môø

654.21.972

Single leg, round, with mounting plate
Chaân baøn ñôn, troøn, vôùi ñeá ñeå laép vaøo maët baøn

Drilling pattern
Côõ loã khoan

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Grey metallic
Maøu xaùm kim baïc

654.39.572

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng,RAL 9006

654.39.272

Light grey, RAL 7035
Maøu xaùm saùng, RAL 7035

654.19.572

Black, RAL 9011
Maøu ñen, Ral 9011

654.19.372

Chrome plated
Maï Croâm

654.29.272

Stainless steel, matt ground
Inox môø

654.29.972

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

9

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table Systems - Heä thoáng baøn
Cranked, with screw-on angle
Chaân baøn coù khôùp co, vôùi goùc laép vít.
Drilling pattern
Côõ loã khoan

Order information
Plastic plug in many colours and different designs on request
available.
Thoâng tin ñaët haøng
Phuï kieän baèng nhöïa ñi keøm coù nhieàu maøu vaø nhieàu kieåu khaùc nhau
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng,RAL 9006

654.38.272

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Single leg, round, cranked, with screw-on plate
Chaân baøn ñôn, troøn, khôùp co, vôùi ñeá laép vaøo maët baøn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling pattern
Côõ loã khoan

9

Order information
Plastic plug in many colours and different designs on request
available.
Thoâng tin ñaët haøng
Phuï kieän baèng nhöïa ñi keøm coù nhieàu maøu vaø nhieàu kieåu khaùc nhau

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng,RAL 9006

654.49.272

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table leg with hole pattern design for IDEA 300 Table base system
Chaân baøn vôùi thieát keá daïng loã cho heä thoáng chaân baøn IDEA 300
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Height adjustment: + 30 mm with adjustment screw•
Installation: With screw-on angle or plate for table top
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Ñieàu chænh chieàu cao: +30mm vôùi vít ñieàu chænh
Laép ñaët: vôùi goùc laép vít hay ñeá cho maët baøn

With screw-on angle
Laép vít taïi goùc
Colour
Maøu saéc

Height
Chieàu cao

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

695 – 725 mm

654.37.270

Colour
Maøu saéc

Height
Chieàu cao

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

705 – 735 mm

654.43.270

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

With screw-on plate
Vôùi ñeá laép vít

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Drilling pattern
Quy caùch khoan
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling pattern
Quy caùch khoan

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table leg conical curved, for IDEA 300 Table base system
Chaân baøn daïng cong, cho heä thoáng chaân baøn IDEA 300
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Height: 695 - 725 mm•
Height adjustment: + 30 mm with adjustment screw•
Installation: With screw-on angle for table top
•
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Chieàu cao: 695-725 mm
Ñieàu chænh chieàu cao: +30 mm vôùi vít ñieàu chænh
Laép ñaët: vôùi vít vaën goùc cho maët baøn

Drilling pattern
Quy caùch khoan

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.38.217

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Table closing-off for IDEA 300 table base system
Heä thoáng chaân baøn IDEA 300 laép vaøo töôøng
Wall closing-off
Laép vaøo töôøng

Material: Steel wall adapter and frame, plastic joint•
Finish: Plastic coated•
Version: T-joint 90 ˜ with tension element•
Installation: Screw fixing, also possible lateral at container

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu: baùs laép vaøo töôøng vaø khung baèng theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Phieân baûn: baùs noái chöõ T 90 ˜ giöõ coá ñònh
Laép ñaët: söû duïng vít

9

Installation
Laép ñaët

Drilling pattern
Quy caùch khoan

Supplied with
1 Wall adapter
2 Joint
1 Frame type 200

Cung caáp vôùi
1 OÁng noái laép vaøo töôøng
2 Baùs noái
1 Khung loaïi 200

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.36.200

Packing: 1 set.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
For adapter at container
OÁng noái

Material: Steel legs, base plates and frame,plastic distance
ring and joint•
Colour: Legs grey metallic, base plates, distance ring and
jointblack, frame white aluminium, RAL 9006•
Version: Y-joint 90 ˜ with tension element•
Height adjustment: 720 - 760 mm stepwise via distance ring•
Installation: With screw-on angle for base plate
Chaát lieäu: chaân, ñeá vaø khung baèng theùp, voøng ñieàu chænh vaø baùs
noái baèng nhöïa
Maøu saéc: chaân maøu xaùm kim loaïi, ñeá, voøng ñieàu chænh vaø baùs
noái maøu ñen, khung maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Phieân baûn: baùs noái chöõ Y 900
Ñieàu chænh chieàu cao: 720 - 760 mm daïng baäc thang thoâng qua
voøng ñieàu chænh
Laép ñaët: söû duïng vít cho ñeá chaân baøn

Drilling pattern
Quy caùch khoan

Information•
Recommended container height with gliders: 576 mm•
With system 25: Container height 538mm + glider height 38mm•
With system 32: Container height 566mm + glider height 10mm
Thoâng tin
Chieàu cao döï tính vôùi phuï kieän tröôït: 576 mm
Vôùi heä thoáng 25: chieàu cao 538mm+ chieàu cao tröôït 38mm
Vôùi heä thoáng 32: chieàu cao 566mm+ chieàu cao tröôït 10mm
Table top
Maët baøn

9
System 25
Heä thoáng 25

Height adjustment
Ñieàu chænh chieàu cao
The height is varied by
inlaying of distance rings
stepwise up to 40 mm.
Distance ring
Voøng ñieàu chænh
Base plate
Ñeá

Chieàu cao seõ ñöôïc caûi
thieän baèng caùch laép voøng
ñieàu chænh daïng baäc thang
leân ñeán 40 mm

System 32
Heä thoáng 32

Supplied with
2 Legs short with screw-on angle
2 Base plates with accessories
8 Distance rings
2 Joints
1 Frame type 200

Cung caáp vôùi:
2 chaân ngaén vôùi goùc laép vít
2 ñeá vôùi phuï kieän ñính keøm
Khoaûng caùch caùc voøng 8
2 baùs noái
1 khung loaïi 200

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Plastic coated
Phuû nhöïa

654.36.503

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Container above
Maët chöùa treân

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA 400 Complete set with round table leg, straight
Troïn boä IDEA 400 vôùi chaân baøn troøn, thaúng
Table leg: Þ 60 mm•
Material: Steel•
Finish: Available in six finishes/coloures•
Height adjustment: 680 - 790 mm (table leg can be rotated),
table top thickness 25 mm
Chaân baøn: Þ 60 mm
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: xi 6 maøu
Ñieàu chænh chieàu cao: 680 - 790 mm (chaân baøn coù theå xoay
ñöôïc), ñoän daøy maët baøn 25 mm
Order information
For catalogue numbers with * replace missing digit with colour number.
Thoâng tin ñaët haøng
Vôùi caùc maõ soá trong catalogue coù daáu * laø thay theá cho maõ soá cuûa maøu saéc töông öùng.

Colour 2 / Maøu 2

Colour 5 / Maøu 5

Steel, plastic coated white aluminium, RAL 9006
Theùp, nhoâm maøu traéng ñöôïc phuû nhöïa RAL 9006
Colour 3 / Maøu 3

Steel, plastic coated light grey, RAL 7035
Theùp, ñöôïc phuû nhöïa maøu xaùm saùng RAL 7035
Colour 6 / Maøu 6

Steel, plastic coated black, RAL 9011
Theùp ñöôïc phuû nhöïa maøu ñen, RAL 9011

Steel, plastic coated grey metallic
Theùp, ñöôïc phuû nhöïa maøu xaùm kim loaïi
Colour 7 / Maøu 7

Note
The foot sleeves will be delivered plastic coated black, RAL9011.
Exception
Plastic coated white aluminium, RAL 9006 table legs will be
delivered with likewise plastic coated white aluminium, RAL 9006
foot sleeves.
Löu yù
OÁng boïc chaân baøn ñöôïc phuû nhöïa maøu ñen, RAL 9011
Ngoaïi leä
Chaân baøn ñöôïc phuû nhöïa maøu nhoâm traéng RAL 9006 seõ cho ra maøu
gioáng vôùi oáng boïc chaân baøn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For rectangular/square and round table
Cho baøn hình chöõ nhaät, hình vuoâng vaø hình troøn

Steel, chrome plated
Theùp, maï Croâm

Note
The base for square table tops can also be used for round table tops.•
Square table top 800 x 800 mm: For round table top, Þ 1,100-1,300 mm
Löu yù
Chaân baøn cho maët baøn vuoâng cuõng coù theå ñöôïc söû duïng cho maët baøn troøn
Maët baøn vuoâng 800 x 800 mm: cho maët baøn troøn, Þ 1,100-1,300 mm

Supplied with
Table legs, please select
colour number•
Frames, white aluminium,
RAL 9006•
Joints•
Table top connectors•
Table top supports (from
dimension A of 1,600 mm)•
Fixing materials

Cung caáp vôùi
Caùc chaân baøn, vui loøng löïa choïn
soá maøu
Caùc khung, maøu nhoâm traéng,
RAL 9006
Caùc baùs noái
Caùc phuï kieän lieân keát maët baøn
Ñôõ maët baøn ( töø kích thöôùc A
1,600 mm)
Boä phuï kieän laép ñaët

Table top Þ 815 mm with Cat. No. 654.50.*41
Maët baøn Þ 815 mm vôùi maõ soá 654.50.*41

Frame type e.g. 800 mm
loaïi khung e.g 800 mm

IDEA 400 Table leg
chaân baøn IDEA 400

Rectangular/square table top
Maët baøn hình chöõ nhaät, hình vuoâng

Dimension A
Kich thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

654.50.*41
654.50.*43
654.50.*45
654.50.*47
654.50.*49
654.50.*51
654.50.*53
654.50.*55
654.50.*57

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table leg, round, for IDEA 400 Table base system
Chaân baøn, troøn, cho heä thoáng maët baøn IDEA 400
Foot sleeve
OÁng boïc chaân baøn

Tightening flange
Ren vaën
Tension ring
Voøng giöõ coá ñònh
Tension sleeve
OÁng boïc ngoaøi giöõ coá ñònh
Adjusting sleeve, not rotate
OÁng dieàu chænh khoâng xoay
Height scale, one return = 5 mm
Möùc ñieàu chænh chieáu cao moät voøng 5 mm
Zero point
Ñieåm 0
Slot for screw driver
Khe cho tuoät vít

Material: Steel table leg, plastic foot sleeve•
Finish: Table leg plastic coated•
Colour: Foot sleeve black (table leg white aluminium, RAL
9006, also foot sleeve white aluminium, RAL 9006)•
Version: With safety fixing by tension ring•
Height adjustment: 680 - 790 mm without tools (table leg can
be rotated), table top thickness 25 mm•
Installation: With screw-on angle for table plate
Chaát lieäu: chaân baøn baèng theùp, oáng boïc chaân baøn baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: chan baøn ñöôïc phuû nhöïa
Maøu saéc: oáng boïc chaân baøn maøu ñen (chaân baøn maøu nhoâm
traéng, RAL 9006, boïc chaân baøn cuõng maøu nhoâm traéng, RAL
9006)
Phieân baûn: coù voøng giöõ coá ñònh an toaøn
Ñieàu chænh chieàu cao: 680 - 790 mm vaø khoâng caàn söû duïng
coâng cuï (chaân baøn coù theå xoay ñöôïc ñoä daøy maët baøn 25 mm)
Laép ñaët: söû duïng vít cho ñeá chaân baøn

Glider
Ñeá

Straight
Loaïi thaúng

Straight, for corner position 45 ˜
Loaïi thaúng, cho vò trí goùc 45 ˜

IDEA 400 Table leg for 45 ˜
Chaân baøn IDEA 400 cho
goùc 45 ˜

Y-joint 45 ˜
lieân keát chöõ Y-45 ˜

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Grey metallic
Maøu xaùm kim loaïi

654.41.572

Grey metallic
Maøu xaùm kim loaïi

654.31.572

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.41.272

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.31.272

Light grey, RAL 7035
Maøu xaùm saùng, RAL 7035

654.42.572

Light grey, RAL 7035
Maøu xaùm saùng, RAL 7035

654.11.572

Black, RAL 9011
Maøu ñen, RAL 9011

654.42.372

Black, RAL 9011
Maøu ñen, RAL 9011

654.11.372

Chrome plated
Maï Croâm

654.40.272

Chrome plated
Maï Croâm

654.21.272

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Application
ÖÙng duïng

Drilling pattern
Côõ loã khoan

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Frame for IDEA 300/400 Table base system
Khung cho heä thoáng chaân baøn IDEA 300/400
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Colour: White aluminium, RAL 9006
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Maøu saéc: maøu nhoâm traéng, RAL 9006

Straight
Loaïi thaúng

Frame length
Chieàu daøi khung

Frame type
Loaïi khung

Cat. No.
Maõ soá

159.5 mm
359.5 mm
559.5 mm
759.5 mm
859.5 mm
959.5 mm
1,059.5 mm
1,159.5 mm
1,259.5 mm
1,359.5 mm
1,459.5 mm
1,559.5 mm
1,659.5 mm
1,759.5 mm

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1,000 mm
1,100 mm
1,200 mm
1,300 mm
1,400 mm
1,500 mm
1,600 mm
1,700 mm
1,800 mm

654.12.202
654.12.204
654.12.206
654.12.208
654.12.209
654.12.210
654.12.211
654.12.212
654.12.213
654.12.214
654.12.215
654.12.216
654.12.217
654.12.218

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Curved
Loaïi cong

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Frame type
loaïi khung

9

Area of application: For freeform tables and table tops with
different depth
Vò trí laép ñaët: cho caùc baøn coù hình daùng ngaãu nhieân vaø caùc maët
baøn vôùi chieàu saâu khaùc nhau
Frame length
Chieàu daøi khung

Frame type
Loaïi khung

Cat. No.
Maõ soá

959.5 mm
1,159.5 mm
1,359.5 mm

1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm

654.13.210
654.13.212
654.13.214

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Joints for IDEA 300/400 Table base system
Baùs noái cho heä thoáng chaân baøn IDEA 300/400
Version: With tension elements•
Installation: At the table top with countersunk screw with internal hexagon SW4
Phieân baûn: vôùi chöùc naêng giöõ coá ñònh
Laép ñaët: ôû maët baøn vôùi vít ñaàu luïc giaùc SW4

Y-joint 900, rigid, for IDEA 300/400
Baùs noái chöõ Y 90 0, cho IDEA 300/400
Information
Joints made of aluminium alloy are especially suitable for major
and resilient tables.
Thoâng tin
Baùs noái laøm baèng hoäp kim nhoâm ñaëc bieät thích hôïp cho söï co
giaûn cuûa maët baøn
Material
Chaát lieäu

Finish/Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

654.30.000

Aluminium alloy
Nhoâm

Bright
Maøu saùng

654.30.100

Packing: 1, 4 or 12 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1,4 hoaëc 12 caùi

Y-joint 900, with flexible arm, for IDEA 300/400
Baùs noái chöõ Y 90 0, vôùi tay linh hoaït, cho IDEA 300/400
Information
The distance from Y-joint
with flexible arm to next
table leg should not be
greater than 800 mm.

Vò trí laép ñaët: cho baøn ngaãu nhieân hay caùc baøn goùc
Chaát lieäu: oáng loùt giöõa baèng theùp
Ñoä queùt xaáp xæ 85 ˜

Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium alloy
Nhoâm

Bright
Maøu saùng

654.30.101

Packing: 1, 4 or 12 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1,4 hoaëc 12 caùi

Y-joint 900, rigid, for IDEA 300
Baùs noái chöõ Y - 90 0˜, cho IDEA 300/400
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

654.30.020

Packing: 1, 4 or 12 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1,4 hoaëc 12 caùi
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Area of application: For freeform tables or angle tables•
Material: Steel central bushing•
Swept volume approx. 85 ˜

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thoâng tin
Khoaûng caùch töø baùs noái
chöõ Y vôùi tay linh hoaït ñeán
chaân baøn keá tieáp khoâng
ñöôïc loùn hôn 800 mm

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Corner joint 450, threepart, for IDEA 300
Baùs noái goùc 450, boä ba, cho IDEA 300

Material: Steel intermediate frame•
Finish: Intermediate frame plastic coated•
Version: With intermediate frame
Chaát lieäu: khung giöõa baèng theùp
Xöû lyù beà maët: khung giöõa ñöôïc phuû nhöïa
Phieân baûn: vôùi khung giöõa

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic joint
Baùs noái baèng nhöïa

Black
Maøu ñen

654.30.060

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

Y-joint 450, rigid, for IDEA 400
Baùs noái chöõ Y 450 cho IDEA 400

IDEA 400 table leg for
corner position 45 ˜
Chaân baøn IDEA 400
cho vò trí goùc 45 ˜

Application
ÖÙng duïng

Y-joint 90 ˜
Baùs noái chöõ Y 90 ˜

Y-joint 45 ˜
Baùs noái chöõ Y 45 ˜

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

IDEA 400 table leg
Chaân baøn IDEA 400

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

654.30.001

9

Packing: 1 or 12 pcs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 12 caùi

Cross joint for IDEA 300/400
Baùs noái chöõ thaäp cho IDEA 300/400
Application
ÖÙng duïng

Table round Þ 850 mm
Baøn troøn Þ 850 mm

Area of application: With IDEA 300 table leg for square
tables 600 x 600 mm, round tables Þ 850 - 1050 mm
Vò trí laép ñaët: vôùi chaân baøn IDEA 300 cho baøn vuoâng
600 x 600 mm, baøn troøn Þ 850 - 1050 mm

Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium alloy
Nhoâm

Bright
Maøu saùng

654.30.180

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table top connectors for IDEA 300/400 Table base system
Baùs noái maët baøn cho heä thoáng chaân baøn IDEA 300/400
Area of application: Connecting and stabilising table tops
(at each top junction point)•
Finish: Plastic coated

Installation
Laép ñaët:

Vò trí laép ñaët: keát noái vaø oån ñònh maët baøn ( ôû moïi vò trí chöùc
naêng maët baøn)

Table top connector
Phuï kieän lieân keát maët baøn
Frame
Khung

For table top depth 600 mm, for IDEA 300
Cho chieàu saâu maët baøn 600 mm, cho IDEA 300

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.46.201

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.14.200

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

654.46.200

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

For table top depth 800 mm, for IDEA 400
Cho chieàu saâu maët baøn 800 mm, cho IDEA 400

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For table top depth 800 mm, for IDEA 300
Cho chieàu saâu maët baøn 800 mm, cho IDEA 300

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table connector plate
Ñeá lieân keát baøn
Area of application: Connecting table tops
Vò trí laép ñaët: lieân keát maët baøn
Material
Chaát lieäu

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

260.23.900

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Vertical cable guide, spring form
OÁng daãn caùp, daïng loø xo
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic socket, steel spring
Baùs giöõ baèng nhöïa,
loø xo baèng theùp

Socket black
Baùs giöõ maøu ñen

654.52.300

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
Cable guide
Daãn caùp

Socket
Baùs giöõ

Cable clamp
Keïp giöõ caùp

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Holding plate for vertical cable guide
Ñeá giöõ cho oáng daãn caùp
Area of application: Fixing vertical cable guide (spring form) on
ground, if power source does not beside table leg•
Version: With rubber plug•
Weight: 1 kg
Vò trí laép ñaët: laép oáng daãn caùp ( daïng loø xo) ôû maët ñaát, neáu nguoàn
ñieän khoâng caïnh chaân baøn
Loaïi: keïp giöõ baèng nhöïa
Troïng löôïng: 1kg
Installation
Laép ñaët
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Black
Maøu ñen

654.52.370

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Vertical cable guide, closed form
OÁng daãn caùp, daïng ñoùng laïi
Height: 610 mm•
Installation: Clamp with pipe clip at table leg Þ 60 mm
Chieàu cao: 610mm
Laép ñaët: keïp giöõ vôùi keïp oáng ôû chaân baøn 60mm
Information
Vertical cable guide may be shorted on exactly length.
Thoâng tin
OÁng daãn caùp coù theå thu ngaén laïi theo mong muoán
Cung caáp vôùi:
½ oáng
2 oáng
2 naép che ñaàu oáng

Supplied with
1 Half pipe
2 Pipe clips
2 End caps
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

631.03.300

White aluminium, RAL 9006 631.03.900
Maøu nhoâm traéng RAL 9006
Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Cable clamp, vertical
Keïp daây caùp

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

631.08.300

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi

9

Cable clamp, horizontal
Keïp daây caùp, naèm ngang
Area of application: Horizontal fixing of cables at frames
Vò trí laép ñaët: laép khung caùp theo chieàu ngang
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

631.12.300

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi
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Area of application: Vertical fixing of cables at table legs Þ 60 mm
Vò trí laép ñaët: laép hkung caùp theo chieàu ngang

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Cable channel
Maùng daãn caùp

Area of application: For holding control unit, power outlet
boxes,strain relief device and cable tidy•
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Colour: White aluminium, RAL 9006•
Installation: For suspending and screw fixing, can be used
with and without frames•
Folds down at both sides
Vò trí laép ñaët: cho thieát bò giöõ, hoäp ñieän, thieát bò trôï giuùp giaûm
caêng vaø daây caùp
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Maøu saéc: maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Laép ñaët: treo lô löûng vaø vaën vít, coø theå söû duïng vôùi khung
hoaëc khoâng coù khung
Xeáp xuoáng ôû 2 caïnh beân

IDEA 300
Required cable channels for table top dimension A
Length of cable channel = A - 641 mm

Installation
1 Clip holders into cable channel
2 Place cable channel into frames
3 Route sockets and cables
4 Screw holders to table top from below
Laép ñaët
Keïp giöõ maùng caùp
Vò trí maùng caùp vaøo khung
Choát vaø caùp
Vít giöõ töø döôùi ñeán maët baøn
IDEA 400
Required cable channels for table top dimension A
Length of cable channel = A - 841 mm
IDEA 400
Yeâu caàu maùng caùp cho maët baøn kích thöôùc A
Chieàu daøi maùng caùp = A – 841mm
A

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

IDEA 300
Yeâu caàu maùng caùp cho maët baøn kích thöôùc A
Chieàu daøi maùng caùp = A – 641mm

L

9
Table top dimension A
Kích thöôùc maët baøn A

Table top dimension A
Kích thöôùc maët baøn A
1,200 mm
1,300 mm
1,400 mm
1,500 mm
1,600 mm
1,700 mm
1,800 mm
1,900 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

L
559 mm
1
1
–
–
–
–
2
2
1
–
–

759 mm
–
–
1
1
–
–
–
–
1
2
1

959 mm
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
1

1,400 mm
1,500 mm
1,600 mm
1,700 mm
1,800 mm
1,900 mm
2,000 mm
2,100 mm
2,200 mm

L
559 mm
1
1
–
–
–
–
2
2
1

759 mm
–
–
1
1
–
–
–
–
1

959 mm
–
–
–
–
2
2
–
–
–

Dimension D
Kích thöôùc D

Dimension L
Kích thöôùc L

Cat. No.
Maõ soá

500 mm
700 mm
900 mm

559 mm
759 mm
959 mm

654.69.206
654.69.208
654.69.210

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Vertical cable guide, link-type
OÁng daãn caùp, loaïi lieân keát
Material: Plastic•
Version: With strain relief, weighted with base•
Installation: Table top adapter for screw fixing
Table top adapter
Chaáu caém maët baøn

Chaát lieäu: nhöïa
Loaïi: vôùi chöùc naêng giaûm caêng, troïng löôïng
naèm ôû beà maët ñaát
Laép ñaët: chaáu caém maët baøn söû duïng vít baét
Changing the cable length:
Shorten by removing individual links
Lengthen by combining two cable channels

Link
lieân keát

Thay ñoåi chieàu daøi caùp
Thu ngaén laïi baèng caùch thaùo rôøi bôùt caùc boä
phaän lieân keát
Keùo daøi baèng caùch keát hôïp 2 maùng caùp
Cung caáp vôùi
1 daãn caùp
1 chaáu caém maët baøn
1 chaáu caém saøn

Supplied with
1 Cable guide
1 Table top adapter
1 Floor adapter

Floor adapter
Chaáu caém saøn

Max. table height
Chieàu cao baøn toái ña

815 mm

1,280 mm

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Black
Maøu ñen

631.01.300

Silver coloured
Maøu baïc

631.01.900

Silver coloured
Maøu ñen

631.01.910

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

9

Application
ÖÙng duïng

Vò trí laép ñaët: treo taám chaén giöõa caùc chaân baøn
Laép ñaët: caêng ra ôû chaân baøn vaø treo taám chaén leân
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Ñen

654.34.390

Packing: 4 or 16 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 16 caùi

Suspension fitting
Phuï kieän treo
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

262.49.357

Packing: 4 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 200 caùi
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Area of application: Suspension of screen between table legs•
Installation: Tensioning at table leg and suspending screen
with replacement fitting

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Screen clip
Keïp taám chaén

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Countersunk screw
Vít ñaàu luïc giaùc
Area of application: For joints, table legs, supports•
For drilled hole: Þ 5 mm•
Version: With special screw thread•
Drive: Internal hexagon SW4
Application
ÖÙng duïng

Joint
Baùs noái

Vò trí laép ñaët: cho baùs noái, chaân baøn, baùs ñôõ
Cho loã khoan: Þ 5 mm
Phieân baûn: vôùi ñaàu vít ñaëc bieät
Ñaàu vaën: luïc giaùc SWH

Table leg
Chaân baøn

Support
Baùs ñôõ

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

023.01.978

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi

Special drill
Muõi khoan ñaëc bieät
Function
Chöùc naêng

For drilled hole
Cho loã khoan

Cat. No.
Maõ soá

Þ 5 mm
Þ 5 mm

001.24.500

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

9
Support
Baùs ñôõ
Area of application: Bearing of table top
Vò trí laép ñaët: ñôõ maët baøn
Installation information
Insert support equal top thickness and length at intervals of
approx 800 - 1000 mm.
Installation
Laép ñaët

Höôùng daãn laép ñaët
Ñaët baùs ñôõ baèng vôùi ñoä daøy vaø chieàu daøi maët goã ôû khoaûng
caùch khoaûng 800-1000 mm.

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

654.34.510

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi
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Drilling jig
Khoan loäng
Area of application: For frames, to drill precise holes for tension
elements of joints•
Version: With hardened steel bushing
Vò trí laép ñaët: cho khung, ñeå khoan loã chính xaùc cho baùs noái
Phieân baûn: vôùi oáng loùt baèng theùp cöùng

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

654.12.990

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Computer holder
Baùs ñôõ maùy vi tính
Version: With 4-sided and double-row punch hole, with
screw-on plate•
Punch hole: 50 mm•
Length: 603 mm•
Installation: Screw fixing under table top
Phieân baûn: vôùi 4 caïnh vaø 2 daõy loã moøi, vôùi ñeá vaën vít
Loã moøi:50mm
Chieàu daøi: 603mm
Laép ñaët: laép vít döôùi maët baøn

Nhöõng thuaän lôïi
Heä thoáng vaø giaù ñoäc laäp
Ñònh vò chieàu saâu hay chieàu daøi caïnh maët baøn
Cuõng thích hôïp cho maùy in, maùy fax, maùy traû lôøi, baøn thu
ngaân…thaäm chí caùc keä ña naêng

U-console 470 mm
Thanh ñôõ chöõ U
470mm

Shelf

U-console 270 mm
Thanh ñôõ chöõ U 270mm

Order information
The computer holder will be delivered without U-console.
Thoâng tin ñaët haøng
Phuï kieän maùy vi tính seõ ñöôïc giao maø khoâng coù thanh ñôõ chöõ U

Application
ÖÙng duïng

Console hung-in outside
Thanh ñôõ treo beân ngoaøi
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Material Finish
Chaát lieäu Beà maët

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Black
Maøu ñen

639.71.300

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

639.71.200

Plastic
coated
Phuû nhöïa

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Andvantages•
Independent of system and rack•
Placeable an every position at depth or length side of table top•
Suitable also for printers, fax machines, answering machines,
cash desks etc., even multiple shelfs on top of each other
possible

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
U-console for computer holder
Thanh ñôõ chöõ U cho phuï kieän giöõ maùy vi tính
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Load bearing capacity: 50 kg
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa
Chòu taûi: 50 kg
Order information
Please order 2 U-consoles for every shelf.
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët 2 thanh ñôõ chöõ U cho moãi keä
Information
U-consoles can hung-up inside or outside, i.e. computer
can positioned under or beside table.
Thoâng tin
Thanh ñôõ chöõ U coù theå treo leân beân trong hay beân ngoaøi
… maùy vi tính coù theå ñaët döôùi hay beân hoâng baøn

Dimension L

Black

White aluminium,
RAL 9006
Maøu nhoâm traéng
RAL 9006

Kích thöôùc L

Maøu ñen

270 mm

771.66.300

770.66.230

470 mm

771.66.500

770.66.250

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi

Hook and loop tape belt with ear
Moùc vaø daây baêng coù voøng moùc

Area of application: Lashing of computer•
Length: 2,000 mm•
Width: 30 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Vò trí laép ñaët: buoäc maùy vi tính
Chieàu daøi: 2000 mm
Chieàu roäng: 30 mm

9
Application
ÖÙng duïng

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Black
Maøu ñen

639.71.990

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Moät khaùi nieäm - 5 söï bieán ñoåi

The modular table base system with electric height adjustment
for sitting and standing•
 With 230 V electric drive and operating unit•
 Height adjustment of 605 - 1,280 mm•
 Load bearing capacity with even load distribution:
 Per end frame: 600 N = 60 kg
 Per table: Approx. 1,200 N = 120 kg•
 Top quality, robust steel structure•
 Well thought-out guiding technology for easy, quiet and
smooth height adjustment

Heä thoáng chaân baøn vôùi ñieàu chænh chieàu cao baèng ñieän töû cho
leân vaø xuoáng
 Vôùi ñoäng cô ñieän 230V
 Ñieàu chænh chieàu cao töø 605 - 1,280 mm
 Chòu taûi
 Toaøn khung: 600N = 60kg
 Toaøn boä baøn: 1,200N = 120kg
 Chaát löôïng haøng ñaàu, caáu truùc theùp chaéc chaén
 Coâng ngheä tröôït cao giuùp ñieàu chænh chieàu cao deã daøng,
khoâng gaây tieáng oàn vaø nheï nhaøng

IDEA + Motion

IDEA + H

For computer screen workplaces with electric height adjustment
Cho nôi laøm vieäc coù maøn hình vi tính vôùi baøn ñieàu chænh chieàu cao
baèng ñieän

For desks
Cho baøn giaáy

IDEA + C

IDEA + AC

For desks with large working surfaces
Cho baøn giaáy vôùi maët baøn roäng

For compact desks with modern shapes
Cho baøn Compact vôùi kieåu daùng hieän ñaïi

IDEA + A

IDEA + T

For compact desks with modern shapes
Cho baøn Compact vôùi kieåu daùng hieän ñaïi

For meeting tables
Cho baøn hoïp

9
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One concept - Five variants
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IDEA + Table base system
Heä thoáng chaân baøn IDEA+

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).
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The innovate concept for great demands
Khaùi nieäm môùi cho caùc nhu caàu lôùn hôn
IDEA + is an optically appealing modular table base system with
many advantages:•
 The ergonomic requirements that occur in different working
situations are met in an extremely good way•
 Complying with EU directives for the design of computer screen
workplaces by optional combination of seating and standing places
and corresponding freedom of movement•
 Different system combinations meet many different requirements•
 Well thought-out design makes assembly quick and easy, even
for the inexperienced•
 All table components are supplied in boxes, providing protection
and saving space
IDEA + laø moät heä thoáng chaân baøn raát ñeïp khi nhìn thaáy vôùi nhieàu
thuaän lôïi sau:
 Ñaùp öùng moät caùch toát nhaát cho caùc nhu caàu hay nhöõng tình huoáng
laøm vieäc khaùc nhau
 Theo höôùng daãn cuûa EU veà vieäc thieát keá baøn vi tính vôùi söï keát hôïp
caùc choã ñöùng hay ngoái vaø söï cöû ñoäng töï do
 Söï keát hôïp caùc heä thoáng khaùc nhau nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu
khaùc nhau
 Thieát keá toát giuùp vieäc laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng, thaäm chí
cho nhöõng thôï chöa töøng raùp qua
 Taát caû caùc phuï kieän cho baøn ñöôïc ñoùng goùi trong nhöõng hoäp ñeå
baûo veä vaø tieát kieäm khoâng gian.
Modular table system
End frames, frames and I-hinged joints are assembled into individual tables or table combinations
Heä thoáng baøn Modular
Ñaàu khung, khung vaø baùs noái daïng baûn leà chöõ I ñöôïc laép vaøo baøn hay baøn keát hôïp

IDEA + Motion End frame
Ñaàu khung IDEA + Motion
IDEA + T End frame
Ñaàu khung IDEA + T

IDEA + Motion
Ñaàu khung IDEA + Motion

IDEA + AC End frame
Ñaàu khung IDEA + AC
IDEA + H End frame
Ñaàu khung IDEA + H

IDEA + A End frame
Ñaàu khung IDEA + A

Accessories
A wide range of accessories allows all components a
reliable integration to match the overall design

Table top connector
Keát noái maët baøn

I-hinged joint
Baùs noái daïng baûn leà chöõ I

Panel holder
Giöõ maët goã

0

Corner joint 90
Baùs noái goùc 900

Phuï kieän
Söï ña daïng caùc phuï kieän cho pheùp caùc phuï kieän coù
ñöôïc söï gaén keát phuø hôïp vôùi nhieàu thieát keá

Side panel
(cable guide)
Vaùch hoâng
(oáng daãn caùp)

FF

9.46

Cable channel
Maùng caùp

Frame
Khung

IDEA + C End frame
DEA + C ñaàu khung

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

9

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

IDEA + C End frame
Ñaàu khung IDEA + C

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Example configurations
Caùc caáu hình minh hoïa
Corner tables 900 and combinations
With corner joint 900
Baùn goác 900 vaø nhöõng keát hôïp khaùc
Vôùi baùs noái goùc 900

IDEA + Motion End frame
Ñaàu khung IDEA + Motion

Large conference tables and table extensions
0
0
With 90 - 170 I-hinged joints

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Baøn hoäi nghò lôùn vaø söï môû roäng maët baøn
Vôùi baùs noái daïng baûn leà chöõ I 900 - 1700

9

IDEA + C End frame
Ñaàu khung IEA + C

IDEA + T End frame
Ñaàu khung IDEA + T

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn

Bộ chân bàn
Bàn làm việc có chức năng điều chỉnh chiều cao bằng điện

• Chất liệu: Khung thép, nắp bằng nhựa
• Xử lý bề mặt: Khung được phủ nhựa màu nhôm trắng
RAL9006, nắp che màu đen
• Điều chỉnh chiều cao: 605-1280mm(động cơ điện điều
chỉnh liên tục, cho mặt bàn dày 25mm)

Cho bàn chữ nhật/hình vuông
Kích thước

Cung cấp với
2 bộ khung
3 khung mặt bàn
1 bộ điều khiển và vận hành
1 bộ phụ kiện lắp đặt

Đóng gói: 1 cái

Bộ bàn ngẫu nhiên

Cung cấp với
1 khung cho chiều sâu bàn
800mm
1 khung cho chiều sâu bàn
1000mm
3 khung bộ bàn góc 90º
1 bộ điều khiển và vận hành
1 bộ phụ kiện lắp đặt

Đóng gói: 1 cái

Bộ bàn góc 90º

Cung cấp với
3 khung cho chiều sâu bàn
800mm
3 bộ nối góc 90º
6 khung
Đóng gói: 1 cái
3 bộ đỗ mặt bàn
1 bộ điều khiển và vận hành
1 bộ phụ kiện lắp đặt
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Kích thước

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA + C Complete set
Troïn boä IDEA + C
Area of application: For desks with considerable legroom andlarge
working surfaces•
Material: Steel end frames, plastic end caps•
Finish: End frames plastic coated white aluminium, RAL 9006, end
caps black•
Height adjustment: 680 - 850 mm at intervals of 20 mm (with table
top thickness 25 mm)•
With sliding table top option• All parts are symmetrically designed
for right hand or left hand use

Freeform table with QUICK-KIT VARIANT C container
Baøn ngaãu nhieân vôùi QUICK-KIT VARIANT C

Vò trí laép ñaët: cho baøn vôùi choã ñeå chaân roäng vaø beà maët baøn roäng
Chaát lieäu: khung theùp, naép baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: khung ñöôïc phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL 9006,
naép che maøu ñen
Ñieàu chænh chieàu cao: 680-850mm ôû khoaûng caùch 20mm ( vôùi ñoä
daøy maët baøn 25mm)
Vôùi maët baøn tröôït
Taát caû caùc boä phaän ñöôïc thieát keá cho söû duïng tay traùi vaø phaûi

For rectangular/square table
Cho baøn hình chöõ nhaät/ hình vuoâng
For freeform table
Cho baøn ngaãu nhieân

Supplied with
1 End frame for table depth of 800 mm
1 End frame for table depth of 1,000 mm
2 Frames for table width dimension A
2 Table top supports
Installation instruction

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Supplied with
2 End frames for table depth dimension B
2 Frames for table width dimension A
2 Table top supports
1 Set of fixing materials
Installation instruction
Cung caáp vôùi
2 khung cho chieàu saâu baøn kích thöôùc B
2 khung cho chieàu roäng baøn kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn söû duïng
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension B
Kích thöôùc B

600 mm
800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

600 mm
633.05.200
633.05.201
633.05.202
633.05.203
633.05.205
633.05.207
633.05.209
633.05.211
633.05.212
633.05.214

800 mm
–
633.05.221
633.05.222
633.05.223
633.05.225
633.05.227
633.05.229
633.05.231
633.05.232
633.05.234

9

Cung caáp vôùi
1 khung cho chieàu saâu baøn 800mm
1 khung cho chieàu saâu baøn 1,000mm
2 khung cho chieàu roäng baøn kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
Höôùng daãn söû duïng

1,000 mm
–
633.05.241
633.05.242
633.05.243
633.05.245
633.05.247
633.05.249
633.05.251
633.05.252
633.05.254

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

633.05.262
633.05.263
633.05.265
633.05.267
633.05.269
633.05.271
633.05.272
633.05.274

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA + A Complete set
Troïn boä IDEA + A
For rectangular/square table
Cho baøn hình chöõ nhaät/ hình vuoâng

Freeform table and occasional table with 3 individual legs
Baøn ngaãu nhieân vaø baøn vôùi 3 chaân

Area of application: For compact individual desks with
modern table top shapes•
Material: Steel end frames, plastic end caps•
Finish: End frames plastic coated white aluminium, RAL
9006, end caps black•
Height adjustment: 680 - 850 mm (continuously adjustable, for panel thickness 25 mm)•
With sliding table top option•
All parts are symmetrically designed for right hand or left
hand use
Vò trí laép ñaët: cho baøn vi tính vôùi kieåu daùng baøn hieän ñaïi
Chaát lieäu:khung theùp, naép che baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: khung ñöôïc phuû nhöïa maøu nhoâm traéng,
RAL 9006, naép maøu ñen
Ñieàu chænh chieàu cao: 680-850mm ( coù theå ñieàu chænh lieân
tuïc, cho ñoä daøy maët baøn 25mm)
Vôùi maët baøn tröôït
Taát caû caùc boä phaän ñöôïc thieát keá cho söû duïng tay traùi vaø
tay phaûi

Supplied with
2 End frames for table depth dimension B
2 Frames for table width dimension A
2 Table top supports
1 Set of fixing materials
Installation instruction
Cung caáp vôùi

Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension B
Kích thöôùc B

600 mm
800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

600 mm
633.04.200
633.04.201
633.04.202
633.04.203
633.04.205
633.04.207
633.04.209
633.04.211
633.04.212
633.04.214

800 mm
–
633.04.221
633.04.222
633.04.223
633.04.225
633.04.227
633.04.229
633.04.231
633.04.232
633.04.234

1,000 mm
–
633.04.241
633.04.242
633.04.243
633.04.245
633.04.247
633.04.249
633.04.251
633.04.252
633.04.254

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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2 khung cho chieàu saâu baøn kích thöôùc B
2 khung cho chieàu roäng baøn kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn laép ñaët

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA + H Complete set
Troïn boä IDEA + H
For rectangular/square table
Cho baøn hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng

Desks and conference table base
Chaân baøn giaáy vaø chaân baøn hoäi nghò

1. Material: Steel end frames, plastic end caps•
2. Finish: End frames plastic coated white aluminium, RAL
9006, end caps black•
3. Height adjustment: 685 - 785 mm with adjusting screw (for
panel thickness 25 mm)
1. Chaát lieäu: khung baèng theùp, naép che baèng nhöïa
2. Xöû lyù beà maët: khung ñöôïc phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL
9006, naép che maøu ñen
3. Ñieàu chænh chieàu cao: 685 - 785 mm vôùi vít ñieàu chænh ( cho
ñoä daøy maët baøn 25 mm)
Supplied with
2 End frames for table depth dimension B
2 Frames for table width dimension A
2 Table top supports
1 Set of fixing materials
Installation instruction

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cung caáp vôùi:
2 khung cho chieàu saâu baøn kích thöôùc B
2 khung cho chieàu roäng baøn kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn laép ñaët

9
Dimension A
Kích thöôùc A

Dimension B
Kích thöôùc B

800 mm
900 mm
1,000 mm
1,100 mm
1,200 mm
1,300 mm
1,400 mm
1,500 mm
1,600 mm
1,700 mm
1,800 mm
1,900 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

800 mm
633.09.221
633.09.222
633.09.223
633.09.224
633.09.225
633.09.226
633.09.227
633.09.228
633.09.229
633.09.230
633.09.231
633.09.232
633.09.233
633.09.234
633.09.235

1,000 mm
–
–
633.09.243
633.09.244
633.09.245
633.09.246
633.09.247
633.09.248
633.09.249
633.09.250
633.09.251
633.09.252
633.09.253
633.09.254
633.09.255

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA + AC Complete set
Troïn boä IDEA + AC
For rectangular/square table
Cho baøn hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng

Conference table
Baøn hoïp

1. Area of application: For conference tables, suitable for
IDEA + A
individual or combination tables•
2. Material: Steel end frames, plastic end caps•
3. Finish: End frames plastic coated white aluminium, RAL
9006, end caps black •
4. Height adjustment: 680 - 850 mm with adjusting screws
(for panel thickness 25 mm)

Supplied with

Cung caáp vôùi
2 khung cho chieàu saâu baøn 800 mm
2 khung cho chieàu roäng baøn kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn laép ñaët

9

Dimension A
Dimension A

Cat. No.
Maõ soá

800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

633.00.361
633.00.362
633.00.363
633.00.365
633.00.367
633.00.369
633.00.371
633.00.372
633.00.374

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

FF

9.52

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

2 End frames for table depth of 800 mm
2 Frames for table width dimension A
2 Table top supports
1 Set of fixing materials
Installation instruction

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1. Vò trí laép ñaët: cho baøn hoïp, thích hôïp vôùi IDEA + A hay baøn
keát hôïp
2. Chaát lieäu: khung baèng theùp, naép che baèng nhöïa
3. Xöû lyù beà maët: khung ñöôïc phuû nhöïa maøu nhoâm traéng,
RAL 9006, naép che maøu ñen
4. Ñieàu chænh chieàu cao: 680 - 850 mm vôùi vít ñieàu chænh (cho
ñoä daøy maët baøn 25 mm)

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
IDEA + T Complete set
Troïn boä IDEA + T
For rectangular/square table
Cho baøn hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng

Meeting or conference table
Baøn hoïp hoaëc baøn hoäi nghò
1. Area of application: For occasional, meeting and conference
tables with large table tops and considerable legroom beneath
the table•
2. Material: Steel end frames, plastic end caps•
3. Colour: End frames plastic coated white aluminium, RAL
9006, end caps black •
4. Height adjustment: 720 – 740 mm with adjusting screws (for
panel thickness 25 mm)
1. Vò trí laép ñaët: cho baøn hoïp vaø baøn hoäi nghò cho maët baøn roäng
vaø choã ñeå chaân roäng döôùi maët baøn
2. Chaát lieäu: khung baèng theùp, naép che baèng nhöïa
3. Maøu saéc: khung phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL 9006, naép
che maøu ñen
4. Ñieàu chænh chieàu cao: 720 - 740 mm vôùi vít ñieàu chænh (cho
ñoä daøy maët baøn 25 mm)

Supplied with
2 End frames for table depth of 800 mm
2 Frames for table width dimension A
2 Table top supports
1 Set of fixing materials
Installation instruction

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cung caáp vôùi:
2 khung cho chieàu saâu baøn 800mm
2 khung cho chieàu roäng baøn kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn laép ñaët
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Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

633.06.221
633.06.222
633.06.223
633.06.225
633.06.227
633.06.229
633.06.231
633.06.232
633.06.234

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Table Systems / H th ng bàn
Table top connector for IDEA-flatline

IDEA + T-flatline
IDEA + T-flatline

Phuï kieän lieân keát maët baøn cho IDEA – flatline

For rectangular/square table
Cho baøn hình chöõ nhaät/ hình vuoâng

Area of application: Connecting and stabilising table tops
Finish: End frames plastic coated white aluminium, RAL 9006
Vò trí laép ñaët: lieân keát vaø coá ñònh maët baøn
Xöû lyù beà maët: khung ñöôïc phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL 9006
1. Material: Steel end frames, plastic end caps•
2. Finish: End frames plastic coated white aluminium, RAL
9006,end caps black •
3. Height adjustment: 720 - 740 mm with adjusting screws
(for panel thickness 25 mm)
1. Chaát lieäu: khung baèng theùp, naép che baèng nhöïa
2. Xöû lyù beà maët: khung phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL 9006,
naép che maøu ñen
3. Ñieàu chænh chieàu cao: 720-740 mm vôùi vít ñieàu chænh (cho
ñoä daøy maët baøn 25 mm)

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

633.00.284

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Supplied with

Cung caáp vôùi:

2 End frames for table
depth of 800 mm
1 Frame for table width
dimension A
2 Table top supports
1 Set of fixing materials
Installation instruction

2 khung cho chieàu saâu baøn
800mm
1 khung cho chieàu roäng baøn
kích thöôùc A
2 baùs ñôõ maët baøn
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn laép ñaët

Dimension A
Kích thöôùc A

Cat. No.
Maõ soá

800 mm
1,000 mm
1,200 mm
1,400 mm
1,600 mm
1,800 mm
2,000 mm
2,200 mm
2,400 mm

633.12.221
633.12.222
633.12.223
633.12.225
633.12.227
633.12.229
633.12.231
633.12.232
633.12.234

Finish: Plastic coated white aluminium, RAL 9006•
Angle: 90o•
Version: Rigid
Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Goùc: 90o
Loaïi: cöùng
Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

654.30.210

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Corner joint for IDEA-flatline
Baùs lieân keát goùc cho IDEA – flatline

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
ALTO Table base system
Heä thoáng chaân baøn ALTO
Sitting and standing
Ngoài xuoáng vaø ñöùng leân

1. ALTO Table base system fulfills all the requirements of everyday life inthe office.
2. Different table top designs and sizes with variable heights:
3. Ergonomically workplace design•
4. Flexible transposable•
5. Anytime tillable and upgradeable•
6. Quick and easy mounting•
7. Individual manufacture, therefore construction of special
requests available on request

1. Heä thoáng chaân baøn ALTO ñaùp öùng moïi yeâu caàu cuoäc
soáng haèng ngaøy vaø trong vaên phoøng laøm vieäc
2. Kích côõ vaø thieát keá maët baøn khaùc nhau vôùi caùc chieàu
cao khaùc nhau
3. Thieát keá nôi laøm vieäc
4. Ñoåi choã linh hoaït
5. Naâng caáp moïi luùc
6. Laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng
7. Saûn xuaát theo nhu caàu

Linear table base
Chaân baøn theo chieàu daøi

Corner table base
Chaân baøn goùc

Table columns
Truï baøn

Material and finish
Chaát lieäu vaø xöû lyù beà maët
Table base systems
Heä thoáng chaân baøn
Material: Aluminium lifting column, steel attaching parts•
Finish: Lifting column anodized, attaching parts white
aluminium, RAL 9006
Chaát lieäu: truï naâng baèng nhoâm, phuï kieän ñi keøm baèng theùp
Xöû lyù beà maët: truï naâng maøu nhoâm, phuï kieän ñính keøm maøu
nhoâm traéng, RAL 9006

Information
All specifications for the height adjustment area of table base
systems and table columns are included table top thickness
25 mm.

FF
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Table columns
Material: Aluminium guide column powered, steel guide column lift•
Finish: Silver coloured anodized, cover white aluminium, RAL 9006
Truï baøn
Chaát lieäu: truï coá ñònh baèng nhoâm, truï naâng baèng theùp
Xöû lyù beà maët: maøu baïc, naép che maøu nhoâm traéng, RAL 9006

Thoâng tin
Caùc ñaëc ñieåm cho khu vöïc ñieàu chænh chieàu cao cuûa heä thoáng chaân
baøn vaø truï baøn ñeàu ñöôïc bao goàm ñoä daøy maët baøn 25 mm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Example of use
Ví duï söû duïng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
You have the following options:

Baïn coù nhöõng phöông aùn löïa choïn sau:

Linear table base systems and corner table base systems•
With manual height adjustment
- With pattern adjustment
- With hand crank•
With electronic height adjustment
- With synchronized electric motors continuously height adjustable
Angled table base systems•
- With synchronized electric motors
Table columns•
- With gas loaded spring quick adjustment•
- With electric motor

Heä thoáng chaân daøi vaø heä thoáng chaân baøn goùc
Vôùi nhieàu möùc ñieàu chænh chieàu cao
- Vôùi ñieàu chænh chieàu cao theo möùc
- Vôùi tay quay
Vôùi ñieàu chænh chieàu cao ñieän töû
- Vôùi ñieàu chænh chieàu cao baèng moâtô ñieän
Heä thoáng chaân baøn goùc
- Vôùi moâtô ñieän
Truï baøn
- Ñieàu chænh nhanh choùng
- Vôùi moâtô ñieän

Equipment and function

Trang thieát bò vaø chöùc naêng

Guide columns made of designed aluminium extrusion profile and
with internal motors•
Perfect more evenly lift by synchronized regulation system•
Easy, gentle and shock-free height adjustment with soft start and
soft stop function

Truï daãn laøm baèng nhoâm vaø coù moâ tô beân trong
Naâng nheï nhaøng vôùi heä thoáng naâng ñoàng boä
Ñieàu chænh chieàu cao deã daøng, nheï nhaøng vaø khoâng soác vôùi
chöùc naêng khôûi ñoäng nheï nhaøng vaø döøng nheï nhaøng

Drive-up protection

Naâng leân baûo veä

When drive down an electrical adjustable table the control detect a
compact barrier, stop the table and these run-up few centimeter.
Thereby shall be impeded e. g. damage at table if it comes to a
collision between table top and container. The integrated drive-up
protect isn’t a security relevant feature.

Khi baøn ñieàu chænh baèng ñieän haï xuoáng, gaëp thieát bò caûn thì
baøn seõ döøng laïi vaø naâng leân vaøi cm. Vì vaäy seõ giuùp cho baøn
khoâng bò hö haïi neáu coù va chaïm giöõa maët baøn vaø vaät caûn

Short circuit protection of control

Söï va chaïm

The control detect automatically a connected user with a short
circuit defect and blocked the respective function. Having disconnected the defective user via control these approve all functions
again. A complicated change of fuse by service repairmanis no
more necessary.

Thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng nhaän ra ngöôøi söû duïng keát noái vôùi
chu vi phaùt hieän ngaén vaø ñeå haïn cheá chöùc naêng. Khi khoâng
ñöôïc keát noái vôùi ngöôøi söû duïng thoâng qua ñieàu khieån, ñieàu naøy
cho pheùp thöïc hieän taát caû caùc chöùc naêng trôû laïi ñoàng thôøi thay
ñoåi bôûi dòch vuï söûa chöõa laø khoâng caàn thieát nöõa.

More options

Theâm söï löïa choïn

Memory function•
Child security•
Service code output

Chöùc naêng boä nhôù
An toaøn cho treû em
Maõ dòch vuï coång ra

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Accessories
Phuï kieän

600-800 mm

Optic distance

Horizontal optic axis
No

In support of different attitudes to work at sitting and standing
offers the ALTO table base system additional expandabilities.
Sit-stand-technique prevents monotonous bearing.
The constitutional effect is to avoid single-sided burden and to
prevent thereby potential disorders.
Simple handling of function elements should inspire the user to
change the attitudes to work periodically.

rm

al

op

tic

ax

is

Heä thoáng chaân baøn ALTO taïo cho nôi laøm vieäc laø choã ngoài vaø choå
ñöùng coù theâm söï môû roäng
Coâng ngheä ñöùng ngoài giuùp giaûm gaùnh naëng
Hieäu quaû theå chaát laø choáng caùc roái loaïn tieàm aån
Caùc yeáu toá chöùc naêng ñôn giaûn seõ thuùc ñaåy ngöôøi söû duïng thay
ñoåi thaùi ñoä laøm vieäc

Foot rest

Inclination adjust fitting
Phuï kieän ñieàu chænh ñoä nghieâng
o
The monitor can be inclined rearwards about up to 20 .
The well being will be increased because the neck area will be
relaxed and the back muscles will be slackened. Work will be
more effective, view will be fatiguefree directed towards monitor.
The optimal view distance to the monitor amounts to 600 – 800
mm.
For the top width is to consider the used monitor (TFT/analog
monitor) and whose positioning.

9
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Table top depth 800 mm
Table top width 1,200 mm

For monitors
Cut-out depth 500 mm

For flat screens
Cut-out depth 300 mm

Chieàu saâu maët baøn 800 mm
Chieàu roäng maët baøn 1,200 mm

Cho maùy vi tính
Caét ñi chieàu saâu 500 mm

Cho maøn hình moûng
Caét ñi chieàu saâu 300 mm

9.58

New products and systems: www.hafele.com
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Maøn hình vi tính coù theå ñieàu chænh nghieâng veà sau leân ñeán
20o.Thaät laø toát neáu ñöôïc taêng leân vì raèng vuøng coå seõ ñöôïc thö
giaõn vaø caùc cô baép phía sau cuõng seõ ñöôïc thaû loûng. Coâng vieäc seõ
hieäu quaû hôn, taàm nhìn seõ ñôõ moõi maét hôn khi nhìn vaøo maøn hình
vi tính. Khoaûng caùch taàm nhìn ñeán maøn hình khoaûng 600 - 800
mm. Chieàu roäng maët baøn cuõng ñöôïc xem xeùt ñeå phuø hôïp vôùi maøn
hình. (TFT/analog)

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Cable outlet
Naép luoàn daây ñieän

With flexible brush seal
Vôùi ron chaûy linh hoaït

With swivelling section in cover With spring loaded, swivelling
section in cover
Vôùi boä xoay ôû naép che
Vôùi loø xo, boä phaän xoay ôû naép

With sliding section in cover
Vôùi boä phaän tröôït ôû naép

Drilling Þ 63 mm, one-piece, round
Loã khoan Þ 63 mm, 1 boä phaän, troøn
Material: Zinc alloy•
Cable cut-out: 22 mm
Installation: Gluing
Chaát lieäu: Inox
Loã caùp: 22 mm
Laép ñaët: daùn keo
Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï Croâm boùng

429.94.258

Chrome plated matt
Maï Croâm môø

429.94.458

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.
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Drilling Þ 60 mm, two-piece, round
Loã khoan Þ 60 mm, 2 boä phaän, troøn
Material: Stainless steel•
Cable cut-out: 10 x 17 mm•
Version: With circular, flat chamfer•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: Inox
Loã caùp: 10 x 17 mm
Phieân baûn: vôùi voøng troøn, maët vaït caïnh
Laép ñaët: Nhaán vaøo

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Finely ground
Maøu töï nhieân

631.04.000

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Drilling Þ 70 or 80 mm, two-piece, round
Loã khoan Þ 70 hoaëc 80 mm, 2 boä phaän, troøn
Finish: Natural ground•
Cable cut-out: 14 x 30 mm (Þ 70 mm), 14 x 33 mm (Þ 80 mm)•
Installation: Gluing
Beà maët: maøu töï nhieân
Loã caùp: 14 x 30 mm (Þ 70 mm), 14 x 33 (Þ 80 mm)
Laép ñaët: daùn keo
Drilling Þ
Loã khoan

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

70 mm

Beech
Goã soài

631.05.300

Maple
Goã thích

631.05.100

Beech
Goã soài

631.05.304

Maple
Goã thích

631.05.104

80 mm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Drilling Þ 60 or 80 mm, two-piece, round, with flexible brush seal
Loã khoan Þ 60 hay 80 mm, 2 boä phaän, vôùi ron che buïi

9

Drilling Þ
Loã khoan Þ

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.35.012

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.35.212

Black
Maøu ñen

631.35.312

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.35.014

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.35.214

Black
Maøu ñen

631.35.314

80 mm

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hay 100 caùi.
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Chaát lieäu: Nhöïa
Maøu saéc: Ron chaûy maøu ñen
Loã caùp: 20 x 26 mm (Þ 60 mm), 25 x 40 mm (Þ 80 mm)
Laép ñaët: Nhaán vaøo

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material: Plastic•
Colour: Brush seal black•
Cable cut-out: 20 x 26 mm (Þ 60 mm), 25 x 40 mm (Þ 80 mm)•
Installation: Press fitting

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Drilling Þ 60 or 80 mm, two-piece, round, with flexible brush seal
Loã khoan Þ 60 hay 80 mm, 2 boä phaän, troøn, vôùi ron che buïi
Material: Zinc alloy•
Finish: Brush seal black•
Cable cut-out:
23 x 20 mm (Þ 60 mm),
30 x 25 mm (Þ 80 mm)•
Installation: Press fitting

Chaát lieäu: hôïp kim keõm
Beà maët: Ron chaûy maøu ñen
Loã caùp:
23 x 20 mm (Þ 60 mm)
30 x 25 mm (Þ 80 mm)
Laép ñaët: Nhaán vaøo

Drilling Þ
Loã khoan

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.32.003

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.32.903

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.32.004

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.32.904

80 mm

Packing: 1, 8 or 12 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 8 hoaëc 12 caùi.

Finish: Brush seal black•
Cable cut-out: 20 x 30 mm•
Installation: Gluing

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling Þ 85 mm, two-piece, round, with flexible brush seal
Loã khoan Þ 85 mm, 2 boä phaän, troøn, vôùi ron che buïi

Beà maët: Ron chaûy maøu ñen
Loã caùp: 20 x 30 mm
Laép ñaët: daùn keo

Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium
Nhoâm

Silver coloured anodized
Maøu nhoâm

429.86.925

Plastic coated black
Phuû nhöïa maøu ñen

429.86.327

Finely ground
Maøu töï nhieân

429.86.020

Stainless steel
Inox

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Drilling Þ 60 or 80 mm, two-piece, round, with swivelling section in cover
Loã khoan Þ 60 hay 80 mm, 2 boä phaän, troøn, vôùi boä phaän xoay ôû naép
Material: Plastic•
Cable cut-out:
20 x 30 mm (Þ 60 mm),
20 x 45 mm (Þ 80 mm)•
Installation: Press fitting

Chaát lieäu: Nhöïa
Loã caùp:
20 x 30 mm (Þ 60 mm)
20 x 45 mm (Þ 80 mm)
Laép ñaët: Nhaán vaøo

Drilling Þ
Loã khoan

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Drilling Þ
Loã khoan

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

Gold coloured
Maøu vaøng

428.96.802

80 mm

Gold coloured
Maøu vaøng

428.96.804

Chrome coloured
Maøu Croâm

428.96.202

Chrome coloured
Maøu Croâm

428.96.204

Stainless steel coloured
Maøu Inox

428.96.002

Stainless steel coloured
Maøu Inox

428.96.004

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

428.96.902

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

428.96.904

White
Maøu traéng

428.96.702

White
Maøu traéng

428.96.704

Light grey
Maøu xaùm traéng

428.96.502

Light grey
Maøu xaùm traéng

428.96.504

Beige
Maøu be

428.96.402

Beige
Maøu be

428.96.404

Sepia brown
Maøu naâu ñoû

428.96.102

Sepia brown
Maøu naâu ñoû

428.96.104

Black
Maøu ñen

428.96.302

Black
Maøu ñen

428.96.304

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Chaát lieäu: Nhöïa
Loã caùp:
15 x 30 mm (Þ 60 mm)
20 x 45 mm (Þ 80 mm)
Laép ñaët: Nhaán vaøo
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Drilling Þ
Loã khoan Þ

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Drilling Þ
Loã khoan Þ

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

Chrome coloured
Maøu Croâm

429.97.231

80 mm

Chrome coloured
Maøu Croâm

429.97.240

Stainless steel coloured
Maøu Inox

429.99.002

Stainless steel coloured
Maøu Inox

429.99.004

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

429.99.212

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

429.99.214

White
Maøu traéng

429.99.726

White
Maøu traéng

429.99.744

Light grey
Maøu xaùm saùng

429.99.520

Light grey
Maøu xaùm saùng

429.99.548

Beige
Maøu be

429.99.422

Beige
Maøu be

429.99.440

Sepia brown
Maøu naâu ñoû

429.99.128

Sepia brown
Maøu naâu ñoû

429.99.146

Black
Maøu ñen

429.99.324

Black
Maøu ñen

429.99.342

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Material: Plastic•
Cable cut-out:
15 x 30 mm (Þ 60 mm),
20 x 45 mm (Þ 80 mm)•
Installation: Press fitting

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Drilling Þ 60 or 80 mm, two-piece, round, with spring loaded, swivelling section in cover
Loã khoan Þ 60 hay 80 mm, 2 boä phaän troøn, vôùi loø xo, boä phaän xoay ôû naép

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Drilling Þ 60 or 80 mm, two-piece, round, with sliding section in coverr
Loã khoan Þ 60 hay 80 mm, 2 boä phaän, troøn, vôùi boä phaän tröôït ôû naép
Material: Plastic•
Cable cut-out: 20 x 25 mm (Þ 60 mm), 30 x 40 mm (Þ 80 mm)•
Installation: Press fitting
Chaát lieäu: Nhöïa
Loã caùp: 20 x 25 mm (Þ 60 mm), 30 x 40 mm (Þ 80 mm)
Laép ñaët: Nhaán vaøo

Drilling Þ
Loã khoan Þ

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.35.002

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.35.202

Black
Maøu ñen

631.35.302

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.35.004

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.35.204

Black
Maøu ñen

631.35.304

80 mm

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling Þ 80 mm, two-piece, oval
Loã khoan Þ 80 mm, hai boä phaän hình Oval
Material: Zinc alloy cover, plastic base•
Finish: Cover plastic coated•
Colour: Base black•
Cable outlet: 75 x 30 mm (can be increased)•
Version: With removable cover•
Installation: Press fitting
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Chaát lieäu: naép che baèng hôïp kim keõm, ñeá baèng nhöïa
Beà maët: naép ñöôïc phuû nhöïa
Maøu saéc: Ñeá maøu ñen
Loã caùp: 75 x 30 mm
Phieân baûn: Vôùi naép thaùo rôøi ñöôïc
Laép ñaët: Nhaán vaøo

Installation
Laép ñaët

The cable outlet opening is approx. 75 x 30
mm and can be increased to a diameter of 75
mm by breaking off the two pieces.
Ñoä môû loã caùp xaáp xæ 75 x 30 mm
vaø coù theå ñöôïc môû roäng ñeán ñöôøng kính 75
mm baèng caùch thaùo rôøi 2 boä phaän ra

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Cover chrome plated matt
Naép maï Croâm môø

631.10.430

Cover grey-anthracite
Naép maøu xaùm than

631.10.330

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Two-piece, rectangular, with three sliding cable apertures
2 boä phaän, hình chöõ nhaät, vôùi ba loã caùp tröôït
Installation dimension
Kích thöôùc laép ñaët

Area of application: For leading cables through a table top
Material: Plastic•
Installation: Frame for recess mounting, cover plate for putting
onto frame
Vò trí laép ñaët: cho ñaàu caùp xuyeân qua maët baøn
Chaát lieäu: Nhöïa
Laép ñaët: Khung cho laép ñaët aâm, naép che ñeá ñeå gaén vaøo khung

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Stainless steel coloured
Maøu Inox

429.99.070

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

429.99.270

Light grey
Maøu xaùm saùng

429.99.575

Black
Maøu ñen

429.99.379

Packing: 1 or 5 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 5 caùi.

Three-piece, rectangular, with three cable apertures
Ba boä phaän, hình chöõ nhaät, vôùi ba loã caùp

9

Cung caáp vôùi
1 Khung
1 Ñeá vôùi 3 loã caùp tröôït

Material: Plastic•
Installation: Frame for recess mounting, angled
profiles for inserting into frame
Chaát lieäu: nhöïa
Laép ñaët: Khung cho laép ñaët aâm, ñeá laép vaøo khung

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Chrome coloured
Maøu Croâm

428.98.279

Stainless steel coloured
Maøu Inox

428.98.020

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

428.98.220

Light grey
Maøu xaùm saùng

428.98.528

Black
Maøu ñen

428.98.322

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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1 Frame
1 Cover plate with three sliding cable apertures

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Supplied with

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Cable duct, two-piece, oval
Loã caùp daøi, 2 boä phaän, hình oval
Material: Plastic•
Version: Removable cover•
Installation: Gluing into 35 x 197mm aperture
Chaát lieäu: Nhöïa
Phieân baûn: naép thaùo rôøi ñöôïc
Laép ñaët: daùn keo vaøo loã 35 x 197 mm

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Stainless steel coloured
Maøu Inox

631.36.000

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

631.36.200

Black
Maøu ñen

631.36.300

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Pen and pencil tray
Khay buùt möïc vaø buùt chì

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

In apertures in wood
Loã khoan vaøo goã

In apertures in metal
Loã khoan vaøo kim loaïi

Area of application: Storing office utensils
Material: Plastic

Vò trí laép ñaët: chöùa ñoà duøng vaên phoøng
Chaát lieäu: nhöïa

With 8 compartments
Vôùi 8 ngaên

With 11 compartments
Vôùi 11 ngaên

On drawer sides
treân hoâng hoäc keùo

9

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Anthracite
Maøu than

818.03.054

Anthracite
Maøu than

818.04.051

Packing: 1 or 90 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 90 caùi.

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Paper guide
Ñònh vò giaáy
Area of application: For continuous paper forms
Material: Plastic

Vò trí laép ñaët: cho maãu giaáy
Chaát lieäu: nhöïa

Guiding paper through 310 x 20 mm
Ñònh vò giaáy: 310 x 20 mm
Loã: 318 x 25 mm
Laép ñaët: daùn keo

Aperture: 318 x 25 mm
Installation: Gluing in
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Stainless steel coloured
Maøu Inox

429.98.010

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, RAL 9006

429.98.210

Light grey
Maøu xaùm traéng

429.98.514

Black
Maøu ñen

429.98.318

Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Guiding paper through 410 x 20.2 mm
Ñònh vò giaáy 410 x 20.2 mm
Aperture: 419 x 25 mm
Installation: Gluing in

Loã: 419 x 25 mm
Laép ñaët: daùn keo

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Light grey
Maøu xaùm saùng

429.98.596

Black
Maøu ñen

429.98.390

Guiding paper through 430 x 38 mm
Ñònh vò giaáy 430 x 38 mm
Aperture: 448 x 43 mm•
For wood thickness: Up to 35 mm•
Installation: Clipping on with fixing clips
Loã: 448 x 43 mm
Cho ñoä daøy goã:Leân ñeán 35 mm
Laép ñaët: gaøi vaøo

Installation
Laép ñaët

Supplied with

Cung caáp vôùi

1 Frame
4 Fixing clips

1 Khung
4 Chaáu gaøi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Light grey
Maøu xaùm saùng

429.98.672

Black
Maøu ñen

429.98.372

Packing: 65 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 65 caùi.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Extending keyboard tray
Khay baøn phím môû roäng
With swing up function
Vôùi chöùc naêng naâng leân
1. Material: Plastic keyboard tray, steel runners, plastic spacer•
2. Finish: Galvanized runner, grey or black keyboard tray•
3. Version: With ball cage runner•
4. Installation height: 78 mm without spacer, 109 mm with spacer•
5. Installation: Screw fixing beneath table top•
6. Automatically swings up when pulled out

1. Chaát lieäu: Khay baøn phím baèng nhöïa, ray baèng theùp, mieáng ñeäm
baèng nhöïa
2. Beà maët: Ray maï keõm, khay baøn phím maøu xaùm hay ñen
3. Phieân baûn: Vôùi ray bi
4. Chieàu cao laép ñaët: 78 mm khoâng coù mieáng ñeäm, 109 mm vôùi
mieáng ñeäm
5. Laép ñaët: laép vít döôùi maët baøn.
6. Töï ñoäng naâng leân khi keùo ra
Installation (without spacers)
Laép ñaët ( khoâng coù mieáng ñeäm)

Application
ÖÙng duïng
Supplied with
1 Extending tray
2 Spacers
1 Set of fixing material
Installation instruction
Cung caáp vôùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Pull out keyboard tray
Keùo khay baøn phím ra

Keyboard tray is automatically
raised
Khay baøn phím töï ñoäng naâng leân

1 Khay môû roäng
2 mieáng ñeäm
1 Boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn söû duïng

9

Press button, lower tray and push back
Nhaán nuùt, giöõ thaáp khay vaø keùo ra

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Grey
Maøu xaùm

429.80.512

Black
Maøu ñen

429.80.310

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
With large keyboard seating
Vôùi choã ñaët baøn phím roäng
1. Material: Plastic keyboard tray, steel runners•
2. Finish: Powder-coated black•
3. Height adjustment: Adjustable in 7 steps with fastening angle•
4. Version: With foam palm rest (LYCRA®-layer), partial extension, runner damping by open and closed position, shelf inclination -7o (fix adjusted), arrest by drawn-in and drawn-out position,
ball cage runner covered, cable channel at the back side of
extension•
5. Installation: Screw fixing with fastening angle for indoor and
outside mounting•
6 With large keyboard seating for right or left mouse area

1. Chaát lieäu: Khay baøn phím baèng nhöïa, Ray baèng theùp
2. Beà maët: Sôn tónh ñieän maøu ñen
3. Ñieàu chænh ñoä cao: coù theå ñieàu chænh 7 caáp ñoä vôùi goùc coù moùc
4. Phieân baûn: vôùi taám loùt chuoät (LYCRA®-layer), ñoä môû 3/4, ray
coù giaûm chaán, ñoä nghieâng keä -7o (ñöôïc chænh coá ñònh), coù theå giöõ
laïi ôû vò trí keùo ra vaø ñaåy vaøo, ray bi döôïc che laïi, maùng caùp ôû sau
hoäc.
5. Laép ñaët: Söû duïng vít vôùi goùc coù moùc ñeå laép beân trong vaø beân
ngoaøi.
6. Vôùi choã ñaët baøn phím roäng cho khu vöïc ñeå chuoät traùi vaø phaûi

Supplied with
1 Extending tray
1 Mouse pad
1 Mounting template
1 Set of fixing material
Cung caáp vôùi

Load bearing capacity
Chòu taûi

Cat. No.
Maõ soá

34 kg

632.52.300

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Khay môû roäng
Mieáng loùt chuoät
Côû laép ñaët
Boä phuï kieän laép ñaët
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1
1
1
1

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
With additional tray
Vôùi khay theâm vaøo
1. Material: Plastic keyboard tray, steel runners•
2. Finish: Powder-coated, black•
3. Height adjustment: Adjustable in 7 steps with fastening angle•
4. Version: With stacking tray for implements, CDs, disks, paper
clips, calling cards and other small matters, with foam palm rest
(LYCRA®-layer), full extension, shelf inclination adjustable to -7o,
-3.5o or 0o, arrest by drawn-in, drawn-half and drawn-out
position, ball cage runner covered, cable channel at the back
side of extension•
5. Installation: Screw fixing with fastening angle for indoor and
outsidemounting•
6 With large keyboard seating for right or left mouse area

1. Chaát lieäu: Khay baøn phím baèng nhöïa, Ray baèng theùp
2. Beà maët: Sôn tónh ñieän maøu ñen
3. Ñieàu chænh chieàu cao: coù theå ñieàu chænh 7 caáp ñoä vôùi goùc coù
moùc
4. Phieân baûn: Vôùi khay coù ngaên ñóa CD, keïp giaáy, giaáy ghi chuù vaø
caùc loaïi vaên phoøng phaåm khaùc , taám loùt chuoät (LYCRA®-layer),
môû toaøn phaàn, coù theå ñieàu chænh ñoä nghieâng keä ñính -7o, -3.5o hay
0o, coù theå giöõ laïi taïi vò trí ñoùng laïi, ñoùng hay môû 1/2 vaø môû toaøn
phaàn, ray bi ñöôïc che laïi, maùng caùp ôû maët sau hoäc.
5. Laép ñaët: Söû duïng vít ôû goùc coù moùc ñeå laép beân trong vaø beân
ngoaøi.
6. Vôùi choã ñaët baøn phím roäng cho khu vöïc ñeå chuoät traùi vaø phaûi

Supplied with
1 Extending tray
1 Mouse pad
1 Mounting template
1 Set of fixing material

1
1
1
1

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cung caáp vôùi
Khay môû roäng
Mieáng loùt chuoät
Côõ laép ñaët
Boä phuï kieän laép ñaët

9

Load bearing capacity
Chòu taûi

Cat. No.
Maõ soá

45 kg

632.52.310

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
With 2 interchangeable swivel trays for mouse and utensils
Vôùi 2 khay xoay coù theå thay theá cho nhau cho chuoät vaø caùc ñoà duøng vaên phoøng phaåm

1. Material: Plastic keyboard tray, steel runner•
2. Finish: Runner galvanized•
3. Installation height: 53 mm without swivel trays, 85 mm
with swivel trays•
4. Version: With ball bearing runner, stop in extended
position, cabel guide at backside of extending tray•
5. Installation: Screw fixing beneath table top
1. Chaát lieäu: Khay baøn phím baèng nhöïa, ray baèng theùp
2. Xöû lyù beà maët: Ray maï keõm
3. Chieàu cao laép ñaët: 53 mm khoâng coù khay xoay, 85 mm
vôùi khay xoay.
4. Phieân baûn: Vôùi khay bi, choát chaän, daãn caùp naèm ôû vaùch
sau cuûa khay môû roäng
5. Laép ñaët: laép vít döôùi maët baøn

Supplied with
1 Extending tray
1 Glueable palm rest
made of neoprene
2 Pluggable swivel trays
2 Spacer
1 Set of fixing material
Installation instruction

Cung caáp vôùi:
1 Khay môû roäng
1 Choå ñeå chuoät
2 Khay xoay coù theå ñöôïc gaén vaøo
2 Choå troáng
1 boä phuï kieän laép ñaët
Höôùng daãn laép ñaët

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Extended tray white aluminium, RAL 9006
Khay môû roäng maøu nhoâm traéng 9006

632.55.900

Extended tray anthracire grey
Khay môû roäng maøu xaùm than

632.55.500

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Extending tray for implements
Khay môû roäng

Extending tray for implements extracted
Khay môû roäng ñöôïc keùo ra

Extending tray for implements retracted
Khay môû roäng keùo luøi laïi
Area of application: For filing of office implements and
documents in DIN A4 size•
Material: Plastic•
Version: Drawer runner•
Installation: Screw fixing beneath table top

Supplied with

Cung caáp vôùi

1 Extending tray
2 Plastic guides1
Mounting template
1 Set of fixing material

1
2
1
1

Vò trí laép ñaët: cho vaên phoøng ñeå löu tröõ giaáy tôø kích côõ DIN A4
Chaát lieäu: Nhöïa
Phieân baûn: Ray hoäc keùo
Laép ñaët: Laép vít döôùi maët baøn

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Grey
Maøu xaùm

429.57.504

khay môû roäng
ñònh vò baèng nhöïa
côõ laép ñaët
boä phuï kieän laép ñaët

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä

FF

9.70

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

9

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Application
ÖÙng duïng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Elipta Swilvel arm for flat screen monitors
Tay naâng Elipta cho maøn hình phaúng

For more flexibility
Theå hieän söï linh ñoäng

Better communication
Trao ñoåi thoâng tin toát hôn

More creatvive freedom
Thoaûi maùi saùng taïo
 Vò trí laép ñaët: keïp vaøo maët beân hoaëc laép vít xuyeân
qua maët beân
 Chòu taûi: 3 - 5 kg vaø 5 - 7 kg, coù theå ñieàu chænh ñeå
phuø hôïp vôùi thieát bò
 Chaát lieäu: nhoâm
 Xöû lyù beà maët: phuû nhöïa maøu nhoâm RAL 9006
 Deã ñieàu chænh: max 228 mm theo chieàu ñöùng
 Boä phaän daãn daây ñieän: ñaáu vaøo chaân Elipta vôùi
baùs gaøi
 Noái vôùi 5 truïc xoay cho nhieàu höôùng
 Giaù ñôõ theo chuaån VESA

 Area of application: For clamp fixing or secured through hole in
worktop with desk leg, or for screw fixing to wall with mounting adapter
 Load bearing capacity: 3 - 5 kg and 5 - 7.5 kg, continuously adjustable to suit device weight
 Material: Aluminium
 Finish: Plastic coated white aluminium, RAL 9006
 Adjusting facility: max. 228 mm vertically
 Cable guide: In mouting leg (concealed), on swilvel arm with clip
system
 With 5 pivots in all directions
 Carrier plate according to VESA standard

! Basic colum with 4 USB Plugs, with concealed

! Truïc noái tay giöõ maøn hình coù baùs keïp vôùi maët

baøn coù 4 coång USB Þ 8 mm, coù theå ñieàu chænh
theâm töø 8-75 mm
" Chieàu cao truïc laø 260-570 mm
§ Khoâng caàn söû duïng baát cöù coâng cuï naøo khi lieân
keát vaøo maët baøn hoaëc chænh ñoä cao
$ Coù theå xoay tay giöõ maøn hình theo 2 höôùng deã daøng
% Ñieàu chænh löïc cuûa loø xo
& Tay naâng maøn hình 228 mm coù theå ñieàu chænh ñoä
cao theo truïc ñöùng
0
/ Coù theå xoay 90 theo 2 höôùng traùi phaûi
0
( Ñieàu chænh ñoä cao maøn hình 85 theo chieàu leân
treân vaø xuoáng
) Tay giöõ maøn hình coù theå ñieàu chænh maøn hình traùi
phaûi treân vaø döôùi 1800
* Coù phaàn giöõ daây caùp treân tay naâng maøn hình

Short swilvel arm
Tay giöõ maøn hình coå ngaén

FF
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Medium swilvel arm
Tay giöõ maøn hình coå vöøa

Long swilvel arm
Tay giöõ maøn hình coå daøi
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

swilvel

clamping, or screw on cable hole connection
until Þ 8 mm, extenable 8-75 mm
" Basic column height 260-570 mm
§ Clamping tightening system for stepless height
adjustment without tools
$ Flexible sidewards totating in both directions
% Spring stepless adjustment
& Vertical lift 228 mm for correct height adjustment
0
/ 90 swilvel in both directions
0
( 85 swilvel up and down
) Screen support plate with standard connection
75/100 1800 swilvel horizontaly and vertically
* Cable guide on swilvel arm and basic column for
perfect cable guidance

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Basic column with short swilvel arm without height adjustment
Truï ñöùng vôùi tay giöõ maøn hình ngaén, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao
For clamping and push through connection
Laép ñaët baèng caùch keïp vaøo maët baøn

Capacity kg
Chòu taûi
Height column 260 mm
Truï cao 260 mm
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá

818.14.900
818.14.902

Height column 570 mm
Truï cao 570 mm
3-5
5 - 7,5

818.14.910
818.14.912

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Basic column with medium swilvel arm without height adjustment
Truï ñöùng vôùi tay giöõ maøn hình côõ vöøa, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao
For clamping and push through connection
Laép ñaët baèng caùch keïp vaøo maët baøn
Capacity kg
Chòu taûi
Height column 260 mm
Truï cao 260 mm
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá

818.15.920
818.15.922

Height column 570 mm
Truï cao 570 mm
3-5
5 - 7,5

818.15.930
818.15.932

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

9

Basic column with long swilvel arm without height adjustment
Truï ñöùng vôùi tay giöõ maøn hình daøi, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao
For clamping and push through connection
Laép ñaët baèng caùch keïp vaøo maët baøn
Capacity kg
Chòu taûi
Height column 260 mm
Truï cao 260 mm
3-5
5 - 7,5
Height column 570 mm
Truï cao 570 mm
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá

818.15.940
818.15.942

818.15.950
818.15.952

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Basic column with medium swilvel arm with height adjustment
Truï ñöùng vôùi tay giöõ maøn hình ngaén, coù theå ñieàu chænh chieàu cao
For clamping and push through connection
Laép ñaët baèng caùch keïp vaøo maët baøn
Capacity kg
Chòu taûi
Height column 260 mm
Truï cao 260 mm
3-5
5 - 7,5
Height column 570 mm
Truï cao 570 mm
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá

818.14.920
818.14.922

818.14.930
818.14.932

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Basic column with long swilvel arm with height adjustment
Truï ñöùng vôùi tay giöõ maøn hình daøi, coù theå ñieàu chænh chieàu cao
For clamping and push through connection
Laép ñaët baèng caùch keïp vaøo maët baøn

9
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818.14.940
818.14.942

818.14.950
818.14.952

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Height column 570 mm
Truï cao 570 mm
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Capacity kg
Chòu taûi
Height column 260 mm
Truï cao 260 mm
3-5
5 - 7,5

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Clamp with short swilvel arm without height adjustment
Keïp vôùi tay giöõ maøn hình ngaén, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.14.908
818.14.909

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Clamp with medium swilvel arm without height adjustment
Keïp vôùi tay giöõ maøn hình côõ vöøa, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.15.928
818.15.929

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Clamp with long swilvel arm without height adjustment
Keïp vôùi tay giöõ maøn hình daøi, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao

9
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.15.948
818.15.949

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
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Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Clamp with medium swilvel arm with height adjustment
Keïp vôùi tay giöõ maøn hình ngaén, coù theå ñieàu chænh chieàu cao
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.14.928
818.14.929

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Clamp with long swilvel arm with height adjustment
Keïp vôùi tay giöõ maøn hình daøi, coù theå ñieàu chænh chieàu cao
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.14.948
818.14.949

9
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Office Furniture and Equipment
Phụ kiện và Thiết bị văn phòng
Office Organization / T ch c văn phòng
Wall connection with short swilvel arm without height adjustment
Laép ñaët vaøo töôøng vôùi tay giöõ maøn hình ngaén, khoâng theå ñieàu chænh chieàu cao
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.11.876
818.11.877

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Wall connection with medium swilvel arm with height adjustment
Laép ñaët vaøo töôøng vôùi tay giöõ maøn hình côõ vöøa, coù theå ñieàu chænh chieàu cao
Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.11.841
818.11.851

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Wall connection with long swilvel arm with height adjustment
Laép ñaët vaøo töôøng vôùi tay giöõ maøn hình daøi, coù theå ñieàu chænh chieàu cao

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Capacity kg
Chòu taûi
3-5
5 - 7,5

Cat. No
Maõ soá
818.11.801
818.11.831

Packing: 1 pc
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

9

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

9.77

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Contents / N i dung

10

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Ph kin cho bàn

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Contents / N i dung
“Häfele, design adds value”.
“Häfele, mu mã làm tăng giá tr sn phm”.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Contents / N i dung
Furniture Feets
Chaân ñoà trang trí noäi thaát
Aluminium
Nhoâm ........................................................................ 10.6
Stainless steel
Inox ......................................................................... 10.12
Steel
Theùp ....................................................................... 10.13

Furniture Glides
Chaân ñeá cho ñoà trang trí noäi thaát
Plastic
Nhöïa ......................................................................... 10.14
Steel
Theùp ......................................................................... 10.20
Felt
Næ ............................................................................ 10.21
Self adhesive
Chaát dính ................................................................ 10.22

Plinth adjusting fittings
Chaân ñeá coù ñieàu chænh ñoä cao ................................. 10.27

10
Adjustable plinth foot
Chaân tuû coù ñieàu chænh ñoä cao .................................. 10.28
Plinth sealing profile
Thanh neïp chaân tuû ................................................... 10.29
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Adjusting screw
Chaân ñeá coù ñieàu chænh ............................................. 10.23

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Plinth Adjusting Fittings
Chaân coù ñieàu chænh

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Contents / N i dung
Furniture Castors
Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát
Furniture castors
Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát ................................10.30

Table Fittings
Phuï kieän cho baøn
Corner brace
Baùs noái goùc baøn ..........................................................10.43
Folding table fittings
Phuï kieän baøn xeáp ........................................................10.49
TKB Drop leaf table fittings
Phuï kieän cho baøn môû roäng TKB .................................10.50
Extending table runners
Ray nôùi roäng maët baøn .................................................10.56
Table connector
Keát noái cho baøn ...........................................................10.65

Table Legs
Chaân baøn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table legs
Chaân baøn .................................................................... 10.67
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Contents / N i dung
Hašfele Functionality: Getting the best from your modern home
Hašfele Functionality: Mang nhöõng gì toát nhaát ñeán cho nhaø baïn
Hašfele offers a furniture base fittings range which is comprehensive with many different designs for almost every solution.
The modern contemporary designs, ideal for today’s functionality furniture. Modern furnishings and furniture fulfill a purpose and are
supposed to bring optimum benefit. Therefore ideas and concepts must be developed. Hašfele fitting technology has become an
innovation factor in furniture production and is extremely important for the valuation of furniture.
Hafele giôùi thieäu haøng loaït kieåu daùng chaân baøn ñaõ ñaùp öùng haàu heát moïi nhu caàu cuûa baïn. Nhöõng thieát keá mang tính hieän ñaïi laø yù töôûng
cho ñoà goã ngaøy nay, ñaùp öùng ñuùng muïc ñích vaø ñöôïc cho laø mang ñeán lôïi ích thieát thöïc nhaát. Vaø roài nhöõng yù töôûng vaø nhöõng khaùi nieäm
ñoù ñöôïc phaùt trieån. Nhöõng phuï kieän vaø coâng ngheä cuûa Hafele ñaõ trôû thaønh nhöõng nhaân toá caùch taân trong lónh vöïc saûn xuaát ñoà goã vaø
ñieàu naøy hoaøn toaøn quan troïng ñeå naâng cao giaù trò ñoà goã ngaøy nay.

Wood and aluminium furniture foot without
height adjustment
Chaân ñoà noäi thaát baèng goã vaø nhoâm, khoâng
coù ñieàu chænh ñoä cao

Aluminium furniture foot without height
adjustment
Chaân ñoà noäi thaát baèng nhoâm, khoâng coù ñieàu
chænh ñoä cao

10
Stainless steel furniture foot with plate
Chaân ñoà noäi thaát baèng Inox, coù maët ñeá

Zinc alloy furniture foot with plate
Chaân ñoà noäi thaát baèng Inox, coù maët ñeá

Plastic furniture glide
Chaân ñeá baèng nhöïa

Plastic furniture glide, two-piece with
height adjustment

Adjustable plinth foot, plastic
Chaân ñeá coù ñieàu chænh chieàu cao baèng nhöïa

Chaân ñeá baèng nhöïa, hai maûnh coù theå
ñieàu chænh chieàu cao
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Contents / N i dung

Automatic table leaf extension fitting

Table lift base

Table base with straight or curved foot

Phuï kieän cho maët baøn môû roäng töï ñoäng

Ñeá chaân baøn naâng

Ñeá chaân baøn coù chaân thaúng hoaëc cong

Table Legs, square with plate
Chaân baøn hình vuoâng coù maët ñeá

Table Legs, made of wood
Chaân baøn baèng goã

10
Corner brace
Baùs goùc baøn

Furniture castor

Furniture castor, rubber wheel

Furniture castor with steel wheel suspension

Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát

Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát, baùnh xe
baèng theùp

Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát, baùnh xe
baèng theùp

Furniture castor, heavy duty castor with
soft running surface
Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát, loaïi taûi
troïng cao vôùi beà maët baùnh xe tröôït loaïi meàm

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Aluminium furniture foot without height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát khoâng coù ñieàu chænh ñoä cao
° Material:
° Finish:

Steel pin

Pin alvanized

° Version:

With black plastic glide

° Installation:

With M8 threaded pin

Chaát lieäu truïc theùp
Xöû lyù beà maët: truïc theùp maï keõm
° Phieân baûn: coù chaân ñeá maøu ñen baèng nhöïa
°

°

°

Laép ñaët: truïc coù raêng M8

Height H

Aluminium
polished
Nhoâm boùng

Aluminium
matt
Nhoâm môø

80 mm
100 mm
120 mm
Diameter Þ 40 mm
Ñöôøng kính Þ 40 mm

634.65.205
634.65.207
634.65.210

634.65.405
634.65.407
634.65.410

100 mm
140 mm
180 mm

634.65.247
634.65.253
634.65.257

634.65.447
634.65.453
634.65.457

Chieàu cao
Diameter Þ 30 mm
Ñöôøng kính Þ 30 mm

30 mm, polished

40 mm, matt

30 mm, boùng

40 mm, môø

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Chieàu cao

Ñöôøng kính D

Aluminium
polished
Nhoâm boùng

100 mm
140 mm

37 mm
45 mm

634.23.211
634.23.224

Aluminium
matt
Nhoâm môø
634.23.411
634.23.424

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.
polished
boùng

matt
môø

10

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Aluminium polished
Nhoâm boùng

634.60.221

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

polished
boùng
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Diameter D

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Height H

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Aluminium furniture foot with height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát coù ñieàu chænh ñoä cao
° Material:
° Finish:

Steel pin

Pin galvanized

° Version:

°
°

With M8 threaded pin

adjustment + 20 mm (adjusting base plate)

Chaát lieäu: truïc theùp
Xöû lyù beà maët: truïc theùp maï keõm

Rotating the base plate will increase the height of
adjustable feet up to 20 mm to compensate for
uneven floor surfaces, for example.

Phieân baûn: coù chaân ñeá maøu traéng baèng nhöïa
Laép ñaët: truïc coù raêng M8
° Ñieàu chænh ñoä cao + 20 mm (ñieàu chænh baèng caùch xoay ñeá)
°

Xoay chaân ñeá seõ laøm taêng ñoä cao theâm 20 mm. Ví
duï nhö ñeå caân baèng khi ñeå treân nhöõng beà maët
khoâng baèng phaúng

°

Height H
Chieàu cao H
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
polished
boùng

Function
Chöùc naêng

With white plastic glide

° Installation:
° Height

Installation
Laép ñaët

matt
môø

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.62.344
634.62.347
634.62.348
634.62.350
634.62.352

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.62.544
634.62.547
634.62.548
634.62.550
634.62.552

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Height H
Chieàu cao H
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.62.384
634.62.387
634.62.388
634.62.390
634.62.392

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.62.584
634.62.587
634.62.588
634.62.590
634.62.592

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Height H
Chieàu cao H
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.62.324
634.62.327
634.62.328
634.62.330
634.62.332

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.62.524
634.62.527
634.62.528
634.62.530
634.62.532

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Height H
Chieàu cao H
140 mm

Aluminium polished Aluminium matt
Nhoâm boùng
Nhoâm môø
634.62.308
634.62.508

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Aluminium base plate
Chaân ñeá baèng nhoâm
° Material:
° Finish:

Steel screw

Screw galvanized

° Version:

With white plastic glide

° Installation:

With M8 screw

°

Chaát lieäu: oác theùp

°

Xöû lyù beà maët: oác theùp maï keõm

°

Phieân baûn: coù chaân ñeá maøu traéng baèng nhöïa

°

Laép ñaët: oác coù raêng M8

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.50.265

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.50.465

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Aluminium polished
Nhoâm boùng

Aluminium matt
Nhoâm môø

634.50.266

634.50.466

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.50.267

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.50.467

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.50.260

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.50.460

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.50.469

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Extension for aluminium base plate
Baùs môû roäng cho chaân ñeá baèng nhoâm

10

Information

Thoâng tin

If using extension look
after screw length.

Neáu söû duïng phuï kieän naøy, phaûi
chuù yù ñeán chieàu daøi cuûa oác

Height H
Chieàu cao
6 mm
9 mm
14 mm

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.50.281
634.50.282
634.50.283

Aluminium matt
Nhoâm môø
634.50.481
–
634.50.483

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

M8 flat head screw for aluminium base plate
Length
OÁc M8 ñaàu baèng cho chaân ñeá baèng nhoâm

FF
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°

Material: Steel

°

Chaát lieäu: theùp

°

Finish: Galvanized

°

Xöû lyù beà maët: maï keõm

°

Drive: SW 4 hexagon socket

°

Ñaàu baét vít: luïc giaùc SW4

Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

45 mm
60 mm

634.50.934
634.50.936

Packing: 1 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.50.269

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Aluminium furniture foot with plate
Chaân ñoà trang trí noäi thaát coù maët ñeá
° Version:

With felt glide

° Installation:

Screw fixing

°

Phieân baûn: coù ñeá næ

°

Laép ñaët: baét vít

Height H
Chieàu cao H

Width B
Chieàu roäng B

Aluminium polished
Nhoâm boùng

104 mm
118 mm
154 mm
168 mm

65 mm

634.19.001
634.19.002
634.19.003
634.19.004

75 mm

Packing: 1 or 12 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 12 caùi.

Height H
Chieàu cao H
104 mm
118 mm
154 mm
168 mm

Width B
Chieàu roäng B
65 mm
75 mm

Aluminium polished
Nhoâm boùng
634.19.011
634.19.012
634.19.013
634.19.014

Packing: 1 or 12 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 12 caùi.

Aluminium furniture foot with height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát coù ñieàu chænh ñoä cao
• Version: With white plastic glide
• Installation: Screw fixing

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Height adjustment: +8 mm (adjusting base plate)
°

Phieân baûn: coù chaân ñeá maøu traéng baèng nhöïa

°

Laép ñaët: truïc coù raêng M8
Ñieàu chænh ñoä cao + 8 mm (chænh treân ñeá)

°

Material/Finish
Chaát lieäu/Xöû lyù beà maët
Aluminium matt
Nhoâm môø

634.44.412

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Material/Finish
Chaát lieäu/Xöû lyù beà maët
Aluminium polished
Nhoâm boùng

634.44.201

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Aluminium furniture foot without height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát baèng nhoâm, khoâng coù ñieàu chænh chieàu cao
°
°

Version: With black felt glide
Phieân baûn: coù ñeá næ maøu ñen

Height H
Chieàu cao H
Aluminium coloured lacquered
Sôn maøu nhoâm
Aluminium coloured lacquered
Sôn maøu nhoâm

Ground matt
Ñaát môø

100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Ground matt
Ñaát môø

634.44.921
634.44.922
634.44.923
634.44.924
634.44.925

100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm

634.44.421
634.44.422
634.44.423
634.44.424
634.44.425

Packing: 1, 8 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 8, hoaëc 20 caùi.

Aluminium furniture foot with height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát baèng nhoâm, coù ñieàu chænh chieàu cao
°
°

Material: Aluminium, steel plate
Finish: Brushed and laquered,
plate laquered, white aluminium, RAL 9006

°

Version: With white plastic glide

°

Height adjustment: +15 mm

°

Chaát lieäu: Nhoâm, ñeá theùp

Xöû lyù beà maët: sôn phuû maøu nhoâm traéng RAL 9006
Phieân baûn: coù chaân ñeá baèng nhöïa traéng
° Ñieàu chænh ñoä cao + 15 mm
°

634.76.501
634.76.502
634.76.503

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

10

Aluminium furniture foot without height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát baèng nhoâm, khoâng coù ñieàu chænh chieàu cao
°
°

Material: Aluminium, steel plate
Finish: Brushed shiny and laquered,
plate laquered, white aluminium, RAL 9006

°

Version: With white plastic glide

°
°

Chaát lieäu: Nhoâm, ñeá theùp
Xöû lyù beà maët: sôn phuû nhoâm maøu saùng, traéng RAL 9006

°

Phieân baûn: coù chaân ñeá baèng nhöïa traéng

Height
Chieàu cao H
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm

634.76.511
634.76.512
634.76.513
634.76.514

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Height
Chieàu cao H
80 mm
100 mm
150 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Aluminium furniture foot with and without height adjustment
Chaân ñoà trang trí noäi thaát baèng nhoâm coù vaø khoâng coù ñieàu chænh ñoä cao

Bright lacquered
Maøu saùng

Stainless steel
coloured ,lacquered
Maøu Inox

°

Version: With black plastic glide

°

Version: With black plastic glide

°

Height adjustment: +15 mm

°

Height adjustment: +15 mm

°

Phieân baûn: coù ñeá baèng nhöïa ñen
Ñieàu chænh ñoä cao: +15 mm

°

Phieân baûn: coù ñeá baèng nhöïa ñen
Ñieàu chænh ñoä cao: +15 mm

°

°

Finish
Xöû lyù beà maët
Height H 50 mm
Chieàu cao H 50 mm

–

Finish
Xöû lyù beà maët
Height H 50 mm
Chieàu cao H 50 mm

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.450

634.74.460

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.490

634.75.410

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.550

634.74.560

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.590

634.75.510

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.440

634.74.470

Bright lacquered
Maøu saùng

634.75.400

634.74.480

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.540

634.74.570

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.75.500

634.74.580

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.451

634.74.461

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.491

634.75.411

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.551

634.74.561

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.591

634.75.511

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.441

634.74.471

Bright lacquered
Maøu saùng

634.75.401

634.74.481

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.541

634.74.571

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.75.501

634.74.581

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.452

634.74.462

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.492

634.75.412

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.552

634.74.562

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.592

634.75.512

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.442

634.74.472

Bright lacquered
Maøu saùng

634.75.402

634.74.482

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.542

634.74.572

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.75.502

634.74.582

–

Height H 150 mm
Chieàu cao H 150 mm

Height H 150 mm
Chieàu cao H 150 mm

–

–

Height H 100 mm
Chieàu cao H 100 mm

Height H 100 mm
Chieàu cao H 100 mm

–

–

Height H 80 mm
Chieàu cao H 80 mm

Height H 80 mm
Chieàu cao H 80 mm

–

Stainless steel
coloured ,lacquered
Maøu Inox

Bright lacquered
Maøu saùng

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.453

634.74.463

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.493

634.75.413

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.553

634.74.563

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.593

634.75.513

Bright lacquered
Maøu saùng

634.74.443

634.74.473

Bright lacquered
Maøu saùng

634.75.403

634.74.483

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.74.543

634.74.573

Stainless steel coloured
Maøu Inox

634.75.503

634.74.583

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

–

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Stainless steel furniture foot with plate
Chaân ñoà trang trí noäi thaát coù maët ñeá
Without height adjustment
Khoâng coù ñieàu chænh ñoä cao
°

Finish: Brushed matt

°

Version: With black plastic glide

°

Xöû lyù beà maët: Sôn môø
Phieân baûn: coù ñeá baèng nhöïa ñen

°

Height
Chieàu cao
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm

634.74.000
634.74.001
634.74.002
634.74.003
634.74.004

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

With height adjustment and sleeve
Coù ñieàu chænh ñoä cao vaø oáng boïc ngoaøi
°

Area of application: Sleeve covered adjustment area therefore can
be achieved a uniform appearance by uneveness of floor surface

°

Version: With black plastic glide

°

Taùc duïng: OÁng boïc ngoaøi seõ che phaàn ñeá ñieàu chænh ñoä cao

°

Ñieàu chænh ñoä cao: +15 mm
Phieân baûn: coù ñeá nhöïa baèng ñen

°

°
°

Finish: Brushed matt
Xöû lyù beà maët: sôn môø

Height
Chieàu cao
80 mm
100 mm
150 mm

634.74.031
634.74.032
634.74.033

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

10
°

Finish: Bright

°

Xöû lyù beà maët: maøu saùng

Height
Chieàu cao
80 mm
100 mm
150 mm

634.74.021
634.74.022
634.74.023

634.74.011
634.74.012
634.74.013

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Height adjustment: +15 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Feets / Chân đw trang trí n i tht
Steel furniture foot with plate
Chaân ñoà trang trí noäi thaát coù ñeá
Without height adjustment
Khoâng coù ñieàu chænh ñoä cao
°
°

Version: With transparent plastic glide
Phieân baûn: coù ñeá baèng nhöïa trong suoát

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï Croâm boùng

634.22.201

Packing: 1 or 150 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 150 caùi.

°

Version: With black plastic glide

°

Phieân baûn: coù ñeá baèng nhöïa ñen

Height
Chieàu cao
150 mm

Finish
Xöû lyù beà maët
Chrome plated
Maï croâm
White aluminium
Maøu nhoâm traéng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chrome plated
Maï croâm

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng, maøu RAL 9006

634.42.202
634.42.902

Packing: 1 or 24 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

°

Version: With black plastic glide

°

Phieân baûn: coù ñeá baèng nhöïa ñen

10

Height
Chieàu cao

Information
Extension and combination with adjusting screws via
M10 internal thread inside of glider.
Information
Môû roäng vaø keáp hôïp vôùi oác taêng ñöa baèng oác ren M10
beân trong chaân ñeá

150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
500 cm
600 cm
700 cm
750 cm
800 cm

Black matt
Ñen môø

Chrome plated
Maï Croâm

635.45.315
635.45.320
635.45.325
635.45.330
635.45.335
635.45.340
635.45.350
635.45.360
635.45.370
635.45.375
635.45.380

635.45.215
635.45.220
635.45.225
635.45.230
635.45.235
635.45.240
635.45.250
635.45.260
635.45.270
635.45.275
–

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Plastic furniture glide for round tubes
Chaân ñeá baèng nhöïa cho chaân loaïi troøn
°

Area of application: Particularly suitable on deep or high
carpeted floor

°

Finish: Black

°

Taùc duïng: thích hôïp cho neàn nhaø coù traûi thaûm daøy
Xöû lyù beà maët: ñen

°

Mounting height
Chieàu cao
7 mm

Cat. No.
Maõ soá
661.04.336

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

°

Finish: Black

°

Version: M4 internal thread made of steel

°

Xöû lyù beà maët: ñen
Phieân baûn: oác ren M4 baèng theùp

°

For tube external Þ
Ñöôøng kính chaân baøn

Wall thickness
Ñoä daøy

Cat. No.
Maõ soá

28 mm
30 mm
32 mm
35 mm

1.5 – 2 mm

652.02.304
652.02.306
652.02.308
652.02.310

1.5 mm

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Area of application: Tubes with 1.5 – 2 mm wall thickness

°

Finish: Black

°

Laép ñaët: cho chaân coù ñoä daøy 1,5 – 2mm
Xöû lyù beà maët: ñen

°

Dimensions
Kích thöôùc

Cat. No.
Maõ soá

20 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 30 mm

652.12.615
652.12.624
652.12.633

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

10

°

Version: With height adjustment 23 mm

°

Phieân baûn: ñieàu chænh chieàu cao 23 mm

Dimensions
Kích thöôùc

Cat. No.
Maõ soá

25 x 25 mm
30 x 30 mm

652.18.626
652.18.635

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

°

Version: With M10 internal thread

°

Phieân baûn: ren cho buloon M10

Dimensions
Kích thöôùc
25 x 25 mm
30 x 30 mm

Cat. No.
Maõ soá
652.11.627
652.11.636

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Plastic furniture glide for square tubes
Chaân ñeá baèng nhöïa cho chaân loaïi vuoâng

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Plastic furniture glide insert
Chaân ñeá baèng nhöïa loaïi aâm
For plain and strong floors
Duøng cho neàn baèng phaúng vaø chaéc

Round
Troøn

°

Area of application: E. g. for stone floors, floors made of PVC

°

Material: Plastic with felt in mould casting conjunct

°

Colour: Felt grey

°

Mounting height: 4 mm

°

Version: Abrasion-resistant felt

°

Vò trí laép ñaët: cho saøn nhaø baèng ñaù hoaëc PVC

°

Chaát lieäu: baèng nhöïa coù ñeá næ
Maøu: næ xaùm

°
°
°

Chieàu cao: 4mm
Phieân baûn: næ choáng traày xöôùc

For acceptance
Hình daùng

Black
Ñen

Silver
coloured
Maøu baïc

Natural
coloured
Maøu töï nhieân

Ø 17 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 50 mm
Oval
Baàu duïc

650.22.331
–
–
–
–

650.22.931
–
–
–
–

–
650.22.332
650.22.333
650.22.334
650.22.335

35 x 20 mm

–

–

650.22.336

Oval
Baàu duïc

Round
Troøn

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For plain and sensitive floors
Chaân ñeá baèng nhöïa loaïi aâm

Round
Troøn

°

Area of application: E. g. for parquet, laminate, marble

°

Material: Plastic with wool felt in mould casting conjunct

°

Colour: Felt grey

°

Mounting height: 4 mm

°

Version: Softly wool felt

Vò trí laép ñaët: cho saøn nhaø baèng ñaù hoaëc PVC
Chaát lieäu: baèng nhöïa coù ñeá næ
° Maøu: næ xaùm
° Chieàu cao: 4mm
°
°

°

Oval
Baàu duïc

10

Phieân baûn: næ choáng traày xöôùc

For acceptance
Hình daùng

Black
Ñen

Silver
coloured
Maøu baïc

Natural
coloured
Maøu töï nhieân

Round
Troøn
Ø 17 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 50 mm

650.22.360
–
–
–
–

650.22.960
–
–
–
–

–
650.22.061
650.22.062
650.22.063
650.22.064

Oval
Baàu duïc
35 x 20 mm

–

–

650.22.065

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Plastic furniture glide insert
Chaân ñeá baèng nhöïa loaïi aâm
For softly floors
Duøng cho saøn meàm

°

Area of application: E. g. for carpeted floors, floors made
of cork, sisal or needle felt

°

Material: Plastic

°

Colour: Natural

°

Mounting height: 3 mm

°

Version: Very slipable

°

Vò trí laép ñaët: duøng cho saøn traûi thaûm, saøn laøm baèng goã baàn,
goã caây xizam hoaëc goã thoâng

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: töï nhieân
° Chieàu cao: 3mm
° Phieân baûn: deã tröôït
°

Round
Troøn

°

For acceptance
Hình daùng

Natural
coloured
Maøu töï nhieân

Round
Troøn
Oval
Baàu duïc

Ø 17 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 50 mm
Oval
Baàu duïc

650.22.721
650.22.722
650.22.723
650.22.724
650.22.725

35 x 20 mm

650.22.726

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

For anti-slip inserts for plain floors
Choáng tröôït cho saøn nhaø baèng
Area of application: Impeded the slipping, e. g. on wooden floors
or marble
° Material: Plastic
Colour: Natural

°

Mounting height: 3 mm

°

Version: Slip-resistant plastic

°

Taùc duïng: choáng tröôït cho saøn goã hoaëc ñaù hoa cöông
Chaát lieäu: nhöïa

°

Maøu: töï nhieân
Chieàu cao: 3mm
° Phieân baûn: choáng tröôït baèng nhöïa
°
°

For acceptance
Hình daùng

Natural
coloured
Maøu töï nhieân

Oval
Baàu duïc

Round
Troøn
Ø 17 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 50 mm

650.22.070
650.22.071
650.22.072
650.22.073
650.22.074

Oval
Baàu duïc
35 x 20 mm

650.22.075

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Round
Troøn

°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Plastic basis element for furniture glide inserts
Baùt noái cho chaân ñeá baèng nhöïa loaïi aâm
Round
Troøn
°

Area of application: For round inserts

Application

°

Material: Plastic

Laép ñaët

Laép ñaët: cho chaân ñeá hình troøn
° Chaát lieäu: nhöïa
°

Black
Ñen

Silver coloured
Maøu baïc

White
Traéng

Mounting height H
Chieàu cao H

Acceptance
Hình daùng

Mounting height H
Chieàu cao H

Black
Ñen

White
Traéng

Ø 17 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm

4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
12 mm
5 mm

650.22.311
650.22.312
650.22.313
650.22.314
650.22.315
650.22.316

–
650.22.712
650.22.713
650.22.714
–
–

Silver
coloured
Maøu baïc

Ø 30 mm
Ø 50 mm

–
650.22.912
650.22.913
650.22.914
–
650.22.916

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Oval
Baàu duïc
°

Area of application: For plain surfaces or round tubes

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

(steel tube chairs and armchairs)

Flat

For tubes

Daïng phaúng

Daïng oáng

°

Material: Plastic

°

Colour: Black

°

Taùc duïng: cho beà maët phaúng hoaëc troøn( chaân theùp cho gheá vaø
gheá coù tay gaùc)

°

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen

°

Version
Phieân baûn
Flat
Phaúng
Mounting
height H
Chieàu cao H
For round inserts
Cho chaân hình troøn

Mounting
height H
Chieàu cao H

For tube Þ 20 mm
Cho chaân Þ 20 mm
For tube Þ 25 mm
Cho chaân Þ 25 mm
For tube Þ 40 mm
Cho chaân Þ 40 mm
For tube Þ 50 mm
Cho chaân Þ 50 mm

Dimensions (LxWxH) Area of application Acceptance
Kích thöôùc
Laép ñaët
Hình daïng
35 x 20 x 6 mm
1 x Oval insert
Oval
Oval
50 x 25 x 6 mm
2 x Round insert
Ø 25 mm

Cat. No.
Maõ soá
650.22.340
650.22.341

60 x 30 x 6 mm

2 x Round insert

Ø 30 mm

650.22.342

35 x 20 x 8 mm

1 x Oval insert

650.22.343

35 x 20 x 8 mm

1 x Oval insert

50 x 25 x 8 mm

2 x Round insert

Oval
Oval
Oval
Oval
Ø 25 mm

60 x 30 x 8 mm

2 x Round insert

Ø 30 mm

650.22.346

650.22.344
650.22.345

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

For oval inserts
Cho chaân hình baàu duïc

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Plastic furniture glide
Chaân ñeá baèng nhöïa
Height 5 mm
Chieàu cao 5 mm
°

Colour: White

°

Installation: Knocking in

°

Maøu: traéng
Laép ñaët: ñoùng ñinh vaøo

°

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm

650.02.100
650.02.137
650.02.164
650.02.191
650.02.226
650.02.250

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Height 5 mm
Chieàu cao 5 mm
Dimensions (L x W)
Kích thöôùc (DxR)

Cat. No.
Maõ soá

44 x 16 mm
44 x 19 mm

650.05.716
650.05.719

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Height 10 mm
Chieàu cao 10 mm
• Colour: White, black rubber layer
• Installation: Knocking in
Maøu: traéng vaø cao su ñen
Laép ñaët: ñoùng ñinh vaøo

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

650.04.159
650.04.202
650.04.257
650.04.300

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

10
Height 4, 5, 7 mm
Chieàu cao 4, 5, 7 mm

• Colour: grey
• Version: Very slipable by teflon coating
°
°
Mounting
height
Chieàu cao H

Maøu: xaùm
Phieân baûn: deã tröôït

Mounting height
Chieàu cao

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

4 mm

20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

650.13.501
650.13.502
650.13.503
650.13.504

5 mm
7 mm

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Plastic furniture glide
Chaân ñeá baèng nhöïa
Height 10 mm
Chieàu cao 10 mm

°

Application: For smooth floors (for stopping)

°

Colour: White or black

°

Diameter: 24 or 28 mm

°

Height: 10 mm

°

Installation: Screw fixing with pre-mounted chipboard screw

Taùc duïng: cho neàn nhaø laùng
Maøu: traéng hoaëc ñen
° Ñöôøng kính: 24 hoaëc 28mm
° Chieàu cao: 10mm
° Laép ñaët: baét vít vôùi vít gaén keøm
°
°

Diameter
Ñöôøng kính

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

24 mm

White
Traéng

650.19.724

Black
Ñen

650.19.324

White
Traéng
Black
Ñen

650.19.728

28 mm

650.19.328

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Living design
Thieát keá phoøng khaùch

10

Hafele, we made it easy for you!
New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

10.19

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Steel furniture glide
Chaân ñeá baèng theùp
Height 3.5 order 4.5 mm
Chieàu cao 3,5 hoaëc 4,5 mm

Mounting
height
Chieàu cao H

°

Finish: Nickel plated

°

Xöû lyù beà maët: maï nickel

Mounting height
Chieàu cao

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

3.5 mm

13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm

650.01.130
650.01.158
650.01.185
650.01.201
650.01.256
650.01.309

4.5 mm

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Height 5 mm
Chieàu cao 5 mm
• Finish: Nickel plated
°

Xöû lyù beà maët: maï nickel

Diameter
Ñöôøng kính
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm

Cat. No.
Maõ soá
650.03.134
650.03.152
650.03.189
650.03.205

Chieàu cao 8 - 9 mm

10
Mounting
height
Chieàu cao H

°

Finish: Nickel plated

°

Version: With rubber black interlayer

°

Xöû lyù beà maët: maï nickel
Phieân baûn: coù voøng ñeäm cho cao su ñen

°

Mounting height
Chieàu cao

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

8.0 mm

18 mm
20 mm
23 mm
25 mm
30 mm

650.11.181
650.11.207
650.11.225
650.11.252
650.11.305

8.5 mm
9.0 mm

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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Height 8 – 9 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Felt
Næ
Height 9 mm
Chieàu cao 9 mm
°

Area of application: For plain and sensitive floors,
e.g. parquet floors

°

Material: Fine felt glide in mould casting conjunct with plastic
base element

°

Colour: Base element brown, glide brown-grey

°
°

Söû duïng: cho neàn nhaø phaúng laùt goã moûng
Chaát lieäu: ñeá baèng næ coù lôùt nhöïa

°

Maøu: ñeá nhöïa maøu naâu, ñeá næ naâu xaùm

Diameter
Ñöôøng kính
21 mm
24 mm
27 mm
32 mm

Cat. No.
Maõ soá
650.21.121
650.21.124
650.21.127
650.21.132

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Height 10 mm
Chieàu cao 10 mm
°

Area of application: For plain floors,
e. g. for stone floors, floors made of PVC

°

Material: Felt glide cotted with plastic base element

°

Colour: Base element natural coloured, glide grey

°

Söû duïng: cho neàn nhaø phaúng baèng ñaù hoaëc PVC

°

Chaát lieäu: ñeá baèng næ coù loùt nhöïa
Maøu: ñeá nhöïa maøu töï nhieân, ñeá næ xaùm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Diameter
Ñöôøng kính
20 mm
24 mm
28 mm

Cat. No.
Maõ soá
650.20.206
650.20.242
650.20.304

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Height 9 mm, with screw

10

Chieàu cao 9 mm, coù vít
°

Area of application: For plain floors, e. g.
e. g. for stone floors, floors made of PVC

°

Material: Felt glide cotted with plastic base element

°

Colour: Base element natural coloured, glide grey

°
°

Taùc duïng: cho neàn nhaø phaúng baèng ñaù hoaëc PVC
Chaát lieäu: ñeá baèng næ coù loùt nhöïa

°

Maøu: ñeá nhöïa maøu töï nhieân, ñeá næ xaùm

Diameter
Ñöôøng kính
20 mm
24 mm
28 mm
40 mm

Cat. No.
Maõ soá
650.20.720
650.20.724
650.20.728
650.20.740

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Glides / Chân đZ cho đw trang trí n i tht
Self adhesive
Chaân ñeá baèng chaát dính
°
°

Material: Felt

°

Installation: Self-adhesive

°

Chaát lieäu: næ
Laép ñaët: daùn

Round
Troøn
Diameter
Ñöôøng kính

White
Traéng

Brown
Naâu

18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm

650.06.702
650.06.703
650.06.704
650.06.705
650.06.706
650.06.707
650.06.708

650.06.102
650.06.103
650.06.104
650.06.105
650.06.106
650.06.107
650.06.108

White
Traéng
650.06.721
650.06.722
650.06.723
650.06.729

Brown
Naâu
650.06.121
650.06.122
650.06.123
650.06.129

Dimensions (L x W)
Kích thöôùc (DxR)

White
Traéng

Brown
Naâu

50 x 100 mm

650.06.749

650.06.149

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Square
Vuoâng
Dimensions (L x W)
Kích thöôùc (DxR)
20 x 20
25 x 25
30 x 30
100 x 100
Packing: 10 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 hoaëc 100 caùi.

10
Plinth glide
Chaân ñeá
Mounting
height

°

Material: Plastic

°

Colour: Natural coloured

°

Installation: Fixing with staples

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: töï nhieân
° Laép ñaët: baèng ñoà baám
°
°

W

W

For wood thickness
Ñoä daøy goã

Width W
Roäng

Mounting height Brown
Cao
Naâu

16 mm
19 mm

60 mm
80 mm

3.5 mm
5.0 mm

650.09.716
650.09.725

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.
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Packing: 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 caùi.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Rectangular
Chöõ nhaät

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Adjusting screw with M8 or M10 thread
Chaân ñeá coù ñieàu chænh chieàu cao, ren M8 hoaëc M10
Rigid, for glide inserts
Loaïi cöùng
°

Material: Plastic, steel thread

°

Finish/Colour: Black, thread galvanized

°

Version: With acceptance Þ 30 mm

Chaát lieäu: nhöïa, oác baèng theùp
Xöû lyù beà maët/maøu: ñen/ oác maï keõm
° Phieân baûn: ñöôøng kính Þ 30 mm
°
°

Thread
Ren oác

Cat. No.
Maõ soá

M8
M10

650.22.381
650.22.382

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

With ball joint, for glide inserts
Chaân ñeá bi
°

Area of application: For adaptation on uneveness of floors

°

Material: Plastic, steel thread

°

Finish/Colour: Black, thread galvanized

°

Version: With acceptance Þ 30 mm

Taùc duïng: cho neàn khoâng baèng phaúng
Chaát lieäu: nhöïa, oác baèng theùp
° Xöû lyù beà maët/maøu: ñen/ oác maï keõm
° Phieân baûn: ñöôøng kính Þ 30 mm
°

SW 13 hexagon
Luïc giaùc 13

Order information
Please order glide inserts with acceptance 30 mm for
different floors separately.
Thoâng tin ñaët haøng
Vui loøng ñaët theâm ñeá loùt 30mm tuøy theo söû duïng vôùi
nhöõng loaïi saøn nhaø khaùc nhau.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

With steel foot plate
Coù chaân ñeá baèng theùp
SW 17 hexagon
Luïc giaùc 17

°

Thread
Ren oác
M8
M10

Cat. No.
Maõ soá
650.22.391
650.22.392

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

• Material: Plastic glide
• Finish/Colour: Nickel plated, glide black
• Installation: With M10 screw, steel galvanized
°

Chaát lieäu: ñeá nhöïa

°

Xöû lyù beà maët/maøu: maï nickel, ñeá ñen
Laép ñaët: baèng oác, M10, theùp maï keõm

°

Thread length
Chieàu daøi oác
20 mm

Cat. No.
Maõ soá
651.02.909

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

With plastic foot plate
Coù chaân ñeá baèng nhöïa

• Colour: Black
• Installation: With M10 screw, steel galvanized

SW 17 hexagon
Luïc giaùc 17

°

Maøu: ñen

°

Laép ñaët: baèng oác M10, theùp maï keõm

Thread length
Chieàu daøi oác
30 mm
50 mm

Cat. No.
Maõ soá
651.01.304
651.01.500

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Adjusting screw with M8 thread
Chaân ñeá coù ñieàu chænh ñoä cao, ren M8
With knock-in T-nut
Coù nuùt T
°

Material: Plastic protective cap

°

Colour: Black protective cap

°

Drive: Slot recess at top, SW 8 square at bottom

°

For drilling: Þ10 mm

°

Chaát lieäu: coù naép nhöïa
Maøu: naép maøu ñen

°
°
°

SW 8 square
Luïc giaùc 8

Ñaàu baét vít: bake treân ñaàu, SW8 ôû döôùi
Cho loã khoan: 10mm

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

45 mm
70 mm

637.05.001
637.05.010

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

With wood mounting block
Coù boïc goã
Material: Plastic protective cap

°

Colour: White protective cap

°

Drive: SW 8 square at bottom

°

Installation: Screw fixing

°

Chaát lieäu: coù naép nhöïa
Maøu: naép maøu ñen

°
°
SW 8 square
Luïc giaùc 8

Ñaàu baét vít: SW8 ôû döôùi
Laép ñaët: baét vít

Mounting height
Chieàu cao

Screw lengt
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

55 mm
80 mm
100 mm

30 mm
70 mm

637.12.229
637.12.265
637.12.283

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

10

Adjusting screw with M10 thread
Chaân ñeá coù ñieàu chænh ñoä cao, ren M10

Luïc giaùc 5
SW 5 square

°

Material: Stainless steel base plate, plastic glide

°

Finish/Colour: Base plate ground, glide black

°

Drive: SW 5 hexagon socket at top, SW 8 square surface at
bottom

SW 8 square
Luïc giaùc 8

°

Load bearing capacity: 150 kg

°

Chaát lieäu: ñeá baèng Inox, loùt ñeá baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët/maøu: ñeá maøu ñaát, loùt ñeá ñen

°
°
°

Ñaàu baét vít: luïc giaùc SW5 ôû treân, SW8 ôû döôùi
Taûi troïng: 150kg

Thread length
Chieàu daøi oác
60 mm

Cat. No.
Maõ soá
637.00.020

Packing: 1 or 25 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 25 caùi.
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Size
Screw length
Chieàu cao vít

°

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Screw on bracket for adjusting screw with M10 thread
Baét vít vaøo baùt ñeå ñieàu chænh, oác ren M10
°

Material: Steel

°

Finish: Galvanized

°

Chaát lieäu: theùp

°

Xöû lyù beà maët: maï keõm

Version
Phien
â ban
û

Cat. No.
Maõ soá

Drilling: M10 at top, Þ 10.5 mm at bottom
Loã khoan: M10 ôû treân vaø Þ 10,5 mm ôû döôùi

637.30.980

Packing: 1 or 150 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 150 caùi.

M 10 Ceiling clamping screw
OÁc keïp treân traàn M10

SW 14 square
Luïc giaùc 14

°

Material: Steel screw, plastic plate

°

Finish: Screw galvanized

°

Colour: White plate

°

Version: With swivelling plate and centring tip

°

Chaát lieäu: oác theùp, ñeá baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: oác maï keõm

°
°
°

Maøu: ñeá maøu traéng
Phieân baûn: ñeá xoay vaø ñaàu ôû giöõa

Thread length
Chieu
à daiø

Cat. No.
Maõ soá

60 mm

637.01.717

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Adjusting screw with M10 thread
Chaân ñeá coù ñieàu chænh ñoä cao, ren M10
°

Drive: SW4 hexagon socket or slot recess

°

Version: With swivelling base plate

°

Ñaàu baét vít: luïc giaùc SW4 hoaëc ñaàu deïp
Phieân baûn: ñeá xoay

°

10

Length L
Chieàu daøi

Hexagon socket
Luïc giaùc

Slot recess
Ñaàu deïp

60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm

637.03.009
637.03.018
637.03.027
–
637.03.045
637.03.054

637.02.009
637.02.018
637.02.027
637.02.036
637.02.045
637.02.054

Packing: 100,150 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100,150 hoaëc 200 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Protective cap for adjusting screw with M10 thread
Naép ñaäy baûo veä cho chaân ñeá M10
°

Material: Plastic

°

Colour: Transparent

°

Chaát lieäu: nhöïa

°

Maøu: trong suoát

Installation
Laép ñaët
Pushing onto base plate
Nhaán vaøo ñeá

Cat. No.
Maõ soá
637.02.090

Packing: 1, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 500 caùi.

Fixing elements with M10 internal thread
Phuï kieän keát noái cho oác M10
°

Finish: Galvanized screw on bracket and plate,
bright knock-in T-nut and screw in socket

°

Xöû lyù beà maët: oác maï keõm treân baùs vaø ñeá,
coù nuùt T vaø oác caáy

Screw on bracket
OÁc gaén treân baùs

Screw on bracket
OÁc gaén treân baùs

Cat. No.
Maõ soá
637.07.004

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Screw on plate
OÁc gaén treân taám kim loaïi

Knock-in T-nut

10

Nuùt T
Cat. No.
Maõ soá
Knock-in T-nut
Nuùt T

031.00.301

Packing: 1 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 500 caùi.

Screw in socket
OÁc caáy

Screw in socket
OÁc caáy

Cat. No.
Maõ soá
030.00.502

Packing: 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 500 caùi.

FF

10.26

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Screw on plate
OÁc gaén treân taám kim loaïi

Cat. No.
Maõ soá
637.09.008

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Plinth adjusting fitting with screw on bracket
Chaân ñeá ñieàu chænh ñoä cao baét vaøo baùt
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
° Taûi troïng: 130, 150 hoaëc 200kg

°

Material: Steel

°

°

Finish: Galvanized

°

°

Load bearing capacity: 130, 150 or 200 kg

Load bearing capacity 130 kg
Taûi troïng 130 kg
°

Drive: Slot recess

°

Version: Swivelling base plate

°

Adjusting range: +25 mm

°

Threaded spindle: M 10 x 100 mm

Ñaàu baèt vít: ñaàu deïp
Phieân baét: ñeá xoay
° Bieân ñoä ñieàu chænh: +25mm
° Truïc raêng: M10 x 100mm
°
°

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing
Baét vít

637.30.941

Packing: 1, 20 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 20 hoaëc 100 caùi.

Protective cap
Naép ñaäy baûo veä
°

Material: Plastic

°

Colour: Transparent

°

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: trong suoát

°

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët
Pushing onto base plate
Nhaán vaøo ñeá

Cat. No.
Maõ soá
637.02.090

Packing: 1, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 500 caùi.

Load bearing capacity 150 kg
Taûi troïng 150kg

10
°

Drive: SW 5 hexagon socket

°

Version: With swivelling base plate

°

Adjusting range: +25 mm

°

Threaded spindle: M 10 x 70 mm

Ñaàu baèt vít: luïc giaùc SW5
Phieân baûn: ñeá xoay
° Bieân ñoä ñieàu chænh: +25mm
° Truïc raêng: M10 x 70mm
°
°

Installation
Laép daët

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Groove mounting and screw fixing
AÁn vaøo raûnh vaø baét vít

637.23.900

Packing: 1, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 500 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Adjustable plinth foot, plastic
Chaân tuû coù ñieàu chænh ñoä cao, baèng nhöïa
°

Colour: Black

°

Adjusting range: -5 to +10 mm

°

Installation: With M10 fixing screw or 3 chipboard
screws with countersunk head Þ 3.5 mm

Maøu: ñen
Bieân ñoä ñieàu chænh: -5 ñeán +10mm
° Laép ñaët: baèng vít M10 hoaëc 3 vít ñaàu baèng 3,5mm
°

Plinth height
Chieàu cao chaân

°

For plinth height
Chieàu cao chaân tuû
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

Cat. No.
Maõ soá
637.45.308
637.45.326
637.45.344
637.45.371

Packing: 1, 100 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 200 caùi.

Plinth clip
Baùs keïp
• Material: Plastic
• Colour: Black
°
°

Screw Fixing
Baét vít

Groove mounting
AÁn vaøo raõnh

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: ñen

Installation
Laép ñaët
Screw fixing
Baét vít
Groove mounting
AÁn vaøo raõnh

Cat. No.
Maõ soá
637.45.906
637.45.915

Packing: 1, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 500 caùi.

Material: Steel

°

Finish: Galvanized

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm

°

10

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

33 mm

637.45.997

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Cover cap
Naép ñaäy
°

Material: Plastic

°

Colour: White

°

Chaát lieäu: nhöïa
Maøu: traéng

°

Diameter
Ñöôøng kính

Cat. No.
Maõ soá

24 mm

637.45.791

Packing: 1, 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 100 hoaëc 1000 caùi.
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°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

M10 x 33 mm fixing screw
OÁc M10 x 33mm

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Plinth Adjusting Fittings / Chân có điu chznh
Plinth sealing profile, harpoon-type fixing
Thanh neïp chaân tuû, keát noái baèng ñaàu moác
°

Material: Plastic (combination of hard and soft)

Function

°

Installation: Press fitting into carcase side panel

This strip reliably prevents moisture from penetrating the front

Chaát lieäu: nhöïa (keát hôïp caû cöùng vaø meàm)
° Laép ñaët: nhaán vaøo raõnh treân cuûa vaùch tuû
°

Round profile
Thanh daïng troøn

edges of the plinth panels.
Chöùc naêng
Thanh neïp chaéc chaén baûo veä khoûi hôi aåm thaám vaøo maët tröôùc
cuûa maët che chaân tuû

Colour
Maøu

Cat. No
Maõ soá

Grey-brown
Xaùm – naâu

716.99.101

White
Traéng

716.99.708

Light grey
Xaùm nhaït

716.99.501

Brown
Naâu

716.99.100

Packing: 80 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 80 m.

Curved profile
Thanh daïng cong
Colour
Maøu
Grey-brown
Xaùm – naâu

Cat. No
Maõ soá
716.97.090

White
Traéng

716.97.790

Light grey
Xaùm nhaït

716.97.590

Brown
Naâu

716.97.190

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 2.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m.

Plinth sealing strip with lip
Thanh neïp chaân tuû, coù baùs gaøi
°
°

Material: Plastic (combination of hard and soft)
Chaát lieäu: nhöïa (keát hôïp caû cöùng vaø meàm)

Colour
Maøu

Function
This strip reliably prevents moisture from penetrating the front
edges of the plinth panels.
The soft PVC sealing lip adapts perfectly to the floor surface.
Chöùc naêng
Thanh neïp chaéc chaén baûo veä khoûi hôi aåm thaám vaøo maët
tröôùc cuûa maët che chaân tuû

For panel thickness
Ñoä daøy goã
16 mm

19 mm

Grey-brown
Xaùm - naâu

713.22.161

713.22.191

White
Traéng

713.22.766

713.22.791

Light grey
Xaùm nhaït

713.22.561

713.22.591

Brown
Naâu

713.22.168

713.22.195

Transparent
Trong suoát

713.22.060

713.22.097

Packing: 2.5 m
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2.5 m.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
Furniture castor
Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát
°

Material: Plastic housing and wheel

°

Chaát lieäu: voû boïc vaø baùnh xe baèng nhöïa

°

Colour: Black housing

°

Maøu: voû boïc maøu ñen

°

Load bearing capacity: 50 kg/wheel

°

Taûi troïng: 50 kg/baùnh xe

°

Installation: Press fitting

°

Laép ñaët: loaïi aán vaøo loã khoan saün

Guidable
Coù theå xoay
Drilling
Wheel Þ
distance B Baùnh xe Þ
Khoaûng caùch
khoan B

Mounting
height
Chieàu cao

Running surface
Beà maët tröôït
Hard
Cöùng

Soft
Meàm

40 mm
50 mm

8 mm
14 mm

661.04.309
661.04.350

661.04.340
661.04.360

15 mm
27 mm

Packing: 1, 20 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 20 hoaëc 100 caùi.

Fixed
Coá ñònh
Drilling
Wheel Þ
distance B Baùnh xe Þ
Khoaûng caùch
khoan B

Mounting
height
Chieàu cao

40 mm

8 mm
14 mm
14 mm

50 mm

15 mm
27 mm
27 mm

Running surface
Beà maët tröôït
Hard
Cöùng
661.04.318
661.04.319
661.04.370

Soft
Meàm
661.04.311
–
661.04.380

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Fixed with slide-guide wheel
Coá ñònh vôùi baùnh xe coù ñònh vò

40 mm

8 mm

15 mm

Running surface
Beà maët tröôït
Hard
Cöùng
661.04.327

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Fixed
Coá ñònh

10

Drilling
Wheel Þ
distance B Baùnh xe Þ
Khoaûng caùch
khoan B

Mounting
height
Chieàu cao

Running surface
Beà maët tröôït
Hard
Cöùng

Soft
Meàm

25 mm

1 mm
4 mm

661.05.301
661.05.304

661.05.311
661.05.314

15 mm

Packing: 4 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 100 caùi.

Fixed
Coá ñònh
Drilling
Wheel Þ
distance B Baùnh xe Þ
Khoaûng caùch
khoan B

Mounting
height
Chieàu cao

Running surface
Beà maët tröôït
Hard
Cöùng

Soft
Meàm

36 mm

13 mm

661.05.320

661.05.330

27 mm

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Mounting
height
Chieàu cao

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Drilling
Wheel Þ
distance B Baùnh xe Þ
Khoaûng caùch
khoan B

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
For fastening pin
Coù choát khoaù

With locking function
Coù chöùc naêng khoaù

Without locking function
Khoâng Coù chöùc naêng khoaù

°

Material: Plastic housing and wheel

°

Colour: Housing black,
hard wheel white, soft wheel grey

°

Version: With locking function below high load

°

Area of application: e. g. for stools

°

Chaát lieäu: voû boïc vaø baùnh xe baèng nhöïa

Maøu: voû boïc maøu ñen, baùnh xe cöùng maøu
traéng, baùnh xe meàm maøu xaùm
° Phieân baûn: coù chöùc naêng khoaù cho khoâng
coù chöùc naêng khoaù taûi troïng lôùn
° Taùc duïng: duøng cho gheá…

Drilling
Wheel Þ Load bearing
distance B Baùnh xe capacity
Khoaûng caùch
Taûi troïng
Khoan B

Running Version
surface Phieân baûn
Beà maët
tröôït

30 mm

Hard
Cöùng

Without locking function 661.35.300
Khoâng coù chöùc naêng khoaù

Soft
Meàm

Without locking function 661.35.301
Khoâng coù chöùc naêng khoaù

Hard
Cöùng

With locking function
Coù chöùc naêng khoaù

25 mm

50 kg

°

32 mm

27 mm

75 kg

Cat. No.
Maõ soá

661.35.310

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Fastening pins for plastic furniture castors
Choát khoaù cho baùnh xe cuûa ñoà TTNT

A

Version
Phieân baûn

D

C

B

E

10

Dimension
Kích thöôùc

Drilling dimension Mounting height
Kích thöôùc khoan Chieàu cao laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

A

Ripple pin for insertion in tubes
Choát coù khía ñeå baét vaøo oáng

Ø 8.4 mm

20 mm

Roll + 3.5 mm

661.34.990

B

Pin with sleeve for insertion in drilling
Choát coù voû boïc baét vaøo loã khoan saün

Ø 13 mm

27 mm

Roll + 3.5 mm

661.34.991

C

Pin with sleeve for insertion in tubes, furrowed
Choát voû boïc baét vaøo oáng, raõnh caét

Ø 12 mm

17 mm

Roll + 3.5 mm

661.34.992

Threaded pin
Choát coù raêng

M8

15 mm

Roll + 6.5 mm

661.34.993

M10

15 mm

Roll + 6.5 mm

661.34.994

40 x 40 mm

–

Roll + 10.5 mm

661.34.995

D

E

Fastening pin with mounting plate
Choát khoaù coù maët ñeá baét

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
Double furniture castor
Baùnh xe ñoâi cho ñoà trang trí noäi thaát

With brake
Coù khoaù

Without brake
Khoâng coù khoaù

°

Material: Zinc alloy housing, plastic wheel

°

Colour: Wheel silver coloured

°

Running surface: Soft

°

Version: Free running

°

Chaát lieäu: voû boïc baèng hôïp kim keõm, baùnh xe baèng nhöïa
Maøu: baùnh xe maøu baïc

°
°
°

Mounting plate,
steel galvanized

Threaded pin,
steel galvanized

Maët ñeá baèng theùp
maï keõm

Choát coù raêng baèng theùp
maï keõm

Installation
Laép ñaët
With mounting plate
Coù maët ñeá

Dimensions
Kích thöôùc
60 x 60 mm

With threaded pin
Coù choát raêng

M10 x 15 mm
M10 x 25 mm

Wheel Þ
Baùnh xe
75 mm
100 mm
120 mm
75 mm
100 mm
120 mm

Beà maët tröôït: meàm
Phieân baûn: tröôït töï do

Mounting height
Chieàu cao laép ñaët
105 mm
123 mm
150 mm
98 mm
117 mm
142 mm

Load bearing capacity
Taûi troïng
50 kg
60 kg
60 kg
50 kg
60 kg
60 kg

Without brake
Khoâng coù khoaù
661.54.901
661.54.902
661.54.903
661.54.911
661.54.912
661.54.913

With brake
Coù khoaù
661.55.901
661.55.902
661.55.903
661.55.911
661.55.912
661.55.913

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.

Hood black
Voû boïc
maøu ñen

Material: Plastic wheel

°

Finish/Colur: Soft running surface grey, hard running
surface black

°

Wheel Þ : 50 mm

°

Load bearing capacity: 50 kg/wheel

°

Version: Guidable, without brake

°
°

Chaát lieäu: baùnh xe baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët/maøu: beà maët tröôït meàm maøu xaùm, beà maët tröôït
cöùng maøu ñen

Baùnh xe: 50mm
Taûi troïng: 50kg/baùnh xe
° Phieân baûn: coù theå xoay, khoâng coù khoaù
°

°

10

Threaded pin,
steel galvanized
Choát coù raêng baèng
theùp maï keõm

Mounting plate,
steel galvanized
Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

Finish/Colour
Xöû lyù beà maët/maøu
Hood chrome plated
Voû boïc maï croâm

Hood black
Voû boïc maøu ñen

Press-in sleeve
plastic black
Coù choát nhaán vaøo
voû boïc baèng nhöïa ñen

Installation
Laép ñaët
With threaded pin
Choát coù raêng
With mounting plate
Coù maët ñeá
With threaded pin
Choát coù raêng
With mounting plate
Coù maët ñeá
With press-in sleeve
Nhaán coù choát vaøo voû

Dimensions
Kích thöôùc
M10 x 15 mm
36.5 x 36.5 mm
M10 x 15 mm
42 x 42 mm
13 mm

Running surface
Beà maët tröôït
Hard
Cöùng
Hard
Cöùng
Soft
Meàm
Soft
Meàm
Soft
Meàm

Mounting height
Chieàu cao laép ñaët
62 mm

Cat. No.
Maõ soá
660.17.267

65 mm

660.17.276

63 mm

660.50.361

68 mm

660.50.371

61 mm

660.50.381

Packing: 4 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 hoaëc 20 caùi.
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Hood chrome plated
Voû boïc
maï croâm

°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

TANDEMA 50 Double furniture castor
Baùnh xe ñoâi TANDEMA 50 cho ñoà trang trí noäi thaát

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
Double furniture castor
Baùnh xe ñoâi cho ñoà trang trí noäi thaát

Without hood and
brake
Khoâng coù voû boïc
vaø khoaù

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

°

Version: Guidable

°

Chaát lieäu: baùnh xe baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët: baùnh xe maøu ñen, voû boïc maøu ñen

Coù voû boïc
vaø khoaù

Coù voû boïc
khoâng coù khoaù

°

Dimensions
Kích thöôùc
42 x 42 mm
65 x 65 mm

With threaded pin
Coù choát raêng

M8 x 15 mm
M10 x 20 mm

U-Profil
Thanh neïp chöõ V

16 mm
19 mm
Dimensions
Kích thöôùc

°

Beà maët tröôït: cöùng hoaëc maï croâm
Phieân baûn: coù theå xoay

With U-profile 16/19 mm,
steel black
Coù thanh neïp chöõ V 16/19mm,
baéng theùp maøu ñen

Threaded pin M8/M10,
steel galvanized
Choát coù raêng M8/M10,
baéng theùp maï keõm

Press-in sleeve
plastic black
Coù choát nhaán vaøo
voû boïc, baèng nhöïa ñen

With press-in sleeve 10 mm
Coù choát nhaán vaøo voû boïc

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Running surface: Hard

°

Coù maët ñeá

Wheel Þ
Baùnh xe Þ
40 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
40 mm
60 mm
40 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
40 mm
40 mm

Mounting height
Chieàu cao laép ñaët
50 mm
78 mm
94 mm
120 mm
145 mm
45 mm
68 mm
45 mm
69 mm
87 mm
114 mm
139 mm
50 mm
50 mm

Load bearing capacity
Taûi troïng
35 kg
50 kg
100 kg
100 kg
100 kg
35 kg
50 kg
35 kg
50 kg
100 kg
100 kg
100 kg
35 kg
35 kg

Without brake
Khoâng coù khoaù
660.09.301
660.09.321
660.09.331
660.09.341
660.09.351
660.09.300
660.09.320
660.09.304
660.09.324
660.09.334
660.09.344
660.09.354
660.09.305
660.09.306

With brake
Coù khoaù
–
660.10.321
660.10.331
660.10.341
660.10.351
–
660.10.320
–
660.10.324
660.10.334
660.10.344
660.10.354
–
–

Hood finish Mounting height Load bearing capacity Without brake With brake
Wheel Þ
Khoâng coù khoaù Coù khoaù
Baùnh xe Þ Xöû lyù beà maët Chieàu cao laép ñaët Taûi troïng
cuûa voû boïc

35 mm
40 mm
50 mm
50 mm
10 mm
35 mm
40 mm
With press-in sleeve
50 mm
Coù choát nhaán vaøo voû boïc
50 mm
With threaded pin
M8 x 15 mm 35 mm
Coù choát raêng
M8 x 15 mm 40 mm
M10 x 20 mm 50 mm
50 mm
16 mm
40 mm
U-Profil
50 mm
Thanh neïp chöõ V
50 mm
19 mm
40 mm
50 mm
50 mm

Without With mounting
hood
plate
Khoâng Coù maët ñeá
coù voû
boïc

Finish/Colour: Wheel black, hood black A or chrome plated B

°

With hood,
without brake

Installation
Laép ñaët
With mounting
plate

Version Installation
Phieân baûn Laép ñaët

Material: Plastic wheel

°

With hood and
brake

Mounting plate,
steel galvanized
Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

Version
Phieân baûn
Without
hood
Khoâng
coù voû
boïc

°

38 x 38 mm
42 x 42 mm

A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
A
B

48 mm
54 mm
63 mm
63 mm
45 mm
50 mm
60 mm
60 mm
45 mm
50 mm
60 mm
60 mm
54 mm
63 mm
63 mm
54 mm
63 mm
63 mm

25 kg
35 kg
40 kg
40 kg
25 kg
45 kg
40 kg
40 kg
25 kg
35 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
35 kg
40 kg
40 kg

660.07.301
660.07.311
660.07.321
660.07.221
660.07.300
660.07.310
660.07.320
660.07.220
660.07.304
660.07.314
660.07.324
660.07.224
660.07.315
660.07.325
660.07.225
660.07.316
660.07.326
660.07.226

–
660.08.311
660.08.321
660.08.221
–
660.08.310
660.08.320
660.08.220
–
660.08.314
660.08.324
660.08.224
660.08.315
660.08.325
660.08.225
660.08.316
660.08.326
660.08.226

Packing: 1, 4 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 4, hoaëc 100 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
Furniture castor with steel housing
Baùnh xe cho ñoà trang trí noäi thaát coù voû boïc baèng theùp
Plastic wheel
Baùnh xe baèng nhöïa

Guidable, with
single ball bearing

Guidable, with
double ball bearing

Coù theå xoay vôùi
truïc bi ñôn

Coù theå xoay vôùi
truïc bi ñoâi
°

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Fixed
Coá ñònh

Material: Steel housing and mounting plate

• Finish/Colour: Housing and mounting plate galvanized,
wheel black, soft running surface grey
Mounting
height
Chieàu cao
laép ñaët

Dimension (L x W) Drilling distance Wheel Þ
Kích thöôùc
Khoaûng caùch khoan Baùnh xe

°
°

Chaát lieäu: voû boïc vaø maët ñeá baèng theùp
Xöû lyù beà maët/maøu: voû boïc vaø ñeá maï keõm, baùnh xe maøu ñen,
beà maët tröôït meàm maøu xaùm

Wheel width
Mounting height
Load bearing capacity Running surface Cat. No.
Chieàu roäng baùnh xe Chieàu cao laép ñaët Taûi troïng
Beà maët tröôït
Maõ soá

Guidable, with single ball bearing
Coù theå xoay vôùi truïc bi ñôn
33 mm

36 x 22 mm

30 mm

15 mm

36 mm

15 kg

Hard
Cöùng

662.03.852

48 x 33.5 mm

36 x 22 mm

27 mm

12.5 mm

36.5 mm

15 kg

Soft
Meàm

662.03.752

48 x

Guidable, with double ball bearing
Coù theå xoay vôùi truïc bi ñoâi
38 x 38 mm

30 x 30 mm

30 mm

15 mm

48 mm

30 kg

Hard
Cöùng

662.03.861

42 x 42 mm

33 x 33 mm

35 mm

18 mm

63 mm

35 kg

Hard
Cöùng

662.03.870

30 x 16.5 mm

20 mm

15 mm

13 mm

18 mm

15 kg

Hard
Cöùng

661.23.322

40 x 17 mm

30 mm

25 mm

13 mm

28 mm

20 kg

Hard
Cöùng

661.23.304

45 x 20 mm

34 mm

30 mm

15 mm

33 mm

25 kg

Hard
Cöùng

661.23.313

67 x 24.5 mm

54 mm

45 mm

18 mm

48.5 mm

50 kg

Hard
Cöùng

661.25.906

30 x 16.5 mm

18 mm

15 mm

13 mm

17.5 mm

10 kg

Soft
Meàm

661.23.700

40 x 18 mm

35 mm

27 mm

12.5 mm

30 mm

15 kg

Soft
Meàm

661.23.701

46 x 20 mm

40 mm

27 mm

12.5 mm

32 mm

20 kg

Soft
Meàm

661.23.702

Packing: 1, 20, 100 or 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 20, 100 hoaëc 500 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Fixed
Coá ñònh

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
Furniture castors
Bánh xe
• Material: Steel housing, plastic wheel
• Load bearing capacity: 40 kg
• Wheel Ø: 60 mm
• Version: Guidable

With brake
Có thắng

Without brake
Không thắng

• Chất liệu: Thân thép, bánh xe nhựa
• Tải trọng: 40 kg
• Đường kính Ø: 60 mm
• Phiên bản: Tự chỉnh hướng
Finish
Xử lý bề mặt

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Orange
Màu cam

With brake
Có thắng

486.50.000

Without brake
Không thắng

486.50.001

With brake
Có thắng

486.50.008

Without brake
Không thắng

486.50.009

With brake
Có thắng

486.50.004

Without brake
Không thắng

486.50.005

With brake
Có thắng

486.50.006

Without brake
Không thắng

486.50.007

Grey
Màu xám

Red
Màu đỏ

Black
Màu đen

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Furniture castors with rubber wheel
Bánh xe bng cao su
• Material: Steel housing, polyurithene wheel
• Finish: Housing chrome, wheel transparent
• Load bearing capacity: 40 kg
• Wheel Ø: 50 mm
• Version: Guide wheel with very soft running surface
With brake
Có thắng

Without brake
Không thắng

10

• Chất liệu: Thân thép, bánh xe bằng nhựa tổng hợp
• Xử lý bề mặt: Thân mạ chrome, bánh xe trong suốt
• Tải trọng: 40 kg
• Đường kính Ø: 50 mm
• Phiên bản: Tự dịnh hướng, trượt trên bề mặt mềm
Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

With brake
Có thắng

486.57.029

Without brake
Không thắng

486.57.009

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Furniture Castors / Bánh xe cho đw trang trí n i tht
Rubber wheel
Baùnh xe baèng cao su
°

Material: Steel housing

°

Finish: Housing galvanized

°

Load bearing capacity: 75 kg/wheel

°

Version: Guide wheel with very soft running surface

Chaát lieäu: voû boïc baèng theùp
Xöø lyù beà maët: voû boïc maï keõm
° Taûi troïng: 75kg/baùnh xe
°
°

Transparent
Trong suoát

°

Blue-translucent
Xanh trong môø

Phieân baûn:baùnh xe coù theå xoay vôùi beà maët tröôït raát meàm

Wheel Þ
Mounting
Baùnh xe Þ height
Chieàu cao
laép ñaët

Wheel
Colour
width
Maøu
Choàt raêng
baùnh xe

50 mm

75 mm

20 mm

70 mm

100 mm

24 mm

Cat. No.
Maõ soá

Transparent
661.75.400
Trong suoát
Blue-translucent 661.75.401
Xanh môø

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

°

°

Finish: Housing grey

°

°

Wheel width: 22 mm

°

Version: Guide wheel with very soft running surface

°

°

Installation
Laép ñaët
Guidable
Coù theå xoay
With threaded pin
Choát coù raêng

Dimension
Kích thöôùc

With mounting plate
Coù maët ñeá

65 x 50 mm

Fixed
Coá ñònh
With mounting plate
Coù maët ñeá

M10 x 20 mm

65 x 35 mm

Wheel Þ
Baùnh xe Þ

Chaát lieäu: voû boïc baèng theùp
Xöø lyù beà maët: voû boïc maøu xaùm
Choát raêng baùnh xe: 22 mm
Phieân baûn: coù theå xoay vôùi beà maët tröôït raát meàm

Mounting height
Chieàu cao laép ñaët

Load bearing capacity Without brake With brake
Taûi troïng
Khoâng coù khoaù Coù khoaù

80 mm

103 mm

55 kg

661.46.311

661.47.311

100 mm
80 mm
100 mm

121 mm
105 mm
123 mm

70 kg
55 kg
70 kg

661.46.312
661.46.301
661.46.302

661.47.312
661.47.301
661.47.302

80 mm
100 mm

105 mm
123 mm

55 kg
70 kg

661.48.301
661.48.302

–
–

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Material: Steel housing

°

10

With mounting plate,
steel galvanized
Chaát lieäu: voû boïc
baèng theùp

With mounting plate,
steel galvanized
Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

With threaded pin,
steel galvanized
Coù choát raêng baèng
theùp maï keõm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Wheel made of beech
Baùnh xe laøm baèng goã soài

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Furniture castors with rubber wheel
Bánh xe bng cao su
• Material: Zinc alloy housing, plastic wheel
• Colour: Wheel black
• Installation height: 73 mm
• Load bearing capacity: 35 kg/wheel
• Chất liệu: Thân bằng hợp kim kẽm, bánh xe bằng nhựa
• Màu: Bánh xe màu đen
• Chiều cao lắp đặt: 73 mm
• Tải trọng: 35 kg/bánh xe
Version
Phiên bản

Running surface
Bề mặt trượt

With rubber rings
Có vùng cao su

Soft
Mềm

Without rubber rings
Không vòng cao su

Hard
Cứng

White aluminium RAL 9006
Màu trắng nhôm RAL 9006
661.30.900

Chrome plated polished
Mạ chrome bóng

661.30.910

661.30.210

661.30.200

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái.

Special applications
Lp đt đc bit
Ball castor
Đng kính âm

Recess part Ø
Đường kính âm
Recess depth
Độ sâu âm

Ball Ø
Đường kính bi

Installation height
Chiều cao lắp đặt

• Material: Steel housing and ball
• Finish: Housing yellow chromatized, ball chrome plated
• Version: Guidable

Mounting plate Ø
Chiều cao lắp đặt

• Chất liệu: Thân và bi bằng thép

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Screw hole Ø
Đường kính lỗ bắt vít

Wheel Ø
mm
Đường kính Ø
mm
13
20
25

Mounting plate Ø
mm
Đường kính đế Ø
mm
25
35
45

Recess part Ø
mm
Đường kính âm Ø
mm
16.0
23.5
33.0

Recess depth
mm
Độ âm sâu
mm
5.5
8.5
12.0

• Xử lý bề mặt: Thân mạ kẽm vàng, bi mạ chrome
• Phiên bản: Tự định hướng
Screw hole
mm
Đường kính
lỗ vít mm
2
3

Mounting height mm
Chiều cao lắp đặt
mm
10
13
20

Load bearing
capacity kg
Tải trọng
mm
6
12
17

Cat. No.
Mã số
661.02.210
661.02.230
661.02.250

Packing: 1, 20 or 100 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1, 20 hoặc 100 cái.

10

Castor for bedding box
Bánh xe cho ging h p
• Material: Steel housing, plastic wheel
• Finish/Colour: Housing galvanized, wheel white
• Running surface: Hard
• Installation: Screw fixing at the side
• Chất liệu: Thân thép, bánh xe nhựa
• Xử lý bề mặt/Màu: Thân mạ kẽm, bánh xe trắng
• Bề mặt trượt: Cứng
• Lắp đặt: Bằng vít bên hông
Load bearing capacity kg/wheel
Tải trọng/cánh
40

Cat. No.
Mã số
660.98.904

Packing: 1, 20 or 100 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1, 20 hoặc 100 cái.

New products and systems: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Heavy duty castor with soft running surface
Baùnh xe taûi troïng cao vôùi beà maët tröôït meàm

With mounting plate,
steel galvanized

With mounting plate,
steel galvanized

Coù choát raêng baèng
theùp maï keõm

Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

running surface
°

Finish: Housing galvanized, wheel black, running surface
grey

°

Version: Screw mounted wheel axle, impact resistant
wheel, with brake which brakes wheel and live ring

10

Installation
Laép ñaët
Guidable
Coù theå xoay
With threaded pin
Choát raêng
With mounting plate
Coù maët ñeá
Fixed
Coá ñònh
With mounting plate
Coù maët ñeá

Chaát lieäu: voû boïc baèng theùp, baùnh xe baèng polamit, beà maët
tröôït baèng cao su raén
° Xöû lyù beà maët: voû boïc maï keõm, baùnh xe maøu ñen, beà maët
tröôït maøu xaùm
° Phieân baûn: baét vít vaøo truïc baùnh xe, baùnh xe choáng va chaïm,
coù khoaù vaø voøng ñeäm
°

Wheel Þ
Baùnh xe Þ

Wheel width
Chieàu ngang

Mounting height
Load bearing capacity Overhang
Chieàu cao laép ñaët Taûi troïng
Phaàn nhoâ ra

Without brake With brake
Khoâng coù khoaù Coù khoaù

50 mm
75 mm
50 mm
75 mm

18 mm
25 mm
18 mm
25 mm

71 mm
100 mm
71 mm
100 mm

40 kg
60 kg
40 kg
60 kg

25 mm
29 mm
25 mm
29 mm

663.08.911
663.08.913
663.06.910
663.06.920

663.08.921
663.08.923
663.16.910
663.16.920

50 mm
75 mm

18 mm
25 mm

71 mm
100 mm

40 kg
60 kg

25 mm
29 mm

663.07.910
663.07.920

–
–

Packing: 1, 4, 16 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1, 4, 16 hoaëc 20 caùi.
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Material: Steel housing, polyamide wheel, solid rubber

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

With threaded pin,
steel galvanized

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Heavy duty castor with hard running surface
Baùnh xe taûi troïng cao vôùi beà maët tröôït cöùng

Fixed
Coá ñònh

Free running
Tröôït töï do

Overhang
Phaàn nhoâ ra

Installation height
Wheel Ø
Chieàu cao laép ñaët
Ñöôøng kính
baùnh xe

Wheel width
Choát raêng baùnh xe

With mounting plate,
steel galvanized

With mounting plate,
steel galvanized

Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

Coù maët ñeá baèng
theùp maï keõm

• Material: Steel housing, plastic (polypropylene) wheel

°

• Finish: Housing galvanized, wheel black

°

• Version: With mounting plate, screw mounted wheel axle,

°

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Phieân baûn: coù maët ñeá, baét vít vaøo truïc baùnh xe, truïc
bi ñoâi coù voøng ñeäm

double ball bearing in live ring

Installation
Laép ñaët

Chaát lieäu: voû boïc baèng theùp, baùnh xe baèng nhöïa
Xöø lyù beà maët: voû boïc maï keõm, baùnh xe maøu ñen

Wheel width
Chieàu roäng baùnh xe

Installation height
Chieàu cao laép ñaët

Load bearing capacity Overhang
Taûi troïng
Phaàn nhoâ ra

Cat. No.
Maõ soá

80 mm
100 mm
125 mm
Fixed
Coá ñònh

32 mm
37 mm
40 mm

100 mm
125 mm
150 mm

100 kg
125 kg
150 kg

35 mm
35 mm
40 mm

670.01.405
670.01.414
670.01.423

80 mm
100 mm
125 mm

32 mm
37 mm
40 mm

100 mm
125 mm
150 mm

100 kg
125 kg
150 kg

–
–
–

670.02.402
670.02.411
670.02.420

Free running
Tröôït töï do

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Heavy duty castor with soft running surface
Bánh xe ti trng cao cho b mt trt mm

Free running with top-stop brake
Xoay tự do, có khóa thắng

Version
Phiên bản

Material
Chất liệu

Finish
Xử lý bề mặt

Free running
Xoay tự do

Housing and rim: Steel,
Running surface: Polyurethane
Thân và vành: Thép
Bánh xe bằng nhựa tổng hợp

Housing and rim: Galvanized
Polyurethane: Light brown
Thân và vành: Mạ kẽm
Nhựa: Nâu nhạt

Free running
Xoay tự do

Housing: Steel,
Rim: Cast aluminium,
Running surface: Polyurethane
Thân: Thép
Vành: Nhôm đúc
Bánh xe: Nhựa tổng hợp

Housing: Galvanized,
Rim: Natural
Polyurethane: Yellow
Thân: Mạ kẽm
Vành: Tự nhiên
Nhựa: Vàng

Free running with
top-stop brake
Xoay tự do có
thắng
Fixed
Cố định

Mounting height
mm
Chiều cao lắp đặt

Fixed
Cố định

Load bearing
capacity kg/wheel
Tải trọng/bánh

Cat. No.
Mã số

52

100

670.06.900

102

180

670.18.901
670.18.911

670.18.921

Packing: 1 pc.
Tiêu chẩun đóng gói: 1 cái
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Free running
Xoay tự do

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Free running
Xoay tự do

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Heavy duty castor with soft running surface
Baùnh xe taûi troïng cao vôùi beà maët tröôït meàm

Free running with brake
Tröôït töï do coù khoaù

Free running without brake
Tröôït töï do khoâng coù khoaù

Fixed
Coá ñònh

Overhang
Phaàn nhoâ ra

Installation height
Wheel Ø
Ñöôøng kính Chieàu cao laép ñaët
baùnh xe

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Drilling distance
Khoaûng caùch khoan

Wheel width
Choát raêng baùnh xe

°

Material: Steel housing and wheel, solid rubber running surface

°

Finish: Housing galvanized, running surface black

°

Brake: Brakes wheel and live ring

°

Version: With mounting plate, screw mounted wheel axle,
double ball bearing in live ring, with brake which brakes
wheel and live ring

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

With mounting plate,
steel galvanized

With mounting plate,
steel galvanized

Coù maët ñeá baèng theùp
maï keõm

Coù maët ñeá baèng theùp
maï keõm

Dimensions
Drilling distance
mounting plate Khoaûng caùch loã
Kích thöôùc maët ñeá khoan
Guidable
Coù theå xoay
100 x 85 mm

80 x 60 mm

140 x 110 mm

105 x 75 – 80 mm

Fixed
Coá ñònh
100 x 85 mm

140 x 110 mm

80 x 60 mm

105 x 75 – 80 mm

Chaát lieäu: voû boïc vaø baùnh xe baèng theùp, beà maët tröôït baèng
cao su raén

Xöû lyù beà maët: voû boïc maï keõm, beà maët tröôït maøu ñen
Khoaù: baùnh xe coù khoaù vaø voøng ñeäm
° Phieân baûn: coù maët ñeá, baét vít vaøo truïc baùnh xe, truïc bi ñoâi,
coù khoaù vaø voøng ñeäm
°
°

Wheel Þ Wheel width Mounting height Load bearing
capacity
Baùnh xe Choát raêng
Chieàu cao
Taûi troïng
baùnh xe
laép ñaët

Overhang Without brake With brake
Phaàn
Khoâng coù
Coù khoaù
nhoâ ra
khoaù

80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm

25.0 mm
30.0 mm
37.5 mm
40.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
60.0 mm

100 mm
125 mm
150 mm
195 mm
215 mm
235 mm
290 mm

50 kg
70 kg
100 kg
135 kg
170 kg
205 kg
295 kg

35 mm
35 mm
40 mm
60 mm
60 mm
65 mm
77 mm

670.01.209
670.01.218
670.01.227
670.01.245
670.01.254
670.01.263
670.01.281

670.03.203
670.03.212
670.03.221
670.03.249
670.03.258
670.03.267
670.03.285

80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm

25.0 mm
30.0 mm
37.5 mm
40.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
60.0 mm

100 mm
125 mm
150 mm
195 mm
215 mm
235 mm
290 mm

50 kg
70 kg
100 kg
135 kg
170 kg
205 kg
295 kg

–
–
–
–
–
–
–

670.02.206
670.02.215
670.02.224
670.02.242
670.02.251
670.02.260
670.02.288

–
–
–
–
–
–
–

Packing: 1 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Table Fittings / Ph kin cho bàn
Corner brace
Baùs noái goùc baøn
°

Area of application: For strong corner joints, without peripheral
frame can be used with wood, metal or plastics

°

Material: Steel

°

Finish: Nickel plated

°

Installation: Screwing in 32 mm series drilled holes

°

Taùc duïng: keát noái chaéc chaén cho goùc, khoâng coù khung duøng
vôùi goã, kim loaïi hoaëc nhöïa

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï nickel
° Laép ñaët: baét vít theo quy taéc loã khoan 32mm
°
°

Without lateral screw fixing holes
Khoâng coù loã baét vít ôû maët beân

Version
Phieân baûn

Cat. No.
Maõ soá

Without lateral screw fixing holes
Khoâng coù loã baét vít ôû maët beân

641.01.720

10

Version
Phieân baûn

Cat. No.
Maõ soá

With lateral screw fixing holes
Coù loã baét vít ôû maët beân

641.01.711

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.
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With lateral screw fixing holes
Coù loã baét vít ôû maët beân

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 20 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 20 caùi.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Corner brace
Baùs noái goùc baøn
°

Area of application: For strong corner joints, without peripheral

°

Material: Steel

°

Finish: Nickel plated

°

Installation: Screwing in 32 mm series drilled holes

°

Taùc duïng: keát noái chaéc chaén cho goùc, khoâng coù khung duøng
vôùi goã, kim loaïi hoaëc nhöïa

frame can be used with wood, metal or plastics

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï nickel
° Laép ñaët: baét vít theo quy taéc loã khoan 32mm
°
°

Height 40 mm
Chieàu cao 40 mm
Height
Chieàu cao

Cat. No.
Maõ soá

40 mm

641.00.901

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Height 70 mm
Chieàu cao 70 mm
Height
Chieàu cao
70 mm

Cat. No.
Maõ soá
641.00.910

Packing: 1 or 75 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 75 caùi.
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Table Fittings / Ph kin cho bàn
Folding centre leaf table fitting for central extension leaf
Phuï kieän laép ñaët cho baøn xeáp
°

Area of application: Folding and lowering a central extension leaf

°

Function: Semi-automatic lowering, smooth operation

Cho baøn xeáp coù khung baøn nôùi roäng
Taùc duïng: duøng ñeå xeáp vaø haï thaáp phaàn baøn nôùi roäng ôû giöõa baøn
° Chöùc naêng: haï xuoáng baùn töï ñoäng, hoaït ñoäng eâm aùi
°
°

With central extension leaf, for open table frame
Cho maët baøn xeáp coù khung baøn nôùi roäng
Supplied with
1 Leaf handle
8 Table top connecting fittings
2 Spring clips
1 Pair of pivot bearings
2 Supporting brackets
2 Folding leaf hinges
Cung caáp troïn boä goàm:
1
8
2
1
2
2

F (alternatively C+D or E )
F Thay theá C+D hoaëc E )

tay naém
baùs keát noái maët baøn
baùs caøi coù loø xo
caëp baûn leà coù truïc bi xoay
baùs ñeá
baûn leà xeáp

For leaf thickness
Cho ñoä daøy baøn
19 mm
22 mm

Cat. No.
Maõ soá
642.47.500
642.47.510

10

A Leaf handle
Tay naém
B Table top connecting fittings
Baùs keát noái maët baøn
C Lock hook 50 mm
Moùc khoaù 50mm
D Lock hook 53 mm
Moùc khoaù 53mm
E Table top swivel bolt
Baùs khoaù maët baøn
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F Spring clips
Baùs caøi coù loø xo
G Pivot bearings
Truïc bi xoay
H Supporting brackets
Baùs ñôõ
Folding
leaf hinges
J
Baûn xeáp leà
K Folding leaf hinges
Baûn xeáp leà

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
With central extension leaf, for closed table frame
Cho maët baøn xeáp coù khung baøn nôùi roäng
Order reference
8 Table top connecting fittings B and 2 folding leaf hinges Jor K
are not included in set. Please order separately.
Vui loøng ñaët theâm:
8 baùt keát noái maët baøn B vaø 2 baûn leà xeáp J hoaëc K

Supplied with
1 Each of right and left action
1 Each of right and left sliding support
1 Inclined piece
1 Runner
1 Leaf handle A
4 Lock hooks C
Cung caáp troïn boä goàm:
1
1
1
1
4

ñaët rieâng

caëp baùs traùi, phaûi
caëp ray tröôït traùi, phaûi
con chaïy
tay naém
khoaù moùc

For leaf thickness
Cho ñoä daøy baøn

Cat. No.
Maõ soá

16 – 32 mm

642.47.520

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

A Leaf handle
Tay naém

J Folding leaf hinges
Baûn leà xeáp

B Table top connecting fittings
Baùs keát noái maët baøn

K Folding leaf hinges
Baûn leà xeáp

10

C Lock hook 50 mm
Moùc khoaù 50mm

New products and systems: www.hafele.com
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Table Fittings / Ph kin cho bàn
Accessories for folding table fitting
Phuï kieän cho maët baøn xeáp
A Leaf handle
A Tay naém
°

Material: Steel

°

Finish: Nickel plated

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï nickel

°

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing to central extension leaf
Baét vít vaøo maët baøn xeáp

642.51.300

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.

B Table top connecting fitting
B Baùs keát noái maët baøn
°

Material: Steel

°

Finish: Yellow chromatized

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaøng

°

Installation
Laép ñaët
Press fitting into Þ 8 mm drillings
Nhaán vaøo loã Þ 8 mm khoan saün

Cat. No.
Maõ soá
642.51.243

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

C Lock hook 50 mm
Material: Steel

°

Finish: Yellow chromatized

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaøng

°

10

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing beneathtable top

642.51.225

Baét vít vaøo beân döôùi cuûa maët baøn
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

D Lock hook 53 mm
D Moùc khoaù 53mm
°

Material: Zinc alloy

°

Finish: Nickel plated

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï nickel

°

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing beneathtable top

642.51.230

Baét vít vaøo beân döôùi cuûa maët baøn
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

C Moùc khoaù 50mm

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
E Table top swivel bolt
E Baùs khoaù maët baøn
°

Material: Steel

Finish: Galvanized
Installation

°

°
°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm

Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Drilling on or screw fixing beneath the table top

642.48.920

Khoan hoaëc baét vít vaøo beân döôùi cuûa maët baøn
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

F Spring clip
F Baùs caøi coù loø xo
°

Material: Steel

Finish: Galvanized
Installation

°

°
°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï keõm
Cat. No.

Laép ñaët

Maõ soá

Screw fixing beneath the table top

380.52.925

Baét vít vaøo beân döôùi cuûa maët baøn
Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

G Pivot bearing
G Truïc bi xoay
°
°

Material: Steel

°

Finish: Yellow chromatized

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaøng

Installation
Laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

Screw fixing beneath centre extension leaf

642.48.504

Baét vít vaøo beân döôùi cuûa maët baøn
Packing: 1 or 50 pairs
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caëp.

H Supporting bracket

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

H Baùs ñôõ
°

Material: Steel

°

°

Finish: Yellow chromatized

°

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaøng

Installation

Cat. No.

Laép ñaët

Maõ soá

Screw fixing beneath table frame

642.48.513

Baét vít

10

Packing: 1 or 200 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 200 caùi.

I Bracket
I Baùs

°

Area of application: For lateral restriction of central
extension leaves

°

Material: Steel

°

Finish: Galvanized

Söû duïng: cho maët beân bò haïn cheá cuûa maët baøn nôùi roäng
Chaát lieäu: theùp
° Xöû lyù beà maët: maï keõm
°
°

Installation

Cat. No.

Laép ñaët

Maõ soá

Screw fixing

642.51.400

Baét vít
Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.
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Table Fittings / Ph kin cho bàn
J Folding leaf hinge
J Baûn leà xeáp
°

Material: Steel

°

Finish: Yellow chromatized

°

For leaf thicknesses:
With internal joint 16 – 25 mm, with external joint 28 – 32 mm

°
*21 (from leaf thickness of 28 and above)
*21 (cho baøn xeáp daøy 28 trôû leân)

Installation: Recess mounting

Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaøng
° Cho baøn xeáp coù ñoä daøy: ñaàu noái trong 16 - 25 mm, ñaàu noái
ngoaøi 28 - 32mm
°
°

Installation
Laép ñaët

°

Laép ñaët: laép vaøo raõnh

The provided 2 mm plates must be placed beneath 16 mm leaves.
Mieáng deïp 2 mm phaûi ñaët ôû döôùi taám vaùn 16 mm

Function
Chöùc naêng

For leaf thickness
Cho maët baøn xeáp daøy
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm

Recess depth RD
Ñoä saâu bi thuïc vaøo
14 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm

LxW
Daøi x Roäng
85 x 47 mm

Height H A
Chieàu cao A
46 mm
25 mm

85 x 51 mm
85 x 43 mm
133 x 50 mm
133 x 46 mm
133 x 41 mm

51 mm
59 mm
63 mm
67 mm
71 mm

28 mm
21 mm
26 mm
23 mm
18 mm

Material thickness MT Cat. No.
Ñoä daøy baûn leà
Maõ soá
1.5 mm
341.30.535
341.30.508
341.30.526
341.30.544
1.7 mm
341.30.550
341.30.560
341.30.570

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

K Folding leaf hinge
Material: Zinc alloy

°

Finish: Yellow chromatized

°

For leaf thicknesses: 18 – 27 mm

°

Installation: Recess mounting

°

Supplied with: With half spacer plates, quantity in
accordance with table below

Folding table hinge
Baûn leà xeáp

Half spacer plate
Mieáng cheâm 1/2

Chaát lieäu: hôïp kim keõm
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaøng
Cho ñoä daøy baøn xeáp
° Cho ñoä daøy baøn xeáp: 18 - 27 mm
Baùt cheâm ½
° Laép ñaët: laép vaøo raõnh
Ñoä saâu bò thuïc vaøo
Chieàu cao H
° Cung caáp keøm theo: baùs cheâm ½, soá löôïng theo
Maõ so
baûng beân döôùi
°

°

10

Installation
Laép ñaët

For leaf thickness
Cho ñoä daøy baøn xeáp
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm

Half spacer plates
Baùs cheâm ½
4 mm
2 mm
–
4 mm
2 mm
–
4 mm
2 mm
–

Recess depth
Ñoä saâu bò thuïc vaøo
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm

Height H
Chieàu cao H
48 mm

56 mm

62 mm

Cat. No.
Maõ soá
341.31.518
341.31.519
341.31.520
341.31.522
341.31.523
341.31.524
341.31.525
341.31.526
341.31.527

Packing: 1 or 50 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 50 caùi.
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°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

K Baûn leà xeáp

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

341.32.708
341.32.502
341.32.806
341.32.100

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

642.90.919
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642.81.300
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Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
TKB Drop leaf table fitting
Phuï kieän cho baøn môû roäng TKB
°

Area of application: Extending table top by folding out

°

Installation: Screw fixing

°

Söû duïng: môû roäng maët baøn baèng caùch môû roäng
Laép ñaët: baét vít

°

Installation
Laép ñaët
Stop buffer
Baùs chaän

Table top
Maët baøn

Double ball catch
Chaân cöûa bi ñoâi
Groove: 14 mm wide, 12 mm deep
Raõnh: roäng 14mm, saâu 12mm

Flexible hinge
Baûn leà linh hoaït

Drop leaf
Phaàn maët môû roäng

Flexible hinge
Baûn leà linh hoaït

Table top
Maët baøn
Double ball catch
Chaän cöûa bi ñoâi

Double ball catch
serves as stopper
Chaân cöûa bi ñoâi,
hoaït ñoäng nhö baùt chaän

Stop buffer Sliding support
Baùs chaän
Thanh tröôït
maët baøn

Sliding support
Thanh tröôït maët baøn
Flexible hinge
Baûn leà linh hoaït

Double ball catch
Chaän cöûa bi ñoâi

10

Flexible hinge
Baûn leà linh hoaït

Sliding support
Thanh tröôït maët baøn

Drop leaf
Phaàn maët môû roäng

Sample measurements
°

Depth approx. 250 mm

°

Install one fitting at intervals of approx. 600 mm width

°

Load bearing capacity approx. 20 kg

°

Kích thöôùc maãu
Chieàu saâu khoaûng 250 mm

°
°
°

Laép ñaët boä phuï kieän cho chieàu roäng khoaûng 600 mm
Taûi troïng khoaûng 20 kg

Stop buffer
Baùs chaän

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Guide profile
Table top
Baùs chaän ñònh vò Maët baøn

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Guide profile
Baùs chaän ñònh vò

Drop leaf
Phaàn maët môû roäng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

10

642.40.008

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Example of table type H
Ví duï cho kieåu baøn H

Max. opening for extension leaves
Ñoä môû roäng toái ña cho phaàn nôùi roäng
Table top half with
support foot with castor
½ maët baøn vôùi chaân coù
baùnh xe

Extension leaves
Phaàn nôùi roäng

Table top half with
support foot with castor
½ maët baøn vôùi chaân coù
baùnh xe

Table base
Ñeá baøn

Side view, extended
Nhìn töø maët beân, ñaõ môû roäng

Installation length
extending table runner
Chieàu daøi laép ñaët cuûa
ray nôùi roäng

Installation position of mounting
bracket (table top halves pushed
together)
Vò trí laép ñaët cho baùt ñôõ (2 nöûa
maët baøn môû cuøng luùc)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation position
of supporting bracket
(table top halves
extended)
Vò trí laép ñaët cho
baùs ñôõ (2 nöûa maët
baøn môû cuøng luùc)

Length
mounting
bracket
Chieàu daøi
baùs ñôõ

Mounting bracket
Baùs ñôõ

Mounting bracket
Baùs ñôõ
Table base Extension leaves Supporting
supporting
bracket
Ñeá baøn
Baùs ñôõ phaàn
Baùs ñôõ
nôùi roäng

View from below, pushed together and extended
Nhìn töø beân döôùi, ñaåy vaø môû roäng cuøng luùc

Frame/panel
Khung/vaùch

Extending table runner Mounting bracket
Ray nôùi roäng
Baùs ñôõ

Continuous retainer
Baùs khoaù

Supporting bracket
Baùs ñôõ

10

Mounting bracket
Baùs ñôõ

Table base
Ñeá baøn

Installation of mounting bracket with extending table runner
Laép ñaët cho baùs ñôõ vôùi ray nôùi roäng maët baøn

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Example of table type I
Ví duï cho kieåu baøn I

Table top half
Nöûa maët baøn

Max. opening for extension leaves
Ñoä môû roäng toái ña cho phaàn nôùi roäng

Table top half
½ maët baøn vôùi chaân coù
baùnh xe

Extension leaves
Phaàn nôùi roäng

Extending table runner
Ray nôùi roäng

Table base/Table half
Ñeá baøn

Side view, extended
Nhìn töø maët beân, ñaõ môû roäng

Extending table runner
Ray nôùi roäng

Installation length
extending table runner
Chieàu daøi laép ñaët cuûa
ray nôùi roäng
Mounting bracket
Baùt ñôõ

Table top half
pushed together
Nöûa maët baøn

Extending table runner
Mounting bracket Ray nôùi roäng
Baùt ñôõ

Table top half extended
½ maët baøn vôùi chaân coù
baùnh xe

Length
mounting bracket
Chieàu daøi baùt ñôõ
Table half

Mounting bracket
Baùt ñôõ

Extension leaves
Baùt ñôõ phaàn
nôùi roäng

View from below, pushed together and extended

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Nhìn töø beân döôùi, ñaåy vaø môû roäng cuøng luùc

Frame/panel
Khung/vaùch

Extending table runner
Ray nôùi roäng

Mounting bracket
Baùt ñôõ

10

Central rod
Truï giöõa

Installation of mounting bracket with extending table runner
Laép ñaët cho baùs ñôõ vôùi ray nôùi roäng maët baøn
Mounting instructions
Fit mounting bracket with extending table runners to table tops in pushed-together position
Laép baùs cuûa ray noái maët baøn vaøo maët baøn baèng caùch aán maët baøn vaøo cuøng vò trí.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Extending table runner, asynchronus
Ray nôùi roäng maët baøn
° Material:
° Finish:

Steel

Note

Galvanized

° Installation:

Extending tables with closed frames can also be equipped with an

Screw fixing

extension leaf with a hinged middle section (folding table fitting).

° Chaát

lieäu: theùp
lyù beà maët: maï keõm
° Laép ñaët: baèng vít

Löu yù:

° Xöû

° Baøn

môû roäng vôùi khung ñoùng coù theå trang bò vôùi 1 phaàn maët nôùi
roäng, vôùi baûn leà (phuï kieän cho baøn xeáp)

For 1 extension leaf
Cho baøn chæ coù 1 maët nôùi roäng

Suitable table types
Thích hôïp cho caùc kieåu baøn
Technical data
Soá lieäu kó thuaät
Opening for extension leaves
Ñoä môû cuûa phaàn môû roäng

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët

Installation
Laép ñaët

60 kg

90 kg

850 mm

850 mm

1,220 mm

1,410 mm

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët
Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng
Width of extension leaf
Chieàu roäng cuûa phaàn nôùi roäng
Load bearing capacity 60 kg
Taûi troïng 60 kg

Load bearing capacity 90 kg
Taûi troïng 90 kg

1 x 600 mm 1 x 600 mm

Opening for extension leaf
Ñoä môû cuûa phaàn nôùi roäng

640 mm

640 mm

Length mounting bracket
Chieàu daøi baùs ñôõ

290 mm

320 mm

10
Order reference

Notes on choice of extending table runners

8 table top connecting fittings B and 4 locking hooks C D

Extending table runner installation length = approx. length of
frame/base or approx. 2/ 3 of table diameter or table length

or 4 swivel bolts E are not included in the set. Please order
separately.

without extension leaves

Vui loøng ñaët theâm:

Löu yù khi löïa choïn ray nôùi roäng maët baøn

8 baùs keát noái maët baøn B vaø 4 moùc khoaù CD hoaëc 4 choát
khoaù E

Chieàu daøi cuûa ray nôùi roäng maët baøn baèng chieàu daøi cuûa khung
baøn hoaëc baèng 2/3 ñöôøng kính hoaëc chieàu daøi baøn maø khoâng coù
phaàn nôùi roäng
Load bearing capacity
Taûi troïng

Cat. No.
Maõ soá

60 kg
90 kg

642.56.802
642.57.008

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Load bearing capacity
Taûi troïng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

1,040 mm

1,040 mm

1,910 mm

2,080 mm

2 x 500 mm

2 x 500 mm

1,040 mm

1,090 mm

370 mm

370 mm

642.60.811
642.57.210

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

750 mm

540 mm
290 mm

10

642.59.975
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

1 x 500 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1,160 mm

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

940 mm
1,830 mm
2 x 500 mm
1,065 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

370 mm

642.20.994

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
For 2 extension leaves, with continuous lateral retainer
Baøn coù 2 phaàn nôùi roäng, coù baùt khoaù

Suitable table types
Thích hôïp cho caùc kieåu baøn

Technical data
Soá lieäu kó thuaät
Opening for extension leaves
Ñoä môû cuûa phaàn môû roäng

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët
Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

Installation
Laép ñaët

Load bearing capacity
Taûi troïng
Installation length
Chieàu daøi laép ñaët

1,200 mm

Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

1,750 mm

Width of extension leaf
Chieàu roäng cuûa phaàn nôùi roäng

Function
Chöùc naêng

90 kg

2 x 400 mm

Opening for extension leaf
Ñoä môû cuûa phaàn nôùi roäng

840 mm

Length mounting bracket
Chieàu daøi baùs ñôõ

370 mm

Notes on choice of extending table runners
Open
Môû
Continuous locking of fitting
Baùt khoaù

Extending table runner installation length = approx. length of
frame/base or approx. 2/ 3 of table diameter or table length

8 table top connecting fittings B and 4 locking hooks C D

10

or 4 swivel bolts E are not included in the set. Please order
separately.
Vui loøng ñaët theâm:
8 baùs keát noái maët baøn B vaø 4 moùc khoaù C,D hoaëc 4
choát khoaù E

FF
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Chieàu daøi cuûa ray nôùi roäng maët baøn baèng chieàu daøicuûa khung
baøn hoaëc baèng 2/3 ñöôøng kính hoaëc chieàu daøi baøn maø khoâng coù
phaàn nôùi roäng
Load bearing capacity
Taûi troïng

Cat. No.
Maõ soá

90 kg

642.57.112

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Löu yù khi löïa choïn ray nôùi roäng maët baøn
Order reference

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

without extension leaves
Locked
khoaù

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
For 3 extension leaves, with continuous cord retainer
Cho baøn coù 2 maët nôùi roäng

Suitable table types
Thích hôïp cho caùc kieåu baøn
Technical data
Soá lieäu kó thuaät
Opening for extension leaves
Ñoä môû cuûa phaàn môû roäng

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët
Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

Installation
Laép ñaët

90 kg

Load bearing capacity
Taûi troïng
Installation length
Chieàu daøi laép ñaët

1,200 mm

Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

2,600 mm

Width of extension leaf
Chieàu roäng cuûa phaàn nôùi roäng
Opening for extension leaf
Ñoä môû cuûa phaàn nôùi roäng

3 x 450 mm
1,400 mm
590 mm

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Length mounting bracket
Chieàu daøi baùs ñôõ

Order reference

Notes on choice of extending table runners

16 Table top connecting fittings B and 6 locking hooks C D

Extending table runner installation length = approx. length of

or 6 swivel bolts E are not included in the set. Please order

frame/base or approx. 2/ 3 of table diameter or table length without

separately.

extension leaves

Vui loøng ñaët theâm:
16 baùs keát noái maët baøn B vaø 6 moùc khoaù C,D hoaëc 6 choát
khoaù E

Löu yù khi löïa choïn ray nôùi roäng maët baøn :
Chieàu daøi cuûa ray nôùi roäng maët baøn baèng chieàu daøi cuûa khung
nôùi roäng maët baøn hoaëc baèng 2/3 ñöøông kính hoaëc chieàu daøi
baøn maø khoâng coù phaàn nôùi roäng
Load bearing capacity
Taûi troïng
90 kg

Cat. No.
Maõ soá
642.20.997

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Extending table runner, asynchronus
Ray nôùi roäng maët baøn, môû ñoàng boä
° Material:
° Finish:

Steel
Note

Galvanized

° Installation:

Extending tables with closed frames can also be equipped with an

Screw fixing

extension leaf with a hinged middle section (folding table fitting).
° Chaát
° Xöû

lieäu: theùp
Löu yù:

lyù beà maët: maï keõm
ñaët: baét vít

° Laép

° Baøn

môû roäng vôùi khung ñoùng coù theå trang bò vôùi 1 phaàn maët nôùi
roäng, vôùi baûn leà (phuï kieän cho baøn xeáp)

For 1 extension leaf
Cho baøn chæ coù 1 maët nôùi roäng

Suitable table types
Thích hôïp cho caùc kieåu baøn
Technical data
Soá lieäu kó thuaät
Opening for extension leaves
Ñoä môû cuûa phaàn môû roäng

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët
Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

90 kg

540 mm

520 mm

Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

1,180 mm

1,160 mm

Width of extension leaf
Chieàu roäng cuûa phaàn nôùi roäng

Load bearing capacity 90 kg
Taûi troïng 90 kg

1 x 600 mm 1 x 600 mm

Opening for extension leaf
Ñoä môû cuûa phaàn nôùi roäng

640 mm

640 mm

Length mounting bracket
Chieàu daøi baùs ñôõ

490 mm

305 mm

10
Order reference
8 table top connecting fittings B and 4 locking hooks C D
or 4 swivel bolts E are not included in the set. Please order
separately.
Vui loøng ñaët theâm:
8 baùs keát noái maët baøn B vaø 4 moùc khoaù C,D hoaëc 4
choát khoaù E

Notes on choice of extending table runners
Extending table runner installation length = approx. length of
frame/base or approx. 2/ 3 of table diameter or table length
without extension leaves
Löu yù khi löïa choïn ray nôùi roäng maët baøn
Chieàu daøi cuûa ray nôùi roäng maët baøn baèng chieàu daøicuûa khung
baøn hoaëc baèng 2/3 ñöôøng kính hoaëc chieàu daøi baøn maø khoâng coù
phaàn nôùi roäng
Load bearing capacity
Taûi troïng

Cat. No.
Maõ soá

60 kg
90 kg

642.64.540
642.69.205

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

FF

10.62

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët

Load bearing capacity 60 kg
Taûi troïng 60 kg

60 kg

Load bearing capacity
Taûi troïng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Laép ñaët

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
For 2 extension leaves
Cho baøn coù 2 maët nôùi roäng

Suitable table types
Thích hôïp cho caùc kieåu baøn
Technical data
Soá lieäu kó thuaät
Opening for extension leaves
Ñoä môû cuûa phaàn môû roäng

Installation length
Chieàu daøi laép ñaët
Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng

Installation
Laép ñaët

Load bearing capacity
Taûi troïng
Installation length
Chieàu daøi laép ñaët
Total extension length
Toång chieàu daøi khi nôùi roäng
Width of extension leaf
Chieàu roäng cuûa phaàn nôùi roäng
Opening for extension leaf
Ñoä môû cuûa phaàn nôùi roäng
Length mounting bracket
Chieàu daøi baùs ñôõ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Load bearing capacity 60 kg
Taûi troïng 60 kg

60 kg

90 kg

740 mm

740 mm

1,800 mm

1,820 mm

2 x 500 mm 2 x 500 mm
1,060 mm

1,080 mm

614 mm

400 mm

Load bearing capacity 90 kg
Taûi troïng 90 kg

Order reference

Notes on choice of extending table runners

12 Table top connecting fittings B and 6 spring clips F

Extending table runner installation length = approx. length of

or 6 swivel bolts E or 6 locking hooks C D are not

frame/base or approx.

included in the set. Please order separately.

extension leaves

Vui loøng ñaët theâm:
12 baùt keát noái maët baøn B vaø 6 baùt caøi coù loø xo F hoaëc 6
choát khoaù E hoaëc 6 moùc khoaù C,D

Löu yù khi löïa choïn ray nôùi roäng maët baøn :
Chieàu daøi cuûa ray nôùi roäng maët baøn baèng chieàu daøi cuûa khung
nôùi roäng maët baøn hoaëc baèng 2/3 ñöøông kính hoaëc chieàu daøi
baøn maø khoâng coù phaàn nôùi roäng

Load bearing capacity
Taûi troïng

Cat. No.
Maõ soá

60 kg
90 kg

642.64.740
642.69.207

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

10.63

10

2 x 500 mm

1,450 mm

1,250 mm

2,250 mm

2,250 mm

1,000 mm

1,000 mm

670 mm

670 mm

642.24.210

FF
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

10

2 x 400 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

642.42.900

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

10

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Table Connector
Keát noái cho baøn
° Area of application: Connecting tables, table tops, chairs,
beds etc.
°

Söû duïng: keát noái baøn, maët baøn, gheá, giöôøng….

Fixed table
Baøn coá ñònh
Installation
Laép ñaët

°

Material: Zinc

°

Finish: Powder coated, dark grey

°

Adjusting facility: Elongated holes

°

Installation: Screw fixing

Chaát lieäu: keõm
Xöû lyù beà maët: sôn tónh ñòeân,
° Khaû naêng ñieàu chænh: xaùm ñaäm caùc loã keùo daøi ra
° Laép ñaët: baèng vít
°
°

Mounting height
Chieàu cao laép ñaët

Cat. No.
Maõ soá

9 mm

642.43.300

10

°

Area of application: Connecting of table tops

°

Material: Plastic hooking in plate, zinc alloy hooks

°

Finish/Colour: Hooking in plate grey, hooks bright

°

Load bearing capacity: 50 kg with 4 connectors depends on
material and size of table top and used screws

°

Version: Easy tensioning travel for coherent connections

°

Installation: Screw fixing beneath the table top

Installation dimensions

°

Söû duïng: keát noái baøn

Kích thöôùc laép ñaët

°

Chaát lieäu: moùc baèng nhöïa, ñaàu moùc baèng hôïp kim keõm
Xöû lyù beà maët: moùc maøu xaùm, ñaàu moùc maøu saùng
° Taûi troïng: 50kg vôùi 4 baùs keát noái, döïa vaøo chaát lieäu vaø kích
thöôùc maët baøn vaø oác söû duïng.
°

Fixed plate
Baùs coá ñònh

Hooking in plate
Moùc vaøo baùs

°
°

Table top edges
Caïnh baøn

Phieân baûn: deã daøng canh chænh nhôø keát noái chaët cheõ
Laép ñaët: baét vít beân döôùi maët baøn

Mounting height
Chieàu cao laép ñaët
9.1 mm

Cat. No.
Maõ soá
642.42.920

Packing: 1 pair
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caëp.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Table top connector
Keát noái cho maët baøn

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Table leg fittings
Ph kin n i chân bàn
Beneath the table top
Lp di mt bàn
• Material: Steel
• Finish: Galvanized
• Area of application: Beneath the table top
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ kẽm
• Vị trí lắp đặt: Dưới mặt bàn

Installation
Lp đt

Supplied with
4 Draw-in bolts
4 Clamping sleeves
8 Anti-twist devices
1 Allen key
1 Installation instruction
Cung cp trn b gwm
4 Vít
4 Lá kẹp

For hollow table legs

8 Bás chống trượt

Cho chân bàn rỗng

1 Chìa lục giác
1 Hướng dẫn lắp đặt

Version
Phiên bản

Area of application
Vị trí lắp đặt

Cat. No.
Mã số

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For hollow table legs
Cho chân bàn rỗng
Eccentric
Lắp trung

For table legs 80 x 80 mm
Cho chân bàn 80 x 80 mm

641.06.901

For solid table legs
Cho chân bàn đặc

tâm

For table legs 100 x 100 mm
Cho chân bàn 100 x 100 mm

641.06.902

Centric
Trung tâm

For table legs 120 x 120 mm
Cho chân bàn 120 x 120 mm

641.06.913

Note
Centric: Mounting plate not visible

For solid table legs
Cho chân bàn đặc

Eccentric: Mounting plate visible

Eccentric
Lắp trung

Chú ý

tâm

Lắp trung tâm: Đế không nhìn thấy được

Centric
Trung tâm

Lắp lệch tâm: Đế nhìn thấy được

For table legs 80 x 80 mm
Cho chân bàn 80 x 80 mm

641.06.923

For table legs 100 x 100 mm
Cho chân bàn 100 x 100 mm

641.06.932

For table legs 120 x 120 mm
Cho chân bàn 120 x 120 mm

641.06.933

10

Packing: 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Table leg fittings
Ph kin n i chân bàn
Flush with table top
Lp âm vào mt bàn
• Material: Steel
• Finish: Galvanized
• Area of application: For solid table legs, flush with table top
• Chất liệu thép: Steel
• Xử lý bề mặt: Mạ kẽm
• Vị trí lắp đặt: Cho chân bàn đặc, lắp âm mặt bàn
Installation
Lp đt

Supplied with
4 Pairs of fixing bolts
4 Sets of clamping bolts
8 Hexagon socket screws M8 x 30
4 Connecting screws with M6 nuts
1 Installation instruction
Cung cp trn b gwm
4 Cặp thân kết nối
4 Cặp bás kẹp thêm
8 Ốc lục giác M8 x 30
4 Vít kết nối M6
1 Hướng dẫn lắp đặt

Area of application
Vị trí lắp đặt

Cat. No.
Mã số

For table legs 70 x 70–120 x 120 mm
Cho chân bàn 70 x 70–120 x 120 mm

641.06.940

10

FF

10.68

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
RONDELLA
°

Area of application: For multilayered table tops
from 40 mm thickness

°

Mounting height: 710 mm

°

Height adjustment: At glide

°

Installation: Screw fixing at mounting plate

°

Söû duïng: cho nhieàu loaïi maët baøn coù ñoä daøy treân 40 mm
Chieàu cao laép ñaët: 710 mm

°
Silver coloured
anodized cylindric
Maøu baïc môø,
hình truï

Black matt
laquered cylindric
Sôn ñen môø,
hình truï

Polished
Curved
Boùng, cong

°

Ñieàu chænh ñoä cao: ôû chaân ñeá
Laép ñaët: baèng vít vaøo ñeá

°

Material: Plastic glide and rosette, zinc alloy mounting plate

°

Finish: Glide and rosette black, mounting plate dark grey

°

Chaát lieäu: chaân ñeá baèng nhöïa, ñeá baèng hôïp kim keõm

°

Xöû lyù beà maët: chaân ñeá maøu ñen, ñeá maøu xaùm ñaäm

°

With height adjustment + 25 mm
Coù chænh ñoä cao + 25 mm

Information
Height of table leg including mounting plate.
Thoâng tin
Chieàu cao chaân baøn ñaõ coù bao goàm ñeá
Diameter
Ñöôøng kính
Ø 60 mm

Ø 80 mm

Finish
Xöû lyù beà maët
Profiled silver coloured anodized
Maøu baïc môø
Profiled black lacquered matt
Sôn ñen môø
Profiled silver coloured anodized
Maøu baïc môø

Cat. No.
Maõ soá
635.17.970
635.17.370
635.18.970

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.

With height adjustment + 15 mm
Coù chænh ñoä cao + 15 mm
Material: Plastic and aluminium glide, aluminium
mounting plate

°

10

°

Finish: Chrome plated and black glide

°

Diameter: Þ 73 mm

°
°

Chaát lieäu: chaân ñeá baèng nhöïa vaø nhoâm, ñeá baèng nhoâm
Xöû lyù beà maët: maï croâm vaø chaân ñeá maøu ñen

°

Ñöôøng kính: Þ73 mm

Finish
Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Polished
Boùng

635.43.071

Packing: 1 or 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 2 caùi.
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Square
Chaân baøn vuoâng
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët/maøu: chaân ñieàu chænh ñoä cao maøu traéng,
RAL 9006

°

Material: Steel

°

°

Finish/colour: Adjustment foot white aluminium, RAL 9006

°

°

Height adjustment: At adjustment foot 10 mm

°

Cross section: 100 x 100 mm

°

Ñieàu chænh ñoä cao: 10 mm
Kích thöôùc: 100 x 100 mm

°

Area of application: For extension tables, extension worktops

°

Dimension: Mounting plate 180 x 180 mm

°

Söû duïng: cho baøn môû roäng, maët baøn quaày bar
Kích thöôùc: maët ñeá 180 x 180 mm

°

Supporting leg
Chaân ñôõ

and bar counters

°

Height H
Chieàu cao H

Stainless steel Silver coloured
look
anodized
Inox
Maøu baïc môø

695 mm
720 mm
820 mm
870 mm
1,100 mm

635.13.003
635.13.004
635.13.005
635.13.006
635.13.007

635.13.903
635.13.904
635.13.905
635.13.906
635.13.907

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Concealed fixing
Keát noái aâm

°

Area of application: For freestanding tables

Version: Continuous internal construction galvanized, leg as
sleeve
° Supplied with installation instruction
Söû duïng: cho baøn
Phieân baûn: chaân maï keõm, coù voû boïc

°

Cung caáp höôùng daãn laép ñaët keøm theo

Height H
Chieàu cao H

Stainless steel Silver coloured
look
anodized
Inox
Maøu baïc môø

695
720

635.13.013
635.13.014

635.13.913
635.13.914

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.
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Glass table top adapter
Ñeá cho maët baøn baèng kính
°

Area of application: Gluing of table legs at glass or stone tops

°

Material: Aluminium

°

Finish: Ground

°

Installation: Gluing at table top

Söû duïng: daùn chaân baøn vaøo maët kính hoaëc ñaù
Chaát lieäu: nhoâm
° Xöû lyù beà maët: maøu ñaát
°
°

°

Supplied with

Cung caáp goàm

1 Glass plate adapter

1 ñeá cho kính
4 oác coù raêng
1 höôùng daãn laép ñaët

4 Threaded screws
1 Installation instruction

FF
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Laép ñaët: daùn vaøo maët baøn

Dimension
Kích thöôùc

Cat. No.
Maõ soá

110 x 110 x 9 mm

635.13.990

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

°

°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Square
Chaân baøn vuoâng

Stainless steel coloured
laquered square
Maøu inox

Bright laquered
square
Maøu saùng

°

Area of application: For table and coffee tables

°

Material: Plastic glide

°

Finish/Colour: Table leg brushed, glide black

°

Cross section: 60 x 60 mm

°

Söû duïng: cho baøn cafeù

Chaát lieäu: chaân ñeá baèng nhöïa
Xöû lyù beà maët/maøu: chaân baøn maøu saùng, chaân ñeá maøu ñen
° Kích thöôùc: 60 x 60 mm
°
°

°

Dimension: Mounting plate 100 x 100 mm

°

Kích thöôùc: maët ñeá 100x100mm

Height H Finish/Colour
Chieàu cao Xöû lyù beà maët/maøu
400 mm
Bright lacquered
Maøu saùng

720 mm

635.02.404

Stainless steel coloured lacquered
Maøu inox

635.02.504

Bright lacquered
Maøu saùng

635.02.407

Stainless steel coloured lacquered
Maøu inox

635.02.507

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.

°

Material: Steel mounting plate

°

Dimension: Mounting plate 100 x 100 mm

°

Chaát lieäu: ñeá theùp
Kích thöôùc: maët ñeá 100 x 100mm

°

Height H Finish/Colour
Chieàu cao Xöû lyù beà maët/maøu
400 mm
Bright lacquered
Maøu saùng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

720 mm

635.02.414

Stainless steel coloured lacquered
Maøu inox

635.02.514

Bright lacquered
Maøu saùng

635.02.417

Stainless steel coloured lacquered
Maøu inox

635.02.517

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.

°

Area of application: Gluing at glass or stone tops

°

Material: Steel gluing plate

°

Dimension: Gluing plate 60 x 60 x 10 mm

°
°

Söû duïng: daùn vaøo maët kính hoaëc ñaù
Chaát lieäu: theùp

°

Kích thöôùc: maët daùn 60x60x10mm

10

Height H Finish/Colour
Chieàu cao Xöû lyù beà maët/maøu

Cat. No.
Maõ soá

400 mm

Bright lacquered
Maøu saùng

635.02.454

Stainless steel coloured lacquered
Maøu inox

635.02.554

Bright lacquered
Maøu saùng

635.02.457

Stainless steel coloured lacquered
Maøu inox

635.02.557

720 mm

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

635.24.271
635.24.273
635.24.371
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635.02.074
635.02.077

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

635.02.064
635.02.067
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

635.24.471

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

10

635.06.249
635.06.267
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

Height
Finish/Colour
Chieàu cao Xöû lyù beà maët/maøu
690 mm

710 mm

900 mm

Ø 50 mm

Ø 60 mm

Ø 80 mm

Chrome plated polished
Maï croâm boùng

–

635.06.258

–

Stainless steel coloured, bright lacquered
Maøu inox, saùng

–

635.06.450

–

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

–

635.11.269

–

White
Traéng

–

635.06.758

–

Black
Ñen

–

635.06.356

–

Chrome plated polished
Maï croâm boùng

635.62.271

635.06.276

635.07.273

Stainless steel coloured, bright lacquered
Maøu inox, saùng

635.62.471

635.11.473

635.07.479

Brass plated polished
Ñoàng boùng

–

635.06.874

–

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

635.62.270

635.11.270

635.07.271

White
Traéng

–

635.06.776

–

Black
Ñen
Chrome plated polished
Maï croâm boùng

–

635.06.374

635.07.370

–

635.06.294

–

Stainless steel coloured, bright lacquered
Maøu inox, saùng

–

635.06.490

–

10

°

Colour: Table leg white aluminium, RAL 9006, head piece black

°

Height adjustment: + 25 mm

°

Diameter: Ø 60 mm

°
°

Maøu: chaân baøn nhoâm traéng, RAL9006, ñaàu ñen
Ñieàu chænh ñoä cao: +25 mm

°

Ñöôøng kính: 60mm

Height
Chieàu cao

Cat. No.
Maõ soá

710 mm

635.55.271

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.
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Cylindric with cranked head piece
Chaân truï coù ñaàu nghieâng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Cylindric with sleeve
Chaân hình truï coù voû boïc
° Material:
° Height

Steel sleeve

adjustment: + 100 mm at table leg
+ 15 mm at glide

° Version:

With sleeve to cover adjustment area:

Þ 60 mm, height 210 mm
° Diameter:
°
°

°
°

Þ 50 mm

Chaát lieäu: theùp
Ñieàu chænh ñoä cao: +100 mm taïi chaân,
+15 mm taïi chaân ñeá.
Phieân baûn: coù voû boïc che phaàn ñieàu chænh
Ñöôøng kính: Þ 50 mm

Height
Finish
Chieàu cao Xöû lyù beà maët
710 mm

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated polished
Maï croâm boùng

635.63.271

Stainless steel coloured,
transparent lacquered
Maøu inox, sôn trong suoát

635.63.471

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

635.63.270

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Elliptic
Chaân hình truï daïng elip
°

Height adjustment: + 15 mm

°

Cross section: 60 x 30 mm

°

Taùc duïng: cho maët baøn daøy treân 40mm
Chaát lieäu: chaân ñeá baèng nhöïa, ñeá baèng hôïp kim keõm

°

Height
Finish
Chieàu cao Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

710 mm

635.58.271

Chrome plated polished
Maï croâm boùng
White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

635.58.272

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.

M10 grub screw with internal
thread SW4 hexagonal
Buø long M10 vôùi phaàn vaën
baèng vít luïc giaùc SW4
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Square
Chaân hình vuoâng
°

Height adjustment: + 25 mm

°

Cross section: 60 x 60 mm

°

Ñieàu chænh ñoä cao: +25 mm
Kích thöôùc: 60 x 60 mm

°

Height
Finish
Chieàu cao Xöû lyù beà maët
710 mm Chrome plated polished
Maï croâm boùng
Nickel plated matt
Maøu niken môø
Stainless steel coloured,
transparent lacquered
Maøu inox, sôn trong suoát
White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006
Black
Ñen

Cat. No.
Maõ soá
635.59.271
635.59.671
635.59.471

635.59.272
635.59.371

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.

M10 grub screw with internal
thread SW4 hexagonal
Buø long M10 vôùi phaàn vaën
baèng vít luïc giaùc SW4

Height adjustment: + 10 mm

°

Diameter: Þ 42 mm

°

Version: With swivelling base plate

°

Ñieàu chænh ñoä cao: +10 mm

°

Ñöôøng kính: 42 mm
Phieân baûn: coù ñeá xoay ñoä

°

10

Height
Finish
Chieàu cao Xöû lyù beà maët

Cat. No.
Maõ soá

710 mm

Chrome plated polished
Maï croâm boùng
Stainless steel coloured,
transparent lacquered
Maøu inox, sôn trong suoát

635.44.271

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

635.44.971

635.44.671

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

°

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Conic
Chaân hình noùn

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Conic
Chaân hình noùn
°

Height adjustment: + 15 mm

°

Diameter: Ø 60 mm

°

Version: With swivelling base plate

°
°

Ñieàu chænh ñoä cao: +15 mm
Ñöôøng kính: 60 mm

°

Phieân baûn: coù chaân ñeá xoay

Height
Finish
Chieàu cao Xöû lyù beà maët
710 mm Chrome plated polished
Maï croâm boùng

Cat. No.
Maõ soá
635.49.271

Stainless steel coloured,
transparent lacquered
Maøu inox, sôn trong suoát

635.49.671

White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

635.49.971

Packing: 1 or 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 4 caùi.

Conic hinged
Chaân hình noùn
°

Material: Zinc alloy flap mechanism

°

Colour: Table leg white aluminium, RAL 9006, head piece black

°

Height adjustment: + 15 mm

°

Diameter: Þ 42 mm

Chaát lieäu: cô caáu baèng hôïp kim keõm
Maøu: chaân maøu nhoâm traéng, RAL9006, ñaàu ñen
° Ñieàu chænh ñoä cao: +15 mm
° Ñöôøng kính: Þ 42 mm
°

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

°

Height
Chieàu cao

Cat. No.
Maõ soá

710 mm

635.64.271

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

10

Cylindric curved
Chaân hình truï, cong
°

Material: Zinc alloy mounting plate

°

Colour: Mounting plate dark grey

°

Height adjustment: + 15 mm

°

Diameter: Þ 40 mm

°

Chaát lieäu: ñeá baéng hôïp kim keõm
Maøu: ñeá maøu xaùm ñaäm

°
°
°

Ñieàu chænh ñoä cao: +15 mm
Ñöôøng kính: Þ 40 mm

Height
Finish
Chieàu cao Xöû lyù beà maët
710 mm White aluminium, RAL 9006
Nhoâm traéng RAL9006

Cat. No.
Maõ soá
635.66.270

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

10

635.42.272
635.42.672
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

635.02.274
635.02.277

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

635.02.264
635.02.267

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

635.65.270

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

635.16.270

10

635.19.270

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn
Folding table fitting
Phuï kieän cho baøn xeáp

Version: Interlock in hinged position, unlatch function
in positioned situation

°

°

Phieân baûn: coù choát gaøi

Staggered mounting H base
Chaân baøn khi xeáp vaøo phaûi
naèm ôû vò trí xen keõ

Table base
Ñeá baøn

°

Area of application: For table length max. 2,000 mm,
T base: Min. table length 1,520 mm, for tubes Þ 32 x 1.5 mm
H base: Min. table length 950 mm by staggered mounting,
for tubes Þ 32 x 1.5 mm

°

Material: Steel base, plastic overlay

°

Finish: Function fitting galvanized, overlay black

°

Height adjustment: +22 mm at glide of H base

°

Dimension: 720 x 610 mm, T base width top 428 mm

°

Bearing height: 40 mm (without table top)

Söû duïng: cho baøn daøi toái ña 2,000 mm
Ñeá chöõ T: baøn daøi toái thieåu 1,520 mm, oáng Þ 32 x 1,5 mm
° Ñeá chöõ H: baøn daøi toái thieåu 950mm, oáng Þ 32 x 1,5 mm
° Chaát lieäu: ñeá theùp, baùt ñôõ baèng nhöïa
°
°

Xöø lyù beà maët: maï keõm, baùs maøu ñen
Ñieàu chænh chieàu cao: +22 mm taïi chaân ñeá H
° Kích thöôùc: 720 x 610 mm, ñeá chöõ T roäng 428 mm
° Chieàu cao: 40 mm ( khoâng tính maët baøn)
°

Version
Phieân baûn
T base
Chöõ T

H base
Chöõ H

Finish/Colour
Xöø lyù beà maët
Plastic coated, white aluminium RAL 9006
Boïc nhöïa maøu nhoâm traéng
Chrome plated
Maï croâm
Plastic coated, white aluminium RAL 9006
Boïc nhöïa maøu nhoâm traéng
Chrome plated
Maï croâm

Cat. No.
Maõ soá
642.84.951
642.84.251
642.83.950
642.83.250

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

10
Spacer for stacked folding tables
Baùs cheâm cho baøn xeáp

°

Area of application: Protects table tops of stacked folding tables

°

Material: Plastic

°

Finish: Black

°

Version: With non-skid buffer

Spacer

Söû duïng: baûo veä maët baøn khoâng bò tröôït
Chaát lieäu: nhöïa
° Xöû lyù beà maët: ñen
°
°

°

Phieân baûn: coù mieáng ñeäm choáng tröôït

Height H
Chieàu cao H
27 mm
35 mm

Cat. No.
Maõ soá
642.83.390
642.84.390

Packing: 4 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 4 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

H base
Ñeá chöõ H

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

T base
Ñeá chöõ T

°

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Table and Furniture Base Fittings
Bàn và Phụ kiện cho bàn
Table Fittings / Ph kin cho bàn

10

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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11

Interior Equipment, Shop Fittings
ThiZt b và Ph kin n i tht

“Häfele, the brand you can trust. The innovator of functionality”.
“Häfele, thRng hiu đc tín nhim”.

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Contents / Mc lc
Room and Frontwall Systems
Hệ thống thanh treo tường cho phòng
DIFLEX Adjusting foot for raised floors
DIFLEX Chân điều chỉnh co sàn nâng .............................11.8
Hook-in profile EILOX for easy construction of wall claddings
Bás treo EILOX cho tường, vách treo ..............................11.9

Shop Fittings
Phụ kiện cho cửa hiệu
Bracket
Bás treo ......................................................................... 11.11
Wall channel
Phần khung gắn tường ................................................. 11. 12
Accessories for columns
Phuï kieän cho thanh đỡ .............................................. 11. 23
Panel fixing element
Phụ kiện lắp đặt vách ....................................................11. 25
Shelf frame
Khung kệ .......................................................................11. 27

Shop fitting system Display 150
Hệ thống trưng bày 150 cho cửa hiệu ..........................11. 35
DEKO-WALL 88 Shopfitting System
Hệ thống phụ kiện cho cửa hiệu DEKO-WALL .............11. 42

11

PHARMA-ORG Storage and pharmacy installation system
Hệ thống cho nhà thuốc ................................................11. 52
Bar railling system
Hệ thống thanh chắn .....................................................11. 59
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Clothes hanger rail
Móc treo quần áo ..........................................................11. 31

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Book bracket
Bás ngăn kệ sách ..........................................................11. 29

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Information / Thông tin
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Information / Thông tin
Hašfele Functionality: Getting the best from your shop
Hašfele luoân mang ñeán nhöõng gì toát ñeïp nhaát cho cöûa hieäu cuûa baïn
Interior and furniture design always swings between extremes: Simple or opulent, delicate or bulky, straight or rounded, convenient or
exclusive.
Hašfele shows you the right way inspired by the functionality styles and decorative design ideals for all wishes and requirements.
Vieäc thieát keá ñoà goã vaø trang trí noäi thaát luoân dao ñoäng giöõa hai thaùi cöïc: ñôn giaûn hoaëc phong phuù, meàm maïi hoaëc thoâ keäch, thaúng hoaëc
troøn, tieän lôïi hay baát lôïi. Hafele seõ truyeàn caûm höùng cho baïn thoâng qua caùc yù töôûng thieát keá caùc vaät duïng trang trí noäi thaát vôùi nhöõng
kieåu daùng raát ña naêng seõ ñaùp öùng haàu heát cho caùc yeâu caàu vaø mong muoán cuûa baïn.

For a new room ambiance The room and
frontwall systems provides solutions.
Cho moät baàu khoâng khí trong laønh môùi, caên
phoøng vaø heä thoáng thanh ñôõ laép vaøo töôøng
seõ cung caáp cho baïn nhieàu giaûi phaùp.

The KEKU room system provided the
possibility of wall and ceiling covering over
freestanding partition walls until due the
creation of complete rooms.
Heä thoáng KEKU giuùp cho vieäc laép ñaët caùc
vaùch ngaên trong phoøng cuõng nhö trong cöûa
hieäu.

DIFLEX, double base system is individualadjustable with threaded rod
DIFLEX, heä thoáng chaân ñôõ ñoâi coù theå ñieàu
chænh ñöôïc.

11

The panel mounting system consists of two
basic elements only and iis characterized
therefore mainly by easy and rational
mounting.
Heä thoáng laép ñaët cho vaùch bao goàm 2 yeáu
toá cô baûn: laép ñaët deã daøng vaø hôïp lyù.

FF
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SHOPTEC Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu
SHOPTEC

SHOPTEC Shopfitting system
Heä thoáng cho cöûa hieäu SHOPTEC

SHOPTEC Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu
SHOPTEC

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Information / Thông tin

Gallery Railing system
Heä thoáng thanh ñôõ haønh lang

Gallery railing system
Heä thoáng thanh ñôõ haønh lang

Bar railing system
Heä thoáng thanh ñôõ

HV Organization drawer
Caáu taïo hoäc keùo HV

Universal shelf
Keä thoâng duïng

SINGLE Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu SINGLE

11

DEKO-WALL 88 Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu
DEKO-WALL 88

DEKO-WALL 88 Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu
DEKO-WALL 88

DEKO-WALL 88 Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu
DEKO-WALL 88

SINGLE Shopfitting system
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu SINGLE

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Room and Frontwall Systems / H th ng thanh treo tng cho phòng
Room and frontwall systems
Phoøng vaø heä thoáng thanh ñôõ laép vaøo töôøng
For a new room ambiance
The room and frontwall systems
provides solutions for each area of
application and such allow you a
wholistic object mentoring. Although
we have set an especially one’s
attention to easy and quick mounting
as soon as maximum possible
flexibility.
Heä thoáng phuï kieän cho phoøng vaø laép
vaøo töôøng cung caáp caùc giaûi phaùp cho
töøng khu vöïc vaø seõ giuùp caùc baïn coù
theâm nhieàu kinh nghieäm trong quaù
trình thieát keá. Hôn nöõa chuùng toâi seõ
hoã trôï caùc baïn trong quaù trình laép ñaët
ñeå vieäc laép ñaët trôû neân deã daøng vaø
nhanh choùng hôn cuõng nhö taïo cho
coâng vieäc trôû neân linh ñoäng hôn.

The double base system is individual adjustable with threaded rod. The swivelling supported feet balanced on site existing unevenness and made with the solid foam basis additional for foot fall sound improvement.
Heä thoáng chaân ñôõ ñoâi coù theå ñieàu chænh ñöôïc. Giuùp cho caùc chaân ñôõ ñöôïc caân baèng treân beà maët khoâng ñeàu, vôùi ñeá ñeäm ñöôïc laøm
baèng vaät lieäu meàm nhaèm haïn cheá tieáng oàn.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

11

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

DIFLEX
DIFLEX

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Room and Frontwall Systems / H th ng thanh treo tng cho phòng

11
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Room and Frontwall Systems / H th ng thanh treo tng cho phòng
DIFLEX Adjusting foot for raised floors
DIFLEX Chân điu chznh cho sàn nâng
• Area of application: For medium load bearing areas, renovating old

Advantages

buildings or offices and for routing wires, cables and pipes of any

• Efficient assembly

kind beneath a floor surface load max. 500 kg/qm,

• Drilling only needed to countersink screw with pre-mounted
support

static load, max. 300 kg/qm
• Material: Steel adjusting screw, aluminium support and foot plate,

• No dowels, screwing or preparing work required-just set in place
• Quick alignment

plastic support plate with burging soft plastic
• Finish: Adjusting screw galvanized, support and foot plate black

• Can be walked on immediately
• Impact sound reduction of approx. 33dB due of soft plastic

with green support plate
• Version: M8 adjusting screw with SW4 hexagon socket

support plate

• Installation: Adjusting screw with support for knocking into timber
(subconsfunction), foot plate plug fitting onto adjusting screw

u đi m
• Lắp đặt đơn giản

• Lắp đặt: Cho tải trọng trung bình công trình cải tạo tòa nhà, văn

• Chỉ cần khoan lỗ âm cho sãn

phòng. Tải trọng 500 kg/m2 hoặc 300 kg/m2

• Không cần tắc kê bắt vít hay các thao tác khác

• Chất liệu: Ốc điều chỉnh bằng thép, đế đỡ bằng nhôm, bás đỡ

• Điều chỉnh nhanh

bằng nhựa mềm.

• Có thể bước lên ngay

• Xử lý bề mặt: Ốc điều chỉnh mạ kẽm, đế và bás đỡ màu xanh lá

• Giảm tiếng ồn 33dB nhờ có mặt đế lót nhựa

• Loại: M8 adjusting screw with SW4 hexagon socket
• Lắp đặt: Ốc điều chỉnh đóng vào gỗ, đế đỡ gắn vào ốc điều chỉnh

Installation
Lp đt

Floor

Squared edge timber

Squared edge timber
DIFLEX Adjusting foot

Knock in screw with pre-mounted

Turn squared edge timber/levelling batten

batten

support from beneath

and align at a distance of 500 mm

Chuẩn bị tấm gỗ thông

Đóng vít vào lỗ khoan sẵn bên dưới

Level out height of squared edge timber/
levelling batten using adjusting foot
Lay and fix the floor covering

11
Height mm

Distance D mm

Cat. No.

48

25–43

791.10.031

69

43–83

791.10.032

105

78–118

791.10.033

158

113–153

791.10.034

179

148–188

791.10.035

212

183–223

791.10.036

249

218–258

791.10.037

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Prepare squared edge timber/levelling

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Adjusting screw

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Room and Frontwall Systems / H th ng thanh treo tng cho phòng
Hook-in profile EILOX for easy construction of wall claddings
Bás treo ELILOX cho tng, vách treo

• Area of application: For wall claddings, paintings, etc.
• Material: Aluminium
• Version: Screw holes at 96 mm intervals, For Hospa 5.0 or
Varianta 6.0
• Installation: For screw fixing
• Vị trí lắp đặt: Cho vách treo, tranh
• Chất liệu: Nhôm
• Exact positioning by means of hook-in lips
• Same rail for wall and claddong component
• With ridge on the underside, e.g. for cable routing
Building material class A1 according to DIN 4102 part 4/03.81
“Fire behaviour of building materials and elements”
• Vị trí chính xác bằng cách cài vào tường và tấm treo sử dụng

• Phiên bản: Lỗ khoan 96mm, cho vít Hospa 5.0 hoặc vít
Varianta 6.0
• Lắp đặt: Bắt vít
Lenght mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

2,000

783.53.002

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

cùng ray có khoang hở để tuồn dây cáp chống cháy

Note
max. 1,000 mm height distance between 2 hook-in profiles.
Ghi chú
chiều cao tối đa giữa 2 thanh treo là 1,000 mm

11

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Bracket
Bás treo
• Area of application: Supporting shelves, for single or double
slotted wall channels and columns
• Material: Steel
• Finish: Plastic coated white,RAL 9010
• Installation: Hooking into slots in the wall channel or column
• Vị trí lắp đặt: Bás đỡ cho kệ, cho khung treo đơn hoặc đôi
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa màu trắng RAL 9010
• Lắp đặt: Móc vào lỗ trên khung treo gắn trên tường
Information
The specified load capacity only applies with evenly distributed
load per bracket.

Thông tin
Tải trọng được tính dựa trên mỗi bás treo

Standard version
Loại tiêu chuẩn

Information
Glass shelves can be used in combination with shelf supports and
suction pads
Thông tin
Có thể dùng cho kệ gỗ nếu kết hợp bás kệ và bás kít kiếng

Height mm
Chiều cao

Depth D mm
Chiều sâu

Cat. No.
Mã số

62.8

166

774.60.168

216

774.60.211

266

774.60.266

316

774.60.319

366

774.60.364

416

774.60.417

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

U-Bracket for use in double slotted wall columns
Bás treo chữ U sử dụng cho khung treo đôi
• Material: Steel
• Finish: Plastic coated, White RAL 9010
• Version: With 2 hooks, with two Ø5.2 mm drillings at bottom
for screw fixing the wooden shelf, angle cannot be adjusted
• Chất liệu: Thép

11

• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa màu trắng RAL 9010
• Phiên bản: Có 2 móc, 2 lỗ khoan 5,2mm dưới đáy để lắp kệ gỗ,
góc độ không điều chỉnh được
Height mm
Chiều cao

Depth D mm
Chiều sâu

Cat. No.
Mã số

64

180

774.66.203

230

774.66.258

280

774.66.301

380

774.66.409

480

774.66.507

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Wall channel
Phần khung gắn tường
• Material: Steel
• Finish: Plastic coated white, RAL 9010
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa trắng, RAL 9010
Width mm
Chiều rộng

Lenght L mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

500
1,000
1,500
2,000

774.03.055
774.03.108
774.03.153
774.03.206

500
1,000
1,500
2,000

774.05.050
774.05.102
774.05.157
774.05.200

Single slotted
1 hàng lỗ
19

Double slotted
2 hàng lỗ
28

U-Shape Channel

Phần khung dạng U

Double slotted

1 hàng lỗ

2 hàng lỗ

11
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Single slotted

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Wall channel
Phụ kiện treo tường
• Material: Steel
• Finish: Plastic coated
• Interval: 50 mm
• Chất liệu: Thép
• Bề mặt: Phủ nhựa
• Khoảng cách khe: 50 mm

Semi-circular, single slotted
Phụ kiện bán nguyệt, khung treo đơn
• Colour: White aluminium, RAL 9006
• Màu sắc: Màu nhôm trắng, RAL 9006
Length L mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

500
1,100
1,500
2,000

770.00.205
770.00.210
770.00.215
770.00.220

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Cover cap for semi-circular, single slotted wall channel
Nắp che cho phụ kiện treo tường bán nguyệt, khe treo đơn
Material
Chất liệu

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Plastic
Nhựa

White aluminium, similar RAL 9006
Nhôm trắng, phủ RAL 9006

770.00.290

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 6 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 6 cái

U-Shaped channel
Phụ kiện treo tường chữ U
Length L mm
Chiều dài
Single slotted
Khe treo đơn
500

Single slotted
Khe treo đơn

Double slotted
Khe treo đôi

White, RAL 9003 White aluminium, RAL 9006
Màu trắng,
Nhôm trắng, phủ RAL 9006
phủ RAL 9006

772.03.055

770.03.205

800

772.03.082

770.03.208

1,000

772.03.108

770.03.210

1,500

772.03.153

770.03.215

2,000

772.03.206

770.03.220

2,500

772.03.251

770.03.225

Double slotted
Khe treo đôi
1,000

772.05.102

770.05.210

1,500

772.05.157

770.05.215

2,000

772.05.200

770.05.220

2,500

772.05.255

770.05.225

11

Packing: 1 pair
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cặp

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

FF
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772.12.269

770.12.226

3,000 mm

772.12.303

770.12.230

2,600 mm

772.14.263

770.14.226

3,000 mm

772.14.307

770.14.230

2,600 mm

772.11.262

770.11.226

3,000 mm

772.11.306

770.11.230

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

11

2,600 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

772.03.993

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Cover cap for 30 x 30 mm column
Naép che cho thanh ñôõ 30 x 30 mm
Material Finish
Chaát lieäu Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

772.91.975

White, similar RAL 9003
Traéng, nhuû RAL 9003

White aluminium, similar RAL 9006 770.91.297
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Column fastening for 30 x 30 mm column
Phuï kieän coá ñònh cho thanh ñôõ
Supplied with
1 Ceiling pin clamp
screw with centering tip
1 Top tube insert with
M10 threaded end cap
1 Base unit

Cung caáp vôùi
1 vít xieát coù ñænh hình choùp
1 oáng gaøi treân vôùi ñaàu M10
1 beä ñôõ

Material Finish
Chaát lieäu Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

White, RAL 9003
Maøu traéng, RAL 9003

772.25.015

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

770.25.201

Packing: 1 set
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

60 x 30 mm (W x D)
60 x 30 mm (W x D)
Slots: Double slotted on two sides(side slots only
suitable for connecting)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Khe: khe ñoâi ôû 2 maët ( caùc khe ôû caïnh beân chæ thích hôïp
cho vieäc noái )
Length
Number of
chieàu daøi lateral slots
Caùc khe
caïnh beân

White,
RAL 9003
Maøu traéng,
RAL 9003

White aluminium,
RAL 9006
Maøu nhoâm traéng,
RAL 9006

1,315 mm 2

772.16.713

770.16.213

2,115 mm 3

772.16.721

770.16.221

2,515 mm 4

772.16.725

770.16.225

2,915 mm 4

772.16.729

770.16.229

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Column insert for 60 x 30 mm column
Naép che cho thanh ñôõ 60 x 30 mm

11
Material Finish Version
Chaát lieäu Beà maët Chuûng loaïi

Area of application: For
use with ceiling clamping or
adjusting screw•
Thread: M10•
Version: Column insert for
bottom with supporting
surface for rear panel

Ví trí laép ñaët: söû duïng keïp
hay vít ñieàu chænh
Ñaàu vít: M10
Chuûng loaïi: Naép che cho maët
ñaùy vôùi maët ñôõ cho vaùch sau.

Zinc alloy Bright
Hôïp kim Maøu
keõm
saùng

Cat. No.
Maõ soá

For top and bottom
770.16.292
Cho maët treân vaø maët ñaùy
For bottom
Cho maët ñaùy

770.16.294

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Cover cap for 60 x 30 mm column
Naép che cho thanh ñôõ 60 x 30 mm
Area of application: Covering top end of column
Vò trí laép ñaët: Che ñaàu treân thanh ñôõ
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

White, similar RAL 9003
Maøu traéng, nhuû RAL 9003

772.16.793

White aluminium, similar RAL 9006 770.16.293
Maøu nhoâm traéng, nhuû RAL 9006
Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Column foot for 60 x 30 mm column
Chaân cho thanh ñôõ 60 x 30 mm
Finish: Plastic coated•
Material thickness: 2 mm
Beà maët: phuû nhöïa
Ñoä daày vaät lieäu: 2 mm
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

White, RAL 9003
Maøu traéng, nhuû RAL 9003

772.16.795

White aluminium, RAL 9006
Maøu nhoâm traéng, RAL 9006

770.16.295

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Mounting bracket for 60 x 30 mm column
baùs cho thanh ñôõ 60 x 30 mm
Area of application: Wall mounting of 60 x 30 mm columns
Version: With snap-off points for shortening length of bracket

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

770.16.296

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Safety lock screw set for 60 x 30 mm column
Boä vít khoùa an toaøn cho thanh ñôõ 60 x 30 mm
Area of application: Securing connections of mobile shelves•
Dimensions: M8 x 50•
Version: With SW 13 square nut

11

Vò trí laép ñaët: laép vaøo choã keát noái ñeå ñaõm baûo an toaøn khi di
chuyeån keä
Kích thöôùc: M8 x 50
Chuûng loaïi: vôùi ñaàu oác vuoâng SW 13
Material
Chaát lieäu

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

770.16.999

Packing: 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 10 caùi
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Material
Chaát lieäu

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Vò trí laép ñaët: cho thanh ñôõ 60 x 30 mm
Chuûng loaïi: coù caùc vò trí beõ gaõy ñeå thu ngaén chieàu daøi cuûa baùs ñôõ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

772.16.790

770.16.290

772.16.791

770.16.291

11

772.16.780

770.16.280

772.16.781

770.16.281

772.16.782

770.16.282

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

770.28.210
770.28.211

770.28.250
770.28.251
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

770.21.200
770.21.201

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

770.10.214
770.10.222

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

770.10.226

770.10.280

11

770.10.281

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

770.10.282

770.19.214

770.19.283
770.19.284

770.19.286
770.19.288
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

11

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

770.19.222

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

770.18.214

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

770.18.280

770.18.291

11

770.18.290

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Column connector
Phuï kieän lieân keát thanh ñôõ
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Colour: White aluminium, RAL 9006
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: phuû nhöïa
Maøu saéc: maøu nhoâm traéng, RAL 9006

A Internal width 565/940

A Chieàu roäng loït loøng 565/940

B Pitch length 625/1,000

B Chieàu daøi gaøi 625/1.000

C Length over engagement

C Chieàu daøi tôùi chaáu gaøi 621/996

hooks 621/996
Information
For mobile connections, safety lock screws must be used.
Thoâng tin
Cho keát noái di ñoäng, vít khoùa an toaøn phaûi ñöôïc söû duïng
Pitch length B
Internal width A
Chieàu roäng loït loøng A Chieàu daøi B

Cat. No.
Maõ soá

565 mm

625 mm

940 mm

1,000 mm

770.19.206
770.19.210

Area of application: Clamping the round column•
Material: Plastic plate•
Finish: Plate white, similar RAL 9003•
Thread: M10 x 60 mm•
Version: With centering tip and pivotable ceiling plate
Vò trí laép ñaët: ñeá maøu traéng, nhö RAL 9003
Chaát lieäu: ñeá nhöïa
Beà maët: ñeá maøu traéng, nhö RAL 9003•
Ñaàu: M10 x 60 mm•
Phieân baûn: vôùi ñaàu nhoïn trung taâm vaø ñeá coù truïc ñöùng

11

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Steel
Theùp

Galvanized
Maï keõm

637.01.717

Packing: 1 or 100 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Ceiling clamping screw
Vít keïp

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

772.10.796

770.10.296

772.10.795

770.10.295

11

772.10.291
772.10.292

770.10.291
770.10.292

New products and systems: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

637.00.020

651.01.500
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

651.02.909

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

770.10.497

770.10.399

11

770.10.498

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Double bracket for installing between columns
Baùs ñoâi laép vaøo thanh ñôõ
Length: 200 – 400 mm
Version: With 2 hooks

Chieàu daøi: 200 – 400 mm
Phieân baûn: Vôùi 2 moùc

For 30 x 30 mm
Cho thanh ñôõ 30 x 30 mm
Area of application: For wooden shelves
Material: Steel
Finish: Plastic coated
Muïc ñích söû duïng: cho keä kính vaø keä goã
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: phuû nhöïa

White,
RAL 9003
Maøu traéng
RAL 9003

White
aluminium,
RAL 9006
Maøu nhoâm
traéng,
RAL 9006

200 mm

772.78.212

770.78.220

300 mm

772.78.310

770.78.230

772.78.418

770.78.240

Depth D
Chieàu saâu D

Load bearing capacity 40 kg
Chòu taûi 40 kg

Load bearing capacity 65 kg
Chòu taûi 65 kg
400 mm
Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.

For round column Þ 60 mm
Cho thanh ñôõ troøn Þ 60 mm

Depth D
Chieàu saâu D

Cat. No.
Maõ soá

200 mm
300 mm

770.77.220
770.77.230

400 mm

770.77.240

Packing: 1or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 100 caùi.

11

Suction pads for brackets
Mieáng ñeäm cho baùs ñôõ
Area of application: Placing glass shelves onto brackets, double
brackets and shelf supports
Vò trí laép ñaët: laép vaøo baùs ñôõ cho caän kính

Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maøu saéc

Plastic
Nhöïa

Transparent
Maøu traéng trong

772.22.005

Packing: 20 or 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 hoaëc 100 caùi.
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Muïc ñích söû duïng: cho keä kính vaø keä goã
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, RAL 9006
Phieân baûn: vôùi 2 mieáng ñeäm cho keä kính

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Area of application: For glass and wooden shelves•
Material: Steel•
Finish: Plastic coated white aluminium, RAL 9006•
Version: With 2 suction pads for glass shelves

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shelf frame
Khung keä
Area of application: Inserting wooden shelves with thickness of
19 mm and glass shelves with thickness of 8 mm•
Material: Steel•
Finish: Plastic coated•
Installation: For hooking into slots in column
Vò trí laép ñaët: Ñaët keä goã vôùi ñoä daøy 19 mm vaø keä kính vôùi ñoä daøy
8 mm
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Moùc vaøo khe cuûa thanh ñôõ
Laép ñaët: moùc vaøo khe cuûa thanh ñôõ

A Internal width 565/940
B Pitch length 625/1,000
C Length over engagement
hooks 621/996

A Chieàu roäng loït loøng 565/940
B Chieàu daøi gaøi 625/1,000
C Chieàu daøi ñeán moùc gaøi
621/996

Information

Thoâng tin

The pitch length varies depending on the columns that
are used, single or double slotted.
Dimensions for wooden and glass shelves with
W 625 and D 370: 613 x 338 mm
W 1,000 and D 470: 988 x 438 mm

Chieàu daøi gaøi thay ñoåi tuyø thuoäc vaøo thanh ñôõ coù khe ñôn
hay khe ñoâi
Kích thöôùc cho keä goã vaø keä kính
W 625 vaø D 370: 613 x 338 mm
W 1,000 vaø D 470: 988 x 438 mm

Load bearing capacity 50 kg, inclinable
Chòu taûi 50 kg, coù theå ñieàu chænh ñoä nghieâng
Version: With 2 hooks and 2 grooves for dividers, inclinable
(+10o, 0o, –20o)•
Installation: Hooking into slots in wall channel or column
dependingon required angle of incline
Phieân baûn: Vôùi 2 moùc vaø 2 raõnh ñeå ngaên, coù theå ñieàu chænh ñoä
nghieâng (+10o, 0o, –20o)•
Laép ñaët: Moùc vaøo khe cuûa thanh ñôõ laép vaøo töôøng hoaëc thanh ñôõ
ñöùng tuyø thuoäc vaøo goùc nghieâng yeâu caàu

Length over
Pitch length B
engagement hooks C Chieàu daøi gaøi B
Chieàu daøi ñeán moùc
gaøi C

White,
RAL 9003
Maøu traéng,
RAL 9003

621 mm

625 mm

772.76.762 770.76.262

996 mm

1,000 mm

772.76.764 770.76.264

White
aluminium,
RAL 9006
Maøu nhoâm traéng
RAL 9006

o

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

When insert wall channels shell frame only inclined down at –20
installable.

Khi laép ñaët khung keä vaøo thanh ñôõ laép vaøo töôøng, khung keä coù theå
ñieàu chænh nghieâng xuoáng -20o

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi.

Load bearing capacity 80 kg, rigid
Chòu taûi 80 kg, loaïi cöùng
Version: With 3 hooks and 2 grooves for dividers
Phieân baûn: vôùi 3 moùc vaø 2 raõnh ñeå ngaên
Length over
Pitch length B
engagement hooks C Chieàu daøi gaøi B
Chieàu daøi ñeán moùc
gaøi C

White,
RAL 9003
Maøu traéng,
RAL 9003

621 mm

625 mm

772.76.766 770.76.266

996 mm

1,000 mm

772.76.768 770.76.268

White
aluminium,
RAL 9006
Maøu nhoâm traéng
RAL 9006

Packing: 2 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 2 caùi.
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Centre panel hook
Moùc vaùch trung taâm
Installation
Laép ñaët

Area of application: For hooking into side slots of single and
doubleslotted columns•
Material: Steel
Vò trí laép ñaët: Moùc vaøo khe hoâng cuûa thanh ñôõ coù khe ñôn vaø
khe ñoâi
Chaát lieäu: Theùp

Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Bright
Maøu saùng

771.28.137

Packing: 1 or 10 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoaëc 10 caùi.

Rear panel support
Baùs ñôõ naùch haäu
For hooking onto column support rail for 60 x 30 mm column
Moùc vaøo thanh ñôõ ngang söû duïng cho thanh ñôõ ñöùng 60 x 30 mm
Installation
Laép ñaët

Area of application: Installing the panel between columns•
Material: Steel•
Finish: Galvanized
Vò trí laép ñaët: Laép ñôõ vaøo giöõa caùc thanh ñôõ
Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: maï keõm

Flush fitted with
non-rebated panel
Laép vaø vôùi vaùch khoâng
coù ñöôøng raõnh

Mounting with spacer clip
with rebated panel
Laép vaøo vôùi keïp giöõ khoaûng
caùch vôùi vaùch coù ñöôøng raõnh

The support can only be used in combination with 60 x 30 mm
columns with the associated connector.
Thoâng tin
Baùs ñôõ coù theå ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi thanh ñôõ 60 x 30 mm
nhö laø phuï kieän lieân keát

11

Also use spacer clip when installing rebated panels. Please order
separately.
Thoâng tin ñaët haøng
Söû duïng keïp giöõ khoaûng caùch khi laép vaùch coù ñöôøng raõnh.
Vui loøøng ñaët haøng rieâng

Suitable for
Thích hôïp cho

Depth
Chieàu saâu

Cat. No.
Maõ haøng

Non-rebated panel
Vaùch khoâng coù ñöôøng raõnh 13.5 mm

770.28.940

Rebated panel
Vaùch coù ñöôøng raõnh

770.28.941

19.5 mm

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.

Spacer clip for rear panel support
Keïp giöõ khoaûng caùch cho baùs ñôõ vaùch haäu
Material
Chaát lieäu

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

Plastic
Nhöïa

Black
Maøu ñen

770.28.330

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi.
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Information

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Order information

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Book bracket
Bás ngăn kệ sách
• Finish: Plastic coated
• Version: With 3 hooks
• Installation: Hooking into single or double slotted wall channels
and columns
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa
• Phiên bản: Có 3 móc
• Lắp đặt: Móc vào khung treo đơn hoặc đôi
Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

White aluminium, RAL 9006 770.81.040
Trắng nhôm RAL 9006

Packing: 4 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 4 cái

Basket
Rổ
• Finish: Plastic coated white aluminium, similar to RAL 9006
• Pitch dimension: 1,000 mm
• Load bearing capacity: 20 kg
• Version: With 2 suitable brackets for basket
• Installation: Hooking into single or double slotted wall channels and
columns
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa màu nhôm RAL 9006
• Kích thước: 1,000 mm
• Tải trọng: 20 kg
• Phiên bản: 2 bás treo thích hợp cho rỗ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Lắp đặt: Móc vào khung treo đơn hoặc đôi gắn trên tường

Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

White aluminium, RAL 9006 770.33.220
Trắng nhôm RAL 9006

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 4 cái
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

771.28.119

772.28.105

772.28.720
770.28.220
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

770.28.200

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Clothes hanger rail
Móc treo quần áo
• Area of application: For single or double slotted wall channels
and columns
• Length: 400 mm
• Version: Inclined, with 2 hooks and 9 hook-in positions
• Installation: Hooking into slots in wall channel or column
• Vị trí lắp đặt: Cho thanh cột móc gắn tường đơn và đôi
• Chiều dài: 400 mm
• Phiên bản: Có 2 móc và 9 móc ngăn
• Lắp đặt: Móc vào thanh cột gắn tường

Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

Chrome plated
Mạ chrome

772.70.240

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Clothes rail
Thanh treo quần áo
• Installation: Inserting into clothes rail support of bracket
• Lắp đặt: Gắn vào bás đỡ thanh treo
Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

Chrome plated
Mạ chrome

771.73.258

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Clothes rail support
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bás đỡ thanh treo quần áo
• Installation: Supporting clothes rail between 2 double slotted
columns
• Lắp đặt: Bás đỡ gắn vào thanh cột đôi
Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Plastic
Nhựa

White, RAL 9003
Trắng, RAL 9003

771.73.791

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Trim cap

Nắp đậy
• Installation: Plugging into clothes rail
• Lắp đặt: Cài vào thanh treo
Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Plastic
Nhựa

Grey
Màu xám

771.73.590

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Support rail
Thanh đỡ móc treo quần áo

Clothes rail bracket
Bás treo quần áo

• Area of application: Mounting clothes rail to single or double slotted
wall channels and columns
• Finish: Plastic coated
• Load bearing capacity: 30 kg
• Version: With 3 hooks and oval clothes rail support
• Installation: Hooking into slots in wall channel or column
• Vị trí lắp đặt: Lắp vào thanh cột gắn tường đơn hoặc đôi
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa
• Tải trọng: 30 kg
• Phiên bản: Có 3 móc và bás đỡ hình bầu dục

• Application: Holding clothes hangers and clothes hanger rails on

• Lắp đặt: Móc vào thanh cột đơn hoặc đôi

single or double slotted wall channels and columns

Material
Chất liệu

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

• Material: Steel

Steel
Thép

White, RAL 9003
Trắng, RAL 9003

772.73.208

• Version: With flat oval rail 15 x 30 mm, welded

• Finish: Chrome plated
• Installation: Hooking into slots in wall channel or column

White aluminium, RAL 9006 770.73.233
Màu nhôm trắng, RAL 9006
• Vị trí lắp đặt: Lắp vào thanh móc quần áo

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome

Clothes hanger rail for clothes rail bracket

• Phiên bản: Với thanh treo ovan 15 x 30 mm

Móc treo quần áo cho bás treo quần áo

• Lắp đặt: Móc vào thanh cột đơn hoặc đôi

Pitch length B mm

Cat. No.
Mã số

621

625

772.51.262

996

1,000

772.51.264

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

• Finish: Plastic coated, with chrome plated extending rod
• Version: With extending rod
• Installation: Screwing to bracket with clothes rail support
• Supplied with fixing material

11

• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa, mạ chrome
• Phiên bản: Có thanh mở rộng
• Lắp đặt: Bắt vít vào bás treo quần áo
• Có cung cấp phụ kiện lắp đặt đi kèm
Material
Chất liệu
Steel
Thép

Colour
Màu sắc
White, RAL 9003
Trắng, RAL 9003

Cat. No.
Mã số
772.73.011

White aluminium, RAL 9006 770.73.210
Màu nhôm trắng, RAL 9006
Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Length over engagement
hook C mm
Chiều dài C

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Carrier frame
Khung treo
• Application: Carrying clothes hangers and clothes hanger rails on
single or double slotted wall channels and columns
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Version: With flat oval tube 15 x 30 mm, welded
• Installation: Hooking into slots in wall channel or column
• Vị trí lắp đặt: Để lắp móc treo và thanh treo quần áo trên thanh
cột đơn hoặc đôi
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome
• Phiên bản: Thanh treo hình ovan 15 x 30 mm
• Lắp đặt: Móc vào thanh cột đơn hoặc đôi
Length over engagement
hook C mm
Chiều dài C

Pitch length B mm
Chiều dài B

621
996

625
1,000

Cat. No.
Mã số

772.50.206
772.50.210

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Removable display rail
Móc treo có thể tháo rời
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Installation: Hooking into the support rail
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome
• Lắp đặt: Móc vào thanh treo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ø

Depth D mm
Chiều sâu

Diameter mm
Đường kính

Cat. No.
Mã số

150
250
300
400

7

772.52.215
772.52.225
772.52.230
772.52.240

9

Packing: 1 or 10 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 hoặc 10 cái

Carrier arm, straight
Thanh treo, thẳng

11

• Installation: Hooking into support rail and support frame
• Lắp đặt: Móc vào bás treo và khung treo
Material
Chất liệu

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

Chrome plated
Mạ chrome

772.54.241

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Carrier arm, angled
Thanh treo, có góc
• Installation: Hooking onto support rail and support frame
• Lắp đặt: Móc vào thanh treo và khung treo
Material
Chất liệu

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

Chrome plated
Mạ chrome

772.54.242

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Clothes hanger rail, inclined with balls
Thanh treo quần áo, phân chia bằng bi
• Version: Angle of incline 30°,
with 9 balls for hanging clothes hangers
• Installation: Hooking onto support rail and support frame
• Phiên bản: Nghiêng 30°, có 9 bi chia quần áo
• Lắp đặt: Móc vào móc treo và khung treo

Material
Chất liệu

Finish
Xử lý bề mặt

Cat. No.
Mã số

Steel
Thép

Chrome plated
Mạ chrome

772.54.240

11
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Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shop fitting system Display 150 – Linear design with high flexibility
Hệ thống trưng bày 150 cho cửa hiệu – Thiết kế phương ngang với chiều cao linh hoạt

The Display System 150 system provides countless combination options due to its different finishes and extensive range of display rails.
The 150 mm groove intervals and continuous profiles make it possible to display products of any kind in the best possible way – regardless
of whether they are big or small. The display rails and shelves are also available in different materials, and are attached without the need for
tools.
Hệ thống trưng bày 150 cho cửa hiệu cung cấp giải pháp kết hợp linh hoạt nhờ vào bề mặt và thanh treo mở rộng đa dạng. Những đường
rãnh 150mm dài liên tục dễ dàng trưng bày hàng hóa một cách tối ưu nhất - cho dù kích thước của hàng hóa lớn hay nhỏ. Thanh treo và kệ
cũng có nhiều loại khác nhau để lựa chọn và lắp đặt không cần dụng cụ.

Shop fiting system Single – A classic design with a wide range of possibilties
Hệ thống trưng bày cửa hiệu - đơn

The Single shopfitting system makes it possible to present many different product ranges in an individual way. All elements can be used

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

individually or combined. The different display rails and shelves are inserted into the base plate without using tools and can be replaced
at any time. Any supporting structure can be used.
Hệ thống trưng bày cửa hiệu đơn giúp trưng bày nhiều loại sản phẩmkha1c nhau chỉ với 1 dạng lắp đặt. Có thể dùng riêng lẻ hay kết hợp.
Những thanh treo hay kệ trưng bày có thể gắn vào những đế gắn sẵn mà không cần dụng cụ và có thể tháo ra bất cứ lúc nào.

Shop fitting system Display 200 – Clear design for demanding customers
Hệ thống trưng bày Display 200 - Thiết kế đơn giản theo nhu cầu khách hàng.
Display 200 system is combine function and fitting to this system.
The point syspension if not hanging any display arm is make linear
decorate plate. All elements can be used individually or combined.
The diffent display arms are inserted into point syspension or rail
syspension without using tools and can be replaced at anytime.
Hệ thống trưng bày Dispaly 200 có chức năng kết hợ
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shop fitting system - Display 150
Hệ thống trưng bày 150 cho cửa hiệu
Wall panel
Ván tường

Hook-in profile, rectangular
Thanh lắp ván tường, hình chữ nhật

• Area of application: For sliding into groove of wall panel
• Material: Aluminium
• Finish: Bright
• Lắp đặt: Để trượt vào rãnh khoan sẵn trên ván tường
• Chất liệu: Nhôm
• Xử lý bề mặt: Sáng
Length
Chiều dài
1200 mm

Cat. No.
Mã số
790.56.100

Packing: 1 or 14 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái hoặc 14 cái

• Material: Chipboard
• Finish: Melamine coated
• Dimensions (W x H x D): 1,200 x 1,200 x 19 mm

Order reference

• Version: Prepared with 7 complete grooves and 1/2 grooves on the

Please order 7 additional hook-in profiles for each panel and

horizontal edge for connecting panels

1 additional hook-in profile for panel connection.
Special sizes available on request.
Tham khảo đặt hàng

• Kích thước (W x H x D): 1,200 x 1,200 x 19 mm

Vui lòng đặt 7 thanh lắp ván tường cho mỗi ván tường có kích

• Phiên bản: Có sẵn 7 rãnh hoàn thiện và nửa rãnh chưa hoàn thiện

thước đặc biệt theo yêu cầu

ở chiều dọc ván

11

Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

White
Trắng

790.56.507

Marple
Màu cẩm thạch

790.56.521

Pear
Lê

790.56.522

Light beech
Màu gỗ sồi nhạt

790.56.523

Packing: 2 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 2 cái

Order reference
Please order hook-in profiles separately.
Tham khảo đặt hàng
Vui lòng đặt thanh móc riêng
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Xử lý bề mặt: Bọc Melamin

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Chất liệu: Gỗ mạt cưa

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Clothes hanger rail
Thanh treo quần áo
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome

Straight with end cap
Thanh thẳng có nắp đậy
• Version: Rail Ø16 mm
• Phiên bản: Đường kính Ø16 mm
Length mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

310

790.57.270

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Inclined
Thanh treo
• Version: Oval rail 30 x 15 mm, with 8 hook-in positions
• Phiên bản: Thanh treo 30 x 15 mm, có 8 móc chia
Dimensions mm
Kích thước

Cat. No.
Mã số

310 x 150

790.57.272

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Curved
Thanh treo cong

11

• Version: Arm Ø6 mm, with 7 hook-in positions
• Phiên bản: Đường kính Ø6 mm, có 7 móc chia
Dimensions mm
Kích thước

Cat. No.
Mã số

265 x 150 mm

790.57.274

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Display rail
Thanh ray
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome

With straight pin

Có chốt thẳng
• Version: Rail Ø6 mm
• Area of application: Suitable for DIY packaging
• Phiên bản: Ø6 mm
• Lắp đặt: Thích hợp trưng bày hàng DIY
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

200

790.57.202

300

790.57.203

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

With loop rail
Có móc U
• Version: Rail Ø4 mm
• Phiên bản: Ø4 mm
Depth T
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

200 mm

790.57.210

300 mm

790.57.211

• Version: Oval clothes rail 30 x 15 mm
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated polished
• Phiên bản: Khung treo ovan 30 x 15 mm
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome bóng

11

Width mm
Chiều rộng

Cat. No.
Mã số

900

790.57.230

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

FF

11.38

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Carrier frame
Khung treo

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Display rail
Móc trưng bày
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Chrome

Side bracket

Bás cạnh
• Area of application: Lateral support for shelves
• Version: Supporting plate with 2 slots for shelf attachment
• Wide support surface for increased load capacity
• Vị trí lắp đặt: Bás đỡ kệ
• Phiên bản: Có 2 lỗ bắt vít cho kệ
• Phần đế đỡ lớn để tăng tải trọng
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

290

790.57.221

Packing: 1 pair
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cặp

Centre bracket

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Bás đỡ trung tâm
• Area of application: Lateral and centre support for shelves
• Version: Supporting plate with 4 slots for shelf attachment
• Wide support surface for increased load capacity
• Vị trí lắp đặt: Bás đỡ kệ
• Phiên bản: Có 4 lỗ bắt vít cho kệ
• Phần đế đỡ lớn để tăng tải trọng
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

290

790.57.220

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Bracket for glass shelves
Bás đỡ cho kệ kính
• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

290

790.57.240

Packing: 1 pair
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cặp

Buffer, self-adhesive
Nút nhựa dán giảm ồn
• Material: Plastic (polyurethane)
• Installation: Self-adhesive (permanently self adhesive by non-aging
acrylate adhesive)
• Shore hardness A 60–70
• Moulded in blocks (set)
• UV resistant, no yellowing, wear-free
• Chất liệu: Nhựa
• Lắp đặt: Dán bằng keo có sãn
• Độ cứng A 60–70
• Cung cấp theo vỷ
• Chống tia cực tím
Colour
Màu sắc

Cat. No.
Mã số

Transparent
Trong suốt

356.21.420

• Material: Steel
• Finish: Chrome plated
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ chrome
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Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

290

790.57.250

Packing: 1 pair
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Partition holder
Bás chia

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 50 pcs.
Tiêu chuẩn đóng gói: 50 cái

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

790.49.400

790.49.910

11

790.49.911

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
DEKO-WALL 88 Shopfitting System
Heä thoáng phuï kieän cho cöûa hieäu DEKO-WALL 88

DEKO-WALL 88 - Söï coå ñieån vôùi söï löïa choïn vaät lieäu ña daïng
Heä thoáng DEKO-WALL 88 ñaùp öùng ñöôïc nhieàu beà maët khaùc nhau vaø nhieàu söï saép xeáp cho giaù ñôõ saûn phaåm trong voâ soá söï keát hôïp
coù theå. Khoaûng caùch 88 mm vaø caùc maët haøng nghieâng lieân tuïc taïo neân moät söï tröng baøy lyù töôûng cho moïi loaïi saûn phaåm - khoâng
giôùi haïn khoâng gian lôùn hay nhoû. Giaù ñôõ saûn phaåm luoân coù saün cho nhieàu beà maët khaùc nhau vaø laép ñaët khoâng caàn söû duïng coâng cuï

11
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

System DEKO-WALL 88 offers with different surfaces and a wide assortment of product carriers innumerable possible combinations. Gap space of 88 mm and continuous profiles afford a ideal presentation for every kind of products – no matter if small or big.
Product carriers are also available with different surfaces and will fitted without tools.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

DEKO-WALL 88 - A classic with free choice of material

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

11
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shopfitting system - Single
Hệ thống trưng bày cửa hiệu - Đơn
The Single shopfitting system consists of:
• Support plate
• Garment display rails (clothes hanger rail or shelf support)
Hệ thống trưng bày cửa hiệu đơn bao gồm
• Mặt đỡ
• Thanh treo trưng bày (Móc treo quần áo hoặc bás kệ)

Installation
The support plate is recessed and fixed to the rear of the panel by
screwing it on with a plate. The garment display rail is hooked into
the support plate.
Lắp đặt
Mặt đỡ được lắp âm và gắn dính vào vách bằng cách bắt vít.

11
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thanh treo trưng bày sẽ được cài vào mặt đỡ.

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shelf support
Bás đỡ kệ
• Area of application: For supporting glass or wooden shelves
• Material: Steel
• Finish/colour: Plastic coated, fine structure, white aluminium, similar
to RAL 9006
• Version: With 4 O-rings for shelf support and clothes rail with lateral
adjustment
• Vị trí lắp đặt: Dùng đỡ kệ kính hoặc gỗ
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa, nhôm trắng RAL 9006
• Phiên bản: Có 4 vòng O cho bás kệ và điều chỉnh kệ
Cat. No.
Mã số
Shelf support
Bás đỡ kệ

790.49.920

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Order reference
Support plate must be ordered separately.
Tham khảo đặt hàng
Mặt đỡ phải được đặt riêng

Shelf with labelling strip
Kệ có tem nhãn
• Material: Steel
• Finish/colour: Plastic coated, fine structure,
white aluminium, similar to RAL 9006
• Version: With insertion slot for product description

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Bọc nhựa, nhôm trắng RAL 9006
• Phiên bản: Có chỗ gắn tên sản phẩm

Cat. No.
Mã số
Shelf with labelling strip
Kệ có tem nhãn

790.49.930

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Order reference
Support plate must be ordered separately.
Tham khảo đặt hàng
Mặt đỡ phải được đặt riêng

New products and systems: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shop fitting - Display 200
Hệ thống trưng bày Display 200
Point and rail suspension: Easy and quick Installation on different
materials and directly on masonry wall. No special tools for
processing and installation required.
Dễ dàng lắp đặt cho nhiều chất liệu khác nhau không cần dụng cụ
đặc biệt nào để lắp đặt.

Processing and installation:

Lắp đặt

• Pre-drill holes in workshop

• Khoan lỗ trước tại xưởng

• Panels can easily be stacked for transport

• Mặt ván dễ dàng vận chuyển

• Attach panel, e.g. with EILOX hook-in profile, to wall

• Gắn mặt ván vào tường bằng EILOX

• Secure point and rail suspensions with screws

• Định vị và lắp ray bằng vít

• Hook in display arms, shelf supports and shelves without tools

• Móc thanh trưng bày, bás kệ và kệ mà không cần dụng cụ
Ưu điểm cho khách hàng

Further advantages for the customer

• Điểm định vị và ray có thể lắp thêm mà không cần tháo mặt ván

• Additional point or rail suspension can be installed on site without

đỡ

removing the panel, if required.

Point suspension
Điểm treo
• Area of application: For hooking in display arms, shelf supports and
shelves
• Material: Steel
• Finish: Cover cap: Nickel plated matt
• For panel thickness: From 18 mm
• Load bearing capacity: Approx. 15 kg
• Vị trí lắp đặt: Để móc thanh treo, bás và kệ
• Chất liệu: Thép

• Tải trọng: Khoảng 15 kg

Installation with screw-in sleeve and M6 screw
Lắp đặt bằng ốc cấy và vít M6
• 8 mm drill hole for screw-in sleeve
• Screw in screw-in sleeve, connect screw-on plate and support
plate with screws and align
• Screw in grub screws (anti-twist device)
• Clip on cover cap

11

• Lỗ khoan 8 mm cho ốc cấy
Supplied with

• Lắp ốc cấy kết nối mặt bắt vít và mặt đỡ

1 Screw-on plate and 1 support plate

• Lắp ốc grub

2 Grub screws SW 2

• Cài nắp đậy

1 Cover cap
1 Set fixing material for wooden panel
Cung cấp gồm
1 Mặt bắt vít và 1 mặt đỡ
2 Ốc SW 2
1 Nắp đậy

Version
Phiên bản

Cat. No.
Mã số

Installation with sleeve and M6
Lắp bằng ốc cấy và vít M6

790.96.691

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

1 Bộ vật liệu lắp đặt
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Cho gỗ dày từ: 18 mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Xử lý bề mặt: Nắp đậy mạ niken

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Rail suspension
Thanh treo
• Area of application: For hooking in display arms, shelf supports and
shelves
• Material: Steel
• Finish: Cover cap: Nickel plated matt
• For panel thickness: From 18 mm
• Load bearing capacity: Approx. 25 kg
• Vị trí lắp đặt: Để móc vào thanh trưng bày bás kệ và kệ
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Nắp đậy mạ niken mờ
• Cho gổ dày: 18 mm
• Tải trọng: Khoảng 25 kg

Installation on wooden panel with chipboard screw
Lắp vào vách gỗ và vít đầu nhọn
• Drill hole in panel for 4.5 mm chipboard screw
• Connect rail with screws
• Clip on cover cap, an additional substructure must be installed for
panel thicknesses below 18 mm
• For screw fixing directly on masonry wall (optional)
• Khoan lỗ lên vách 4.5 mm
• Gắn thanh treo bằng vít
• Cài nắp đậy
• Lắp vít trực tiếp vào tường
Supplied with
1 Rail
1 Cover cap

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cung cấp gồm
1 Thanh treo
1 Nắp đậy

Length mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

1,000

790.96.601

1,200

790.96.602

3,000

790.96.605

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Order reference
Fixing material for rail suspension not supplied, please order
separately.
Tham khảo đặt hàng
Vật liệu lắp đặt không cung cấp kèm theo, vui lòng đặt hàng riêng
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Display arms
Thanh trưng bày
• Area of application: For point and rail suspension
• Material: Steel
• Finish: Nickel plated matt
• Version: With hook-off protection device for support plate,
with plastic buffer to prevent dents on the panel
• Vị trí lắp đặt: Vào thanh treo
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ niken mờ
• Phiên bản: Có móc bảo vệ, có nút nhựa chận trên vách

Straight
Thẳng
• Area of application: For hanging clothes hangers
• Version: With stop pin
• Vị trí lắp đặt: Để treo quần áo
• Phiên bản: Có đầu chận
Depth T mm
Chiều sâu T
130

Cat. No.
Mã số
790.97.601

260

790.97.602

380

790.97.603

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

2 Levels
2 Tầng
• Area of application: For hanging clothes hangers

• Phiên bản: Có 2 đầu chận
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

385

790.97.610

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

11

Curved
Cong
• Area of application: For hanging clothes hangers
• Version: With 10 stop pin
• Vị trí lắp đặt: Để treo quần áo
• Phiên bản: Có 10 đầu chận
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

410

790.97.620

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Vị trí lắp đặt: Để treo quần áo

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Version: With 2 stop pin

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shelf supports and display rails
Bás kệ và thanh trưng bày
• Area of application: For point and rail suspension
• Material: Steel
• Finish: Nickel plated matt
• Version: With hook-off protection device for support plate,
with plastic buffer to prevent dents on the panel
• Vị trí lắp đặt: Định vị cho thanh treo
• Chất liệu: thép
• Xử lý bề mặt: Mạ niken mờ
• Phiên bản: Có móc bảo vệ, nút nhựa trên vách

Wooden and glass shelf support
Bás đỡ kệ gỗ và kính
• Area of application: For 8 mm wooden or glass shelves
• Version: With transparent glass shelf supports and removable glass
fixing brackets with plastic cap
• Vị trí lắp đặt: cho gỗ hoặc kính 8mm
• Phiên bản: Bás kệ trong suốt, bás đỡ có nắp nhựa có thể tháo
được
Length mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

228

790.97.632

327

790.97.633

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Wooden and glass shelf support for display
Bás đỡ kệ gỗ và kính trưng bày
• Area of application: For 8 mm wooden or glass shelves, for holding

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

display rail
• Version: With transparent glass shelf supports and removable glass
fixing brackets with plastic cap, with ring for display arm Ø21 mm
• Vị trí lắp đặt: Cho gỗ hoặc kính 8mm
• Phiên bản: Bás kệ trong suốt, bás đỡ có nắp nhựa, có thể tháo
được, vòng treo Ø21 mm

Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

338

790.97.643

11

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Carrier for display rail
Bás treo cho thanh trưng bày
• Area of application: For holding display rail
• Version: With ring for display arm Ø21 mm
• Vị trí lắp đặt: Cho thanh trưng bày
• Phiên bản: có vòng trưng bày Ø21 mm
Depth T mm
Chiều sâu T

Cat. No.
Mã số

338

790.97.695

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Display rail Ø21 mm
Thanh trưng bày 21 mm

• Area of application: For sliding into carrier arm, for hanging in cloth
hanger
• Version: With ring for display arm Ø21 mm
• Vị trí lắp đặt: trượt vào bás treo, để máng quần áo
• Phiên bản: Có vòng Ø21 mm

Length mm
Chiều dài

Cat. No.
Mã số

620

790.97.651

1,000

790.97.652

1,220

790.97.653

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Wooden and glass shelf supports
Bás kệ gỗ và kính

• Area of application: For 8 mm wooden or glass shelves,

• Vị trí lắp đặt: Cho kệ gỗ và kính 8mm
• Phiên bản: Bás kệ trong suốt, bás đỡ có nắp nhựa tháo được

Cat. No.
Mã số

238

790.97.690

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

11
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Depth T mm
Chiều sâu T
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fixing brackets with plastic cap

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

e.g. for shoes or bags
• Version: With transparent glass shelf supports and removable glass

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Shelf
Kệ
• Area of application: For point and rail suspension, for displaying
products, for hanging clothes hangers
• Material: Stainless steel
• Finish: Brushed
• Version: With hook-off protection device for support plate, with 22
apertures for clothes hangers
• Vị trí lắp đặt: Để treo ray, sản phẩm trưng bày. móc quần áo
• Chất liệu: Inox
• Xử lý bề mặt: Mờ
• Phiên bản: Có móc bảo vệ cho bás đỡ, 22 lỗ cho móc quần áo

Depth T mm
Chiều sâu T
360

Dim. A mm

Cat. No.
Mã số

330

790.97.061

500

790.97.062

1,000

790.97.063

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

11
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
PHARMA-ORG Storage and pharmacy installation system
Hệ thống cho nhà thuốc
PHARMA-ORG Frame systems
Hệ thống khung PHARMA-ORG

Space-saving stocking and organizing
Tie bar

The storage and pharmacy installation system
basically consists of following components:
Guide rail

• Basic frame
• Vertical frame
• Guide frame/Guides

Spacer bracket

• Drawers
Space-saving stocking and organizing
The storage and pharmacy installation system basically consists of following components:
• Basic frame
• Vertical frame
• Guide frame/Guides

Tie bar

Guide frame 2 pcs./column
(attached at each 1/3 of the column height)

system can be adapt to nearly any situation.
Such may circumvented on site available
hindrances how drainpipes or water
conduits by application of varied depth of
drawers, which enabled a optimal room usage.
Furthermore the bulky accessories offer the
possibility of an optimal storage and organization. The different label systems enabled a

Base plate,
length 60 mm

excellent overview and a quick access to the

11

desired product.

Base plate, length
100 mm

Nhờ có thể kết hợp nhiều thành phần, hệ
thống thích hợp cho nhiều trường hợp. Có thể
tiết kiệm không gian tối đa. Hệ thống gắn
nhãn giúp dễ dàng tìm kiếm và thao tác lên
sản phẩm.

Basic frame
Extension

FF
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With different possible combinations the

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Drawers

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
PHARMA-ORG Base frame
Khung cơ bản PHARMA-ORG
Quick and easy assembly
A stable basic frame is produced independently of the vertical frame, it is placed on the floor and horizontally adjusted using the adjustable base
plates. It is advisable to attach the base plates to the floor after they have been aligned. The basic frame is the basis of the PHARMA-ORG
drawer system. The individual vertical frames are inserted into the basic frame and screwed in place, preventing them from moving forwards or
sideways.
Lắp đặt nhanh và dễ dàng
Khung cơ bản được lắp cho khung đứng và đặt trên mặt đất. Tốt nhất là gắn dính đế vào mặt sàn cho chắc chắn. Khung cớ bản là phần
quan trọng của hệ thống này. Khung đứng được lắp vào khung cơ bản, giúp cho hệ thống không bị trượt tới hoặc ngang.
Planning the basic frame
Basic frames are available for 1 – 5 columns. The adjustable base plates in the basic frame are 60 mm long on the outsides, and 100 mm long
inside the central vertical frame (two-sided). A 100 x 100 mm foot plate is recommended for distributing the pressure on soft surfaces such as
screed.
Lắp đặt khung cơ bản
Có từ 1 đến 5 cột. Điều chỉnh mặt đế dài 60mm bên ngoài và 100 mm bên trong (cả 2 mặt). A 100 x 100 mm là kích thước mặt đế để bắt

installation depth

vào mặt sàn chắc chắn nhất.

Total length = (400 mm) x number of columns + 20 mm vertical frame thickness + side panel material thickness
Tổng chiều dài = (400 mm) x số lượng cột + chiều dày 20 mm+ chiều dày vách

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Basic frame extensions
An extension for 5 additional columns is available for basic frames for 1–5 columns. A combination of the 5 basic frames with the extension will
solve any layout problem.
Mở rộng khung cơ bản
Có thể mở rộng thêm từ 1 đến 5 khung, kết hợp 5 khung cơ bản

PHARMA-ORG Vertical frames and panel intervals
Khung đứng và mặt vách PHARMA-ORG

11

Vertical cross-section
Any panel height is available in steps of 25 mm, starting at 100 mm. The maximum panel height of 250 mm should not be exceeded.
The vertical frames are available with and without central locking.
Mặt vách
Bất cứ mặt vách nào cũng cao 25mm, bắt đầu từ 100mm. Chiều cao tối đa là 250 mm và không được hơn. Khung đứng có và không có
khóa trung tâm.
Information
We can also supply special sizes up to a total height of 2,500 mm on request.
Thông tin
Chúng tôi cũng cung cấp kích thước 2,500 mm theo yêu cầu.

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

11.53

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

Useful depth 548

Drawer depth 620

Useful depth 748

Drawer depth 820

Useful depth 948

Drawer depth 1,020

Useful depth 1,157

Drawer depth 1,220

PHARMA-ORG Drawers and extensions
Hộc tủ và hệ thống nới rộng cho hệ thống nhà thuốc

Installation depth
Extension length

Sewage pipes

Water pipes

Drawer depth

Iron beam

Double flue

Examples at ground plan
A combination of drawer types with four
different installation depths overcomes

Ví dụ
Sự kết hợp các kiểu hộc và 4 cách lắp
đặt chiều sâu khác nhau giúp tiết kiệm
không gian lưu trữ.

11
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system front.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

structural obstacles in a space-saving
way and provides a solid, evenstorage

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Equipment
Suitable for all PHARMA-ORG drawers
Trang bị
Thích hợp cho hộc tủ thuốc

Base with melamine coating
Đế bằng melamine

Label holder with
clip in sliding divide
Bás dán nhãn
Mini compartment
partition with extension
Clip in partition Bás chia mini
Bás chia cài

Perforated
metal base
Đế bàng
kim loại

Acrylic glass base
Đế bàng mica

Acrylic glass base

Perforated metal base

Bases made of acrylic glass are

The perforated metal bases with

available for ease of use. Transparent

square punched holes are insensitive to

acrylic glass bottoms allow you to view

soiling and provide good ventilation.

the contents of drawers placed above

Đế bằng kim loại có ô hình vuông

eye level from underneath.
Đế bằng mica trong suốt dễ dàng nhìn
vào bên trong từ bên dưới
Drilling dimensions for front panel attachment
Kích thước lỗ khoan cho mặt trước

Lower edge of panel

Clip on panels and railing system for flexible drawer heights
A bordering system with panel that can be screwed to the drawer is available for items with particularly large volumes
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

(total height = 2 x front panel height).
Vách cài và hệ thống treo cho hộc tủ cơ động chiều cao
Hệ thống định vị có thể lắp vào hộc tủ (tổng chiều cao = 2 x chiều cao mặt trước).
Side rail

Side rail

Rear clip on panel

11
Front clip on panel

Fitting the front additional panel

Rear additional panel, fitted

Lắp vào mặt trước

Lắp vào mặt sau
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Gallery railing system
Hệ thống trưng bày
• Material: Stainless steel, SUS 304
• Finish: Matt brushed or PVD coated brass coloured
• Chất liệu: Inox 304
• Xử lý bề mặt: Mờ hoặc xi đồng PVD

Gallery rail
Thanh ray

• Length: 2,500 mm solid material
• Chiều dài: 2,500 mm bằng chất liệu đặc
Diameter mm
Đường kính

Stainless
steel
coloured
Màu inox

Brass
coloured
Màu đồng

6

812.20.600

812.20.800

10

812.22.600

812.22.800

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Gallery rail post
Cột cho thanh ray
• Material: Zinc alloy
• Finish: PVD coated
• Diameter: 10 mm (for 6 mm rail) or 15 mm (for 10 mm rail)
• Chất liệu: Hợp kim kẽm

11
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For 2 rails

Gallery rail end post with

Gallery rail centre post

blind hole

with through hole

Cột với lỗ không xuyên

Cột với lỗ xuyên

Press-in dowel

Threaded sleeve

For glue fixing

for wood

for glass

to glass

Tắc kê cho gỗ

Tắc kê cho kính

Dán vào kính

11.56

• Đường kính: 10 mm (cho ray 6 mm) hoặc 15 mm (cho ray 10 mm)
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For 1 rail

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Xử lý bề mặt: Phủ PVD

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

Gallery rail post for 1 rail 6 mm

Gallery rail post for 1 rail 10 mm

Cột cho thanh ray 6 mm

Cột cho thanh ray 10 mm

Installation
Lắp đặt

Stainless steel Brass
coloured
coloured
Màu inox
Màu đồng

With through hole as centre post
Có lỗ khoan xuyên
Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.26.600

812.26.800

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.26.601

812.26.801

For glue fixing
Dán keo

812.26.602

812.26.802

812.27.600

812.27.800

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.27.601

812.27.801

For glue fixing
Dán keo

812.27.602

812.27.802

Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.26.620

812.26.820

Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.27.620

812.27.820

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.26.621

812.26.821

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.27.621

812.27.821

For glue fixing
Dán keo

812.26.622

812.26.822

For glue fixing
Dán keo

812.27.622

812.27.822

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Gallery rail post for 2 rail 6 mm

Gallery rail post for 2 rail 10 mm

Cột cho 2 thanh ray 6 mm

Cột cho 2 thanh ray 10 mm

Installation
Lắp đặt

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

With through hole as centre post
Có lỗ khoan xuyên
Press-in dowel
Tắc kê gỗ

Stainless steel Brass
coloured
coloured
Màu inox
Màu đồng

With blind hole as end post
Có lỗ không khoan xuyên

With blind hole as end post
Có lỗ không khoan xuyên

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Installation
Lắp đặt

Stainless steel Brass
coloured
coloured
Màu inox
Màu đồng

With through hole as centre post
Có lỗ khoan xuyên

Installation
Lắp đặt

Stainless steel Brass
coloured
coloured
Màu inox
Màu đồng

With through hole as centre post
Có lỗ khoan xuyên

Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.26.610

812.26.810

Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.27.610

812.27.810

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.26.611

812.26.811

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.27.611

812.27.811

For glue fixing
Dán keo

812.26.612

812.26.812

For glue fixing
Dán keo

812.27.612

812.27.812

With blind hole as end post
Có lỗ không khoan xuyên

With blind hole as end post
Có lỗ không khoan xuyên

Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.26.630

812.26.830

Press-in dowel
Tắc kê gỗ

812.27.630

812.27.830

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.26.631

812.26.831

Threaded sleeve
Tắc kê kính

812.27.631

812.27.831

For glue fixing
Dán keo

812.26.632

812.26.832

For glue fixing
Dán keo

812.27.632

812.27.832

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Support rings for 6 mm rail
Vòng đỡ cho ray 6 mm
• Area of application: For angled rail system or as design variant
• Materail: Zinc alloy
• Finish: PVD coated
• Vị trí lắp đặt: Cho góc các góc độ khác nhau
• Chất liệu: Hợp kim kẽm
• Xử lý bề mặt: Bọc PVD
Version
Loại

Stainless steel Brass
coloured
coloured
Màu inox
Màu đồng

For 6 mm rail
Cho ray 6 mm

Installation
Lắp đặt

180° for gallery rail centre post
Cho góc 180° ở giữa

812.27.860

812.26.860

180° for gallery rail end post
Cho góc 180° ở cuối

812.27.870

812.26.870

90° for gallery rail end post
Cho góc 90° ở cuối

812.27.840

812.26.840

135° for gallery rail end post
Cho góc 135° ở cuối

812.27.850

812.26.850

Packing: 1 pc.
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

1 180° for gallery rail end post
2 180° for gallery rail centre post
3 90° for gallery rail end post
4 135° for gallery rail centre post
1 Cho góc 180° ở cuối
2 Cho góc 180° ở giữa
3 Cho góc 90° ở cuối
4 Cho góc 135° ở giữa

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Dim. A = Pitch length
Dim. B = Rail length
Kích thước lắp đặt
Kích thước A = Tổng chiều dài
Kích thước B = Chiều dài ray

Dim. B = Dim. A-3 mm (one sided installation on gallery rail post)
Kích thước B = Kích thước A-3 mm (1 đầu lắp vào cột)

11
Dim. B = Dim. A+4 mm (two sided installation on gallery rail post)
Kích thước B = Kích thước A+4 mm (2 đầu lắp vào cột)
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Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
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772.60.168 770.60.216

773.60.261

772.60.266 770.60.226

773.60.314

772.60.319 770.60.231

773.60.369

772.60.364 770.60.236

772.60.211 770.60.221

772.60.417 770.60.241

772.64.513 770.64.251
772.64.601 770.64.260
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773.60.163
773.60.216

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

772.20.056

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

772.20.065

773.68.202
773.68.257

772.68.207 770.68.220

773.68.300

772.68.305 770.68.230

773.68.355

772.68.350 770.68.235

773.68.408

772.68.403 770.68.240

773.69.503

772.69.508 770.69.250

772.68.252 770.68.225
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
For inlaid shelves
Cho keä ñaët loït loøng
Area of application: Supporting wooden or glass shelves•
Material: Steel•
Load bearing capacity: 55 kg•
Version: With 2 hooks
Muïc ñích söû duïng: ñôõ keä goã hoaëc kính
Chaát lieäu: Theùp
Chòu taûi: 55 kg
Phieân baûn: vôùi 2 moùc

For wooden shelves with thickness 22 mm
Cho keä baèng goã vôùi ñoä daøy 22 mm
Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated
Maï Croâm

772.79.212

Plastic coated white aluminium, similar RAL 9006 770.79.212
Phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, nhö RAL 9006
Packing: 1 pair.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

For glass shelves with thickness 8 – 10 mm
Cho keä baèng kính vôùi ñoä daøy 8 - 10 mm
Finish
Beà maët

Cat. No.
Maõ soá

Chrome plated
Maï Croâm

772.79.213

Plastic coated white aluminium, similar RAL 9006 770.79.213
Phuû nhöïa maøu nhoâm traéng, nhö RAL 9006
Packing: 1 pair.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.

Chaát lieäu: Theùp
Beà maët: Phuû nhöïa
Phieân baûn: vôùi 2 moùc

With angled screw attachment surface
Vôùi maët keä ñöôïc laép vít ôû goùc

Area of application: Screwing on shelves•
Adjustable to: 10o, 20o, 30o•
Load bearing capacity: 55 kg•
Slots: Screw-on drill Þ 5 mm
Vò trí laép ñaët: laép vít vaøo keä
Coù theå ñieàu chænh: 10o, 20o, 30o
Chòu taûi: 55 kg
Loã khoan: Vaën vít vaøo loã khoan Þ 5 mm

11

Depth D
Ñoä saâu D

White,
RAL 9003
Maøu traéng,
RAL 9003

250 mm

772.75.257

White
aluminium,
RAL 9006
Maøu nhoâm
traéng,
RAL 9006
770.75.225

300 mm

772.75.300

770.75.230

400 mm

772.75.408

770.75.240

Packing: 1 pair.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 boä.
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New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Material: Steel
Finish: Plastic coated
Version: With 2 hooks

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

With adjustable carrier arm
Vôùi tay naâng coù theå ñieàu chænh

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

772.71.302

770.71.230

773.66.208
773.66.253

772.66.203

770.66.220

772.66.258

770.66.225

773.66.306

772.66.301

770.66.230

773.66.404

772.66.409

770.66.240

773.66.502

772.66.507

770.66.250

11

770.65.220
770.65.225
770.65.230
770.65.235
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu

772.76.490

11

FF

11.64

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

772.70.240

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Universal shelf
Keä thoâng duïng

Rear panel, perforated
Vaùch haäu coù ñuïc loã

Column
Thanh ñôõ ñöùng
Front pane, acrylic
Taám chaén tröôùc baèng Mica
Rear panel, clean
Vaùch haäu, khoâng ñuïc loã
Bracket for steel shelfs
Baùs ñôõ cho keä theùp
Steel shelf
Keä theùp
Front grid, steel
Song chaén maët tröôùc, baèng theùp
Bracket for wooden shelfs
Baùs ñôõ cho keä goã
Column base
Chaân ñôõ cho thanh ñôõ
Socket casing
Vaùch che

Trolley deflector
Thanh ñôõ ñeå choáng
oaèn xuoáng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Components
Phuï kieän ñi keøm

11
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Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
Universal shelf
Keä thoâng duïng

Rear panel, perforated
Vaùch haäu coù ñuïc loã

Column
Thanh ñôõ ñöùng
Front pane, acrylic
Taém chaén tröôùc baèng Mica
Rear panel, clean
Vaùch haäu, khoâng ñuïc loã
Bracket for steel shelfs
Baùs ñôõ cho keä theùp
Steel shelf
Keä theùp
Front grid, steel
Song chaén maët tröôùc, baèng theùp
Bracket for wooden shelfs
Baùs ñôõ cho keä goã
Column base
Chaân ñôõ cho thanh ñôõ
Socket casing
Vaùch che

Trolley deflector
Thanh ñôõ ñeå choáng oaèn xuoáng

11
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Components
Phuï kieän ñi keøm

Interior Equipment/Shop Fittings
Thiết bị và phụ kiện nội thất
Shop Fittings / Phụ kiện cho cửa hiệu
HV Organization drawer
Caáu taïo hoäc keùo HV
The HV drawer is qualified for use at shoptitting. Through the low cover
height from 64 mm the HV drawer is very well applicable, where are to be
placed quite a few particles at immediate space. By the high-quality of
guide with self-closing drawer runner and damping we get at best running
characteristics and highest comfort.

Hoäc keùo HV ñöôïc söû duïng ñaët bieät cho cöûa hieäu. Hoäc keùo HN raát thích hôïp
cho chieàu cao hoäc 64 mm. Nôi maø coù theå ñaët nhöõng vaät duïng nhoû. Vôùi hoäc
keùo töï ñoùng chaát löôïng cao vaø phuï kieän giaûm chaán chuùng ta seõ coù ñöôïc caùc
tính naêng tröôït toát nhaát vaø nheï nhaøng nhaát

From cover raster 64 mm
Longitudinal and lateral dividers enabled a individual
organization. All single components may be combined
as necessary.
1. Drawers
2. Guides
3. Divider

4. Rail
5. Locks
6. Inserts

Khoaûng caùch hoäc 64 mm
Caùc ngaên chia beân vaø doïc cho pheùp taïo ra caùc caáu
hình khaùc nhau. Caùc phuï kieän ñôn leõ coù theå ñöôïc keát
hôïp vôùi nhau khi caàn thieát.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

1. Hoäc keùo
2. Ray tröôït
3. Ngaên chia

Insert made of beech enabled a optimal organization and presentation
theirs products.
Khay chia ñöôïc laøm baèng goã soài taïo cho söï tröng baøy caùc saûn phaåm
trôû neân ñeïp hôn

4. Thanh ñôõ
5. Khoùa
6. Khay chia

Longtudinal divider with slot adequate for any
installation depth
Vôùi caùc khe doïc theo ngaên chia raát thích hôïp cho
vieäc ñieàu chænh chieàu saâu

11

By using of longitudinal and lateral dividers the division may be conform
optimal to their requirements.
Vieäc söû duïng ngaên chia hoâng vaø doïc cho pheùp ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu
caàu khaéc khe nhaát

Cross divider with different surfaces. Adequate card
holder enabled a marking of division
Ngaên chia ngang thích hôïp cho nhieàu beà maët

New products and systems: www.hafele.com
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin

12

Lighting Technology
Công nghệ chiếu sáng

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin
“Technical advice and customer service remains our focus: We provide solutions”.
“Luôn hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ khách hàng”.

Lighting Techonology
Công nghệ chiếu sáng
Contents / Nội dung

LED 2018 - Flexible light
Đèn điều chỉnh linh hoạt

12.10

LED 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007- Down light
Bóng đèn
12.11
LED 2003 - Down light with sensor switch
Bóng đèn với công tắc cảm biến

12.17

LED 2008 - Drawer light
Bóng đèn cho hộc tủ

12.18

LED 2009, 2010 - RGB Down light
Đèn màu

12.19

LED 2011, 2012 - Flexible strip light
Đèn LED dây mềm

12.21

LED 2013, 2014, 2015, 2016 - 5m LED strip light
Đèn điều chỉnh linh hoạt

12.23

LED 2013, 2015 - Aluminium profile for LED strip lights
Khung nhôm định hình cho đèn LED dây
12.27
LED 2017 - LED strip light, 3-piece set
Dây đèn LED

12.29

LED Driver, switches, leads
Phụ kiện đèn LED - Biến thế, công tắc, đầu nối

12.30

LED 3001, 3002 - Recess mounted light
Đèn LED âm

12.33

LED 3004, 3005, 3006 - Down light
Bóng đèn

12.35

LED 3003 - Down light, 3-piece set
Bóng đèn, 1 bộ 3 cái

12.37

LED driver, switches, leads
Phụ kiện đèn LED - Biến thế, công tắc, đầu nối

12.39

24
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

12

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

24

Lighting Techonology
Công nghệ chiếu sáng
Contents / Nội dung

LED Recess mounted light
Đèn LED âm

12.42

LED Driver, switches, leads
Phụ kiện đèn LED - Biến thế, công tắc, đầu nối

12.48

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

350 mA
Đèn LED 350 mA

12
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Lighting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information/ Thông tin
Hašfele Functionality: Our mission
Chöùc naêng ña daïng: nhieäm vuï cuûa Hafele
In this lighting segment we want to introduce our exclusive and unique lighting technology range. LED and halogen furniture design
lightsare the “non plus ultra” in every kind of furniture and interior decoration. Our mission is to deliver competitive solutions to our
clients,combined with modern design and the newest technologies.
Trong chöông ñeøn chieáu saùng naøy, chuùng toâi muoán giôùi thieäu coâng ngheä chieáu saùng ñoäc ñaùo nhaát vaø duy nhaát. Ñeøn LED vaø ñeøn Halogen
cho caùc thieát keá ñoà goã vaø trang trí noäi thaát. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø cung caáp giaûi phaùp toát nhaát cho khaùch haøng, keát hôïp vôùi thieát
keá hieän ñaïi vaø coâng ngheä môùi nhaát.

Flexible light
Đèn điều chỉnh linh hoạt

Down light
Bóng đèn

Down light
Bóng đèn

12
Down light
Bóng đèn

FF

12.4

Down light
Bóng đèn

Down light with sensor
Bóng đèn cảm ứng

Drawer light
Bóng đèn cho hộc tủ

New products and systems: www.hafele.com
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Lighting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin
Recess mounted light, 1W, hexagonal
Đèn LED âm hình lục giác, 1W

Recess mounted light, 1W, square
Đèn LED âm hình vuông, 1W

Recess mounted light, 1W, round with lens
Đèn LED âm hình tròn, 1W

Down light
Bóng đèn

Down light, 3-piece set
Bóng đèn, 1 bộ 3 cái

Recess mounted light
Đèn LED âm

12
Down light
Bóng đèn

5m LED strip light with 300 LED’s
Đèn dây 5m 300 bóng LED đổi màu

5m LED strip light with 300 LED’s
Đèn dây 5m 300 bóng LED đổi màu

LED strip light, 3-piece set
Dây đèn LED, bộ 3 dây

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Lighting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin

Hệ thống chuôi/phích cắm cho đèn điện thế thắp

Hệ thống chuôi cắm SV 7

Hệ thống chuôi cắm Mini

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hệ thống chuôi cắm cho đèn điện cao thế

Hệ thống chuôi cắm SV 16

Ví dụ lắp đặt kết nối trực tiếp của hệ thống chuôi cắm Mini

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hệ thống chuôi cắm AMP-NV
Hầu hết đèn điện cao thế thấp được lắp đặt trong các sản phẩm là hệ thống chuôi cắm AMP-NV. Việc kết nối thông qua
tăng phô hay bộ biến điện. Đèn, dây hay bộ chia cũng như tăng phô phải đật hàng riêng nếu có nhu cầu. Vui lòng xem
kỹ thông tin liên quan đến việc giao hàng trong mỗi sản phẩm.

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin

Sơ đồ phân phối đèn

Thiết bị phản xạ nhiệt của đèn Halogen
được thể hiện ở trang sau, được thiết kế với
góc chiếu sáng 40° với 10 W và 28° với 20
W. Biểu đồ bên cạnh sẽ cho biết cường độ
chiếu sáng của đèn (được đo bằng lumens)
ở khoản cách lên đến 3 mét (9’9’’)

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin

1 = Các đèn với dây cáp an toàn mà phần kim loại được kết
nối luôn dưới mức điện thế. Có đường kết nối với dây nối đất
an toàn

2 = Phần kim loại dưới mức điện thế nhưng phải tránh xa tầm
tay. Không có đường kết nối với dây nối đất an toàn

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

3 = Các đèn hoạt động ở mức điện thế an toàn bởi 1 tăng phô
an toàn cùng với VDE 0551 hoặc từ pin hay pin sạc lại. Thiết
bị có điện thế thấp dưới 25 V

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin
Easy connections, all wiring supplied with modular plugs which snap together. Once installed, the plugs feature a locking
clip to prevent the wires from coming loose.
Keát noái deã daøng, caùc daây daãn vôùi chuoâi caém coù moùc gaøi. Khi laép vaøo, chuoâi caém coù moùc gaøi laïi ñeå giöõ daây daãn khoâng bò
loûng rôøi ra

Symbols for tools as technical work equipment - in compliance with the law regarding safety for tools, GSG.
Bieåu töôïng cho coâng cuï nhö trang thieát bò laøm vieäc kyõ thuaät - phuø hôïp vôùi ñieàu luaät lieân quan ñeán söï an toaøn cuûa coâng cuï, GSG

This symbol represents an administrative sign for the supervisory authorities in Europe. The symbol confirms compliance
with the guidelines for EMV and low voltage.
Bieåu töôïng naøy ñaïi dieän cho moät daáu hieäu haønh chính veà quyeàn giaùm saùt ôû Chaâu AÂu. Bieåu töôïng xaùc nhaän phuø hôïp vôùi caùc
nguyeân taéc cho EMV vaø ñieän theá thaáp

ENEC-VDE Symbol in accordance with EUR standardThe symbol is approved in Europe (20 countries) for lights which are
in accordance with EN 60598 and transformers inaccordance with EN 61558.
Bieåu töôïng ENEC-VDE cuøng vôùi tieâu chuaån EUR. Bieåu töôïng ñöôïc chaáp nhaän ôû Chaâu AÂu (20 nöôùc) cho caùc loaïi ñeøn phuø
hôïp vôùi EN 60598 vaø caùc loaïi taêng phoâ phuø hôïp vôùi EN 61558.

Safety symbol of the "Association of electrical engineers" (VDE).
Bieåu töôïng an toaøn cuûa “Hieäp hoäi cô ñieän" (VDE).

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Technical Control Board for proven safety.
Ban kieåm soaùt kyõ thuaät veà söï an toaøn ñaõ ñöôïc coâng nhaän

Symbol by TUŠV-Product-Service GmbH (Technical Control Board) - test status unknown
Bieåu töôïng bôûi TUV - Saûn phaåm - Dòch vuï GmbH (Ban kieåm soaùt kyõ thuaät) - möùc ñoä kieåm tra khoâng ñöôïc bieát

Safety-tested symbol by TUŠV-Product-Service GmbH (Technical Control Board).
Bieåu töôïng kieåm tra söï an toaøn bôûi TUV - Saûn phaåm - Dòch vuï GmbH (Ban kieåm soaùt kyõ thuaät)

Safety-tested symbol by the "National Trade Institution" - test status unknown.
Bieåu töôïng kieåm tra söï an toaøn bôûi “Cô quan thöông maïi quoác gia” - möùc ñoä kieåm tra khoâng ñöôïc bieát

12

Lights to be used indoors only. Not suitable for outdoor use!
Ñeøn chæ ñöôïc söû duïng trong nhaø. Khoâng thích hôïp cho söû duïng beân ngoaøi

C-UL - Testing in accordance with Canadian and US American safety Standards.
C-UL - Kieåm tra phuø hôïp vôùi tieâu chuaån an toaøn cuûa Canada vaø myõ

New products and systems: www.hafele.com
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2018 / Hệ thống 12 V - LED 2018
Flexible light
Đèn điều chỉnh linh hoạt
Reading light, flexible spotlight in the bookshelf or
storage area – the application areas of the LED 2018
light could hardly be more diverse. It is easy to position,
and the integrated glass lens provides a pleasant,
uniform cone of light.
Đèn đọc sách, lắp đặt một cách linh hoạt trên kệ sách
hoặc nơi lưu trữ. Nó rất dễ dàng lắp đặt và tích hợp
nhiều lăng kính khác nhau nhằm tạo hiệu ứng ánh
sáng tuyệt vời nhất.

Màu ánh sáng, độ (K)

3000 (Trắng ấm)

Chiều dài (mm)
A

B

Đường kính
Công suất (W)
Số lượng đèn LED

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Đèn và phụ kiện lắp đặt

Chiều dài dây điện

Cat.No.
Mã số
Không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng tối
Biến điện

12.30

A
B

833.74.100
833.74.110

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tiêu chuẩn đóng gói

Màu xám bạc

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Màu hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2001 / Hệ thống 12 V - LED 2001
Down light
Đèn chiếu
The extra-thin LED 2001 down light is particularly
suitable for providing decorative lighting in furniture with
shelves. A prismatic cover provides pleasant light. Two
finishes are available for optimum integration in the
furniture design.
Đèn LED 2001 thiết kế cực mỏng thích hợp trang trí
cho đồ gỗ, kệ. Lăng kính tạo hiệu ứng ánh sáng dễ
chịu nhất. 2 màu xử lý bề mặt thích hợp cho các thiết
kế nội thất.

Màu ánh sáng (độ K)

Trắng lạnh

Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Plastic, Silver
Nhựa màu bạc

Plastic, white
Nhựa màu trắng

Hoàn thiện
Nắp chụp lăng kính trong mờ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói

Đèn và phụ kiện lắp đặt

Chiều dài cáp
Biến điện

12.30

Finish
Hoàn thiện
Plastic silver coloured
Nhựa màu bạc

Cat.No.
Mã số
833.73.000

Plastic white
Nhựa trắng

833.73.001

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2002 / Hệ thống 12 V - LED 2002
Down light
Đèn chiếu
The LED 2002 down light is characterised by its extremely flat shape,
and is available in three light colours. In furniture and furnishings it is
particularly suitable for providing decorative lighting in shelving and
display cabinets.
Đèn LED 2002 có kích thước cực mỏng và có 3 màu sắc khác nhau.
Thích hợp cho việc cung cấp ánh sáng cho kệ và tủ trưng bày trong
trang trí nội thất.

Màu ánh sáng (độ K)
Trắng lạnh

Trắng ấm

Xanh biển

Chiều dài (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Màu hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Vỏ hộp nhựa với vòng Inox
1 cái

12.30

Light colour
Màu đèn sáng
5000 Cool white (Trắng lạnh)
3200 Warm white (Trắng ấm)
Blue (Xanh)

Cat.No.
Mã số
833.73.200
833.73.210
833.73.220

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Biến điện

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2004 / Hệ thống 12 V - LED 2004
Down light
Đèn chiếu
If you are looking for an interesting design element in decorative furnishing areas, the LED 2004 light bar is just the ticket. It can be integrated
into furniture almost invisibly because of its compact design.
Nếu bạn đang tìm 1 thiết kế đặc biệt cho nội thất của mình thì đèn
LED 2004 là câu trả lời cho bạn. Nó thích hợp cho mọi thiết kế, đặc
biệt thiết kế âm vì kết cấu đặc biệt.

Màu đèn sáng
Trắng lạnh

Trắng ấm

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Nhôm mạ màu bạc
1 cái với phụ kiện lắp

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp

Biến điện

12.30

Light colour (K)
Màu đèn sáng
6400 (cool white)
Trắng lạnh
3400 (warm white)
Trắng ấm

Length (mm)
Chiều dài
575
820
575
820

Cat.No.
Mã số
833.73.040
833.73.041
833.73.050
833.73.051
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2005 / Hệ thống 12 V - LED 2005
Recess mounted light
Đèn LED âm
The LED 2005 light bar can be integrated flush in furniture and
therefore provides the possibility of installing lighting in display cabinets
and representative furnishings. This light gives added value to any
furniture because of its decorative effect, without influencing the
design thereof. Additional variants are provided by two available
lengths and light colours.
Đèn LED 2005 được lắp âm cho đồ nội thất, đặc biệt là tủ trưng bày.
Loại đèn này làm tăng giá trị cho đồ trưng bày và trang trí đẹp mắt.
Nó được thiết kế có 2 màu và 2 chiều dài khác nhau.

Màu ánh sáng (độ K)

Trắng ấm

Trắng lạnh

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Nhôm mạ màu bạc

Chiều dài cáp

Biến điện

12.30

Length (mm)
Chiều dài
575
820
575
820

Cat.No.
Mã số
833.72.000
833.72.001
833.72.010
833.72.011
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

1 cái
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2006 / Hệ thống 12 V - LED 2006
Illuminated glass shelf
Kệ có bóng đèn phía sau
Functionality and design in one – combined perfectly in the LED 2006. Being
a lighting element and a glass shelf at the same time, this innovative glass
shelf generates uniform decorative light effects. Other types of emphasis can
be set with the available light colours and satin-finish glass surfaces.
Công năng và thiết kế được kết hợp hoàn hảo trong 1 đèn LED 2006. Đèn
được kết hợp với kệ kính nhằm tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Đèn có
nhiều màu sắc và kết hợp với kính mờ.

Màu ánh sáng
Màu RGB

Xanh biển

Trắng lạnh

Chiều dài (mm)

Chiều cao (mm)
Chiều sâu(mm)

Công suất (W)
Số lượng đèn LED

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông

Hệ số chiếu sáng

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Khung nhôm, mạ màu bạc,
với kính bóng mờ

Tiêu chuẩn đóng gói
RGB version cannot be dimmed. The colour mixer
is integrated in the profile in the RGB version.
Remote control cannot be used

1 cái

2.0
Chiều dài cáp

Đèn đổi màu không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng
tối. Bộ trộn màu sẽ được tích hợp cho loại đèn đổi màu này.

Biến điện

12.30

Light colour (K)
Màu đèn sáng

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

RGB

600
900
600
900
600
900

833.74.000
833.74.001
833.74.010
833.74.011
833.74.020
833.74.021

Blue
6400 (cool white)

New products and systems: www.hafele.com
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2007/ Hệ thống 12 V - LED 2007
Glass edge light
Đèn cạnh thủy tinh
The LED 2007 clip-on profile is designed for installing behind glass
shelving. It is ideal for 8 mm thick glass shelves and provides an
effective, emotional enhancement to furniture and furnishings. The
design only requires an extremely small amount of space behind the
glass shelf. Two lengths and two light colours are available for
individual design.
Đèn LED 2007 được lắp phía sau kệ kính. Nó được sử dụng cho
kính dày 8 mm, tạo nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp cho đồ gỗ nội
thất. Thiết kế này yêu cầu khoảng trống rất nhỏ phía sau kệ kính. Có
2 chiều dài và 2 màu sắc để lựa chọn cho từng thiết kế cụ thể khác
nhau.

Màu ánh sáng (độ K)

Trắng ấm

Xanh biển

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)

Công suất (W)
Số lượng đèn LED

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông

Hoàn thiện

Nhôm, mạ màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói
The glass edge light is pushed onto the glass
shelf from the rear. Without load bearing function!
Can be shortened at both ends by approx. 10mm
Cạnh kệ kính được đẩy vào từ phía sau. Không
có chức năng tải. Có thể thu gọn 2 đầu vào 10mm

Biến điện

12
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12.30

1 cái

Chiều dài cáp

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

563
863
563
863

833.74.050
833.74.051
833.74.060
833.74.061

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chỉ số truyền đạt màu

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hệ số chiếu sáng

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2003 / Hệ thống 12 V - LED 2003
Down light with sensor switch
Bóng đèn với công tắc cảm ứng
Wide shelves, wall units and worktops – these are the classical areas
of application for the LED 2003 light bar with its generous amount of
light. Thanks to an integrated sensor, the classical on/off switch is not
needed.
Kệ rộng, tủ treo và móc tủ - đó là những nơi có thể lắp đặt đèn LED
2003 với số lượng đèn nhiều nhờ có chức năng cảm ứng, công tắc
truyền thống được loại bỏ hoàn toàn.

Màu đèn sáng
Trắng lạnh
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng bóng đèn LED
Số cửa sổ đèn
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Length 600 mm
Hoàn thiện

Nhôm mạ màu bạc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái

Chiều dài cáp

Length 900 mm

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

600
900

833.73.020
833.73.021

Không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng tối.
Biến điện

12.30
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2008 / Hệ thống 12 V - LED 2008
Drawer light
Bóng đèn cho hộc tủ
The 2008 light bar with integrated door sensor for switching on and off
brings light into the dark in any storage space. Typical areas of application are the areas behind doors and drawers, whereby the light is
uniformly distributed towards the front and downwards.
Thanh đèn LED 2008 có tích hợp cảm ứng tắt và mở tự động, mang
ánh sáng vào tận những hộc tủ tối tăm. Vị trí lắp đặt cho loại đèn này
thường là sau cánh cửa mở và trong hộc tủ, nơi đèn sẽ phát huy hết
chức năng tỏa sáng.

Màu ánh sáng

6400 (trắng lạnh)

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng bóng đèn LED
Số lượng cụm đèn
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Nhôm, mạ màu bạc
1 piece with mounting accessories
1 cái với phụ kiện lắp đặt

Chiều dài cáp

Top view: ! Light " Fixing clip

Không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng tối
Biến điện

12.30

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

405
555
755
855
955
1155

833.73.060
833.73.061
833.73.062
833.73.065
833.73.063
833.73.064
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tiêu chuẩn đóng gói

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2009 / Hệ thống 12 V - LED 2009
RGB down light
Đèn chiếu RGB
Do you want to enhance your furniture and furnishings with lighting
using an individual colour shade or using automatic colour changes? If
so, the space-saving LED 2009 colour changing light is the right
choice. You will be surprised at its versatility!
Bạn có muốn đồ gỗ của mình có đèn màu lung linh hoặc tự đổi màu
không? Nếu có đèn LED 2009 là một lựa chọn đúng đắn. Bạn sẽ
thực sự ngạc nhiên về nó.

Màu ánh sáng

Màu RGB

Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói

Inox mờ
1 cái

Chiều dài cáp

Không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng tối

Finish
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

Stainless steel matt
Inox mờ

833.73.150

Bộ trộn màu với điều khiểu từ xa

Bộ chia RGB 9 đầu ra
Biến điện

12.30
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2010 / Hệ thống 12 V - LED 2010
RGB down light
Đèn chiếu RGB
The LED 2010 is the right choice if you wish to create design emphasis in a small amount of space with a down light with changing
colours. The colour thereof can be selected by the customer and
requires very little room.
Đèn LED 2010 là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn muốn tạo một
thiết kế đèn đổi màu cho từng không gian riêng biệt. Màu sắc được
lựa chọn bởi khách hàng.

Màu ánh sáng

Màu RGB

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED

6

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
47
52

Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Tiêu chuẩn đóng gói

Inox mờ
1 piece with mounting accessories
1 cái với phụ kiện lắp đặt

Không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng tối

Finish
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

Stainless steel matt
Inox mờ

833.73.100

Bộ trộn màu với điều khiển từ xa

Bộ chia RGB 9 đầu ra
Biến điện

12.30
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2011 / Hệ thống 12 V - LED 2011
LED flexible strip light
Đèn dây LED đổi màu
The LED 2011 strip light with its extremely small space requirement is
easy to process and can be flexibly adapted to any furnishing. The
strip light has a self adhesive backing and can be individually
shortened. This means that this light is also ideal for retrofitting. Two
lengths and two light colours are available for furniture design.
Dây đèn LED 2011 cần không gian lắp đặt rất ít, dễ dàng gắn vào bất
cứ đồ gỗ nào. Dây đèn có thể dán dính bởi băng keo 2 mặt và có thể
cất nhỏ thành nhiều đoạn. hai kích thước và 2 chiều dài thích hợp
cho các loại tủ khác nhau.

Màu ánh sáng
Trắng lạnh

Trắng ấm

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
75

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Nhựa trắng
1 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói

Cat. No. 833.74.222
500 mm interconnecting lead
Cat. No. 833.74.775
500 mm interconnecting lead

Light colour (K)
Màu đèn sáng

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

5000 (Cool white)
(Trắng lạnh)
3200 (Warm white)
(Trắng ấm)

300
2000
300
2000

833.73.250
833.73.252
833.73.260
833.73.262

Có thể cắt ngắn mỗi 3 bóng trên mỗi 75mm.
Installation: Shelf-adhesive
Lắp đặt: Băng keo 2 mặt

12.30
Biến điện
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2012 / Hệ thống 12 V - LED 2012
LED flexible strip light
Đèn dây LED đổi màu
Furniture is put into the right light by means of individually selectable light colours using the LED 2012 colour changing strip light.
Ideal for retrofitting: The strip light can be shortened in accordance
with customer requirements and flexibly adapted to any furnishing.
Đèn LED 2012 có thể thay đổi màu. Dây đèn có thể cắt ngắn theo
nhu cầu và dễ dàng lắp đặt vào bất cứ chỗ nào.

Màu ánh sáng

Màu RGB

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

300
2000

833.73.320
833.73.322

Không điều chỉnh sáng tối

Cat. No. 833.74.762
500 mm RGB interconnecting lead

12.30
Dây nối 50 mm (cho kết nối ở những góc)
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cat. No. 833.74.741
9-way RGB distributor

Nhựa trắng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2013 / Hệ thống 12 V - LED 2013
5 m LED strip light with 300 LED's
Đèn dây 5m 300 bóng LED đổi màu
The LED 2013 strip light is ideal for background lighting for furniture
and furnishings. The close LED grouping on the strip provides uniform
lighting. The strip light can be shortened individually and is therefore
extremely flexible from a processing point of view.
Dây đèn LED 2013 là giải pháp cho phông nền của đồ gỗ. Dây đèn
có thể cắt ngắn và dễ dàng lắp vào bất cứ chỗ nào.

Màu ánh sáng

Xanh

Đỏ

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất
Số lượng đèn LED

4.8 per metre
4.8 mỗi mét
300 (60 mỗi mét)

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

833.74.715: Interconnecting lead
50 mm with clip for LED strip light

833.74.716: Interconnecting lead
2000 mm with clip for LED strip light

Giấy cứng trắng
Cuộn 5m với LED 300

Độ dài cáp
Light colour (K)
Màu đèn sáng

Cat.No.
Mã số

3200 (warm white)
6400 (cool white)
Blue
Red

833.73.330
833.73.340
833.73.350
833.73.360

Installation: Self-adhesive
Lắp đặt: Băng keo 2 mặt
Biến điện

Aluminium profile
Khung nhôm

12.30
12.27

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2014 / Hệ thống 12 V - LED 2014
5 m single-colour RGB strip light
Đèn dây 5m 300 bóng LED đổi màu
Compact light energy in the form of 300 RGB light emitting diodes
on a 5-metre strip: This is the LED 2014 colour changing strip light,
which is ideally suited for uniform background lighting of furniture
and furnishings because of the close grouping of the LED's.
Đèn compact 300 RGB công nghệ di-ot dài 5 m. Đây là loại đèn LED
2014 có thể đổi màu, là ý tưởng độc đáo cho nền của đồ gỗ vì có
nhiều đèn gần nhau.

Màu ánh sáng

Màu RGB

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED

4.8 per metre
4.8W mỗi mét
60 đèn mỗi mét

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Giấy cứng trắng

Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Cuộn 5 m với 300 LED

833.74.752: Interconnecting lead
2000 mm with clip for LED strip light

Cat.No.
Mã số

RGB

833.73.370

Installation: Self-adhesive
Single-colour LED's
Lắp đặt: Băng keo 2 mặt
LED đơn màu

12.30
Biến điện

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

833.74.750: Interconnecting lead
50 mm with clip for LED strip light

Light colour (K)
Màu đèn sáng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Độ dài cáp

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2015 / Hệ thống 12 V - LED 2015
5 m LED strip light with 150 RGB LED's
Đèn dây 5m với 150 bóng LED đổi màu
The 5 metre LED 2015 strip light is ideal for all applications involving
direct lighting of furniture and furnishings. Flexible processing is
guaranteed because individual shortening is possible.
Dây đèn 5 m LED 2015 là ý tưởng cho các thiết kế cần ánh sáng
trực tiếp cho đồ gỗ. Dễ dàng điều chỉnh linh hoạt, có thể cắt ngắn
được.

Màu ánh sáng

Trắng ấm Trắng lạnh

Đỏ

Xanh
biển

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED

7.1 per metre
7.1 mỗi mét
150 (30 mỗi mét)

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng

Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Giấy cứng trắng
Cuộn 5m với 150 LED

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp

833.74.715: Interconnecting lead
50 mm with clip for LED strip light

833.74.716: Interconnecting lead
2000 mm with clip for LED strip light

Light colour (K)
Màu đèn sáng

Cat.No.
Mã số

3200 (warm white)
6400 (cool white)
Blue / Màu xanh biển

833.73.400
833.73.410
833.73.420
833.73.430

Red / Màu đỏ

12.30
Biến điện

12.27
Thanh nhôm

12

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

12.25

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2016 / Hệ thống 12 V - LED 2016
5 m multi-colour RGB strip light
Đèn dây 5m 300 bóng đổi màu
Extremely bright light sources with changing colours are often in
demand for lighting equipment items and furniture. The LED 2016
colour changing strip light meets these requirements easily.
Đèn ánh sáng đổi màu dùng cho đồ gỗ. Dây đèn LED 2016 có
chức năng thay đổi màu được yêu cầu dễ dàng.

Màu ánh sáng

Màu RGB

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED

7.1 per metre
7.1 mỗi mét
150 (30 mỗi mét)

Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Bộ trộn màu với điều khiển từ xa

Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Bộ chia RGB - 9 đầu ra

Tiêu chuẩn đóng gói

Giấy cứng trắng
Cuộn 5m với 150 LED

833.74.752: Interconnecting lead
2000 mm with clip for LED strip light

Cat.No.
Mã số

RGB

833.73.450
Installation: Self-adhesive
Multi-colour LED's
Lắp đặt: Băng keo 2 mặt
LED nhiều màu

12.30
Biến điện

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

833.74.750: Interconnecting lead
50 mm with clip for LED strip light

Light colour (K)
Màu đèn sáng

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Độ dài cáp

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2013/2015 / Hệ thống 12 V - LED 2013/2015
Aluminium profiles for LED strip lights
Khung nhôm định vị cho đèn LED dây

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Lắp đặt
Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Nắp chụp bằng nhựa màu bạc,
2 cái

Cat.No.
Mã số

Surface mounted installation with frosted cover
Lắp ở khung răng, với nắp chụp mờ

Nhôm, màu bạc
1 cái
833.74.729

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Lắp đặt
Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Nắp chụp bằng nhựa màu bạc,
2 cái

Cat.No.
Mã số

For recess mounting
Dùng cho kệ tủ lắp âm
Nhôm, màu bạc
1 cái
833.72.705

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)

Áp dụng

For recess mounting, angled
installation
Dùng cho kệ tủ lắp ở góc

Hoàn thiện

Nắp chụp bằng nhựa màu bạc,
2 cái
The cut to size aluminium profiles that are depicted are
only suitable for the LED strip lights LED 2013 and
LED 2015. Insulating strip is provided for all profiles.
Thanh nhôm cắt chỉ phù hợp cho dây đèn 2013 và 2015

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

Nhôm, màu bạc
1 cái

12

833.72.715
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2013/2015 / Hệ thống 12 V - LED 2013/2015
Aluminium profile for LED strip lights
Khung nhôm định vị cho đèn LED dây
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
For recess mounting,
25 mm deep

Lắp đặt

Dùng cho kệ tủ âm, lắp sâu 25 mm
Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

with frosted cover
Nhôm mạ màu bạc với nắp chụp mờ
1 cái
833.73.725

Cat.No.
Mã số

Nắp chụp bằng nhựa màu bạc,
2 cái

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Áp dụng
Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

Bas đỡ nắp chụp mạ niken(bắt vít)

Bás đỡ thanh nhôm

1 cái
833.72.735

The aluminium proﬁles that are depicted are only suitable
for the LED strip lights LED 2013 and LED 2015.
Insulating strip is supplied for all proﬁles.
The LED strip light must be glued to the insulating strip.
The LED strip light must not be glued to the aluminium
proﬁle directly in order to avoid short circuits.

, chrome plated
Bas đỡ thanh nhôm, mạ crôm (lắp giữa)

12
Chất liệu: Nhôm
Xử lý bề mặt: Nhôm mờ
Độ dày: 1.5mm
Cao: 30mm
Dài: 1000/2000/3000 mm
Đóng gói: 1m
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

!

with frosted cover
Nhôm mạ màu bạc với nắp chụp mờ

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cat.No.
Mã số

Rail support
Dùng cho ống có ray trượt

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED 2017 / Hệ thống 12 V - LED 2017
LED strip light, 3-piece set
Dây đèn LED, bộ 3 dây
The LED 2017 strip light set provides a wide range of decorative usage
options with its comprehensive range of provided accessories, e.g.
shelf lighting, plinth lighting, background lighting etc.. The set is also
perfectly suitable for retrofitting in existing furniture.
Đèn LED dây 2017 phù hợp cho các thiết kế trang trí nội thất: kệ, tủ,
phông nền...Bộ đèn này cũng phù hợp cho các đồ nội thất có sẵn.

Màu ánh sáng
Trắng lạnh

Trắng ấm

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
49
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

3 đèn LED, 6 cái kẹp, 6 miếng keo
hai mặt, 2 dây nối, 3 đầu cắm và vít

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tối đa 12 kết nối
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

3 connection leads and screws

Chiều dài cáp

12.30

Light colour (K)
Màu đèn sáng

Cat.No.
Mã số

3000 (warm white)
6400 (cool white)

833.73.080
833.73.070

Biến điện

12

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

12.29

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - LED Driver/ Hệ thống 12 V - Biến điện
Constant voltage 12 V
Bộ biến điện 12V
The driver is the heart of the Loox system, and is suitable for
connecting to all of the world's power systems. It has an integrated
switching function and connections for all of the most popular
types of switch.
Biến điện là quả tim của hệ thống đèn Loox và thích hợp với tất
cả nguồn điện trên thế giới. Nó có tích hợp chức năng tắt/mở và
kết nối được với hầu hết các loại công tắc.

140

195

43

43

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)

Dây cắm đầu ra 2m

Chuẩn Châu Âu

Điện áp vào

Chuẩn Mỹ
Điện áp ra
Chuẩn Nhật
Mức độ bảo vệ

Chuẩn Trung Quốc

6 lỗ cho 6 đèn 12V

Chuẩn Hàn Quốc
Số lượng đầu ra

1 lỗ cho công tắc
1 lỗ cho dây nguồn
Tiêu chuẩn đóng gói

12
Dây nguồn chính
Công tắc
Đầu nối mở rộng

FF
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12.32
12.31
12.32

1 cái

Length (mm)
Chiều dài

Cat.No.
Mã số

155
165

833.74.900
833.74.901
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Công suất (W)

Chuẩn Úc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chiều cao (mm)
Chuẩn Anh

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - Switches / Hệ thống 12 V
Sensor switch
Công tắc cảm ứng

Door sensor switch
Công tắc cảm ứng cửa tủ

Đường kính (mm)
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Chiều dài (mm)
Công suất (W)
Công suất (W)
Độ nhạy (mm)
Độ nhạy (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.040

Motion detector
Công tắc cảm ứng chuyển động

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.041

Dimmer
Công tắc điều chỉnh sáng tối

Đường kính (mm)
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Chiều dài (mm)
Công suất (W)
Công suất (W)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Độ nhạy
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái có vít

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.042

Cat.No.
Mã số

833.89.043

Door contact switch
Công tắc cửa

Push switch
Công tắc nhấn

Đường kính (mm)

Đường kính (mm)

Chiều dài (mm)

Chiều dài (mm)

Công suất (W)

Công suất (W)

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

833.89.044

12
Plastic black
Nhựa màu đen
1 cái
833.89.045
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
12 V System - Leads / Hệ thống 12 V - Dây chì
Cable channels
Ống luồn dây

Đế cho công tắc

Chiều dài
Đường kính (mm)
Chiều rộng
Chiều rộng (mm)
Chiều cao

Chiều cao (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

1 cái với vít
833.89.049

Ứng dụng
Dùng luồn dây trong đồ gỗ và hộc tủ
Hoàn thiện
Trắng

Extension leads, 12 V
Đầu kết nối mở rộng

Cat.No.
Mã số

833.89.013

Nâu
833.89.023

Đen
833.89.033

Packing: 1 piece with self adhesive tape
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái với băng dính

Ứng dụng

Chiều dài (mm)
500

Cat.No.
Mã số
833.74.724

1000

833.74.725

2000

833.74.726

3-way distributor with switching function 12 V
Bộ chia 3 đầu ra với công tắc

Loại p/cắm

Nước

Chiều dài

Cat.No.
Hoàn thiện Mã số
833.89.000
833.89.001

12

833.89.002
Application
3 way distributor with switching function
Ứng dụng
Packing
1 piece
1 cái
Tiêu chuẩn đóng gói
Cat. No
833.74.742
Mã số

833.89.003
Nhựa
đen

833.89.004
833.89.005
833.89.006

Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

FF
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mains leads
Dây nguồn

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED 3001 / Hệ thống 24 V - LED 3001
Recess mounted light
Đèn LED âm
Display cabinets and shelves reveal their full aesthetics if they are put
in the right light.
The LED 3001 can be surface or recessed mounted.
Two light colours can be used for design purposes.
Sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý sẽ làm tăng tính thẫm mỹ cho hộc
tủ và kệ.
Đèn LED 3001 có thể lắp nổi hoặc lắp âm.
Hai loại màu đèn có thể sử dụng cho mục đích thiết kế trang trí.

Màu ánh sáng

Trắng lạnh

Trắng ấm

Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Nhôm, mạ kiken mờ
Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.75.000

833.75.010

833.75.001

833.75.011

Bezel, silver coloured
833.77.711: Bezel, black

12.39
Biến điện

12

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

12.33

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED 3002 / Hệ thống 24 V - LED 3002
Recess mounted light
Đèn LED âm
The LED 3002 recess mounted light is especially for suspended
panels and is appealing because of its extremely high light intensity.
Other ideal areas of application are the illumination of wall units,
display cabinets and shelving.
Đèn LED 3002 lắp âm đặc biệt dùng để lắp treo trên kệ, tỏa ra ánh
sáng rất quyến rũ vì cường độ sáng cao. Những khu vực ứng dụng
lý tưởng của loại đèn LED này là gắn trên tường, trang trí tủ hoặc kệ.

Màu ánh sáng
Trắng lạnh

Trắng ấm

Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Nhôm, mạ màu bạc
Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái

833.75.020

833.75.030

Không thể sử dụng công tắc điều chỉnh sáng tối

12.39
Biến điện

12
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New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cat.No.
Mã số

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED 3004 / Hệ thống 24 V - LED 3004
Down light
Đèn chiếu
Visually appealing and with a unique design: The LED 3004 down light
is the highlight for decorative lighting in living area furniture. 12 LED's
provide pleasant and accurately-directed lighting.
Thiết kế đặc trưng và ánh sáng quyến rũ: Đèn LED 3004 đặc biệt
thích hợp cho trang trí cho đồ gỗ trong phòng khách. 12 bóng đèn
LED trong 1 cụm cung cấp ánh sáng rất đầy đủ hài hòa.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
9

Tiêu chuẩn đóng gói

Nhựa, mạ nicken mờ
1 cái

q70

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.76.021

12.39
Biến điện

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED 3005 / Hệ thống 24 V - LED 3005
Down light
Đèn chiếu
The LED 3005 is the proof that down lights can be decorative,
space-saving and perfect. The striking appearance stylishly emphasizes the most important aspects of furniture items and furnishings in
the living area.
Đèn LED 3005 là một minh chứng cho loại đèn có thể dùng cho
trang trí, tiết kiệm không gian và hoàn hảo. Ánh sáng nổi bật nhấn
mạnh những phần quan trọng của các loại đồ gỗ, tô điểm cho
không gian sống.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện
Tiêu chuẩn đóng gói

Nhựa, mạ niken
1 cái

Độ dài cáp

12.39
Biến điện

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

833.76.020

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cat.No.
Mã số

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED 3003 / Hệ thống 24 V - LED 3003
Down light, 3-piece set
Đèn chiếu, 1 bộ 3 cái
The LED 3003 down light set with its trio of lights in a triangular design
introduces new perspectives into furnishings. All of the lights in the set
can be conveniently operated without contact using an integrated
sensor switch.
Đèn LED 3003 gồm 3 đèn với thiết kế hình tam giác trong 1 bộ đem
đến một góc nhìn mới cho đồ gỗ. Tất cả bóng đèn trong 1 bộ hoạt
động thuận tiện không cần chạm tay mà dùng công tắc cảm ứng đi
kèm.

Màu ánh sáng
Trắng ấm
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Nhựa, mạ màu bạc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói
Một bộ 3 bóng gồm:
1 đèn chủ có công tắc cảm ứng
và 2 đèn đi cùng
Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.76.000

Không thể sử dụng công tắc đèn điều chỉnh sáng tối

12.39
Biến điện
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED 3006 / Hệ thống 24 V - LED 3006
Down light
Đèn chiếu
Working areas and representative areas must both be illuminated in the
best possible way. The LED 3006 conductor rail light is the solution
that makes it possible to react to spatial changes – the lights are easy
to move without the need for tools.
Khu vực làm việc và khu vực trưng bày đều cần phải chiếu sáng thật
hiệu quả. Đèn LED 3006 với thanh dẫn bóng đèn là một giải pháp để
điều chỉnh ánh sáng từng phần - bóng đèn dễ dàng được di chuyển
mà không cần dụng cụ.

Màu ánh sáng
Trắng ấm
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Nhôm, mạ màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

833.76.040

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chiều dài cáp
Cat.No.
Mã số

1 cái

Bóng đèn rời

12.39
Biến điện

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - LED Driver / Hệ thống 24 V - Biến điện
Constant voltage 24 V
Bộ biến điện 24 V
The heart of the 24 volt system in the Loox product range is the
driver, which is suitable for all of the world's power systems. The
integrated switching function and connections for all of the most
popular types of switch make it possible to make future changes
or additions in a flash.
Phần quan trọng nhất của hệ thống đèn Loox 24V là bộ biến
điện, thích hợp cho tất cả hệ thống điện trên thế giới. Nó có
chức năng tắt / mở và kết nối được với hầu hết các loại công tắc.

140

195

43

43

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Nguồn điện vô
Nguồn điện ra
Cấp độ bảo vệ

Số lượng đầu ra
6 lỗ cho 6 đèn 24 V
1 lỗ cho công tắc, 1 lỗ cho dây nguồn
Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

1 piece with mounting accessories
1 cái
833.77.900
833.77.901

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Dây cắm đầu ra 2m

Chuẩn Anh
Chuẩn Úc
Chuẩn Châu Âu
Chuẩn Mỹ
Chuẩn Nhật
Chuẩn Trung Quốc
Chuẩn Hàn Quốc
7 Taiwan plug
Chuẩn Đài Loan

12
/ Dây nguồn chính
/ Công tắc
/ Đầu kết nối mở rộng

12.41
12.40
12.41
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - Switches / Hệ thống 24 V - Công tắc
Sensor switch
Công tắc cảm ứng

Door sensor switch
Công tắc cảm ứng cửa tủ

Đường kính (mm)
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Chiều dài (mm)
Công suất (W)
Công suất (W)
Độ nhạy (mm)
Độ nhạy (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.040

Motion detector
Công tắc cảm ứng chuyển động

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.041

Dimmer
Công tắc điều chỉnh sáng tối

Đường kính (mm)
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Chiều dài (mm)
Công suất (W)
Công suất (W)

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái có vít

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.042

Door contact switch
Công tắc cửa tủ

Push switch
Công tắc nhấn

12

FF

833.89.043

Cat.No.
Mã số

Đường kính (mm)

Đường kính (mm)

Chiều dài (mm)

Chiều dài (mm)

Công suất (W)

Công suất (W)

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.044

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

12.40

Plastic black
Nhựa màu đen
1 cái
833.89.045

New products and systems: www.hafele.com
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hoàn thiện

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Độ nhạy (mm)

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
24 V System - Leads / Hệ thống 24 V - Dây chì
Cable channels
Ống luồn dây

Đế cho công tắc

Chiều dài
Đường kính (mm)
Chiều rộng
Chiều rộng (mm)
Chiều cao

Chiều cao (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

1 cái với vít
833.89.049

Ứng dụng
Dùng luồn dây trong đồ gỗ và hộc tủ
Hoàn thiện
Trắng

Extension leads, 24 V
Đầu kết nối mở rộng

Cat.No.
Mã số

833.89.013

Nâu
833.89.023

Đen
833.89.033

Packing: 1 piece with self adhesive tape
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái với băng dính

Mains leads
Dây nguồn

Ứng dụng

Chiều dài
500

Cat.No.
Mã số
833.77.706

1000

833.77.707

2000

833.77.708

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

3-way distributor with switching function 24 V
Bộ chia 3 đầu ra với công tắc

Application
3 way distributor with switching function
Ứng dụng
Packing
1 piece
1 cái
Tiêu chuẩn đóng gói
Cat. No
833.74.720
Mã số

Loại p/cắm

Nước

Chiều dài

Cat.No.
Hoàn thiện Mã số
833.89.000
833.89.001
833.89.002
833.89.003
Nhựa
đen

833.89.004
833.89.005
833.89.006

Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

New products and systems: www.hafele.com
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 4009 / Hệ thống 350 mA - LED 4009
Recess mounted light with 3 LED's
Đèn LED âm 3 bóng
The LED 4009 recess mounted light has three extrapowerful LED's and
therefore generates powerful, directed light. This light can therefore be
deployed universally in any furnishings as a functional light. Three
different attachment options are available for design purposes.
Đèn LED 4009 lắp âm có 3 bòng đèn công suất cao. Đèn này được
chứng nhận toàn cầu và có thể lắp đặt và bất cứ chỗ nào. Có thể lựa
chọn 3 cách lắp đặt tùy theo thiết kế đồ gỗ.

Màu ánh sáng
Trắng ấm

Trắng lạnh

Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Nickel matt, aluminium, Black
Mạ niken mờ, nhôm, đen

Tiêu chuẩn đóng gói

Cat. No. 833.80.712
bezel, black, 65 x 16 mm (Ø x H)

137 x 116 x 38 mm
Cat. No. 833.80.713
triangular surface mounted housing,
black,
137 x 116 x 38 mm (L x W x H)

Chiều dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.78.140

833.78.150

833.78.142

833.78.152

12.48
Biến điện

12
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We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

bezel, nickel matt

1 cái

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 4005 / Hệ thống 350 mA - LED 4005
Recess mounted light, 1W, round with lens
Đèn LED lắp âm hình tròn, 1W, với thấu kính
Extremely small and slimline design – and no lack of light intensity:
The beam of the round version of the LED 4004 puts objects
firmly in the spotlight in the recess mounted and down light area.
Thực sự rất nhỏ và mảnh, ánh sáng của loại đèn LED 4004 này
đáp ứng đầy đủ ánh sáng cho không gian của bạn.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hoàn thiện

Nhựa, màu bạc
3 pieces
with mounting accessories

Tiêu chuẩn đóng gói

12.48
Biến điện

3 cái với phụ kiện

Chiều dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.78.100

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 4004 / Hệ thống 350 mA - LED 4004
Recess mounted light, 1 W, round
Đèn LED âm hình tròn, 1 W
The extremely small and flat design of the LED 4003 makes it
easy to integrate in the furniture design. The light spot can be
pointed upwards or downwards, and is suitable for illuminating
objects in furniture. Depending on the installation situation, this
light can also put the emphasis on furniture as an effective
sidelight.
Thực sự rất nhỏ và đẹp, đèn LED 4003 có thể gắn vào bất cứ
chỗ nào. ánh sáng có thể chiếu xuống hoặc lên, thích hợp cho
đồ vật bên trong tủ. Tùy thuộc vào tình trạng lắp đặt, đèn này
có thể có nhiều công dụng khác nhau như chiếu sáng trang trí.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Đường kính (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.78.080

12.48
Biến điện

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tiêu chuẩn đóng gói

Nhựa, màu bạc
3 piece
with mounting accessories
3 cái với phụ kiện

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 4003 / Hệ thống 350 mA - LED 4003
Recess mounted light, 1 W, square
Đèn LED âm 1 W, hình vuông
The extremely small and flat design of the LED 4003 makes it easy to
integrate in the furniture design. The light spot can be pointed upwards
or downwards, and is suitable for illuminating objects in furniture.
Depending on the installation situation, this light can also put the
emphasis on furniture as an effective sidelight.
Thực sự rất nhỏ và đẹp, đèn LED 4003 có thể gắn vào bất cứ chỗ
nào. Ánh sáng có thể chiếu xuống hoặc bên, thích hợp cho đồ vật
bên trong tủ. tùy thuộc vào tình trạng lắp đặt, đèn này có thể có nhiều
công dụng khác nhau như chiếu sáng trang trí.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tiêu chuẩn đóng gói

12.48
Biến điện

Nhựa, màu bạc
3 piece with mounting accessories
3 cái với phụ kiện

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.78.040

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 4007 / Hệ thống 350 mA - LED 4007
Recess mounted light, 1 W, square
Đèn LED âm 1 W, hình vuông
Small, versatile and with flexible alignment: The LED 4007 recess
mounted light with its striking square styling is already a design
element in itself. The light spot emphasizes the effect of objects in
furniture in an extraordinary way.
Nhỏ, gọn và lắp đặt dễ dàng, đèn LED 4007 mang thiết kế vuông
vắn. Ánh đèn chiếu trực tiếp vào vật thể được trưng bày trên kệ tủ.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Nhựa, màu bạc

Độ dài cáp

12.48

Cat.No.
Mã số

833.78.020

Biến điện

12
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tiêu chuẩn đóng gói

3 piece with mounting accessories
3 cái với phụ kiện
We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 4006 / Hệ thống 350 mA - LED 2018
Recess mounted light, 1 W, hexagonal
Đèn LED âm 1 W, hình lục giác
The hexagonal shape is the striking feature of the LED 4006. With
its slimline, flat design the light spot can be pointed either up or
down depending on the application. Exciting sidelight effects can
also be created with this light.
Đèn LED 4006 được thiết kế mang hình lục giác. Ánh đèn có thể
chiếu xuống hoặc lên tùy vào cách lắp đặt. Điều này thích hợp để
tạo hiệu ứng ánh sáng.

Màu đèn sáng
Trắng ấm
Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Hoàn thiện

Nhựa, màu bạc

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Diện tích

12.48
Biến điện

Tiêu chuẩn đóng gói
Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

3 piece with mounting accessories
3 cái với phụ kiện

833.78.000

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED Driver / Hệ thống 350 mA - Biến điện
Constant current 350 mA
Bộ biến điện 350 mA của hệ thống
Compatibility and flexibility are the keywords as far as the 350 mA
driver of the Loox lighting system is concerned. It operates with all
of the world's power systems, has an integrated switching
function and provides a connection for all of the most popular
types of switch.
Thích hợp với hệ thống đèn LED Loox 350 mA. Nó có thể hoạt
động với mọi nguồn điện trên thế giới, có thể tích hợp các loại
công tắc các loại khác nhau.
140

195

43

43

4 lỗ cắm
cho đèn

10 lỗ cắm
cho đèn

Chiều dài (mm)
Chiều rộng (mm)
Chiều cao (mm)
Công suất (W)
Điện áp vào
Điện áp ra
Cấp bảo vệ

Số lượng đầu ra
1 lỗ cho công tắc
1 lỗ cho dây nguồn
Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

1 piece with mounting accessories
1 cái
833.80.900
833.80.901

Chuẩn Anh
Chuẩn Úc
Chuẩn Châu Âu
Chuẩn Mỹ
Chuẩn Nhật
Chuẩn Trung Quốc
Chuẩn Hàn Quốc
7 Taiwan plug
Chuẩn Đài Loan

12
12.48
/ Dây nguồn chính
/ Công tắc
/ Đầu nối mở rộng

FF
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Dây nguồn 2 m với các loại phích cắm

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - Switches / Hệ thống 350 mA - Công tắc
Door sensor switch
Công tắc cảm ứng cửa tủ

Sensor switch
Công tắc cảm ứng

Đường kính (mm)
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Chiều dài (mm)
Công suất (W)
Công suất (W)
Độ nhạy (mm)
Độ nhạy (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.040

Motion detector
Công tắc cảm ứng chuyển động

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.041

Dimmer
Công tắc điều chỉnh sáng tối

Đường kính (mm)
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Chiều dài (mm)
Công suất (W)
Công suất (W)

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Độ nhạy (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái có vít

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

833.89.042

Cat.No.
Mã số

833.89.043

Door contact switch
Công tắc cửa tủ

Push switch
Công tắc nhấn

Đường kính (mm)

Đường kính (mm)

Chiều dài (mm)

Chiều dài (mm)

Công suất (W)

Công suất

Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

1 cái với vít

Độ dài cáp
Cat.No.
Mã số

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

833.89.044

12
Plastic black
Nhựa màu đen
1 cái
833.89.045
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - Leads / Hệ thống 350 mA - Dây chì
Cable channels
Ống luồn dây

Đế cho công tắc

Chiều dài
Đường kính (mm)
Chiều rộng
Chiều rộng (mm)
Chiều cao

Chiều cao (mm)
Hoàn thiện

Nhựa màu bạc

Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

1 cái với vít
833.89.049

Ứng dụng
Dùng luồn dây trong đồ gỗ và hộc tủ
Hoàn thiện
Trắng

Extension leads, 350mA
Đầu kết nối mở rộng, 350mA

Cat.No.
Mã số

833.89.013

Nâu
833.89.023

Đen
833.89.033

Packing: 1 piece with self adhesive tape
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái với băng dính

Mains leads
Dây nguồn

Ứng dụng

Chiều dài
500

Cat.No.
Mã số
833.80.704

1000

833.80.705

2000

833.80.706

Nước

Chiều dài

Cat.No.
Hoàn thiện Mã số
833.89.000
833.89.001
833.89.002

12

833.89.003
Nhựa
đen

833.89.004
833.89.005
833.89.006

Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Loại p/cắm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 1 piece
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Battery-operated - LED 9001 / Hệ thống LED sử dụng pin
Battery-operated light with sensor
Đèn LED sử dụng pin, với cảm ứng
The LED 9001 battery-operated light is perfect for illuminating
drawers, storage spaces and behind front panels. The batteries
make the light independent of the mains supply and freely positionable. The integrated sensor allows the light to be activated without
contact in any application. The energy-saving mode gives the
batteries a long service life.
Đèn LED 9001 sử dụng pin là ý tưởng tuyệt vời cho hộc tủ có sử
dụng vách trước. Việc sử dụng pin sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ
nguồn điện nào. Công nghệ cảm ứng tích hợp sẽ nhận dạng
chuyển động rất tốt. Chế độ tiết kiệm năng lượng giúp cho pin hoạt
động bền hơn.

Màu ánh sáng
Trắng lạnh
Chiều dài (mm)
Đường kính (mm)
Cong suất (W)
Số lượng đèn LED
Ánh sáng tỏa ra / Quang thông
Hệ số chiếu sáng
Chỉ số truyề đạt màu

Plastic silver coloured
Hoàn thiện

Tiêu chuẩn đóng gói

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Pin tiểu AAA

Cat.No.
Mã số

Nhựa xám
1 piece
with mounting accessories
1 cái với phụ kiện
833.87.000

Pin tiểu AAA, có thể sạc lại

12
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Accessories / Phụ kiện
Bộ chia nguồn

Plastic black
Nhựa, màu bạc

Hoàn thiện
Dimention (mm)
Tiêu chuẩn đóng gói

40 x 38 x 17

Packing
Tiêu chuẩn đóng gói

1 piece
1 cái

Cat.No.
Mã số

833.89.061

Bộ đầu nối công tắc

40 x 38 x 17

Packing
Tiêu chuẩn đóng gói

1 piece
1 cái

Cat.No.
Mã số

833.89.060

Dây nối

Plastic black
Nhựa, màu bạc

Hoàn thiện

12

Dimention (mm)
Tiêu chuẩn đóng gói
Cat.No.
Mã số

500

1000

833.89.068

833.89.069

This cable only connects driver with multidriver box
or multi switch box
Chỉ kết nối bộ biến điện với bộ chia nguồn hoặc
bộ đầu nối công tắc
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Dimention (mm)
Tiêu chuẩn đóng gói

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Plastic black
Nhựa, màu bạc

Hoàn thiện

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
350 mA System - LED 2018 / Hệ thống 350 mA - LED 2018
Installation Instruction
Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn dễ
hiểu, ngôn ngữ
thích hợp cho
tất cả các nước.

Symbol Definitions
Ý nghĩa biểu tượng
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thích hợp lắp đặt cho những mặt phẳng không bị cháy

Bảng điều khiển kỹ thuật

Cấp độ bảo vệ 2

Được chứng nhận của
phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn an toàn Châu Âu

Đạt chứng chỉ cộng đồng của Úc
Chỉ sử dụng nơi khô ráo
Luật an toàn về vật liệu
Không sử dụng những bộ phận không đạt chất lượng
Chứng nhận chất lượng Trung Quốc
Độ Kelvin

Chứng chỉ từ phòng thí nghiệm điện

Tắt mở

12
TISI - Chứng chỉ tiêu chuẩn Thái

Taiwan

Cấp độ bảo vệ 3
Watt
Lắp đặt cho đồ gỗ trang trí nội thất

Korea Certification Mark

New products and systems: www.hafele.com
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Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information and technical terms / Thông tin và thông số kỹ thuật
Luồng ánh sáng
Angle of radiation
Góc chiếu sáng
Light colour
Màu ánh sáng
Luminous
efficasy
Độ rọi

3000 K

Distance

650 lx

250 mm

209 lx

500 mm

104 lx

750 mm

60 lx

1000 mm

Technical terms
Light colour/colour temperature

The light colour is a specification of the colour appearance of light source and is
measured in Kelvin (K). The lower the Kelvin value, the warmer the light, the higher
the value, the cooler the light. Sources below 3500 K are considered “warm”, while
those above 4000 K are considered “cool” sources.

Light output

The light output determines the luminous intensity or quantity of light. It is indicated
in Lumen (lm)

Luminous efficacy

The luminous efficacy is the indication of the illuminance in relation to surface and
its distance. It is indicated in Lux (lx).

Colour rendering index (CRI)

The colour rendering index is a parameter that can be used to compare the colour
rendering quality of light sources that the same colour temperature.

Biểu hiện màu sắc của nguồn sáng và ánh sáng nó phát ra. Nguồn sáng có nhiệt độ màu
nhỏ hơn 3500K được coi là ấm. Nguồn sáng có nhiệt độ màu lớn hơn 4000K được coi là
lạnh. Nhiệt độ màu càng thấp, ánh sáng càng ấm, nhiệt độ màu càng cao , ánh sáng
càng lạnh.

Quang thông

Là năng lượng ánh sáng do nguồn sáng phát ra. Quang thông có đơn vị là Lumen (ký
hiệu: lm). Nguồn sáng có giá trị quang thông càng cao thì càng tạo ra nhiều ánh sáng

Độ rọi

Là mật độ quang thông trên bề mặt được chiếu sáng. Độ rọi có đơn vị là Lux (ký hiệu: lx).
Càng xa nguồn sáng độ rọi càng giảm.

Chỉ số truyền đạt màu (CRI)

(Thể hiện màu, hoàn màu, trả màu) của một nguồn sáng là đại lương đánh giá mức độ
trung thực về màu sắc của vật được chiếu sáng.

Light bulb comparison
So sánh về ánh sáng các loại đầu đèn

12

Colour temperature/Nhiệt độ màu

Halogen

Fluorescent

2700 - 6500 K

3000 K

2700 - 6500 K

Power rating/Công suất

0.5 - 6 Watts

5 - 50 Watts

Effiicacy/Hệ số chiếu sáng

30 - 90 Lm/W

14 - 18 Lm/W

65 - 100 Lm/W

approx. 2,000 hrs

approx. 20,000 hrs

approx. 90 ˚

approx. 70 ˚

60 - 95 Ra

50 - 95 Ra

Service life/Độ bền chiếu sáng

up to 50,000 hrs

Heat generation/Nhiệt độ hoạt động

approx. 50 ˚

Collour rendering index/Chỉ số truyền đạt màu

FF

LED

12.54

70 - 95 Ra

7 - 58 Watts
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Màu ánh sáng/Nhiệt độ màu

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thông Tin Kỹ Thuật

Ligting Technology
Công nghệ chiếu sáng
Information / Thông tin
Light output comparison
So sánh về quang thông của các loại đèn

2W

5W

10 W

15 W

LED
8W

14 W

16 W

Fluorescent
10 W

20 W

35 W

50 W

Halogen
25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Filament bulb

12
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

13

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
“Our products are a result of years of problem solving and innovation”.
“Sản phẩm của chúng tôi là kết quả của nhiều năm sáng tạo và đổi mới”.

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Contents / Nội dung

Dụng cụ kẹp .................................................................. 13.11

VARIANTA Vít đặc biệt .................................................. 13.12

Bắt vít vào van .............................................................. 13.15

Nắp đậy bằng nhựa hoặc gỗ thật ..................................13.16

Loại dán keo ................................................................. 13.23

Ốc cấy ........................................................................... 13.25

Vít hình ốc ..................................................................... 13.27

Routing Tool
Bộ dụng cụ khoan khóa ................................................ 13.30
Heavy Duty Screw Clamp
Dụng cụ kẹp .................................................................. 13.31

13
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Dụng cụ lắp đặt ốc liên kết MINIFIX ............................. 13.29

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Phụ kiện cho keo Lamello ............................................. 13.28

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Contents / Nội dung
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Information / Thông tin

Chân bàn RONDELLA

13
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Information / Thông tin

Vít nhọn đầu bằng
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
HOSPA Chipboard screw with countersunk head
Vít nhoïn coù ñaàu muõ baèng
Material: Steel•
Drive: Cross recess PZ
Chaát lieäu: Theùp
Ñaàu baét vít: ñaàu pake hoaëc ñaàu deïp

Partly threaded, galvanized or yellow chromatized
Vít coù raêng 1 phaàn, maï keõm hoaëc maï keõm vaøng

Packing ,
Thread Þ d Length L
mm
pieces
mm
Ñöôøng kính Chieàu daøi L Ñoùng goùi
raêng

Galvanized
Maï keõm

Big-Pack
Hoäp lôùn
4.0

Cross recess Drive
size m mm
Ñaàu baét vít
Kích thöôùc
ñaàu baét vít

3.0
4.0
4.5
5.0
6.0

3.0
4.2
4.4
5.0
6.3

Thread Þ d mm
Ñöôøng kính raêng

6.0
8.0
9.0
10.0
12.0

1.8
2.4
2.7
2.9
3.4

PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3

Length L
Packing ,
mm
pieces
Chieàu daøi L Ñoùng goùi

Galvanized Yellow
Maï keõm
chromatized
Maï keõm
vaøng

25
30
35
40
50
60
70
40
50
60
70
80
50
60
70
80
90
100
110
120
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180

015.41.573
015.41.582
015.41.877
015.41.886
015.41.902
015.41.920
015.41.939
015.41.966
015.41.984
015.42.007
015.42.034
015.42.043
015.42.132
015.42.141
015.42.169
015.42.178
015.42.187
015.42.196
015.42.197
015.42.198
015.42.347
015.42.356
015.42.365
015.42.374
015.42.383
015.42.392
015.42.418
015.42.436
015.42.454
015.42.472

Orga box
Hoäp nhoû
35
40
50
60
70
60
60
80

5,000
4,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000

017.41.877
017.41.886
017.41.902
017.41.920
017.41.939
017.42.007
017.42.141
017.42.178

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

4.5
5.0

Thread Þ d mm Head Þ dk mm Head height
Ñöôøng kính
Ñöôøng kính
k mm
raêng
ñaàu vít
Chieàu cao
ñaàu vít

3.0
4.0

4.5

5.0

6.0

1,000
1,000
500
500
500
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100

015.43.577
015.43.586
015.43.871
015.43.880
015.43.906
015.43.924
015.43.933
015.43.960
015.43.988
015.44.001
015.44.038
015.44.047
015.44.136
015.44.145
015.44.163
015.44.172
015.44.181
015.44.190
015.44.197
015.44.198
015.44.341
015.44.350
015.44.369
015.44.378
015.44.387
015.44.396
015.44.412
015.44.430
015.44.458
015.44.476

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Hospa Chipboard screw with counter sunk head
Vít Hospa đầu chìm
• Material: Steel
• Drive: Cross recess PH
• Thread: Fully threaded
• Chất liệu: Thép
• Đầu vặn: Chữ thập PH
• Ren: Đầy ren

4.0

4.5

5.0

13
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Packing/Box Packing/
Bulk pack
Đóng
Đóng gói
gói/hộp
lớn

Galvanized

13
15
17
20
25
30
35
40
13
15
17
20
25
30
35
40
45
50
13
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
17
20
25
30
35
40
45
50
55
20
25
30
35
40
45
50
55

1,000

015.90.052
015.90.053
015.90.055
015.90.056
015.90.059
015.90.061
015.90.063
015.90.064
015.90.080
015.90.081
015.90.085
015.90.086
015.90.089
015.90.091
015.90.093
015.90.094
015.90.095
015.90.096
015.90.112
015.90.113
015.90.115
015.90.116
015.90.119
015.90.120
015.90.123
015.90.124
015.90.125
015.90.126
015.90.127
015.90.145
015.90.146
015.90.149
015.90.151
015.90.153
015.90.154
015.90.155
015.90.156
015.90.157
015.90.176
015.90.179
015.90.181
015.90.183
015.90.184
015.90.185
015.90.186
015.90.187

500
1,000

24,000

16,000
12,000
8,000
6,000
6,000
24,000
16,000
12,000
8,000

500

6,000
4,000

1,000

3,000
16,000
12,000
8,000

500

4,000
3,000

200
1,000

2,400
12,000
8,000
6,000

500

4,000

200
1,000
500

200

3,000
2,400
1,600
8,000
6,000
4,000
3,000
2,400
1,600

Mạ kẽm
sáng

Thread Ød
mm
Đường
kính ren
Ød mm
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

Head Ødk
mm
Đường
kính đầu
vít Ødk mm
6
7
8
9
10

Head height
k mm
Chiều cao
đầu vít

Cross recess
m mm
Độ sâu đầu
vặn

Drive

2.95
3.50
4.10
4.60
5.10

3.20
4.30
4.60
5.10
5.40

PH 1
PH 2

Đầu vặn

Thread Ød
mm
Đường kính
ren Ød mm

Length L mm

Packing/Box

Cat.No.(*)

Chiều dài L mm

Đóng gói/hộp

Mã số (*)

3.5

15
20
25
30
35
40
45
50

1,000

015.31.639
015.31.657
015.31.675
015.31.684
015.31.693
015.31.700
015.31.719
015.31.728

500

* Drive: Cross recess PZ
* Đầu vặn: Chữ thập PZ

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

3.5

Length L
mm
Chiều dài
L mm

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thread Ød
mm
Đường
kính ren
Ød mm
3.0

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
HOSPA Chipboard screw with countersunk head
Vít Hospa đầu chìm
Thread Ød mm

Length L mm

4.5

20
25
30
35
40
50
20
30
40
50

5.0

• Material: Steel
• Drive: Cross recess PZ
• Thread: Fully threaded

Packing

Galvanized

5,000

015.31.924
017.31.933
017.31.942
017.31.951
017.31.960
017.31.988
015.32.074
015.32.092
015.32.118
015.31.997

3,000
2,000
1,000

• Chất liệu: Thép
• Đầu vặn: Chữ thập PZ
• Ren: Đầy ren

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Thread Ød
mm
Đường
kính ren
Ød mm
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

Head Ødk
mm
Đường
kính đầu
vít Ødk mm
5.0
5.0/6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

Head height
k mm
Chiều cao
đầu vít

Cross recess
m mm
Độ sâu đầu
vặn

Drive

1.6
1.8
2.1
2.4
2.7
2.9

2.8
3.0
4.0
4.2
4.4
5.0

PZ1

Đầu vặn

PZ2
• Material: Steel
• Drive: Cross recess PZ
• Thread: Partly threaded

Thread Ød mm
Đường kính ren
Ød mm

Length L mm
Packing
Chiều dài L mm Đóng gói

Galvanized
Mạ kẽm

2.5
3.0
(Head Ø6.0)

16
13
15
17
20
25
30
13
15
17
20
22
25
30
35
40
45
50
15
17
20
25
30
35
40
45
50

017.31.255
017.31.522
017.31.531
017.31.540
017.31.559
015.31.577
017.31.586
017.31.620
017.31.639
017.31.648
017.31.657
017.31.660
017.31.675
017.31.684
017.31.693
017.31.700
015.31.719
017.31.728
017.31.826
017.31.835
017.31.844
017.31.853
017.31.862
017.31.871
017.31.880
017.31.899
017.31.906

3.5

4.0

• Chất liệu: Thép
• Đầu vặn: Chữ thấp PZ
• Ren: Ren 1 phần

10,000
10,000

10,000

8,000

5,000

8,000

5,000
4,000
3,000

Thread Ød
mm
Đường
kính ren
Ød mm

Head Ødk
mm
Đường
kính đầu vít
Ødk mm

Head thickness k mm
Độ dày đầu
vít k mm

Cross re- Drive
cess m
mm
Đầu vặn
Độ sâu
đầu vặn

4.0
4.5
5.0
6.0

8.0
9.0
10.0
12.0

2.5
2.7
2.9
3.4

4.2
4.4
5.0
6.3

Thread Ød mm
Đường kính ren Ød
mm
4.0

4.5

5.0

6.0

PZ2

PZ3

Length L mm
Packing
Chiều dài L mm Đóng gói

Galvanized
Mạ kẽm

35
40
60
40
50
60
60
80
100
120
60
80
100
120
140
160
180

017.41.877
017.41.886
017.41.920
015.41.966
015.41.984
015.42.007
017.42.141
015.42.178
015.42.196
015.42.198
015.42.356
015.42.374
015.42.392
015.42.418
015.42.436
015.42.454
015.42.472

5,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
100

200
100

New products and systems: www.hafele.com
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
HOSPA Chipboard screw with countersunk head
Vít Hospa đầu chìm

• Material: Steel
• Finish: Nickel plated
• Drive: Cross recess PZ
• Thread: Fully threaded
Stainless steel 304
• Chất liệu: Thép
• Xử lý bề mặt: Mạ nicken
• Đầu vặn: Chữ thập PZ

• Drive: Cross recess PZ

• Ren: Đầy ren

• Chất liệu: Thép 304
• Đầu vặn: Chữ thập PZ
• Ren: Đầy ren
Thread Ød
mm
Đường
kính ren
Ød mm

Head Ødk
mm
Đường
kính đầu vít
Ødk mm

Head thickness k mm
Độ dày đầu
vít k mm

Cross re- Drive
cess m
mm
Đầu vặn
Độ sâu
đầu vặn

3.0
3.5
4.0
4.5

6.0
7.0
8.0
9.0

1.50
1.75
2.00
2.25

3.0
4.0
4.2
4.4

Thread Ød mm
Đường kính ren Ød
mm
3.0

3.5

4.0

4.5

PZ1
PZ2
PZ2
PZ2

Length L mm
Packing
Chiều dài L mm Đóng gói

Cat. No.
Mã số

16
25
30
35
20
25
30
35
40
25
30
35
40
45
50
35
40
45
50

014.70.542
014.70.570
014.70.580
014.70.590
014.70.659
014.70.677
014.70.686
014.70.690
014.70.702
014.70.855
014.70.864
014.70.873
014.70.882
014.70.891
014.70.908
014.70.956
014.70.958
014.70.960
014.70.962

500
1,000
1,000
1,000
500
500
500
1,000
1,000
500
500
500
500
500
500
5 00
200
200
200

Thread Ød
mm
Đường
kính ren
Ød mm

Head Ødk
mm
Đường
kính đầu
vít Ødk mm

Head height
k mm
Chiều cao
đầu vít

Cross recess
m mm
Độ sâu đầu
vặn

Drive

3.0
3.5
4.0

5.0
7.0
8.0

1.8
2.1
2.4

3.0
4.0
4.2

PZ1
PZ2

Thread Ød mm
Đường kính ren
Ød mm
3.0
3.5

4.0

Đầu vặn

Length L mm
Packing
Chiều dài L mm Đóng gói

Cat. No.
Mã số

15
15
17
20
13
15
17
20

015.35.333
015.35.637
015.35.646
015.35.655
015.35.822
015.35.824
015.35.833
015.35.842

1,000

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

• Thread: Fully threaded
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• Material: Stainless steel 304

017.71.526
017.71.633
017.71.642
017.71.679
017.71.811
017.71.820
017.71.839
017.71.848
017.71.884
017.71.919
017.71.991
017.72.050
017.72.078
017.72.112

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

015.71.526
015.71.535
015.71.544
015.71.553
015.71.571
015.71.624
015.71.633
015.71.642
015.71.651
015.71.679
015.71.688
015.71.697
015.71.811
015.71.820
015.71.839
015.71.848
015.71.857
015.71.866
015.71.875
015.71.884
015.71.900
015.71.919
015.71.991
015.71.928
015.71.937
015.71.946
015.71.955
015.72.050
015.72.078
015.72.096
015.72.112
015.72.130

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

013.14.810
013.14.820
013.14.830

012.14.908
012.14.910
012.14.920
012.14.930

13
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

013.14.908
013.14.910
013.14.920
013.14.930
013.14.950

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

012.14.810
012.14.820
012.14.830

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
VARIANTA Special screw with countersunk head for cruciform mounting plates,
TAB and TAB V shelf connector, KEKU fitting and SOLO 32 carcase connector
VARIANTA vít ñaëc bieät ñaàu muõ baèng, duøng laép ñaët ñeá baûn leà, keát noái keä TAB
vaø TAB V, keát noái KEKU vaø keát noái SOLO 32
Screwing into wood and aluminium
Baét vít vaøo goã vaø nhoâm

For Þ 3 mm drillings in wood Cross recess drive PZ2
Cho loã khoan Þ 3 mm treân goã, ñaàu pake PZ2

Material: Steel•
Finish: Nickel plated•
Thread: 2.0 mm pitch, thread diameter Þ 4.2 mm, shaft
diameter Þ 2.8 mm

Nominal length L mm
Chieàu daøi L

Packing, pieces
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

10.5
13.5
16.0
Big pack
Hoäp lôùn

100 or 1,000
100 or 1,000
100 or 1,000

013.15.617
013.15.626
013.15.635

13.5

5,000

012.15.626

Orga box
Hoäp nhoû

For Þ 5 mm drillings in wood Cross recess drive PZ2, T-star recess TS20
Cho loã khoan Þ 5 mm treân goã, ñaàu pake PZ2, ñaàu hình sao TS20
Nominal length L mm Finish
Packing, pieces Cat. No.
Xöû lyù beà maët Ñoùng goùi
Maõ soá
Chieàu daøi L
Cross recess drive PZ2, Orga box
Ñaàu vít pake PZ2, hoäp nhoû
Nickel plated 100 or 1,000
Maï Niken

013.15.715

Burnished
Boùng

100 or 1,000

013.15.117

13.5

Nickel plated 100 or 1,000
Maï Niken

013.15.724

16.0

Nickel plated 100 or 1,000
Maï Niken

013.15.733

100 or 1,000

013.15.130

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

10.5

Material: Steel•
Finish: Nickel plated or burnished•
Thread: 2.2 mm pitch, thread diameter Þ 6.2 mm, shaft
diameter Þ 4.6 mm
Chaát lieäu: theùp
Xöû lyù beà maët: maï Niken hoaëc boùng
Ñöôøng kính raêng: ñaàu 2.2 mm, ñöôøng kính raêng 6.2 mm,
ñöôøng kính truïc Þ 4.6 mm

Burnished
Boùng
Cross recess drive PZ2, Big pack
Ñaàu vít pake PZ2, hoäp lôùn
10.5

Nickel plated 5,000
Maï Niken

012.15.715

13.5

Nickel plated 5,000
Maï Niken

012.15.724

16.0

Nickel plated 5,000
Maï Niken

012.15.733

13
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
VARIANTA Special screw for honeycomb panels
OÁc VARIANTA ñaëc bieät cho vaùn toå ong
Area of application : For lightweight plates•
Finish
: Galvanized
Vuøng söû duïng
Beà maët

: kim loaïi nheï
: maï keõm

For drill hole Þ
Cho loã khoan

Thread length L
Chieàu daøi raêng L

Cat. No.
Maõ soá

3 mm
5 mm

14 mm
13 mm

013.30.900
013.30.910

HOSPA Rear panel screw
Vít muõi baèng cho maët löng tuû
Thread Þ d mm
Ñöôøng kính raêng

Length L mm
Chieàu daøi L

Packing,pieces Cat. No.
Ñoùng goùi
Maõ soá

20
25
30
25
30
35
20
25
30
35
40

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500

016.10.555
016.10.573
016.10.582
016.10.671
016.10.680
016.10.699
016.10.840
016.10.859
016.10.868
016.10.877
016.10.886

20
30
25
35
20
25
30
35
40

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

016.20.555
016.20.582
016.20.671
016.20.699
016.20.840
016.20.859
016.20.868
016.20.877
016.20.886

Orga box
Hoäp nhoû
3.0

3.5

Chaát lieäu
Beà maët
Loaïi ñaàu vít
Ñaàu baét vít
Ñöôøng kính raêng

:
:
:
:

theùp
maï keõm
ñaàu vít phaúng
ñaàu pake hoaëc ñaàu deïp

4.0

Big pack
Hoäp lôùn
3.0
3.5
4.0

Thread Þ d
mm
Ñöôøng kính
raêng

Head Þ dk
mm
Ñöôøng kính
ñaàu vít

Head height
k mm
Chieàu cao
ñaàu vít

Cross recess Drive
size m mm Ñaàu baét vít
Kích thöôùc
ñaàu baét vít

3.0
3.5
4.0

7.8
8.5
9.5

1.5
1.8
1.9

3.8
3.8
4.3

PZ1
PZ2
PZ2
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: Steel•
: Galvanized•
: Flat head•
: Cross recess PZ•
: Fully threaded

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Material
Finish
Type of head
Drive
Thread

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

013.10.149
013.10.190
013.10.283

012.10.149

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

013.12.143

045.03.726
Màu trắng
045.03.320
Màu đen
045.03.020
Màu gỗ thông
045.03.128
Màu nâu vàng
045.03.140
Màu gỗ dái ngựa
045.03.735
Màu trắng
045.03.039
Màu gỗ thông
045.03.137

13

Màu nâu vàng

New products and systems: www.hafele.com
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045.25.700

045.23.300

045.25.300

045.23.500

045.25.500

045.23.310

045.25.310

045.23.410

045.25.410

045.23.010

045.25.010

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

045.23.700
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Made of real wood
Laøm baèng goã

Can be sanded, stained and surface treated
Coù theå maøi nhaün, sôn vaø xöû lyù beà maët
Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Diameter 14 mm
Ñöôøng kính 14 mm

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Diameter 18 mm
Ñöôøng kính 18 mm

Maple
Goã thích

045.24.100

Maple
Goã thích

045.26.100

Oak
Goã soài

045.24.400

Oak
Goã soài

045.26.400

Ash
Goã taàn bì

045.24.500

Ash
Goã taàn bì

045.26.500

Pine
Goã thoâng

045.24.000

Pine
Goã thoâng

045.26.000

Cherrywood
Goã anh ñaøo

045.24.600

Cherrywood
Goã anh ñaøo

045.26.600

Packing: 52 or 1040 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 52 hoaëc 1040 caùi.

Packing: 36 or 720 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 36 hoaëc 720 caùi.

Cover cap made of real wood
Naép ñaäy baèng goã
Finish: Untreated
Can be stained and surface treated
Specified RAL colours are not binding and only
for your guidance
Beà maët: chöa xöû lyù
Coù theå nhuoäm maøu vaø xöû lyù beà maët
Maøu saéc RAL ko boù buoäc vaø chæ do baïn höôùng daãn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For chipboard screws with cross recess or T-star recess
Vít nhoïn hay vít T-Star cho ñaàu muõi troøn

Cross recess PZ2 or
T-star recess TS15/20

Cross recess PZ3 or
T-star recess TS25

For T-star recess
Cho vít T-star

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

For T-star recess
Cho vít T-Star

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Cross recess PZ2
or
T-star recess
TS15/20
Vít nhoïn PZ2
hoaëc vít T-Star
TS 15/20

Maple
Goã thích

045.32.110

Maple
Goã thích

045.32.120

Beech vaporized
Goã soài

045.32.310

Beech vaporized
Goã soái

045.32.320

Oak
Goã soài

045.32.410

Cross recess PZ3
or
T-star recess TS25
Vít nhoïn PZ3
hoaëc vít T-Star
TS25

Oak
Goã soài

045.32.420

Ash
Goã taàn bì

045.32.510

Ash
Goã taàn bì

045.32.520

Pine
Goã thoâng

045.32.010

Pine
Goã thoâng

045.32.020

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi

13

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
For MINIFIX connector housing
Voû boïc lieân keát Minifix

Diameter
Ñöôøng kính

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

18 mm, for MINIFIX 15
connector housing
voû boïc lieân keát

Maple
Màu gỗ thích

045.30.100

Beech vaporized
Màu gỗ sồi

045.30.300

Diameter
Ñöôøng kính

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

17 mm, for
MINIFIX12 and
15 connector
housing

Maple
Màu gỗ thích

045.29.100

Oak
Màu gỗ sồi

045.30.400

Beech vaporized
Màu gỗ sồi

045.29.300

Ash
Màu gỗ trần bì

045.30.500

Oak
Màu gỗ sồi

045.29.400

Pine
Màu gỗ thông

045.30.000

Getting the best from your furnishing!
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Cover cap made of plastic, for pressing in drilled holes
Naép ñaäy baèng nhöïa, cho loã khoan
Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White, RAL 9010
Traéng, RAL 9010

045.20.702

Light grey, RAL 7035
Xaùm saùng, RAL 7035

045.20.502

Sepia brown, RAL 8014
Naâu ñoû, RAL 8014

045.20.102

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White, RAL 9010
Traéng, RAL 9010

024.02.753

Light grey, RAL 7035
Xaùm saùng, RAL 7035

024.02.555

Black, RAL 9005
Ñen, RAL 9005

024.02.355

Fawn coloured, RAL 8007
Naâu vaøng, RAL 8007

024.02.155

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White, RAL 9010
Traéng, RAL 9010

045.00.716

Black, RAL 9005
Ñen, RAL 9005

045.00.314

Sepia brown, RAL 8014
Naâu ñoû, RAL 8014

045.00.118

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White, RAL 9010
Traéng, RAL 9010

045.00.789

Light grey, RAL 7035
Xaùm saùng, RAL 7035

045.00.580

Black, RAL 9005
Ñen, RAL 9005

045.00.387

Fawn coloured, RAL 8007
Naâu vaøng, RAL 8007

045.00.181

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi

Colour
Maøu saéc

Cat. No.
Maõ soá

White, RAL 9010
Traéng, RAL 9010

045.00.725

Light grey, RAL 7035
Xaùm saùng, RAL 7035

045.00.529

Fawn coloured, RAL 8007
Naâu vaøng, RAL 8007

045.00.225

Sepia brown, RAL 8014
Naâu ñoû, RAL 8014

045.00.127

Packing: 500 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 500 caùi

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

FF

13.19

13

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

045.00.743
045.00.540
045.00.341
045.00.243
045.00.145

045.00.734
045.00.534
045.00.332
045.00.234

045.00.160

262.86.790
262.86.190
262.86.390

13

FF

13.20

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

045.00.760

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

045.00.136

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

045.33.300
045.33.400
045.33.100

045.33.330
045.33.030
045.33.430

045.33.310
045.33.010

045.33.110

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

045.33.410

045.33.510

045.33.350
045.33.050
045.33.450
045.33.150
045.33.550

13
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Cover cap made of real wood, for pressing in drilled holes
Naép ñaäy baèng goã, cho loã khoan
Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Beech vaporized
Goã soài

045.33.360

Pine
Goã thoâng

045.33.060

Oak
Goã soài

045.33.460

Maple
Goã thích

045.33.160

Ash
Goã taàn bì

045.33.560

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Material
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

Beech vaporized
Goã soài

045.33.370

Pine
Goã thoâng

045.33.070

Oak
Goã soài

045.33.470

Maple
Goã thích

045.33.170

Ash
Goã taàn bì

045.33.570

Packing: 100 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 caùi.

Glue-in sleeve
Taéc keâ söû duïng keo daùn

Material : Nylon•
Colour : Natural coloured

Length L Drilled hole Þ
mm
mm
Chieàu
Loã khoan
daøi L

Exterior
thread mm
Ñoùng goùi

Packing, pcs Cat. No.
Ñöôøng kính
raêng ngoaøi

Maõ soá

8.0
8
8.5
10.0
8
8.5
10.0
10
11.0
13.0
10
11.0
Interior thread M5
Ñöôøng kính raêng beân trong M5

100 or 1,000
100 or 5,000
100 or 1,000
100 or 1,000

039.33.140
039.33.042
039.33.239
039.33.033

13.0
10
11.0
Interior thread M6
Ñöôøng kính raêng beân trong M6

100 or 1,000

039.33.051

9.2
11.0
11.0
13.0
12.0

100 or 1,000
100 or 5,000
100 or 5,000
100 or 5,000
100 or 5,000

039.33.364
039.33.462
039.33.266
039.33.060
039.32.050

100 or 1,000

039.33.186

Interior thread M4
Ñöôøng kính raêng beân trong M4

11.0
8.5
11.0
11.0
11.0

Interior thread M8
Ñöôøng kính raêng beân trong M8

13
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

For drilled hole Þ
Cho loã khoan Þ

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Chaát lieäu : Nilon
Maøu saéc : Maøu töï nhieân

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Glue-in dowel, injection-moulded in strips of 20
Moät daây 20 taéc-keâ, loaïi daùn keo
For drilled hole Ø 10 mm
Cho loã khoan Þ 10 mm

Material
Exterior thread

: Plastic
: Þ 11 mm

Chaát lieäu
: nhöïa
Ñöôøng kính beân ngoaøi : 11 mm
Interrior thread
Length
Ñöôøng kính raêng beân trong Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

M6

039.34.067

13 mm

Packing: 20 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 20 hoaëc 1000 caùi.

Knurled sleeve
OÁc caáy coù khía
Material
Chaát lieäu

: Plastic
: nhöïa

For drilled hole Ø 10 mm
Cho loã khoan Þ 10 mm

Interrior thread
Length
Ñöôøng kính raêng beân trong Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

M6

262.76.700

18 mm

Packing: 100 or 1,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100 hoaëc 1000 caùi.

Expanding dowel
Taéc keâ nôû
Internal thread M4
Ñöôøng kính raêng beân trong M4

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

For drilled hole Ø 5 mm
Cho loã khoan Þ 5 mm

Material
Finish

: Brass
: Bright

Chaát lieäu
Beà maët

: Ñoàng
: Saùng

Length
Chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

8 mm

051.45.004

Packing: 100, 1,000 or 3,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1000 hoaëc 3000 caùi.

Internal thread M6
Ñöôøng kính raêng beân trong M6
For drilled hole Ø 8 mm
Cho loã khoan Þ 8 mm

Material
Finish
Drilling depth
Design

: Brass
: Bright
: Min. 15 mm
: Length 12 mm with nylon balls

Chaát lieäu
Beà maët
Ñoä saâu loã khoan
Thieát keá

:
:
:
:

ñoàng
saùng
toái thieåu 15 mm
daøi 12 mm

Length L
chieàu daøi

Cat. No.
Maõ soá

9 mm
12 mm

039.00.267
039.00.061

Packing: 100, 1,000 or 3,000 pcs.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 100, 1.000 hoaëc 3.000 caùi.

New products and systems: www.hafele.com
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

042.97.001

042.98.033

042.98.060
042.98.168

039.35.064

13
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

042.98.051

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

042.98.462

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Screw-in sleeve
OÁc caáy
Without flange
Khoâng vaønh

Core Þ
Loõi

Head Þ
Ñaàu

Exterior Þ
Ñöôøng kính raêng ngoaøi

Material
Drive

: Steel
: Hexagonal socket

Chaát lieäu
Ñaàu

: Theùp
: Luïc giaùc

Interior thread Exterior Þ Core Þ
mm
mm

Head Þ
mm

Hexagonal socket

Ñöôøng kính
raêng trong

Ñöôøng kính
raêng ngoaøi

Loõi

Ñaàu

Ñaàu luïc giaùc

M4
M5

8.0
10.0

6.0
8.0

8.0
10.0

SW4
SW5

Ñöôøng kính raêng trong

Interior thread

Length L
Chieàu daøi

Packing, pcs.
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

M4
M5

10 mm
12 mm

100 or 2,000
100 or 1,000

030.07.042
030.07.053

With flange
Coù vaønh

Core Þ
Loõi

Head Þ
Ñaàu

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Exterior Þ
Ñöôøng kính raêng ngoaøi

Material
Drive:

: Steel
Hexagonal socket

Chaát lieäu
Ñaàu

: Theùp
: Luïc giaùc

Interior thread Exterior Þ Core Þ
mm
mm

Head Þ Hexagonal socket
mm

Ñöôøng kính
raêng trong

Ñöôøng kính
raêng ngoaøi

Loõi

Ñaàu

Ñaàu luïc giaùc

M6
M8
M10

10.0
12.5
15.3

7.5
9.5
11.5

12.0
14.0
17.0

SW6
SW8
SW10

Interior thread

Length L

Ñöôøng kính raêng trong Chieàu daøi

Packing, pcs.
Ñoùng goùi

Cat. No.
Maõ soá

Galvanized
Maï keõm
M6
M6
M8
M8
M10
M10
Yellow chromatized
Maï croâm vaøng

13 mm
24 mm
13 mm
24 mm
20 mm
25 mm

100 or 1,000
100 or 2,000
100 or 2,500
100 or 1,000
100 or 1,000
100 or 500

030.10.863
030.10.867
030.10.883
030.10.887
030.10.906
030.10.907

M6
M6
M8
M8

15 mm
17 mm
15 mm
17 mm

100 or 3,000
100 or 2,500
100 or 2,000
100 or 2,000

030.10.564
030.10.565
030.10.584
030.10.585

13
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

030.00.100
030.00.119
030.00.208
030.00.306
030.00.351
030.00.315
030.00.324
030.00.404
030.00.422
030.00.502

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

030.11.008

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Sleeve inserter
Vít hình oáng

Area of application: Fort inserting screw-in sleeves with
screwdriver slot
Material: Steel
Taùc duïng: ñeå gaén vaøo buø lon coù raõnh tua vít
Chaát lieäu: theùp

Interior thread
Ñöôøng kính raêng beân trong

Cat. No.
Maõ soá

M4
M5
M6
M8
M10

006.45.519
006.45.529
006.45.539
006.45.549
006.45.559

Packing: 1 pc.
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

T-nut
Buø lon thieác

Sleeve Ø

Exterior Ø

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Edge thickness

Interior thread
Ñöôøng kính
raêng beân trong

Length L
mm
Chieàu
daøi L

Exterior Þ Sleeve Þ
mm
mm
Ñöôøng
Loõi
kính

Edge thickness
mm
Ñoä daøy
cuûa ñaàu

M4
M5
M6
M8
M10

7.2
7.9
7.9
9.5
11.1

15.0
17.0
19.1
22.2
25.4

0.8
1.0
1.1
1.5
1.6

Interior thread
Ñöôøng kính
raêng beân trong

Packing, pcs.
Ñoùng goùi

Finish
Chaát lieäu

Cat. No.
Maõ soá

M4

1,000

Bright
Maøu saùng

031.00.249

Galvanized
Maï keõm

031.00.445

Bright
Maøu saùng

031.00.258

Galvanized
Maï keõm

031.00.446

Bright
Maøu saùng

031.00.267

Galvanized
Maï keõm

031.00.463

Bright
Maøu saùng

031.00.285

Galvanized
Maï keõm

031.00.481

Bright
Maøu saùng

031.00.301

Galvanized
Maï keõm

031.00.490

M5

M6

M8

M10

1,000

1,000

500

500

5.2
6.3
7.7
9.5
11.5
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
Lamello glue dispenser
Chai nhöïa pha keo Lamello

Spare nozzle with cap
Voøi coù naép

Cat.No.
Maõ soá
Spare nozzle
Voøi

003.49.351

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

For gluing Lamello groove connections.
With 2 glue openings.
Plastic bottle with nozzle, cap, stand and moisture-maintaining
packaging.
Duøng ñeå caém chai keo Lamello
Coù 2 voøi xòt keo
Chai keo baèng nhöïa coù voøi, coù naép, coù ñeá vaø hoäp giöõ aåm.
Dung tích: 250 ml
Contents
Dung tích

Cat.No.
Maõ soá

250 ml

003.49.306

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 caùi

Soft-wax assortment
Saùp toâ goã

Colour chart for soft-wax assortment
Baûng maøu cho saùp toâ goã

Cat.No.
Maõ soá

Cat.No.
Maõ soá

White to black
Töø traéng tôùi ñen

007.30.060

732.07.000

Furniture shades
Maøu ñoà trang trí noäi thaát

007.30.070

Light-wood shades
Maøu goã nhaït

007.30.080

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 quyeån

Packing: 1 piece
Tieâu chuaån ñoùng goùi: 1 hoäp
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Colours
Maøu saéc

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Consists of 20 haft pieces
Bao goàm 20 mieáng

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay
MINIFIX Processing aids
Duïng cuï laép ñaët oác lieân keát MINIFIX
Unitool MINIFIX 12 and 15 Drilling jig
Boä duïng cuï khoan cho lieân keát MINIFIX, loaïi 12 - 15 mm
Drill guide
Choát ñònh vò khoan

Stop ring
Voøng chaën muõi khoan

Locating ruler
Thöôùc

Depth gauge

End stop

Duïng cuï ño ñoä saâu

Choát chaën cuoái

Multi-spur drill bit
Muõi khoan ña chöùc naêng

Drill guide

Stop plate

Ñaàu muõi khoan ña chöùc naêng

Mieáng chaën

Stop plate

Drilling bush
12 (15)

Mieáng chaën

B 24

OÁng loùt khoan

X
5

End stop

37

Choát chaën cuoái

Spacer
Vaùch cheâm

Stop ring
Voøng chaën muõi khoan

37

5

12 (15)
B 34
X

Metal drill bit 8 mm
Muõi khoan KL 8mm

8

8

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Cat. No.
Maõ soá
Set
Boä
MINIFIX 12 and 15 UNITOOL drilling jig
001.25.404
Boä duïng cuï khoan cho lieân keát MINIFIX, loaïi 12-15mm
Accessories
Phuï kieän
MINIFIX drill guide
001.25.413
Choát ñònh vò khoan MINIFIX
Drilling bush for bolt hole 5 mm
001.25.806
OÁng loùt khoan cho loã khoan 5 mm
001.28.750
Depth gauge for drill with 10 mm shaft
Duïng cuï ño ñoä saâu cho khoan coù truïc 10 mm
001.24.489
HW plastic drill, 3 - spur, 12 mm
HW
HW plastic drill, 3 - spur, 15 mm

001.24.443

HS 5 mm metal drill bit
Muõi khoan kim loaïi HS 5 mm
HS 8 mm metal drill bit
Muõi khoan kim loaïi HS 8 mm

001.41.168

Stop ring for HS 5 mm metal drill bit
Voøng chaën cho muõi khoan kim loaïi HS 5 mm

001.42.665

Stop ring for HS 8 mm metal drill bit
Voøng chaën cho muõi khoan kim loaïi HS 8 mm

001.42.683

Locating ruler with 800 mm double scale
Thöôùc coù maët chia ñoä ñoâi 800 mm
End stop with locking screws
Choát chaën cuoái coù vít khoùa

001.27.793

Scriber pin
Choát coù muõi nhoïn

Area of application: For precise drilling of the
carcase connector range MINIFIX 12 and 15
For wood thickness: 16, 19 and 23 mm
For inset drilling distance of: 37mm
Can be used for series-drilled holes
Taùc duïng: Khoan loã laép ñaët oác lieân keát 12 - 15 mm
Cho ñoä daøy goã: 16,19 & 23 mm
Khoaûng caùch khoan beân trong: 37 mm
Coù theå duøng ñeå khoan haøng loaït.

Supplied with
1 Locating ruler with double scale 800 x 15 x 6 mm
2 Drill inserts with stop plates
1 Drilling bush for 5 mm bolt hole
2 End stops
Cung caáp troïn boä bao goàm:
1 thöôùc coù maët chia ñoä ñoâi 800 x 15 x 6 mm
2 baùs giöõ coù mieáng chaën
1 oáng loùt khoan cho loã 5 mm
2 choát chaën cuoái

001.41.248

001.27.757
001.27.775
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Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

Tooling, Screws and Consumables
Các loại dụng cụ, Vít và Thiết bị cầm tay
Screws and Consumables / Vít & Thiết bị cầm tay

003.70.501
003.70.502
003.70.503
003.70.504
003.70.505
003.70.521
003.70.526
003.70.528
003.70.529
003.70.506
003.70.507

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

003.70.422
003.70.424
003.70.426
003.70.431
003.70.433
003.70.434
003.70.436
003.70.437
003.70.441
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9.41
2.36
3.88
13.15
13.12
13.12
13.12
13.12

012.14.910
012.14.920
012.14.930
012.15.626
012.15.715
012.15.724
012.15.733
013.10.149
013.10.190
013.10.283

13.12
13.12
13.12
13.13
13.13
13.13
13.13
13.15
13.15
13.15

013.12.143
013.14.810
013.14.820
013.14.830
013.14.908

13.15
13.12
13.12
13.12
13.12

013.14.910
013.14.920
013.14.930
013.14.950
013.15.117
013.15.130

13.12
13.12
13.12
13.12
13.13
13.13

013.15.617
013.15.626
013.15.635
013.15.715
013.15.724
013.15.733
013.30.900
013.30.910
014.70.542
014.70.570
014.70.580
014.70.590
014.70.659

13.13
13.13
13.13
13.13
13.13
13.13
13.14
13.14
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10

014.70.677
014.70.686
014.70.690

13.10
13.10
13.10

014.70.702
014.70.855
014.70.864
014.70.873
014.70.882
014.70.891
014.70.908
014.70.956
014.70.958
014.70.960
014.70.962
015.31.577
015.31.639

13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.9
13.8

I.0

015.31.657
015.31.675
015.31.684
015.31.693
015.31.700
015.31.719
015.31.719
015.31.728
015.31.924
015.31.997

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.9
13.8
13.9
13.9

015.32.074
015.32.092
015.32.118
015.35.333
015.35.637
015.35.646
015.35.655
015.35.822
015.35.824
015.35.833
015.35.842
015.41.573

13.9
13.9
13.9
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.7

015.41.582
015.41.877
015.41.886
015.41.902
015.41.920

13.7
13.7
13.7
13.7
13.7

015.41.939
015.41.966
015.41.966
015.41.984
015.41.984
015.42.007
015.42.007

13.7
13.7
13.9
13.7
13.9
13.7
13.9

015.42.034
015.42.043
015.42.132
015.42.141
015.42.169
015.42.178

13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7

015.42.178
015.42.187
015.42.196
015.42.196
015.42.197
015.42.198

13.9
13.7
13.7
13.9
13.7
13.7

015.42.198
015.42.347
015.42.356
015.42.356

13.9
13.7
13.7
13.9

015.42.365
015.42.374
015.42.374
015.42.383
015.42.392
015.42.392
015.42.418
015.42.418

13.7
13.7
13.9
13.7
13.7
13.9
13.7
13.9

015.42.436
015.42.436
015.42.454

13.7
13.9
13.7

015.42.454
015.42.472
015.42.472
015.43.577

13.9
13.7
13.9
13.7

015.71.928
015.71.937
015.71.946
015.71.955
015.71.991
015.72.050
015.72.078

13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11

015.43.586
015.43.871
015.43.880
015.43.906
015.43.924
015.43.933
015.43.960
015.43.988
015.44.001
015.44.038

13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7

015.72.096
015.72.112
015.72.130
015.90.052
015.90.053
015.90.055
015.90.056
015.90.059
015.90.061
015.90.063

13.11
13.11
13.11
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

015.44.047
015.44.136
015.44.145
015.44.163
015.44.172
015.44.181
015.44.190

13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7

015.90.064
015.90.080
015.90.081
015.90.085
015.90.086

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

015.44.197
015.44.198
015.44.341
015.44.350
015.44.369
015.44.378

13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7

015.90.089
015.90.091
015.90.093
015.90.094
015.90.095
015.90.096

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

015.44.387
015.44.396
015.44.412
015.44.430
015.44.458
015.44.476
015.71.526
015.71.535
015.71.544
015.71.553
015.71.571
015.71.624
015.71.633

13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11

015.90.112
015.90.113
015.90.115
015.90.116
015.90.119
015.90.120
015.90.123

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

015.90.124
015.90.125
015.90.126
015.90.127
015.90.145
015.90.146

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

015.71.642
015.71.651
015.71.679

13.11
13.11
13.11

015.71.688
015.71.697
015.71.811
015.71.820
015.71.839
015.71.848
015.71.857
015.71.866
015.71.875
015.71.884
015.71.900
015.71.919

13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11

015.90.149
015.90.151
015.90.153
015.90.154
015.90.155
015.90.156
015.90.157
015.90.176
015.90.179
015.90.181

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

015.90.183
015.90.184
015.90.185
015.90.186
015.90.187
016.10.555
016.10.573

13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.14
13.14
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001.24.500
001.25.306
008.28.100
012.10.149
012.14.810
012.14.820
012.14.830
012.14.908

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s
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Mã s

016.10.582
016.10.671
016.10.680
016.10.699
016.10.840
016.10.859
016.10.868
016.10.877

13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14

017.42.141
017.42.178
017.71.526
017.71.633
017.71.642
017.71.679
017.71.811
017.71.820

13.9
13.7
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11

016.10.886
016.20.555
016.20.582
016.20.671
016.20.699
016.20.840
016.20.859
016.20.868
016.20.877
016.20.886

13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14

017.71.839
017.71.848
017.71.884
017.71.919
017.71.991
017.72.050
017.72.078

13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11
13.11

017.72.112

13.11

017.31.255
017.31.522
017.31.531
017.31.540
017.31.559

13.9
13.9
13.9
13.9
13.9

020.90.904
020.91.901
020.92.122
020.92.122
020.92.711
020.92.711

2.68
2.41
2.28
2.51
2.28
2.51

017.31.586
017.31.620
017.31.639
017.31.648
017.31.657
017.31.660

13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9

020.92.720
020.92.720
022.34.157
023.01.978
024.02.155
024.02.306

2.28
2.51
2.51
9.41
13.19
2.38

017.31.675
017.31.684
017.31.693
017.31.700
017.31.728
017.31.826
017.31.835
017.31.844
017.31.853
017.31.862
017.31.871
017.31.880
017.31.899

13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9

024.02.355
024.02.555
024.02.708
024.02.753
025.03.035
030.00.306

13.19
13.19
2.38
13.19
2.71
2.68

030.00.315
030.00.502
030.07.042
030.07.053
030.10.564
030.10.564

2.68
10.26
13.25
13.25
2.21
13.25

017.31.906
017.31.933
017.31.942

13.9
13.9
13.9

030.10.565
030.10.565
030.10.584

2.21
13.25
2.21

030.10.585

2.21

017.31.951
017.31.960
017.31.988
017.41.877
017.41.877
017.41.886
017.41.886
017.41.902
017.41.920
017.41.920
017.41.939
017.42.007
017.42.141

13.9
13.9
13.9
13.7
13.9
13.7
13.9
13.7
13.7
13.9
13.7
13.7
13.7

030.10.863
030.10.867
030.10.883
030.10.887
030.10.906
030.10.907

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25

031.00.301
033.01.060
039.00.061
039.00.061
039.00.061
039.00.267
039.00.267
039.00.267

10.26
2.71
2.16
2.29
13.23
2.16
2.29
13.23
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039.32.050
039.32.050
039.32.050
039.33.033
039.33.033

2.16
2.29
13.22
2.28
13.22

039.33.042

2.28

039.33.042
039.33.051
039.33.060
039.33.060
039.33.140
039.33.140
039.33.186
039.33.239
039.33.239
039.33.266
039.33.266
039.33.266
039.33.266
039.33.364
039.33.364

13.22
13.22
2.68
13.22
2.28
13.22
13.22
2.28
13.22
2.16
2.29
2.68
13.22
2.16
2.29

039.33.364
039.33.462
039.33.462
039.33.462
039.34.067

045.00.734
045.00.743
045.00.760

13.20
13.20
13.20

045.00.789
045.01.008
045.01.035
045.01.106
045.01.115
045.01.133
045.01.302
045.01.311
045.01.339
045.01.704
045.01.713
045.01.731
045.03.020
045.03.039
045.03.128

13.19
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
13.15
13.15
13.15

13.22
2.16
2.29
13.22
2.16

045.03.137
045.03.140
045.03.320
045.03.726
045.03.735
045.04.009
045.04.107
045.04.303

13.15
13.15
13.15
13.15
13.15
2.38
2.38
2.38

039.34.067
039.34.067
039.35.064
039.35.064
039.60.709
042.97.001

2.29
13.23
2.29
13.24
7.20
13.24

045.04.401
045.04.509
045.04.527
045.04.705
045.13.106
045.13.300

2.38
2.38
2.38
2.38
2.30
2.30

042.98.033
042.98.051
042.98.051
042.98.051
042.98.060
042.98.168
042.98.462
045.00.118
045.00.127
045.00.136
045.00.145
045.00.160

13.24
2.16
2.27
13.24
13.24
13.24
13.24
13.19
13.19
13.20
13.20
13.20

045.13.400
045.13.704
045.20.102
045.20.502
045.20.702
045.23.010
045.23.300
045.23.310
045.23.410
045.23.500
045.23.700
045.24.000

2.30
2.30
13.19
13.19
13.19
13.16
13.16
13.16
13.16
13.16
13.16
13.17

045.00.181
045.00.225
045.00.234
045.00.243
045.00.314
045.00.332
045.00.341
045.00.387
045.00.529
045.00.534
045.00.540

13.19
13.19
13.20
13.20
13.19
13.20
13.20
13.19
13.19
13.20
13.20

045.24.100
045.24.400
045.24.500
045.24.600
045.25.010
045.25.300
045.25.310
045.25.410
045.25.500
045.25.700
045.26.000

13.17
13.17
13.17
13.17
13.16
13.16
13.16
13.16
13.16
13.16
13.17

045.00.580
045.00.716
045.00.725

13.19
13.19
13.19

045.26.100
045.26.400
045.26.500

13.17
13.17
13.17
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13.17

210.41.611

4.65

231.80.100

4.40

234.98.611

4.62

045.29.100
045.29.300

13.18
13.18

210.41.612
210.41.613

4.65
4.65

231.81.000
231.81.010

4.40
4.42

234.99.240
234.99.960

4.70
4.71

045.29.400
045.30.000

13.18
13.18

210.50.000
210.50.001

4.68
4.68

231.81.013
231.81.016

4.42
4.42

234.99.984
235.88.621

4.70
4.57

045.30.100
045.30.300

13.18
13.18

210.50.001
210.50.020

4.69
4.67

231.81.018
231.81.019

4.42
4.42

235.88.990
236.89.400

4.57
4.74

045.30.400
045.30.500

13.18
13.18

210.50.021
210.50.021

4.68
4.69

4.74
4.64

13.17
13.17

210.50.022
210.50.022

4.68
4.69

4.26
4.40
4.26
4.40

236.89.401
237.10.002

045.32.010
045.32.020

231.81.100
231.81.100
231.81.200
231.81.200

237.10.004
237.10.006

4.64
4.64

045.32.110
045.32.120

13.17
13.17

210.50.023
210.50.040

4.69
4.68

231.81.300
231.85.210

4.40
4.40

237.10.009

4.64

045.32.310

13.17

210.50.041

4.68

045.32.320
045.32.410

13.17
13.17

210.50.041
210.50.042

4.69
4.69

231.85.310
231.90.000

4.40
4.39

237.22.086
237.22.100
237.22.120

4.64
4.64
4.64

231.90.003

4.26

237.23.006

4.63

045.32.420
045.32.510
045.32.520

13.17
13.17
13.17

210.50.090
210.50.090
210.50.090

4.67
4.68
4.69

232.01.220
232.01.230
232.26.621

4.70
4.70
4.53

237.48.601
237.56.002

4.63
4.11

045.33.010

13.21

210.50.600

4.67

232.26.651

4.53

045.33.030
045.33.050
045.33.060
045.33.070

13.21
13.21
13.22
13.22

210.50.601
210.50.602
210.50.603
210.50.604

4.67
4.67
4.67
4.67

13.21
13.21
13.21
13.22
13.22
13.21

210.50.605
210.50.606
210.50.607
210.50.608
210.50.609
210.50.610

4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67

4.53
4.53
4.55
4.54
4.54
4.54
4.54

4.14
4.11
4.14

045.33.100
045.33.110
045.33.150
045.33.160
045.33.170
045.33.300

232.26.681
232.26.699
232.30.621
232.37.623
232.37.624
232.37.625
232.37.990

237.56.002
237.56.004
237.56.004

13.21
13.21
13.21
13.22
13.22
13.21
13.21
13.21
13.21
13.22
13.22
13.21
13.21
13.22
13.22
2.28
2.73
13.23
8.61
8.61
4.89
4.89
4.66
4.66
4.66
4.66
4.66
4.65

210.50.697
210.50.698
210.50.699
210.90.308
210.90.504
219.19.676
224.63.600
224.63.610
224.63.650
224.63.660
224.64.600
224.64.610
224.64.650
224.64.660
224.65.600
224.65.610
226.07.209
226.07.254
226.30.781
226.31.781
226.57.708
226.67.205
226.67.250
229.84.603
229.85.600
229.85.999
230.36.600
231.80.100

4.68
4.68
4.69
4.66
4.66
4.69
4.47
4.48
4.47
4.48
4.47
4.48
4.47
4.48
4.48
4.48
4.49
4.49
4.49
4.50
4.50
4.49
4.49
4.49
4.64
4.65
4.56
4.26

4.54
4.71
8.109
8.109
8.109
8.109
8.109
8.109
8.109
8.109
8.109
8.109
4.73

4.11
4.14
4.11
4.14
4.11
4.14
4.11
4.22

045.33.310
045.33.330
045.33.350
045.33.360
045.33.370
045.33.400
045.33.410
045.33.430
045.33.450
045.33.460
045.33.470
045.33.510
045.33.550
045.33.560
045.33.570
051.45.004
051.45.004
051.45.004
126.90.907
126.91.904
154.22.313
154.22.717
210.11.001
210.11.002
210.11.003
210.11.080
210.11.090
210.40.600

232.37.991
232.38.920
233.13.608
233.13.617
233.13.653
233.13.662
233.13.698
233.13.699
233.13.804
233.13.813
233.13.859
233.13.868
233.22.207

237.56.030
237.56.030
237.56.032
237.56.032
237.56.034
237.56.034
237.56.050
237.56.050

233.22.217
233.30.990

4.73
4.55

237.56.051
237.56.055
237.56.055
237.56.056
237.56.060
237.56.060
237.56.132
237.56.132
237.56.140
237.56.141
237.56.304
237.56.305

4.38
4.11
4.22
4.38
4.11
4.23
4.34
4.38
4.35
4.36
4.16
4.16

233.40.712
233.42.601
233.44.600
233.49.200

4.59
4.58
4.58
4.72

233.90.285
233.90.294
233.90.409
233.90.418
233.91.282
233.91.291
233.91.406
233.91.415
234.59.994
234.65.601
234.67.610
234.67.660

4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.61
4.61
4.60
4.60

237.56.310
237.56.311
237.56.315
237.56.340
237.56.340
237.56.340
237.56.340
237.56.341
237.56.341
237.56.341
237.56.343
237.56.343
237.56.343
237.56.345
237.56.345
237.56.345
237.56.349

4.16
4.16
4.16
4.11
4.16
4.17
4.17
4.11
4.16
4.17
4.11
4.16
4.17
4.11
4.16
4.17
4.11
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

045.26.600

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

237.56.349

4.16

239.76.761

4.50

245.54.390

4.94

251.74.501

4.97

237.56.349
237.56.360

4.17
4.18

239.76.781
239.81.930

4.50
4.51

245.54.701
245.54.790

4.94
4.94

251.74.707
252.01.227

4.97
4.96

237.56.361
237.56.362

4.18
4.18

239.81.950
239.90.100

4.51
4.80

245.55.100
245.55.502

4.94
4.94

252.01.236
252.01.245

4.96
4.96

237.56.365
237.56.970

4.18
4.11

239.90.200
239.90.700

4.80
4.80

245.55.790
245.55.913

4.94
4.94

252.01.629
252.01.638

4.96
4.96

237.56.970
237.56.980

4.24
4.14

239.92.051
239.92.081

4.80
4.80

4.96
4.96

4.14
4.14

239.92.150
239.92.180

4.80
4.80

4.95
4.95
4.87
4.88

252.01.647
252.02.224

237.56.981
237.56.982

245.56.901
245.56.903
245.62.311
245.62.338

252.02.242
252.02.626

4.96
4.96

237.56.986
237.56.990

4.14
4.37

239.92.250
239.92.280

4.80
4.80

245.66.201
245.66.211

4.90
4.90

252.02.644

4.96

237.56.991

4.37

239.92.351

4.80

237.58.110
237.58.111

4.33
4.11

239.92.381
239.92.451

4.80
4.80

245.66.221
245.66.309

4.90
4.90

253.00.314
253.00.332
260.02.760

4.96
4.96
2.45

245.66.311

4.90

260.08.186

2.46

237.58.111
237.58.120
237.58.128

4.12
4.33
4.11

239.92.481
239.92.550
239.92.580

4.80
4.80
4.80

245.66.321
245.66.600
245.67.310

4.90
4.90
4.87

260.08.784
260.10.122

2.46
2.46

237.58.128

4.13

239.92.750

4.80

245.67.320

4.88

237.58.129
237.58.129
237.58.130
237.58.130

4.11
4.13
4.11
4.13

239.92.780
239.93.051
239.93.081
239.93.100

4.80
4.81
4.81
4.80

4.30
4.31
4.32
4.52
4.51
4.51

239.93.150
239.93.180
239.93.350
239.93.361
239.93.380
239.93.451

4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81

4.87
4.88
4.82
4.82
4.82
4.83
4.83

2.46
2.58
2.45

237.58.171
237.58.172
237.58.173
237.74.920
237.76.600
237.76.610

245.67.710
245.67.720
246.00.100
246.00.708
246.01.312
246.02.211
246.03.101

260.10.720
260.12.706
260.13.150

4.51
4.60
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.78
4.78
4.78
4.78
4.78
4.78
4.78
4.78
4.79
4.77
4.77
4.78
4.26
4.26
4.79
4.52
4.52
4.52
4.52
4.50
4.50

239.93.481
239.93.500
239.93.550
239.93.561
239.93.580
239.93.661
239.93.691
239.93.700
239.93.750
239.93.761
239.93.780
241.86.105
241.86.114
241.86.123
241.90.501
243.30.100
243.30.300
243.30.700
244.01.113
244.01.903
244.20.014
244.20.015
244.20.016
244.20.017
245.02.501
245.05.502
245.06.509
245.52.403

4.81
4.80
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.80
4.81
4.81
4.81
4.93
4.93
4.93
4.91
4.91
4.91
4.91
4.92
4.92
4.93
4.93
4.93
4.93
4.92
4.92
4.92
4.95

4.83
4.89
4.88
4.82
4.84
4.84
4.85
4.85
4.84
4.84
4.85
4.85
4.84

2.45
2.46
2.45
2.45
2.45
2.45
2.60
2.60

237.76.620
239.01.910
239.02.516
239.05.508
239.05.704
239.06.505
239.06.701
239.26.507
239.26.703
239.40.507
239.40.703
239.41.013
239.41.022
239.41.111
239.41.513
239.44.103
239.44.176
239.44.410
239.47.604
239.48.000
239.48.010
239.50.101
239.60.152
239.60.750
239.62.700
239.68.014
239.75.761
239.75.781

246.03.709
246.03.790
246.08.910
246.12.002
246.25.107
246.25.705
246.26.113
246.26.122
246.26.141
246.26.341
246.26.711
246.26.720
246.26.741

260.13.712
260.13.721
260.13.758
260.14.700
260.14.710
260.14.900
260.20.011
260.20.020

246.26.793
246.26.940

4.89
4.84

260.20.039
260.21.509
260.21.705
260.22.200
260.22.700
260.23.900
260.24.108
260.24.706
260.25.703
260.26.700
260.28.002
260.28.004

2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
9.37
2.60
2.60
2.59
2.59
2.59
2.59

246.26.991
246.27.101
246.27.709
246.29.105

4.89
4.84
4.84
4.85

246.29.114
246.29.301
246.29.703
246.29.712
246.43.758
246.84.115
246.84.713
246.96.090
251.60.007
251.60.703
251.70.503
251.70.709

4.85
4.85
4.85
4.85
4.83
4.86
4.86
4.89
4.97
4.97
4.97
4.97

260.28.005
260.28.006
260.28.010
260.28.502
260.28.504
260.28.505
260.28.506
260.28.508
260.28.510
260.51.196
260.51.909
261.95.101
261.95.701
262.05.080
262.05.096
262.05.701
262.06.913

2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.44
2.44
2.34
2.34
2.36
2.36
2.36
2.13
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I.3

Cat.No.Index

FF

I.4

2.13
2.18
2.18
2.18
2.18
2.19
2.19
2.18
2.10
2.10
2.10
2.10
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.11
2.11
2.11
2.11
2.12
2.12
2.12
2.11
2.11
2.11
3.101
3.101
2.11
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.12
2.13
2.14
2.15
2.15
2.15
2.14
2.14
2.17
2.17
2.17
2.17
2.13
2.13
2.13

262.28.165
262.28.188
262.28.309
262.28.571
262.28.599
262.28.615
262.28.624
262.28.642
262.28.679
262.28.689
262.28.755
262.28.765
262.28.786
262.28.802
262.28.811
262.28.839
262.28.920
262.28.928
262.34.302
262.34.502
262.34.702
262.34.951
262.34.952
262.34.961
262.35.420
262.35.510
262.35.520
262.36.510
262.36.520
262.45.796
262.47.003
262.47.021
262.47.021
262.47.021
262.47.049
262.47.058
262.47.076
262.47.094
262.47.807
262.47.861
262.47.870
262.47.889
262.47.898
262.47.923
262.47.941
262.47.969
262.47.978
262.47.987
262.47.996
262.49.350
262.49.351
262.49.353
262.49.355
262.49.356
262.49.356
262.49.357
262.49.357
262.49.357

2.17
2.13
2.13
2.13
2.14
2.15
2.15
2.15
2.14
2.14
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.13
2.13
2.13
2.33
2.33
2.33
2.34
2.34
2.34
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.78
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.62
2.62
2.65
2.65
2.62
2.65
2.62
2.65
9.40

262.49.360
262.49.365
262.49.366
262.49.367
262.49.368
262.50.352
262.50.354
262.50.358
262.50.359
262.50.368
262.50.377
262.50.390
262.50.391
262.51.380
262.51.381
262.51.390
262.51.391
262.69.009
262.69.045
262.72.301
262.72.701
262.72.901
262.72.953
262.76.700
262.86.190
262.86.190
262.86.390
262.86.390
262.86.790
262.86.790
262.87.003
262.87.013
262.87.041
262.87.042
262.87.181
262.87.190
262.87.390
262.87.603
262.87.613
262.87.703
262.87.713
262.87.781
262.87.790
262.87.901
262.87.902
262.87.911
262.87.912
262.87.921
262.87.931
262.87.932
262.87.951
262.96.211
262.96.220
263.00.729
263.00.738
263.03.104
263.03.204
263.03.304

2.61
2.61
2.61
2.62
2.62
2.65
2.65
2.64
2.64
2.63
2.63
2.63
2.63
2.64
2.64
2.65
2.65
2.23
2.23
2.39
2.39
2.39
2.39
13.23
2.20
13.20
2.20
13.20
2.20
13.20
2.20
2.20
2.47
2.47
2.22
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.22
2.20
2.21
2.21
2.21
2.21
2.22
2.21
2.21
2.22
2.47
2.47
2.35
2.35
2.42
2.42
2.42

263.03.404
263.03.704
263.07.330
263.07.430
263.07.730
263.09.230
263.09.339
263.09.437
263.09.731
263.10.103
263.10.105
263.10.203
263.10.205
263.10.303
263.10.305
263.10.403
263.10.405
263.10.703
263.10.705
263.11.103
263.11.105
263.11.703
263.11.705
263.14.103
263.14.105
263.14.203
263.14.205
263.14.403
263.14.405
263.14.703
263.14.705
263.15.105
263.15.703
263.15.705
263.20.131
263.20.810
263.20.847
263.20.856
263.20.981
263.21.817
263.21.821
263.21.826
263.66.334
263.66.352
263.66.370
263.66.389
263.66.398
263.66.405
263.66.530
263.66.558
263.66.576
263.66.585
263.66.594
263.66.601
263.66.635
263.67.537
263.67.555
263.67.573

2.42
2.42
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.29
2.27
2.27
2.27
2.29
2.27
2.29
2.28
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
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262.06.922
262.12.804
262.12.813
262.12.822
262.12.840
262.12.859
262.12.939
262.12.984
262.17.020
262.17.318
262.17.620
262.17.720
262.24.055
262.24.064
262.24.153
262.24.162
262.24.359
262.24.368
262.24.550
262.24.564
262.24.751
262.24.760
262.26.073
262.26.093
262.26.173
262.26.193
262.26.264
262.26.270
262.26.291
262.26.373
262.26.393
262.26.573
262.26.573
262.26.574
262.26.593
262.26.666
262.26.670
262.26.693
262.26.766
262.26.770
262.26.793
262.26.862
262.26.870
262.26.899
262.27.309
262.27.592
262.27.615
262.27.627
262.27.645
262.27.679
262.27.689
262.27.755
262.27.765
262.27.805
262.27.814
262.27.832
262.27.920
262.27.921

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

263.67.582
263.67.591
263.67.608
263.73.535
263.73.553
263.73.571
263.73.580
263.73.599
263.73.606
263.74.354
263.74.532
263.74.550
263.74.578
263.74.587
263.90.112
263.90.142
263.90.312
263.90.342
263.90.412
263.90.442
263.90.712
263.90.742
264.24.206
264.24.751
264.25.703
264.25.909
264.28.955
264.37.098
264.42.091
264.42.190
264.42.291
264.43.091
264.43.091
264.43.190
264.43.190
264.43.291
264.43.291
264.47.111
264.47.191
264.47.196
264.52.190
264.53.190
264.70.150
264.70.160
264.70.170
264.70.750
264.70.760
264.70.770
264.70.951
264.70.961
264.70.971
264.71.160
264.71.760
264.71.961
264.72.945
264.72.960
264.72.970
264.72.980

2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.38
2.37
2.37
2.37
2.37
2.44
2.37
2.44
2.37
2.44
2.37
2.37
2.38
2.37
2.37
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

264.73.150
264.73.750
264.74.162
264.74.562
264.74.762
264.75.162
264.75.562
264.75.762
264.80.713
264.83.920
264.83.920
264.83.921
264.83.921
267.00.911
267.00.911
267.00.911
267.00.912
267.00.912
267.00.912
267.00.913
267.00.913
267.00.913
267.01.715
267.01.717
267.02.190
267.02.490
267.02.790
267.02.903
267.02.904
267.02.905
267.05.102
267.05.103
267.05.104
267.05.702
267.05.703
267.05.704
267.05.705
267.05.706
267.05.707
267.06.122
267.06.123
267.06.140
267.06.722
267.06.723
267.06.740
267.07.902
267.07.903
267.07.904
267.07.910
267.07.911
267.20.700
267.82.026
267.82.125
267.82.130
267.82.135
267.82.140
267.82.227
267.82.230

2.54
2.54
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.21
2.56
2.21
2.56
2.28
2.41
2.51
2.28
2.41
2.51
2.28
2.41
2.51
2.51
2.51
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.53
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.50
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
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267.82.235
267.82.240
267.82.250
267.82.330
267.82.335
267.82.340
267.82.345
267.82.350
267.82.360
267.82.440
267.82.450
267.82.460
267.82.612
267.82.615
267.90.000
267.90.003
267.90.010
267.90.020
271.03.510
271.03.530
271.03.910
271.03.930
271.05.906
271.05.915
271.17.906
271.19.946
271.52.003
271.52.012
271.53.000
271.60.023
271.61.306
271.87.101
271.91.114
271.91.115
271.91.135
271.91.136
271.91.145
271.91.146
271.91.212
271.91.214
271.96.154
271.96.155
271.97.300
271.97.301
271.98.100
271.98.100
272.00.004
272.00.010
272.00.031
272.00.040
272.00.059
272.00.068
272.00.173
273.03.510
273.07.937
273.07.946
273.41.540
273.55.004

2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.67
2.68
2.66
2.66
2.66
2.67
2.66
6.47
6.47
6.47
6.47
6.47
6.46
6.46
6.49
6.49
6.48
6.46
6.41
6.41
6.49
8.138
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
2.67
2.71
2.71
2.70
2.66

273.56.010
274.00.933
274.01.930
274.07.710
274.50.193
274.50.915
274.50.924
274.51.190
274.51.921
281.23.104
281.23.702
281.41.906
281.42.403
282.01.505
282.01.701
282.04.113
282.04.515
282.04.524
282.04.702
282.04.711
282.04.720
282.06.500
282.06.706
282.12.105
282.12.405
282.12.434
282.12.435
282.12.705
282.13.600
282.13.610
282.18.706
282.20.700
282.20.703
282.24.310
282.24.330
282.24.332
282.24.704
282.24.710
282.24.716
282.24.720
282.24.726
282.24.730
282.24.732
282.26.715
282.26.721
282.26.725
282.38.502
282.38.708
282.39.705
282.40.502
282.40.708
282.41.705
282.42.702
282.43.101
282.43.727
282.43.727
282.43.905
282.43.914

2.66
6.42
6.42
6.42
6.44
6.43
6.43
6.44
6.44
2.77
2.77
2.80
2.81
2.74
2.74
2.74
2.74
2.72
2.72
2.74
2.72
2.72
2.72
2.77
2.77
2.81
2.81
2.77
2.79
2.79
2.76
2.80
2.80
2.76
2.79
2.79
2.75
2.76
2.75
2.76
2.76
2.79
2.79
2.75
2.76
2.76
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73
2.72
2.73
2.73
2.72

FF
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FF

2.74

284.00.904

2.89

284.09.011

2.94

287.36.745

2.97

282.50.704
282.72.700

2.74
2.72

284.00.911
284.00.913

2.89
2.89

284.09.020
284.09.200

2.93
2.94

287.40.105
287.40.114

2.99
2.99

282.72.719
282.72.728

2.72
2.72

284.00.921
284.00.923

2.90
2.90

284.09.201
284.09.210

2.94
2.94

287.40.123
287.40.203

2.99
2.99

282.73.707
282.73.716

2.74
2.74

2.94
2.93

287.40.212
287.40.221

2.99
2.99

2.74
2.78

2.90
2.92
2.90
2.90

284.09.211
284.09.220

282.73.725
282.81.727

284.01.001
284.01.011
284.01.031
284.01.033

287.28.743

2.81

287.41.906

2.99

283.05.017
283.07.011

2.85
2.84

284.01.041
284.01.043

2.91
2.91

287.28.752
287.28.770

2.81
2.81

287.41.915
287.41.951

2.99
2.103

283.12.003
283.12.807

2.84
2.84

284.01.051
284.01.052

2.91
2.91

287.30.110
287.30.119

2.97
2.97

287.42.403
287.42.412

2.100
2.100

283.12.905

2.84

2.97
2.97

287.42.421
287.42.430

2.100
2.100

2.85
2.87
2.86
2.88
2.88

2.91
2.90

287.30.128
287.30.146

283.13.900
283.33.904
283.33.910
283.38.010
283.38.020

284.01.053
284.01.061
284.01.062
284.01.063

2.90
2.90

287.30.164
287.30.173

2.97
2.97

287.42.449
287.43.400

2.100
2.101

284.01.073

2.91

287.30.182
287.30.183

2.97
2.97

287.43.419
287.43.428

2.101
2.101

287.43.437

2.101

283.38.410
283.38.610
283.45.100
283.45.708
283.47.104
283.47.702
283.49.108

2.88
2.88
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83

2.92
2.91
2.91
2.90
2.92
2.90
2.90

2.97

2.88

284.01.081
284.01.092
284.01.093
284.01.201
284.01.211
284.01.231
284.01.233

287.30.184

283.38.210

287.30.305
287.30.314
287.30.323
287.30.332
287.30.341
287.30.403

2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97

287.43.446
287.44.416
287.44.425
287.44.434
287.44.443
287.44.452

2.101
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98

283.49.706

2.83

283.51.920
283.61.926

2.85
2.84

283.63.117
283.63.715
283.64.918
283.68.005
283.68.809
283.68.907
284.00.002
284.00.003
284.00.004
284.00.011
284.00.013
284.00.021
284.00.023
284.00.031
284.00.051
284.00.061
284.00.202
284.00.203
284.00.204
284.00.211
284.00.213
284.00.221
284.00.223
284.00.231
284.00.251
284.00.261
284.00.902
284.00.903

2.77
2.77
2.85
2.84
2.84
2.84
2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
2.90
2.90
2.93
2.93
2.93
2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
2.90
2.90
2.93
2.93
2.93
2.89
2.89

284.01.241
284.01.243
284.01.251
284.01.252
284.01.253
284.01.261
284.01.262
284.01.263
284.01.281
284.01.292
284.01.293
284.01.901
284.01.911
284.01.931
284.01.941
284.01.951
284.01.952
284.01.953
284.01.961
284.01.973
284.01.981
284.01.992
284.01.993
284.02.003
284.02.043
284.02.243
284.02.943
284.05.040
284.05.050
284.05.260
284.09.000
284.09.001
284.09.010

2.91
2.91
2.91
2.91
2.91
2.90
2.90
2.90
2.92
2.91
2.91
2.90
2.92
2.90
2.91
2.91
2.91
2.91
2.90
2.91
2.92
2.91
2.91
2.92
2.92
2.92
2.92
2.94
2.95
2.96
2.94
2.94
2.94

287.30.412
287.30.421
287.30.430
287.30.449
287.30.901
287.30.902
287.30.903
287.30.904
287.30.905
287.30.906
287.30.907
287.30.908

2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97

287.44.461
287.44.470
287.44.489
287.45.459
287.45.468
287.45.477
287.45.486
287.45.495
287.47.917
287.47.920
287.47.971
287.48.110

2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.102
2.102
2.102
2.101

287.30.909
287.31.204
287.31.213
287.31.222
287.35.122
287.35.131
287.35.140
287.35.159
287.35.720
287.35.739
287.35.748
287.35.757
287.36.101
287.36.110
287.36.129
287.36.138
287.36.147
287.36.709
287.36.718
287.36.727
287.36.736

2.97
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97

287.48.129
287.48.138
287.48.147
287.53.936
287.54.720
287.54.725
287.54.730
287.55.730
287.55.740
287.55.930
287.55.940
287.76.010
287.76.020
287.76.210
287.76.220
291.09.402
292.01.710
293.50.025
294.40.506
294.40.702
297.34.003

2.101
2.101
2.101
2.103
2.99
2.99
2.99
2.100
2.100
2.100
2.100
2.95
2.95
2.95
2.95
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

282.50.508

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

311.41.500
311.41.501
311.41.502
311.42.500
311.42.501
311.42.502
311.43.230
311.51.520
311.60.525
311.60.526
311.60.527
311.64.501
311.64.502
311.64.503
311.70.610
311.71.540
311.81.500
311.81.502
311.81.503
311.83.514
311.83.516
311.90.500
311.90.501
311.90.502
311.91.500
311.91.520
311.93.500
311.93.502
311.93.503
311.98.500
311.98.510
325.00.708
325.00.726
340.41.104
340.41.702
341.07.018
341.07.027
341.07.036
341.07.045
341.07.054
341.07.063
341.07.072
341.07.081
341.07.292
341.07.518
341.07.527
341.07.536
341.07.545
341.07.554
341.07.563
341.07.572
341.07.572
341.07.572
341.07.581
341.07.718
341.07.727
341.07.736
341.07.745

3.44
3.45
3.45
3.46
3.47
3.47
3.48
3.48
3.41
3.41
3.41
3.34
3.35
3.35
3.40
3.42
3.36
3.37
3.37
3.39
3.39
3.34
3.35
3.35
3.40
3.42
3.38
3.38
3.38
3.40
3.40
3.58
3.58
3.99
3.99
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.54
3.54
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55

341.07.754
341.07.763
341.07.772
341.07.772
341.07.772
341.07.781
341.11.503
341.12.500
341.13.507
341.14.504
341.22.506
341.23.503
341.24.314
341.24.414
341.30.508
341.30.526
341.30.535
341.30.544
341.30.550
341.30.560
341.30.570
341.31.518
341.31.519
341.31.520
341.31.522
341.31.523
341.31.524
341.31.525
341.31.526
341.31.527
341.32.100
341.32.502
341.32.708
341.32.806
342.15.506
342.15.515
342.15.516
342.20.800
342.21.910
342.22.040
342.22.040
342.23.900
342.23.975
342.23.976
342.23.977
342.23.978
342.41.510
342.42.600
342.42.601
342.42.602
342.44.500
342.52.607
342.52.616
342.53.600
342.53.601
342.53.602
342.62.310
342.62.710

3.55
3.55
3.54
3.54
3.55
3.55
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
8.86
8.86
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.48
10.49
10.49
10.49
10.49
3.23
3.24
3.24
3.25
3.25
3.25
3.68
3.30
3.25
3.25
3.30
3.30
3.30
3.10
3.11
3.11
3.16
3.28
3.29
3.27
3.27
3.29
3.98
3.98
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342.63.100
342.63.502
342.63.600
342.66.730
342.75.128
342.75.226
342.75.520
342.75.628
342.75.824
342.77.700
342.77.710
342.80.500
342.80.501
342.80.504
342.81.400
342.82.500
342.82.502
342.83.500
342.83.502
342.83.504
342.84.500
342.87.600
342.93.600
342.93.601
342.94.600
342.94.620
342.94.671
342.94.672
342.96.300
342.96.301
342.96.302
343.33.970
343.34.960
343.90.700
344.21.000
344.21.001
344.21.003
344.23.000
344.23.001
344.23.003
351.00.531
351.01.136
351.01.501
351.01.510
351.01.538
351.01.547
351.01.707
351.01.716
351.01.734
351.03.836
351.04.039
351.20.837
354.01.006
354.01.015
354.01.024
354.01.033
354.01.042
354.01.042

3.98
3.98
3.98
3.99
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.100
3.101
3.14
3.15
3.15
3.68
3.17
3.17
3.12
3.13
3.13
3.19
3.18
3.20
3.20
3.25
3.25
3.25
3.25
3.21
3.22
3.22
3.56
3.56
3.59
3.49
3.49
3.49
3.50
3.50
3.50
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.53
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51

354.01.050
354.01.710
354.01.730
354.01.740
354.01.750
354.01.800
354.01.810
354.01.820
354.01.830
354.01.840
354.02.003
354.02.012
354.02.021
354.02.030
354.02.049
356.04.540
356.04.540
356.06.401
356.06.402
356.08.900
356.08.901
356.08.902
356.08.910
356.08.940
356.08.950
356.14.500
356.14.520
356.14.540
356.19.540
356.19.570
356.19.940
356.20.127
356.20.421
356.20.707
356.20.725
356.21.420
356.21.420
356.25.400
356.25.401
356.25.410
356.25.411
356.25.434
356.25.444
356.29.442
356.29.746
356.39.706
361.22.110
361.22.310
361.22.710
361.42.202
361.42.221
361.42.300
361.42.321
361.42.670
361.47.207
361.49.201
361.49.603
361.49.701

3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.31
3.78
3.86
3.86
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.30
3.30
3.30
3.30
3.99
3.99
3.99
3.107
3.107
3.107
3.107
3.106
11.40
3.106
3.106
3.106
3.106
3.106
3.106
3.107
3.107
3.107
3.53
3.53
3.53
3.65
3.66
3.65
3.66
3.60
3.67
3.64
3.64
3.64

FF
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Cat.No.Index

FF

3.66
3.67

372.74.990
372.74.997

3.68
3.68

373.66.632
373.66.641

3.91
3.91

380.53.333
380.53.342

4.74
4.74

361.69.320
361.69.320
361.69.710

3.61
3.65
3.67

372.74.997
372.74.998
372.74.998

3.70
3.68
3.70

373.66.642
373.66.660
373.66.661

3.91
3.92
3.92

380.53.388
380.53.397
380.53.900

4.75
4.75
4.74

361.85.501
361.85.609
361.93.240
361.93.241

3.61
3.61
3.63
3.62

372.84.501
372.84.501
372.84.502
372.84.502

3.72
3.105
3.72
3.105

373.66.681
373.66.681
373.66.681
373.66.682

3.86
3.88
3.92
3.86

380.53.910
380.53.930
380.53.940
380.53.980

4.74
4.74
4.74
4.75

361.93.242
361.93.340
361.93.341
361.93.342

3.63
3.63
3.62
3.63

372.84.503
372.84.503
372.84.511
372.84.511

3.72
3.105
3.72
3.105

373.66.682
373.66.693
373.66.693
373.66.694

3.92
3.86
3.92
3.86

380.53.990
380.64.000
380.64.010
380.64.030

4.75
4.76
4.76
4.76

361.93.640
361.93.641
361.93.642

3.63
3.62
3.63

372.84.512
372.84.512
372.84.512

3.72
3.72
3.72

373.66.694
373.69.301
373.69.302

3.92
3.82
3.82

380.64.040
380.64.309
380.64.318

4.76
4.76
4.76

361.93.840
361.93.841
361.93.842

3.63
3.62
3.63

372.84.512
372.84.512
372.84.512

3.105
3.105
3.105

373.69.311
373.69.312
373.69.401

3.82
3.82
3.82

380.64.336
380.64.345
380.64.900

4.76
4.76
4.76

365.10.753
365.10.754
365.10.755
365.10.756
365.60.780
365.60.781
365.60.782
365.60.783
365.60.784
365.60.785
365.60.786
365.60.787
365.75.710
365.75.729
365.86.704
365.86.713
365.86.722
365.86.731
365.86.740
365.86.759

3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.96
3.96
3.94
3.94
3.94
3.94
3.94
3.94

372.84.513
372.84.513
372.84.521
372.84.521
372.84.522
372.84.522
372.84.523
372.84.523
372.84.790
372.84.790
372.84.790
372.84.791
372.84.791
372.84.791
372.84.980
372.84.980
372.84.981
372.84.981
372.85.501
372.85.502

3.72
3.105
3.72
3.105
3.72
3.105
3.72
3.105
3.72
3.74
3.76
3.72
3.74
3.76
3.72
3.74
3.72
3.74
3.76
3.76

373.69.402
373.69.411
373.69.412
373.69.501
373.69.502
373.69.511
373.69.512
373.69.701
373.69.702
373.69.711
373.69.712
373.69.799
373.69.900
373.69.901
373.69.902
373.69.903
373.69.905
373.69.906
373.69.907
373.69.908

3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.88
3.85
3.85
3.85
3.85
3.88
3.88
3.88
3.88

380.64.910
380.64.930
380.64.940
380.65.000
380.65.010
380.65.030
380.65.306
380.65.315
380.65.333
380.65.900
380.65.910
380.65.930
400.44.320
400.44.920
400.46.400
400.51.112
400.51.113
400.51.120
400.51.121
400.51.122

4.76
4.76
4.76
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
8.14
8.14
8.14
8.36
8.36
8.38
8.38
8.38

372.17.253
372.17.262
372.17.271

3.102
3.102
3.102

372.85.503
372.85.503
372.85.503

3.76
3.76
3.76

373.69.909
373.69.912
373.79.720

3.88
3.88
3.103

400.51.123
400.51.126
400.51.127

8.38
8.41
8.41

372.17.281
372.17.282
372.17.283

3.102
3.102
3.102

372.85.504
372.86.501
372.86.502

3.76
3.74
3.74

373.79.721
373.85.700
373.85.701

3.103
3.87
3.87

400.51.130
400.51.131
400.51.322

8.41
8.41
8.23

372.17.753
372.17.762
372.17.771
372.19.100

3.95
3.95
3.95
3.96

372.86.503
372.86.504
372.86.505
372.86.611

3.74
3.74
3.74
3.74

373.85.702
373.87.902
373.87.903
373.87.904

3.87
3.103
3.103
3.103

400.51.323
400.52.025
400.52.025
400.52.025

8.23
8.36
8.38
8.52

372.19.300
372.19.700
372.74.501

3.96
3.96
3.68

372.86.612
372.86.613
372.86.614

3.74
3.74
3.74

373.87.905
380.52.925
380.53.000

3.103
10.47
4.74

400.52.035
400.52.035
400.52.035

8.36
8.38
8.52

372.74.502
372.74.503
372.74.611

3.68
3.68
3.68

373.66.036
373.66.611
373.66.612

3.88
3.90
3.90

380.53.010
380.53.030
380.53.040

4.74
4.74
4.74

400.52.052
400.52.053
400.52.912

8.41
8.41
8.38

372.74.612
372.74.613
372.74.614

3.68
3.68
3.68

373.66.621
373.66.622
373.66.631

3.90
3.90
3.91

380.53.090
380.53.306
380.53.315

4.75
4.74
4.74

400.52.912
400.52.912
400.52.913

8.41
8.52
8.38
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

361.67.301
361.69.310

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

400.52.913
400.52.913

8.41
8.52

400.66.100
400.66.101

8.26
8.26

403.12.925
403.12.925

8.125
8.133

404.71.920
404.71.920

8.101
8.104

400.52.922
400.52.923
400.54.925

8.41
8.41
8.23

400.66.300
400.66.516
400.66.906

8.26
8.26
8.26

403.13.901
403.13.901
403.13.902

8.125
8.133
8.125

404.72.300
404.72.300
404.73.300

8.13
8.32
8.33

400.54.935
400.55.125
400.55.135
400.56.110

8.23
8.23
8.23
8.36

400.96.053
400.96.053
400.96.053
400.96.060

8.38
8.41
8.52
8.38

403.13.902
403.13.903
403.13.903
403.14.430

8.133
8.125
8.133
8.125

404.73.310
404.73.730
404.73.730
404.73.731

8.14
8.102
8.105
8.102

400.56.111
400.56.114
400.56.115
400.56.116

8.36
8.38
8.38
8.41

401.01.102
401.01.102
401.32.725
401.33.725

8.8
8.17
8.7
8.7

403.14.430
403.14.925
403.16.001
403.16.001

8.133
8.133
8.125
8.133

404.73.731
404.73.732
404.73.732
404.73.920

8.105
8.102
8.105
8.102

400.56.117
400.56.118
400.56.119

8.41
8.38
8.38

401.35.726
401.36.726
402.22.806

8.7
8.7
8.19

403.16.002
403.16.002
404.07.310

8.125
8.133
8.11

404.73.920
404.74.000
404.74.000

8.104
8.14
8.33

400.56.130
400.56.131
400.56.140

8.41
8.41
8.52

402.27.000
402.27.001
402.27.100

8.19
8.19
8.19

404.07.310
404.08.310
404.08.350

8.20
8.12
8.12

404.74.000
404.74.000
404.74.310

8.102
8.105
8.33

400.56.141
400.56.142
400.56.143
400.56.144
400.56.145
400.56.146
400.56.147
400.56.220
400.57.110
400.57.111
400.57.121
400.57.121
400.57.121
400.57.122
400.57.122
400.57.122
400.58.000
400.58.001
400.58.002
400.58.002

8.52
8.52
8.52
8.52
8.52
8.52
8.52
8.23
8.36
8.36
8.38
8.41
8.52
8.38
8.41
8.52
8.36
8.41
8.38
8.52

402.27.101
402.27.200
402.27.201
402.27.605
402.50.002
402.90.006
402.90.006
403.00.001
403.00.002
403.00.003
403.00.021
403.00.022
403.00.023
403.01.925
403.01.925
403.02.925
403.02.925
403.03.925
403.04.430
403.04.430

8.19
8.19
8.19
8.19
8.8
8.8
8.17
8.121
8.121
8.121
8.127
8.127
8.127
8.121
8.127
8.121
8.127
8.127
8.127
8.133

404.08.446
404.09.103
404.09.158
404.09.309
404.09.701
404.09.903
404.13.100
404.13.100
404.13.300
404.13.320
404.13.700
404.13.900
404.13.920
404.14.104
404.14.104
404.14.304
404.14.304
404.14.702
404.14.702
404.14.904

8.21
8.12
8.21
8.12
8.12
8.12
8.11
8.20
8.11
8.33
8.11
8.11
8.33
8.9
8.16
8.9
8.16
8.9
8.16
8.9

404.74.920
404.75.920
404.75.920
404.76.920
405.11.100
405.11.105
405.11.106
405.11.106
405.11.107
405.11.107
405.11.108
405.11.160
405.11.160
405.11.160
405.11.161
405.11.161
405.11.161
405.11.189
405.11.190
405.11.194

8.102
8.101
8.104
8.101
8.50
8.42
8.28
8.42
8.28
8.42
8.42
8.37
8.37
8.39
8.37
8.37
8.39
8.50
8.50
8.44

400.58.003
400.58.004
400.58.010

8.52
8.52
8.23

403.05.430
403.10.001
403.10.002

8.127
8.124
8.124

404.14.904
404.16.911
404.19.310

8.16
8.28
8.16

405.11.210
405.11.211
405.11.211

8.42
8.24
8.42

400.58.011
400.58.011
400.58.030

8.38
8.41
8.23

403.10.003
403.10.004
403.10.005

8.124
8.124
8.124

404.20.320
404.20.330
404.21.109

8.16
8.16
8.10

405.11.212
405.11.214
405.11.214

8.24
8.25
8.25

400.58.040
400.58.050
400.58.060
400.58.060

8.23
8.36
8.38
8.41

403.10.006
403.10.007
403.10.008
403.10.011

8.124
8.124
8.124
8.132

404.21.154
404.22.106
404.22.151
404.24.100

8.9
8.10
8.10
8.28

405.11.215
405.11.215
405.11.216
405.11.216

8.25
8.25
8.27
8.27

400.58.060
400.59.010
400.59.020

8.52
8.23
8.41

403.10.012
403.10.013
403.10.014

8.132
8.132
8.132

404.24.300
404.24.310
404.24.320

8.28
8.28
8.28

405.11.216
405.11.217
405.11.217

8.29
8.27
8.27

400.60.000
400.60.000
400.61.000

8.23
8.36
8.23

403.10.015
403.10.016
403.10.017

8.132
8.132
8.132

404.24.330
404.29.105
404.71.320

8.28
8.17
8.13

405.11.217
405.12.015
405.12.025

8.29
8.44
8.26

400.62.000
400.63.902
400.63.903

8.23
8.36
8.36

403.10.018
403.11.925
403.11.925

8.132
8.125
8.133

404.71.320
404.71.920
404.71.920

8.32
8.13
8.32

405.12.025
405.12.250
405.12.290

8.44
8.44
8.26
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FF
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Cat.No.Index

FF

8.44
8.15

406.11.274
406.11.275

8.74
8.74

406.79.942
406.79.942

8.60
8.60

408.25.355
408.25.360

8.134
8.134

405.12.300
405.12.301
405.12.301

8.34
8.15
8.34

406.11.276
406.11.277
406.11.278

8.74
8.74
8.74

406.79.952
406.79.952
406.79.952

8.59
8.59
8.60

408.25.365
408.30.000
408.30.000

8.134
8.88
8.111

405.15.500
405.15.501
405.20.910
405.20.910

8.45
8.45
8.8
8.17

406.11.279
406.11.280
406.11.281
406.11.282

8.74
8.74
8.74
8.74

406.79.952
406.80.002
406.80.003
406.82.925

8.60
8.47
8.47
8.47

408.30.001
408.30.001
408.30.002
408.30.002

8.88
8.111
8.92
8.115

406.01.107
406.11.050
406.11.051
406.11.052

8.61
8.77
8.77
8.77

406.11.283
406.11.305
406.11.352
406.11.353

8.74
8.71
8.71
8.71

406.82.935
406.83.930
406.83.930
406.83.930

8.47
8.55
8.55
8.58

408.30.091
408.30.100
408.30.901
408.30.902

8.119
8.119
8.119
8.119

406.11.053
406.11.054
406.11.055

8.77
8.77
8.77

406.11.354
406.11.357
406.11.359

8.71
8.71
8.71

406.89.560
406.89.561
406.91.000

8.148
8.148
8.54

408.30.903
408.30.921
408.30.922

8.119
8.119
8.119

406.11.056
406.11.057
406.11.058

8.77
8.77
8.77

406.11.360
406.11.364
406.24.253

8.71
8.71
8.62

406.91.001
406.91.110
406.91.111

8.54
8.54
8.54

408.30.923
408.30.931
408.30.932

8.119
8.119
8.119

406.11.059
406.11.060
406.11.061
406.11.201
406.11.202
406.11.203
406.11.204
406.11.205
406.11.206
406.11.207
406.11.208
406.11.209
406.11.210
406.11.221
406.11.222
406.11.223
406.11.224
406.11.225
406.11.226
406.11.227

8.77
8.77
8.77
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64

406.41.300
406.41.310
406.41.807
406.78.000
406.78.001
406.78.010
406.78.011
406.78.110
406.78.110
406.78.111
406.78.111
406.78.112
406.78.112
406.78.300
406.78.300
406.78.301
406.78.301
406.78.902
406.78.903
406.78.904

8.62
8.62
8.62
8.57
8.57
8.49
8.49
8.49
8.57
8.49
8.57
8.49
8.57
8.49
8.57
8.49
8.57
8.49
8.58
8.49

406.91.200
406.91.200
406.91.200
406.91.201
406.91.201
406.91.201
406.91.300
406.91.301
406.91.301
406.91.301
406.91.400
406.91.400
406.91.401
406.91.402
406.93.925
407.01.880
407.32.901
407.32.902
407.32.910
407.32.930

8.49
8.54
8.57
8.49
8.54
8.57
8.54
8.49
8.54
8.57
8.54
8.57
8.54
8.54
8.55
8.36
8.96
8.96
8.96
8.96

408.30.933
408.30.990
408.30.991
408.30.993
408.31.330
408.31.335
408.31.340
408.31.345
408.31.350
408.31.355
408.31.360
408.40.000
408.43.901
408.43.903
408.45.000
408.45.001
408.45.002
408.45.003
408.45.010
408.45.012

8.119
8.119
8.119
8.119
8.136
8.136
8.136
8.136
8.136
8.136
8.136
8.82
8.82
8.82
8.79
8.79
8.79
8.79
8.83
8.83

406.11.228
406.11.229
406.11.230

8.64
8.64
8.64

406.78.911
406.78.911
406.79.400

8.49
8.58
8.59

407.40.050
407.40.051
407.46.320

8.31
8.31
8.31

408.45.100
408.45.101
408.45.102

8.85
8.85
8.85

406.11.250
406.11.251
406.11.252

8.68
8.68
8.68

406.79.401
406.79.802
406.79.802

8.59
8.59
8.60

407.46.330
407.47.025
407.47.025

8.31
8.47
8.49

408.45.103
409.30.035
409.31.300

8.85
8.137
8.137

406.11.253
406.11.254
406.11.256
406.11.257

8.68
8.68
8.68
8.68

406.79.802
406.79.903
406.79.912
406.79.912

8.60
8.55
8.59
8.59

407.47.035
407.47.035
407.90.200
407.90.201

8.47
8.49
8.99
8.99

409.40.710
409.50.990
409.60.920
409.60.935

8.98
8.138
8.146
8.146

406.11.258
406.11.259
406.11.260

8.68
8.68
8.68

406.79.912
406.79.922
406.79.922

8.60
8.59
8.59

407.90.700
407.90.701
408.24.002

8.99
8.99
8.135

409.61.750
409.61.760
409.61.930

8.146
8.148
8.146

406.11.261
406.11.262
406.11.263

8.68
8.68
8.68

406.79.922
406.79.932
406.79.932

8.60
8.59
8.59

408.24.011
408.24.020
408.25.335

8.136
8.135
8.134

409.62.700
409.62.740
409.62.900

8.146
8.148
8.146

406.11.264
406.11.272
406.11.273

8.68
8.74
8.74

406.79.942
406.79.942
406.79.942

8.59
8.59
8.59

408.25.340
408.25.345
408.25.350

8.134
8.134
8.134

409.62.940
409.63.700
409.63.710

8.146
8.148
8.146

I.10

New products and systems: www.hafele.com
Sản phẩm mới và hệ thống: www.hafele.com

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

405.12.290
405.12.300

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

409.66.010
409.66.021

8.148
8.148

421.66.224
421.67.226

6.64
6.63

422.82.950
422.82.955

7.12
7.12

423.53.730
423.53.735

7.18
7.18

409.66.022
409.66.023
409.66.031

8.148
8.148
8.148

421.67.235
421.68.018
421.68.260

6.63
6.63
6.56

422.82.960
423.31.730
423.31.735

7.12
7.6
7.6

423.53.740
423.53.745
423.53.750

7.18
7.18
7.18

409.66.032
409.66.033
409.66.041
409.66.050

8.148
8.148
8.148
8.148

421.68.420
421.68.421
421.68.423
421.68.482

6.61
6.60
6.61
6.62

423.31.740
423.31.745
423.31.750
423.35.924

7.6
7.6
7.6
7.9

423.53.755
423.54.060
423.54.307
423.54.352

7.18
7.20
7.19
7.19

410.25.402
410.25.403
410.26.000
410.26.049

8.141
8.141
8.140
8.140

421.68.919
421.68.928
421.72.323
421.72.378

6.64
6.64
7.7
7.7

423.35.931
423.37.125
423.37.130
423.37.135

7.9
7.6
7.6
7.6

423.54.405
423.54.450
423.54.503
423.54.558

7.19
7.19
7.19
7.19

410.26.050
410.26.102
410.26.103

8.140
8.141
8.141

421.72.421
421.72.476
421.72.529

7.7
7.7
7.7

423.37.140
423.37.145
423.37.150

7.6
7.6
7.6

423.54.730
423.54.735
423.54.740

7.19
7.19
7.19

410.26.106
410.26.107
410.26.202

8.141
8.141
8.141

421.97.320
422.10.830
422.10.840

6.56
7.15
7.15

423.37.155
423.37.300
423.37.350

7.6
7.6
7.6

423.54.745
423.54.750
423.54.755

7.19
7.19
7.19

410.26.203
410.26.204
410.26.205
410.26.302
410.26.605
410.26.612
410.26.622
410.26.805
415.06.915
415.06.922
415.06.942
415.06.951
415.06.967
415.06.971
415.08.917
415.08.926
415.08.946
415.08.955
415.08.962
415.08.971

8.141
8.141
8.141
8.141
8.142
8.142
8.142
8.142
8.107
8.107
8.107
8.107
8.106
8.106
8.107
8.107
8.107
8.107
8.106
8.106

422.10.850
422.10.860
422.10.870
422.10.880
422.10.890
422.10.894
422.10.896
422.10.898
422.22.300
422.22.355
422.22.408
422.22.453
422.22.506
422.22.551
422.22.604
422.22.702
422.22.800
422.22.900
422.22.910
422.22.911

7.15
7.15
7.15
7.15
7.15
7.15
7.15
7.15
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14

423.37.400
423.37.425
423.37.430
423.37.435
423.37.440
423.37.445
423.37.450
423.37.450
423.37.455
423.37.460
423.37.500
423.37.550
423.37.600
423.37.725
423.37.730
423.37.735
423.37.740
423.37.745
423.37.750
423.37.755

7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6

423.59.745
423.59.750
423.59.755
423.59.760
423.59.945
423.59.950
423.59.955
423.59.960
428.96.002
428.96.004
428.96.102
428.96.104
428.96.202
428.96.204
428.96.302
428.96.304
428.96.402
428.96.404
428.96.502
428.96.504

7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62

416.07.005
416.10.002
416.10.011

8.109
8.108
8.108

422.41.825
422.41.830
422.41.835

7.13
7.13
7.13

423.37.760
423.53.006
423.53.033

7.6
7.21
7.21

428.96.702
428.96.704
428.96.802

9.62
9.62
9.62

416.10.012
416.13.903
416.15.510

8.108
8.108
8.108

422.41.840
422.41.845
422.41.850

7.13
7.13
7.13

423.53.060
423.53.066
423.53.067

7.20
7.20
7.20

428.96.804
428.96.902
428.96.904

9.62
9.62
9.62

418.09.300
420.34.935
420.34.941
421.65.110

8.136
7.16
7.16
6.65

422.82.326
422.82.331
422.82.336
422.82.341

7.12
7.12
7.12
7.12

423.53.080
423.53.080
423.53.090
423.53.090

7.18
7.19
7.18
7.19

428.98.020
428.98.220
428.98.279
428.98.322

9.64
9.64
9.64
9.64

421.65.120
421.65.130
421.65.140

6.65
6.65
6.65

422.82.346
422.82.351
422.82.356

7.12
7.12
7.12

423.53.275
423.53.300
423.53.355

7.18
7.18
7.18

428.98.528
429.57.504
429.80.310

9.64
9.70
9.67

421.65.310
421.65.320
421.65.330

6.65
6.65
6.65

422.82.361
422.82.925
422.82.930

7.12
7.12
7.12

423.53.408
423.53.453
423.53.506

7.18
7.18
7.18

429.80.512
429.86.020
429.86.327

9.67
9.61
9.61

421.65.908
421.65.910
421.65.920

6.66
6.66
6.66

422.82.935
422.82.940
422.82.945

7.12
7.12
7.12

423.53.551
423.53.604
423.53.727

7.18
7.18
7.18

429.86.925
429.94.258
429.94.458

9.61
9.59
9.59
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FF

9.62
9.62

442.27.910
442.28.970

8.150
8.150

631.32.904
631.35.002

9.61
9.63

633.05.200
633.05.201

9.49
9.49

429.98.010
429.98.210
429.98.318

9.66
9.66
9.66

442.29.950
442.54.901
442.55.901

8.151
8.151
8.151

631.35.004
631.35.012
631.35.014

9.63
9.60
9.60

633.05.202
633.05.203
633.05.205

9.49
9.49
9.49

429.98.372
429.98.390
429.98.514
429.98.596

9.66
9.66
9.66
9.66

442.56.992
442.57.921
442.57.922
443.10.921

8.151
8.151
8.151
8.153

631.35.202
631.35.204
631.35.212
631.35.214

9.63
9.63
9.60
9.60

633.05.207
633.05.209
633.05.211
633.05.212

9.49
9.49
9.49
9.49

429.98.672
429.99.002
429.99.004
429.99.070

9.66
9.62
9.62
9.64

443.10.922
443.10.931
443.10.932
486.50.000

8.153
8.153
8.153
10.35

631.35.302
631.35.304
631.35.312
631.35.314

9.63
9.63
9.60
9.60

633.05.214
633.05.221
633.05.222
633.05.223

9.49
9.49
9.49
9.49

429.99.128
429.99.146
429.99.212

9.62
9.62
9.62

486.50.001
486.50.004
486.50.005

10.35
10.35
10.35

631.36.000
631.36.200
631.36.300

9.65
9.65
9.65

633.05.225
633.05.227
633.05.229

9.49
9.49
9.49

429.99.214
429.99.270
429.99.324

9.62
9.64
9.62

486.50.006
486.50.007
486.50.008

10.35
10.35
10.35

632.52.300
632.52.310
632.55.500

9.68
9.69
9.70

633.05.231
633.05.232
633.05.234

9.49
9.49
9.49

429.99.342
429.99.379
429.99.422
429.99.440
429.99.520
429.99.548
429.99.575
429.99.726
429.99.744
430.09.150
432.13.503
432.19.940
432.19.948
432.19.956
432.19.964
432.19.972
432.36.930
432.36.935
432.36.940
432.36.945

9.62
9.64
9.62
9.62
9.62
9.62
9.64
9.62
9.62
7.21
7.8
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.9
7.9
7.9
7.9

486.50.009
486.57.009
486.57.029
516.05.521
523.58.531
540.24.903
540.24.912
543.07.400
543.07.450
543.07.460
543.07.480
543.08.470
543.08.570
544.43.210
544.43.757
544.43.766
558.00.000
558.12.943
558.12.943
568.60.710

10.35
10.35
10.35
10.37
10.37
6.32
6.32
2.96
2.96
2.96
2.96
2.96
2.96
6.33
6.33
6.33
6.16
2.59
2.67
6.23

632.55.900
633.00.284
633.00.361
633.00.362
633.00.363
633.00.365
633.00.367
633.00.369
633.00.371
633.00.372
633.00.374
633.04.200
633.04.201
633.04.202
633.04.203
633.04.205
633.04.207
633.04.209
633.04.211
633.04.212

9.70
9.54
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50

633.05.241
633.05.242
633.05.243
633.05.245
633.05.247
633.05.249
633.05.251
633.05.252
633.05.254
633.05.262
633.05.263
633.05.265
633.05.267
633.05.269
633.05.271
633.05.272
633.05.274
633.06.221
633.06.222
633.06.223

9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.53
9.53
9.53

432.36.950
432.36.955
432.41.931

7.9
7.9
7.10

568.60.791
568.60.793
631.01.300

6.23
6.23
9.40

633.04.214
633.04.221
633.04.222

9.50
9.50
9.50

633.06.225
633.06.227
633.06.229

9.53
9.53
9.53

432.41.936
432.41.941
432.41.946

7.10
7.10
7.10

631.01.900
631.01.910
631.03.300

9.40
9.40
9.38

633.04.223
633.04.225
633.04.227

9.50
9.50
9.50

633.06.231
633.06.232
633.06.234

9.53
9.53
9.53

432.41.951
432.41.956
432.41.961
432.41.966

7.10
7.10
7.10
7.10

631.03.900
631.04.000
631.05.100
631.05.104

9.38
9.59
9.60
9.60

633.04.229
633.04.231
633.04.232
633.04.234

9.50
9.50
9.50
9.50

633.09.221
633.09.222
633.09.223
633.09.224

9.51
9.51
9.51
9.51

432.41.971
442.01.070
442.08.900

7.10
8.150
8.152

631.05.300
631.05.304
631.08.300

9.60
9.60
9.38

633.04.241
633.04.242
633.04.243

9.50
9.50
9.50

633.09.225
633.09.226
633.09.227

9.51
9.51
9.51

442.08.920
442.09.903
442.20.920

8.152
8.152
8.150

631.10.330
631.10.430
631.12.300

9.63
9.63
9.38

633.04.245
633.04.247
633.04.249

9.50
9.50
9.50

633.09.228
633.09.229
633.09.230

9.51
9.51
9.51

442.23.900
442.26.920
442.26.990

8.151
8.150
8.150

631.32.003
631.32.004
631.32.903

9.61
9.61
9.61

633.04.251
633.04.252
633.04.254

9.50
9.50
9.50

633.09.231
633.09.232
633.09.233

9.51
9.51
9.51
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

429.97.231
429.97.240

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

633.09.234
633.09.235

9.51
9.51

634.50.283
634.50.460

10.8
10.8

634.74.003
634.74.004

10.12
10.12

634.74.593
634.75.400

10.11
10.11

633.09.243
633.09.244
633.09.245

9.51
9.51
9.51

634.50.465
634.50.466
634.50.467

10.8
10.8
10.8

634.74.011
634.74.012
634.74.013

10.12
10.12
10.12

634.75.401
634.75.402
634.75.403

10.11
10.11
10.11

633.09.246
633.09.247
633.09.248
633.09.249

9.51
9.51
9.51
9.51

634.50.469
634.50.481
634.50.483
634.50.934

10.8
10.8
10.8
10.8

634.74.021
634.74.022
634.74.023
634.74.031

10.12
10.12
10.12
10.12

634.75.410
634.75.411
634.75.412
634.75.413

10.11
10.11
10.11
10.11

633.09.250
633.09.251
633.09.252
633.09.253

9.51
9.51
9.51
9.51

634.50.936
634.60.221
634.62.308
634.62.324

10.8
10.6
10.7
10.7

634.74.032
634.74.033
634.74.440
634.74.441

10.12
10.12
10.11
10.11

634.75.500
634.75.501
634.75.502
634.75.503

10.11
10.11
10.11
10.11

633.09.254
633.09.255
633.12.221

9.51
9.51
9.54

634.62.327
634.62.328
634.62.330

10.7
10.7
10.7

634.74.442
634.74.443
634.74.450

10.11
10.11
10.11

634.75.510
634.75.511
634.75.512

10.11
10.11
10.11

633.12.222
633.12.223
633.12.225

9.54
9.54
9.54

634.62.332
634.62.344
634.62.347

10.7
10.7
10.7

634.74.451
634.74.452
634.74.453

10.11
10.11
10.11

634.75.513
634.76.501
634.76.502

10.11
10.10
10.10

633.12.227
633.12.229
633.12.231
633.12.232
633.12.234
634.19.001
634.19.002
634.19.003
634.19.004
634.19.011
634.19.012
634.19.013
634.19.014
634.22.201
634.23.211
634.23.224
634.23.411
634.23.424
634.42.202
634.42.902

9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.13
10.6
10.6
10.6
10.6
10.13
10.13

634.62.348
634.62.350
634.62.352
634.62.384
634.62.387
634.62.388
634.62.390
634.62.392
634.62.508
634.62.524
634.62.527
634.62.528
634.62.530
634.62.532
634.62.544
634.62.547
634.62.548
634.62.550
634.62.552
634.62.584

10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7

634.74.460
634.74.461
634.74.462
634.74.463
634.74.470
634.74.471
634.74.472
634.74.473
634.74.480
634.74.481
634.74.482
634.74.483
634.74.490
634.74.491
634.74.492
634.74.493
634.74.540
634.74.541
634.74.542
634.74.543

10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11
10.11

634.76.503
634.76.511
634.76.512
634.76.513
634.76.514
635.02.064
635.02.067
635.02.074
635.02.077
635.02.264
635.02.267
635.02.274
635.02.277
635.02.404
635.02.407
635.02.414
635.02.417
635.02.454
635.02.457
635.02.504

10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.72
10.72
10.72
10.72
10.78
10.78
10.78
10.78
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71

634.44.201
634.44.412
634.44.421

10.9
10.9
10.10

634.62.587
634.62.588
634.62.590

10.7
10.7
10.7

634.74.550
634.74.551
634.74.552

10.11
10.11
10.11

635.02.507
635.02.514
635.02.517

10.71
10.71
10.71

634.44.422
634.44.423
634.44.424

10.10
10.10
10.10

634.62.592
634.65.205
634.65.207

10.7
10.6
10.6

634.74.553
634.74.560
634.74.561

10.11
10.11
10.11

635.02.554
635.02.557
635.06.249

10.71
10.71
10.73

634.44.425
634.44.921
634.44.922
634.44.923

10.10
10.10
10.10
10.10

634.65.210
634.65.247
634.65.253
634.65.257

10.6
10.6
10.6
10.6

634.74.562
634.74.563
634.74.570
634.74.571

10.11
10.11
10.11
10.11

635.06.258
635.06.267
635.06.276
635.06.294

10.74
10.73
10.74
10.74

634.44.924
634.44.925
634.50.260

10.10
10.10
10.8

634.65.405
634.65.407
634.65.410

10.6
10.6
10.6

634.74.572
634.74.573
634.74.580

10.11
10.11
10.11

635.06.356
635.06.374
635.06.450

10.74
10.74
10.74

634.50.265
634.50.266
634.50.267

10.8
10.8
10.8

634.65.447
634.65.453
634.65.457

10.6
10.6
10.6

634.74.581
634.74.582
634.74.583

10.11
10.11
10.11

635.06.490
635.06.758
635.06.776

10.74
10.74
10.74

634.50.269
634.50.281
634.50.282

10.8
10.8
10.8

634.74.000
634.74.001
634.74.002

10.12
10.12
10.12

634.74.590
634.74.591
634.74.592

10.11
10.11
10.11

635.06.874
635.07.271
635.07.273

10.74
10.74
10.74
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10.74
10.74

635.49.971
635.55.271

10.77
10.74

641.01.711
641.01.720

10.42
10.42

650.01.130
650.01.158

10.20
10.20

635.11.269
635.11.270
635.11.473

10.74
10.74
10.74

635.58.271
635.58.272
635.59.271

10.75
10.75
10.76

641.06.901
641.06.902
641.06.913

10.67
10.67
10.67

650.01.185
650.01.201
650.01.256

10.20
10.20
10.20

635.13.003
635.13.004
635.13.005
635.13.006

10.70
10.70
10.70
10.70

635.59.272
635.59.371
635.59.471
635.59.671

10.76
10.76
10.76
10.76

641.06.923
641.06.932
641.06.933
641.06.940

10.67
10.67
10.67
10.68

650.01.309
650.02.100
650.02.137
650.02.164

10.20
10.18
10.18
10.18

635.13.007
635.13.013
635.13.014
635.13.903

10.70
10.70
10.70
10.70

635.62.270
635.62.271
635.62.471
635.63.270

10.74
10.74
10.74
10.75

642.20.994
642.20.997
642.24.210
642.40.008

10.59
10.61
10.64
10.51

650.02.191
650.02.226
650.02.250
650.03.134

10.18
10.18
10.18
10.20

635.13.904
635.13.905
635.13.906

10.70
10.70
10.70

635.63.271
635.63.471
635.64.271

10.75
10.75
10.77

642.42.900
642.42.920
642.43.300

10.65
10.66
10.66

650.03.152
650.03.189
650.03.205

10.20
10.20
10.20

635.13.907
635.13.913
635.13.914

10.70
10.70
10.70

635.65.270
635.66.270
637.00.020

10.79
10.77
10.24

642.47.500
642.47.510
642.47.520

10.44
10.44
10.45

650.04.159
650.04.202
650.04.257

10.18
10.18
10.18

635.13.990
635.16.270
635.17.370
635.17.970
635.18.970
635.19.270
635.24.271
635.24.273
635.24.371
635.24.471
635.42.272
635.42.672
635.43.071
635.44.271
635.44.671
635.44.971
635.45.215
635.45.220
635.45.225
635.45.230

10.70
10.79
10.69
10.69
10.69
10.79
10.72
10.72
10.72
10.72
10.78
10.78
10.69
10.76
10.76
10.76
10.13
10.13
10.13
10.13

637.00.020
637.01.717
637.01.717
637.02.009
637.02.018
637.02.027
637.02.036
637.02.045
637.02.054
637.02.090
637.02.090
637.03.009
637.03.018
637.03.027
637.03.045
637.03.054
637.05.001
637.05.010
637.07.004
637.09.008

11.24
10.25
11.22
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.26
10.27
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.24
10.24
10.26
10.26

642.48.504
642.48.513
642.48.920
642.51.225
642.51.230
642.51.243
642.51.300
642.51.400
642.56.802
642.57.008
642.57.112
642.57.210
642.59.975
642.60.811
642.64.540
642.64.740
642.69.205
642.69.207
642.81.300
642.83.250

10.47
10.47
10.47
10.46
10.46
10.46
10.46
10.47
10.56
10.56
10.60
10.57
10.58
10.57
10.62
10.63
10.62
10.63
10.49
10.80

650.04.300
650.05.716
650.05.719
650.06.102
650.06.103
650.06.104
650.06.105
650.06.106
650.06.107
650.06.108
650.06.121
650.06.122
650.06.123
650.06.129
650.06.149
650.06.702
650.06.703
650.06.704
650.06.705
650.06.706

10.18
10.18
10.18
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22
10.22

635.45.235
635.45.240
635.45.250

10.13
10.13
10.13

637.12.229
637.12.265
637.12.283

10.24
10.24
10.24

642.83.390
642.83.950
642.84.251

10.80
10.80
10.80

650.06.707
650.06.708
650.06.721

10.22
10.22
10.22

635.45.260
635.45.270
635.45.275

10.13
10.13
10.13

637.23.900
637.30.941
637.30.980

10.27
10.27
10.25

642.84.390
642.84.951
642.90.919

10.80
10.80
10.49

650.06.722
650.06.723
650.06.729

10.22
10.22
10.22

635.45.315
635.45.320
635.45.325
635.45.330

10.13
10.13
10.13
10.13

637.45.308
637.45.326
637.45.344
637.45.371

10.28
10.28
10.28
10.28

643.01.506
643.01.515
643.01.524
643.12.200

3.97
3.97
3.97
3.104

650.06.749
650.09.716
650.09.725
650.11.181

10.22
10.22
10.22
10.20

635.45.335
635.45.340
635.45.350

10.13
10.13
10.13

637.45.791
637.45.906
637.45.915

10.28
10.28
10.28

646.11.016
646.12.102
646.14.062

6.67
6.67
6.68

650.11.207
650.11.225
650.11.252

10.20
10.20
10.20

635.45.360
635.45.370
635.45.375

10.13
10.13
10.13

637.45.997
639.71.200
639.71.300

10.28
9.42
9.42

646.15.014
646.15.023
646.17.009

6.68
6.67
6.67

650.11.305
650.13.501
650.13.502

10.20
10.18
10.18

635.45.380
635.49.271
635.49.671

10.13
10.77
10.77

639.71.990
641.00.901
641.00.910

9.43
10.43
10.43

646.18.908
646.19.316
646.27.345

6.68
6.69
6.69

650.13.503
650.13.504
650.19.324

10.18
10.18
10.19

I.14
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

635.07.370
635.07.479

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

650.19.328
650.19.724
650.19.728
650.20.206
650.20.242
650.20.304
650.20.720
650.20.724
650.20.728
650.20.740
650.21.121
650.21.124
650.21.127
650.21.132
650.22.061
650.22.062
650.22.063
650.22.064
650.22.065
650.22.070
650.22.071
650.22.072
650.22.073
650.22.074
650.22.075
650.22.311
650.22.312
650.22.313
650.22.314
650.22.315
650.22.316
650.22.331
650.22.332
650.22.333
650.22.334
650.22.335
650.22.336
650.22.340
650.22.341
650.22.342
650.22.343
650.22.344
650.22.345
650.22.346
650.22.360
650.22.381
650.22.382
650.22.391
650.22.392
650.22.712
650.22.713
650.22.714
650.22.721
650.22.722
650.22.723
650.22.724
650.22.725
650.22.726

10.19
10.19
10.19
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.21
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.16
10.16
10.16
10.16
10.16
10.16
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.15
10.23
10.23
10.23
10.23
10.17
10.17
10.17
10.16
10.16
10.16
10.16
10.16
10.16

650.22.912
650.22.913
650.22.914
650.22.916
650.22.931
650.22.960
651.01.304
651.01.500
651.01.500
651.02.909
651.02.909
652.02.304
652.02.306
652.02.308
652.02.310
652.11.627
652.11.636
652.12.615
652.12.624
652.12.633
652.18.626
652.18.635
654.11.372
654.11.372
654.11.572
654.11.572
654.12.202
654.12.204
654.12.206
654.12.208
654.12.209
654.12.210
654.12.211
654.12.212
654.12.213
654.12.214
654.12.215
654.12.216
654.12.217
654.12.218
654.12.990
654.13.210
654.13.212
654.13.214
654.14.200
654.15.200
654.15.210
654.15.212
654.15.220
654.15.222
654.15.224
654.15.230
654.15.232
654.15.234
654.15.236
654.15.240
654.15.242
654.15.244

10.17
10.17
10.17
10.17
10.15
10.15
10.23
10.23
11.24
10.23
11.24
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
9.26
9.32
9.26
9.32
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.33
9.42
9.33
9.33
9.33
9.36
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
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654.15.246
654.15.260
654.15.262
654.15.270
654.15.272
654.15.274
654.15.280
654.15.282
654.15.284
654.15.286
654.15.290
654.15.292
654.15.294
654.15.296
654.15.298
654.16.200
654.16.210
654.16.212
654.16.220
654.16.222
654.16.224
654.16.230
654.16.232
654.16.234
654.16.236
654.16.240
654.16.242
654.16.244
654.16.246
654.16.260
654.16.262
654.16.270
654.16.272
654.16.274
654.16.280
654.16.282
654.16.284
654.16.286
654.16.290
654.16.292
654.16.294
654.16.296
654.16.298
654.19.372
654.19.572
654.21.272
654.21.272
654.21.972
654.23.*20
654.23.*41
654.23.*43
654.23.*45
654.23.*47
654.23.*49
654.23.*51
654.23.*53
654.23.*55
654.23.*57

9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.26
9.26
9.26
9.32
9.26
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18

654.23.*63
654.23.*65
654.23.*67
654.23.*69
654.23.*71
654.23.*73
654.23.*75
654.23.*77
654.23.*89
654.23.*91
654.23.*93
654.24.*00
654.24.*10
654.24.*12
654.24.*20
654.24.*22
654.24.*24
654.24.*30
654.24.*32
654.24.*34
654.24.*36
654.24.*40
654.24.*42
654.24.*44
654.24.*46
654.24.*60
654.24.*62
654.24.*70
654.24.*72
654.24.*74
654.24.*80
654.24.*82
654.24.*84
654.24.*86
654.24.*90
654.24.*92
654.24.*94
654.24.*96
654.24.*98
654.25.220
654.25.241
654.25.243
654.25.245
654.25.247
654.25.249
654.25.251
654.25.253
654.25.255
654.25.257
654.25.263
654.25.265
654.25.267
654.25.269
654.25.271
654.25.273
654.25.275
654.25.277
654.25.289

9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.21

FF

I.15

Cat.No.Index

FF

I.16

9.21
9.21
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.22
9.23
9.23
9.23
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.24
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25

654.28.240
654.28.242
654.28.244
654.28.246
654.28.260
654.28.262
654.28.270
654.28.272
654.28.274
654.28.280
654.28.282
654.28.284
654.28.286
654.28.290
654.28.292
654.28.294
654.28.296
654.28.298
654.29.272
654.29.972
654.30.000
654.30.001
654.30.020
654.30.060
654.30.100
654.30.101
654.30.180
654.30.210
654.31.272
654.31.272
654.31.572
654.31.572
654.34.390
654.34.510
654.36.200
654.36.503
654.37.270
654.38.217
654.38.272
654.39.272
654.39.572
654.40.272
654.41.272
654.41.572
654.42.372
654.42.572
654.43.270
654.46.200
654.46.201
654.49.272
654.50.*41
654.50.*41
654.50.*41
654.50.*43
654.50.*45
654.50.*47
654.50.*49
654.50.*51

9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
9.26
9.26
9.34
9.35
9.34
9.35
9.34
9.34
9.35
9.54
9.26
9.32
9.26
9.32
9.40
9.41
9.29
9.30
9.28
9.29
9.27
9.26
9.26
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
9.28
9.36
9.36
9.27
9.31
9.31
9.31
9.31
9.31
9.31
9.31
9.31

654.50.*53
654.50.*55
654.50.*57
654.52.300
654.52.370
654.69.206
654.69.208
654.69.210
660.07.220
660.07.221
660.07.224
660.07.225
660.07.226
660.07.300
660.07.301
660.07.304
660.07.310
660.07.311
660.07.314
660.07.315
660.07.316
660.07.320
660.07.321
660.07.324
660.07.325
660.07.326
660.08.220
660.08.221
660.08.224
660.08.225
660.08.226
660.08.310
660.08.311
660.08.314
660.08.315
660.08.316
660.08.320
660.08.321
660.08.324
660.08.325
660.08.326
660.09.300
660.09.301
660.09.304
660.09.305
660.09.306
660.09.320
660.09.321
660.09.324
660.09.331
660.09.334
660.09.341
660.09.344
660.09.351
660.09.354
660.10.320
660.10.321
660.10.324

9.31
9.31
9.31
9.37
9.37
9.39
9.39
9.39
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33

660.10.331
660.10.334
660.10.341
660.10.344
660.10.351
660.10.354
660.17.267
660.17.276
660.50.361
660.50.371
660.50.381
660.98.904
661.02.210
661.02.230
661.02.250
661.04.309
661.04.311
661.04.318
661.04.319
661.04.327
661.04.336
661.04.340
661.04.350
661.04.360
661.04.370
661.04.380
661.05.301
661.05.304
661.05.311
661.05.314
661.05.320
661.05.330
661.23.304
661.23.313
661.23.322
661.23.700
661.23.701
661.23.702
661.25.906
661.30.200
661.30.210
661.30.900
661.30.910
661.34.990
661.34.991
661.34.992
661.34.993
661.34.994
661.34.995
661.35.300
661.35.301
661.35.310
661.46.301
661.46.302
661.46.311
661.46.312
661.47.301
661.47.302

10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.37
10.37
10.37
10.37
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.14
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.34
10.34
10.34
10.34
10.34
10.34
10.34
10.37
10.37
10.37
10.37
10.31
10.31
10.31
10.31
10.31
10.31
10.31
10.31
10.31
10.36
10.36
10.36
10.36
10.36
10.36
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654.25.291
654.25.293
654.26.220
654.26.220
654.26.220
654.26.241
654.26.243
654.26.245
654.26.247
654.26.249
654.26.251
654.26.253
654.26.255
654.26.257
654.26.263
654.26.265
654.26.267
654.26.269
654.26.271
654.26.273
654.26.275
654.26.277
654.26.289
654.26.291
654.26.293
654.27.220
654.27.220
654.27.220
654.27.241
654.27.243
654.27.245
654.27.247
654.27.249
654.27.251
654.27.253
654.27.255
654.27.257
654.27.263
654.27.265
654.27.267
654.27.269
654.27.271
654.27.273
654.27.275
654.27.277
654.27.289
654.27.291
654.27.293
654.28.200
654.28.210
654.28.212
654.28.220
654.28.222
654.28.224
654.28.230
654.28.232
654.28.234
654.28.236

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

661.47.311
661.47.312
661.48.301
661.48.302
661.54.901
661.54.902
661.54.903
661.54.911
661.54.912
661.54.913
661.55.901
661.55.902
661.55.903
661.55.911
661.55.912
661.55.913
661.75.400
661.75.401
662.03.752
662.03.852
662.03.861
662.03.870
663.06.910
663.06.920
663.07.910
663.07.920
663.08.911
663.08.913
663.08.921
663.08.923
663.16.910
663.16.920
670.01.209
670.01.218
670.01.227
670.01.245
670.01.254
670.01.263
670.01.281
670.01.405
670.01.414
670.01.423
670.02.206
670.02.215
670.02.224
670.02.242
670.02.251
670.02.260
670.02.288
670.02.402
670.02.411
670.02.420
670.03.203
670.03.212
670.03.221
670.03.249
670.03.258
670.03.267

10.36
10.36
10.36
10.36
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.32
10.36
10.36
10.34
10.34
10.34
10.34
10.38
10.38
10.38
10.38
10.38
10.38
10.38
10.38
10.38
10.38
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.39
10.39
10.39
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.39
10.39
10.39
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41

670.03.285
670.06.900
670.18.901
670.18.911
670.18.921
700.19.402
713.22.060
713.22.097
713.22.161
713.22.168
713.22.191
713.22.195
713.22.561
713.22.591
713.22.766
713.22.791
716.97.090
716.97.190
716.97.590
716.97.790
716.99.100
716.99.101
716.99.501
716.99.708
770.00.205
770.00.210
770.00.215
770.00.220
770.00.290
770.03.205
770.03.208
770.03.210
770.03.215
770.03.220
770.03.225
770.05.210
770.05.215
770.05.220
770.05.225
770.10.214
770.10.222
770.10.226
770.10.280
770.10.281
770.10.282
770.10.291
770.10.292
770.10.295
770.10.296
770.10.399
770.10.497
770.10.498
770.11.226
770.11.230
770.12.226
770.12.230
770.14.226
770.14.230

10.41
10.40
10.40
10.40
10.40
2.83
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.19
11.19
11.19
11.19
11.19
11.20
11.23
11.23
11.23
11.23
11.25
11.25
11.25
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
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770.16.213
770.16.221
770.16.225
770.16.229
770.16.280
770.16.281
770.16.282
770.16.290
770.16.291
770.16.292
770.16.293
770.16.294
770.16.295
770.16.296
770.16.999
770.18.214
770.18.280
770.18.290
770.18.291
770.19.206
770.19.210
770.19.214
770.19.222
770.19.283
770.19.284
770.19.286
770.19.288
770.21.200
770.21.201
770.25.201
770.28.200
770.28.210
770.28.211
770.28.220
770.28.250
770.28.251
770.28.330
770.28.940
770.28.941
770.33.220
770.60.216
770.60.221
770.60.226
770.60.231
770.60.236
770.60.241
770.64.251
770.64.260
770.65.220
770.65.225
770.65.230
770.65.235
770.66.220
770.66.225
770.66.230
770.66.230
770.66.240
770.66.250

11.15
11.15
11.15
11.15
11.17
11.17
11.17
11.17
11.17
11.15
11.16
11.15
11.16
11.16
11.16
11.21
11.21
11.21
11.21
11.22
11.22
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.18
11.18
11.15
11.30
11.18
11.18
11.30
11.18
11.18
11.28
11.28
11.28
11.29
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.63
11.63
11.63
11.63
11.63
11.63
9.43
11.63
11.63
9.43

770.66.250
770.68.220
770.68.225
770.68.230
770.68.235
770.68.240
770.69.250
770.71.230
770.73.210
770.73.233
770.75.225
770.75.230
770.75.240
770.76.262
770.76.264
770.76.266
770.76.268
770.77.220
770.77.230
770.77.240
770.78.220
770.78.230
770.78.240
770.79.212
770.79.213
770.81.040
770.91.297
771.28.119
771.28.137
771.66.300
771.66.500
771.73.258
771.73.590
771.73.791
772.03.055
772.03.082
772.03.108
772.03.153
772.03.206
772.03.251
772.03.993
772.05.102
772.05.157
772.05.200
772.05.255
772.10.291
772.10.292
772.10.795
772.10.796
772.11.262
772.11.306
772.12.269
772.12.303
772.14.263
772.14.307
772.16.713
772.16.721
772.16.725

11.63
11.61
11.61
11.61
11.61
11.61
11.61
11.63
11.32
11.32
11.62
11.62
11.62
11.27
11.27
11.27
11.27
11.26
11.26
11.26
11.26
11.26
11.26
11.62
11.62
11.29
11.15
11.30
11.28
9.43
9.43
11.31
11.31
11.31
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
11.14
11.13
11.13
11.13
11.13
11.23
11.23
11.23
11.23
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.15
11.15
11.15

FF

I.17

Cat.No.Index

FF

I.18

11.15
11.17
11.17
11.17
11.17
11.17
11.16
11.16
11.61
11.61
11.26
11.15
11.30
11.30
11.33
11.33
11.32
11.32
11.33
11.33
11.33
11.33
11.34
11.33
11.34
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.63
11.63
11.63
11.63
11.63
11.61
11.61
11.61
11.61
11.61
11.61
11.31
11.64
11.63
11.32
11.32
11.62
11.62
11.62
11.64
11.27
11.27
11.27
11.27
11.26

772.78.310
772.78.418
772.79.212
772.79.213
772.91.975
773.60.163
773.60.216
773.60.261
773.60.314
773.60.369
773.66.208
773.66.253
773.66.306
773.66.404
773.66.502
773.68.202
773.68.257
773.68.300
773.68.355
773.68.408
773.69.503
774.03.055
774.03.108
774.03.153
774.03.206
774.05.050
774.05.102
774.05.157
774.05.200
774.60.168
774.60.211
774.60.266
774.60.319
774.60.364
774.60.417
774.66.203
774.66.258
774.66.301
774.66.409
774.66.507
783.53.002
790.49.400
790.49.910
790.49.911
790.49.920
790.49.930
790.56.100
790.56.507
790.56.521
790.56.522
790.56.523
790.57.202
790.57.203
790.57.210
790.57.211
790.57.220
790.57.221
790.57.230

11.26
11.26
11.62
11.62
11.15
11.60
11.60
11.60
11.60
11.60
11.63
11.63
11.63
11.63
11.63
11.61
11.61
11.61
11.61
11.61
11.61
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.9
11.41
11.41
11.41
11.45
11.45
11.36
11.36
11.36
11.36
11.36
11.38
11.38
11.38
11.38
11.39
11.39
11.38

790.57.240
790.57.250
790.57.270
790.57.272
790.57.274
790.96.601
790.96.602
790.96.605
790.96.691
790.97.061
790.97.062
790.97.063
790.97.601
790.97.602
790.97.603
790.97.610
790.97.620
790.97.632
790.97.633
790.97.643
790.97.651
790.97.652
790.97.653
790.97.690
790.97.695
791.10.031
791.10.032
791.10.033
791.10.034
791.10.035
791.10.036
791.10.037
801.03.210
801.03.220
801.03.290
801.03.310
801.03.710
801.03.910
801.09.226
801.10.229
801.13.220
801.14.701
801.21.931
801.21.932
801.21.933
801.21.936
802.07.200
803.31.728
803.31.764
803.32.721
803.33.758
803.33.990
805.04.690
805.20.301
805.20.324
805.20.324
805.20.331
805.20.355

11.40
11.40
11.37
11.37
11.37
11.47
11.47
11.47
11.46
11.51
11.51
11.51
11.48
11.48
11.48
11.48
11.48
11.49
11.49
11.49
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
6.6
6.7
6.6
6.6
6.6
6.6
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.12
6.35
6.36
6.36
6.36
6.36

805.20.360
805.20.365
805.20.366
805.20.370
805.20.378
805.20.424
805.20.431
805.20.455
805.20.470
805.20.525
805.20.532
805.20.557
805.20.579
805.20.724
805.20.731
805.20.755
805.20.778
805.20.960
805.20.965
805.20.966
805.20.971
805.21.300
805.21.310
805.21.320
805.21.330
805.21.400
805.21.410
805.21.420
805.21.430
805.21.901
805.21.911
805.21.921
805.21.931
805.24.330
805.43.200
805.45.204
805.45.210
805.46.201
805.47.200
805.53.208
805.54.203
805.54.212
805.70.210
805.71.201
805.71.202
805.71.210
805.71.220
805.74.008
805.74.116
805.74.120
805.74.470
805.74.500
805.78.002
805.78.022
805.78.032
805.78.033
805.78.723
805.78.750

6.37
6.37
6.37
6.38
6.37
6.36
6.36
6.36
6.38
6.36
6.36
6.36
6.37
6.36
6.36
6.36
6.37
6.37
6.37
6.37
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.38
6.35
6.10
6.13
6.13
6.13
6.32
6.32
6.32
6.32
6.31
6.31
6.31
6.31
6.31
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.30
6.30
6.30
6.30
6.22
6.22
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

772.16.729
772.16.780
772.16.781
772.16.782
772.16.790
772.16.791
772.16.793
772.16.795
772.20.056
772.20.065
772.22.005
772.25.015
772.28.105
772.28.720
772.50.206
772.50.210
772.51.262
772.51.264
772.52.215
772.52.225
772.52.230
772.52.240
772.54.240
772.54.241
772.54.242
772.60.168
772.60.211
772.60.266
772.60.319
772.60.364
772.60.417
772.64.513
772.64.601
772.66.203
772.66.258
772.66.301
772.66.409
772.66.507
772.68.207
772.68.252
772.68.305
772.68.350
772.68.403
772.69.508
772.70.240
772.70.240
772.71.302
772.73.011
772.73.208
772.75.257
772.75.300
772.75.408
772.76.490
772.76.762
772.76.764
772.76.766
772.76.768
772.78.212

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

Cat.No.Index

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fittings 2013).

Mã s

805.78.751
805.78.760
805.79.030
805.79.070
805.79.090
805.79.220
805.81.060
805.81.061
805.81.062
805.81.063
805.81.070
805.81.071
805.81.072
805.81.073
805.81.090
805.81.241
805.81.242
805.81.251
805.81.252
805.82.120
805.82.200
805.82.300
805.83.101
805.83.102
805.83.103
805.83.105
805.83.121
805.83.122
805.83.123
805.83.125
805.83.201
805.83.202
805.83.203
805.83.205
805.83.220
805.83.221
805.83.222
805.83.223
805.83.370
805.83.481
805.83.482
805.83.483
805.83.484
805.83.491
805.83.492
805.83.492
805.83.493
805.83.494
805.83.750
805.83.760
805.84.101
805.84.102
805.84.201
805.84.202
805.85.221
805.85.222
805.85.223
805.85.224

6.22
6.16
6.20
6.21
6.21
6.30
6.19
6.19
6.19
6.19
6.18
6.18
6.19
6.19
6.18
6.29
6.29
6.29
6.29
6.18
6.28
6.28
6.16
6.16
6.16
6.16
6.16
6.16
6.16
6.16
6.26
6.26
6.26
6.26
6.26
6.26
6.26
6.26
6.17
6.27
6.27
6.27
6.27
6.27
6.27
6.27
6.27
6.27
6.17
6.17
6.16
6.16
6.27
6.27
6.26
6.26
6.26
6.26

805.85.225
805.85.731
805.85.732
805.85.733
805.85.734
805.85.735
805.93.240
805.93.250
805.93.901
805.93.902
805.93.903
805.93.911
805.93.912
805.93.913
805.93.921
805.93.922
805.93.923
805.93.930
805.93.960
805.93.971
805.93.972
805.93.972
805.93.973
807.21.931
807.21.941
807.21.951
807.22.931
807.22.941
807.22.951
807.23.933
807.23.943
807.23.993
807.25.930
807.25.940
807.25.950
807.41.206
807.41.210
807.41.211
807.45.030
807.45.220
807.46.030
807.46.220
807.47.020
807.47.210
807.48.120
807.48.201
807.48.202
807.49.301
807.49.302
807.49.310
807.49.390
807.55.100
807.55.300
810.49.211
810.49.220
810.49.230
810.49.240
810.49.250

6.26
6.15
6.15
6.15
6.15
6.15
6.25
6.12
6.24
6.24
6.24
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.12
6.24
6.24
6.24
6.24
6.11
6.11
6.11
6.11
6.11
6.11
6.14
6.14
6.14
6.11
6.11
6.11
6.10
6.10
6.10
6.20
6.30
6.20
6.29
6.20
6.29
6.17
6.28
6.28
6.28
6.28
6.17
6.27
6.14
6.14
6.51
6.51
6.51
6.51
6.51
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810.49.725
810.49.735
810.49.745
810.49.755
810.49.790
810.69.910
810.69.920
810.91.403
810.91.413
810.92.403
810.92.403
810.92.413
812.20.600
812.20.800
812.22.600
812.22.800
812.26.600
812.26.601
812.26.602
812.26.610
812.26.611
812.26.612
812.26.620
812.26.621
812.26.622
812.26.630
812.26.631
812.26.632
812.26.800
812.26.801
812.26.802
812.26.810
812.26.811
812.26.812
812.26.820
812.26.821
812.26.822
812.26.830
812.26.831
812.26.832
812.26.840
812.26.850
812.26.860
812.26.870
812.27.600
812.27.601
812.27.602
812.27.610
812.27.611
812.27.612
812.27.620
812.27.621
812.27.622
812.27.630
812.27.631
812.27.632
812.27.800
812.27.801

6.51
6.51
6.51
6.51
6.51
6.50
6.50
6.52
6.52
6.52
6.52
6.52
11.56
11.56
11.56
11.56
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.58
11.58
11.58
11.58
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57

812.27.802
812.27.810
812.27.811
812.27.812
812.27.820
812.27.821
812.27.822
812.27.830
812.27.831
812.27.832
812.27.840
812.27.850
812.27.860
812.27.870
817.24.920
817.24.930
817.24.940
817.24.941
817.24.950
817.26.900
818.03.054
818.04.051
818.11.801
818.11.831
818.11.841
818.11.851
818.11.876
818.11.877
818.14.900
818.14.902
818.14.908
818.14.909
818.14.910
818.14.912
818.14.920
818.14.922
818.14.928
818.14.929
818.14.930
818.14.932
818.14.940
818.14.942
818.14.948
818.14.949
818.14.950
818.14.952
818.15.920
818.15.922
818.15.928
818.15.929
818.15.930
818.15.932
818.15.940
818.15.942
818.15.948
818.15.949
818.15.950
818.15.952

11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.57
11.58
11.58
11.58
11.58
6.57
6.57
6.58
6.58
6.59
6.59
9.65
9.65
9.77
9.77
9.77
9.77
9.77
9.77
9.73
9.73
9.75
9.75
9.73
9.73
9.74
9.74
9.76
9.76
9.74
9.74
9.74
9.74
9.76
9.76
9.74
9.74
9.73
9.73
9.75
9.75
9.73
9.73
9.73
9.73
9.75
9.75
9.73
9.73

FF
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6.54
6.54
6.55
6.53
6.53
6.53
6.55
6.74
6.74
6.74
6.74
6.74
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.72
6.72
6.72
6.72
6.72
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
6.70
6.70
6.70
6.71
6.71
6.71
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.11
4.12
4.11
4.13
12.14
12.14
12.14
12.14
12.27
12.27
12.28
12.11
12.11
12.17
12.17
12.13
12.13

833.73.050
833.73.051
833.73.060
833.73.061
833.73.062
833.73.063
833.73.064
833.73.065
833.73.070
833.73.080
833.73.100
833.73.150
833.73.200
833.73.210
833.73.220
833.73.250
833.73.252
833.73.260
833.73.262
833.73.320
833.73.322
833.73.330
833.73.340
833.73.350
833.73.360
833.73.370
833.73.400
833.73.410
833.73.420
833.73.430
833.73.450
833.73.725
833.74.000
833.74.001
833.74.010
833.74.011
833.74.020
833.74.021
833.74.050
833.74.051
833.74.060
833.74.061
833.74.100
833.74.110
833.74.222
833.74.715
833.74.715
833.74.716
833.74.716
833.74.720
833.74.724
833.74.725
833.74.726
833.74.729
833.74.741
833.74.742
833.74.750
833.74.750

12.13
12.13
12.18
12.18
12.18
12.18
12.18
12.18
12.29
12.29
12.20
12.19
12.12
12.12
12.12
12.21
12.21
12.21
12.21
12.22
12.22
12.23
12.23
12.23
12.23
12.24
12.25
12.25
12.25
12.25
12.26
12.28
12.15
12.15
12.15
12.15
12.15
12.15
12.16
12.16
12.16
12.16
12.10
12.10
12.21
12.23
12.25
12.23
12.25
12.41
12.32
12.32
12.32
12.27
12.22
12.32
12.24
12.26

833.74.752
833.74.752
833.74.762
833.74.775
833.74.900
833.74.901
833.75.000
833.75.001
833.75.010
833.75.011
833.75.020
833.75.030
833.76.000
833.76.020
833.76.021
833.76.040
833.77.706
833.77.707
833.77.708
833.77.711
833.77.900
833.77.901
833.78.000
833.78.020
833.78.040
833.78.080
833.78.100
833.78.140
833.78.142
833.78.150
833.78.152
833.80.704
833.80.705
833.80.706
833.80.712
833.80.713
833.80.900
833.80.901
833.87.000
833.89.000
833.89.000
833.89.000
833.89.001
833.89.001
833.89.001
833.89.002
833.89.002
833.89.002
833.89.003
833.89.003
833.89.003
833.89.004
833.89.004
833.89.004
833.89.005
833.89.005
833.89.005
833.89.006

12.24
12.26
12.22
12.21
12.30
12.30
12.33
12.33
12.33
12.33
12.34
12.34
12.37
12.36
12.35
12.38
12.41
12.41
12.41
12.33
12.39
12.39
12.47
12.46
12.45
12.44
12.43
12.42
12.42
12.42
12.42
12.50
12.50
12.50
12.42
12.42
12.48
12.48
12.51
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32

833.89.006
833.89.006
833.89.013
833.89.013
833.89.013
833.89.023
833.89.023
833.89.023
833.89.033
833.89.033
833.89.033
833.89.040
833.89.040
833.89.040
833.89.041
833.89.041
833.89.041
833.89.042
833.89.042
833.89.042
833.89.043
833.89.043
833.89.043
833.89.044
833.89.044
833.89.044
833.89.045
833.89.045
833.89.045
833.89.049
833.89.049
833.89.049
833.89.060
833.89.061
833.89.068
833.89.069
836.22.050
836.22.051
836.22.061
836.22.990
836.22.991
836.22.996
836.22.997
836.23.320
836.23.513
892.11.300
892.11.901
892.12.906
892.12.990
892.14.253
892.14.353
892.14.453
892.14.719
892.14.728
910.51.081
910.51.083
910.51.083
910.51.084

12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.32
12.41
12.50
12.31
12.40
12.49
12.31
12.40
12.49
12.31
12.40
12.49
12.31
12.40
12.49
12.31
12.40
12.49
12.31
12.40
12.49
12.32
12.41
12.50
12.52
12.52
12.52
12.52
4.27
4.27
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.29
4.29
6.33
6.33
6.34
6.34
6.34
6.34
6.34
6.34
6.34
4.36
4.11
4.17
4.11
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818.91.800
818.91.810
818.91.820
818.91.910
818.91.920
818.91.930
818.92.940
819.12.718
819.12.727
819.12.736
819.12.745
819.12.754
819.13.902
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