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THINKING AHEAD.
IN THE HOTEL.
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GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN 360° DÀNH CHO KHÁCH SẠN.
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360°- PROJECT EXPERTISE

HÄFELE – THE RELIABLE  
PARTNER IN THE HOTEL.
HÄFELE – ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY TRONG CÁC DỰ ÁN KHÁCH SẠN.

For operators, investors and planners.
Đối với nhà quản lý, nhà đầu tư và nhà hoạch định.
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Chuyên gia trong phát triển dự án
Được thành lập vào năm 1923 tại Đức, Häfele hiện là một trong những 
chuyên gia hàng đầu thế giới về phụ kiện nội thất, phụ kiện cửa và 
ngũ kim cũng như hệ thống điện tử kiểm soát ra vào. Đặc biệt, trong 
hơn 120.000 sản phẩm hiện nay, chúng tôi đã phát triển một loạt 
những giải pháp nội thất và quản lý dành riêng cho khách sạn, bao 
gồm hệ thống khóa Dialock, cửa tự động, vách ngăn di động, hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị vệ sinh. 

Nhờ phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn chất 
lượng Đức cùng với thiết kế quý phái đặc trưng của Châu Âu, các giải 
pháp của Häfele đã và đang được áp dụng tại nhiều khách sạn danh 
tiếng trên thế giới. Ngoài sản phẩm đa dạng và chất lượng, chúng tôi 
cũng sở hữu một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn, 
sẵn sàng tư vấn cho các nhà hoạch định, kiến trúc sư và nhà thầu xây 
dựng trong quá trình thực hiện ý tưởng của mình.

System expertise projects
In anything to do with the development of projects, Häfele  
assists you with a unique service, whose mainstay is manu facturer-
independent advice. Many employees in the project area advise 
planners, architects and builders in the implementation of their 
ideas. The basis for this is industrial expertise.

The company founded in 1923 by Adolf Häfele is now one of the 
leading international specialists for furniture fittings and architectural 
hardware as well as electronic access control systems. More than 
6,600 employees look after about 160,000 customers all over the 
world. The proximity to the market and the customers was and still 
is an innovative driver for Häfele.
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360°- PROJECT EXPERTISE

MINI BAR
All from one source. 

Häfele also has
different solutions in 
its product range for 

the mini bar.
Häfele cũng cung 

cấp các giải pháp để 
bạn có thể đặt một 
quầy bar mini trong 

phòng, mang đến sự 
tiện nghi cho khách.

LIGHTING

From light source to controller, Häfele supplies  
the entire product range for illuminating furniture  
and rooms. For even better ambience.
Häfele cung cấp dải sản phẩm chiếu sáng nội thất 
và phòng, bao gồm đèn và thiết bị điều khiển, giúp 
tạo bầu không khí dễ chịu, thoải mái.

A COMPLETE BLACK RANGE

This premium pioneering range will offer: The finest quality 
materials, the best design and long-lasting product lifecycle, 
diversity with various styles from modern to classic handles 
and accessories, premium matt black surface
Dòng phụ kiện cao cấp này nổi bật với chất liệu tinh tế, thiết kế 
tối ưu, vòng đời sản phẩm lâu dài, mẫu mã đa dạng từ cổ điển 
đến hiện đại cùng bề mặt đen mờ sang trọng. 

SAFES

In addition to Dialock, Häfele 
has a range of supplementary 
assortments. Also for
protecting valuables.
Ngoài Dialock, Häfele còn sở 
hữu nhiều phụ kiện bổ sung 
khác nhau giúp bảo vệ tài sản, 
vật dụng quý giá.

BATHROOM SOLUTIONS

We have a pool of solutions for the whole bathroom 
including showers, faucets,
accessories, ceramics and slding door
Chúng tôi có đầy đủ giải pháp dành riêng cho phòng 
tắm, bao gồm vòi sen, vòi nước, cửa trượt và các phụ 
kiện khác.

Extend sensibly. Trang bị đầy đủ. 
Häfele assists you as a competent partner for the entire project with a wide range of products that are suitable for hotels.
Là đối tác cho toàn bộ dự án, Häfele cung cấp vô số sản phẩm và dịch vụ thích hợp cho khách sạn của bạn.
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AUTOMATIC SLIDING DOOR

Häfele automatic door system offers a tailored solution 
to meet the various requirements of your building.
Hệ thống cửa tự động của Häfele cung cấp giải pháp 
được thiết kế riêng để đáp ứng những nhu cầu khác nhau 
của tòa nhà bạn. 

DOOR PLANNING

Häfele provides complete door solutions from a single source. 
Door frame, door leaf, finish and fittings as one tested unit.

Individual, in accordance with your requirements.
Häfele cung cấp đầy đủ các giải pháp dành cho cửa ra vào, khung, 
cánh cửa với màu hoàn thiện và các phụ kiện kèm theo. Bạn có thể 
lựa chọn sản phẩm theo bộ hoặc riêng lẻ tùy theo nhu cầu sử dụng. 

MOVABLE WALL SYSTEMS 

Large, open rooms can be 
converted into several small 

rooms. Häfele has the
suitable fittings for this.

Các phòng với không gian 
rộng và mở có thể biến đổi 

thành nhiều phòng nhỏ nhờ 
giải pháp của Häfele.
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DIALOCK ACCESS CONTROL SYSTEM
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 Dialock with RFID
>  Pass the key card past the door or wall 

terminal.
>  The system receives the identification 

from the card by radio.
>  The terminal receives the “Access 

granted” signal from the system.

 DT 700 door terminal

Dialock với công nghệ RFID
> Lướt thẻ qua khóa điện tử lắp trên cửa  
  hoặc trên tường.
> Hệ thống nhận dạng thông tin thẻ qua  
 sóng vô tuyến.
> Khóa nhận tín hiệu “Được phép   
 vào” (“Access granted”) từ hệ thống.

 Khóa cửa DT 700

EASY – AS A MATTER  
OF PRINCIPLE.
DỄ DÀNG - NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG.

Dialock access control system:
Designed for maximum convenience. 
For your guests. And for you.

Hệ thống khóa điện tử Dialock được 
thiết kế vì sự tiện dụng tối đa cho 
khách hàng của bạn. Và cả cho bạn.

Dialock makes locking and unlocking amazingly easy.  
Using a single key card the guest can open all doors,  
cabinets and areas that are intended for him. And  
only those. A convenient and also secure experience.  
The reason: The credit card-sized key operates touchlessly  
and without wear with reliable data communication.

Dialock is easy for you as well – from planning to operation.  
Häfele is a pioneer in RFID technology, and an  
experienced partner at your side in every respect!  
This is based on decades of experience in project service,  
engineering expertise and a close connection to the market.

Dialock is an economically sensible and future-proof investment 
– above all, because the system is flexible and reliable. You will 
learn more about the advantages of Dialock on the pages that 
follow. Simply discover the possibilities for your property.

Dialock giúp thao tác khóa và mở khóa trở nên vô cùng 
dễ dàng. Chỉ cần một tấm thẻ, khách có thể mở tất cả 
các cửa ra vào, cửa tủ và những khu vực được phép bên 
trong khách sạn. Với kích thước tương đương thẻ tín 
dụng, tấm thẻ hoạt động hiệu quả mà không cần tiếp 
xúc trực tiếp với khóa, đồng thời bảo mật thông tin cao, 
mang đến trải nghiệm vừa an tâm vừa tiện lợi cho khách. 

Dialock cũng mang đến sự dễ dàng cho bạn trong việc 
tổ chức lẫn vận hành khách sạn. Không chỉ là nhà tiên 
phong về ứng dụng công nghệ RFID, Häfele còn là đối 
tác giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ bạn về mọi mặt! 

Chúng tôi có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
dự án, kiến thức chuyên môn về xây dựng cũng như sự 
am hiểu sâu sắc về thị trường. 

Quan trọng hơn tất cả, với khả năng linh hoạt và chất 
lượng đáng tin cậy, Dialock là giải pháp đầu tư lâu dài và 
hiệu quả về kinh tế. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những 
ưu điểm vượt trội của Dialock ở những trang tiếp theo. 
Hãy khám phá xem Dialock có thể mang đến lợi ích gì 
cho khách sạn của bạn!
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APPLICATIONS AND THEIR POSSIBILITIES

Dialock access control system: From car park to shop display cabinet. 
With flexible access authorisations. 

You define which doors guests, the room service employees and the management are allowed to unlock.  
If you wish, you can also specify the day of the week and the time. Almost anything that you can lock and  
unlock can be controlled using Dialock. Control is central using the Dialock software. You determine the  
number of contact points and the user.
Block a card? The information is distributed in seconds. And Dialock also has many more possibilities.

Hệ thống kiểm soát ra vào Dialock được áp dụng từ bãi đỗ xe đến tủ trưng 
bày trong cửa hàng với cơ chế cấp quyền ra vào vô cùng linh hoạt. 

Bạn xác định những khu vực khách lưu trú, nhân viên phục vụ phòng cũng như quản lý được phép ra vào. Nếu 
muốn, bạn cũng có thể chọn những ngày cụ thể trong tuần và giờ giấc họ được tiếp cận khu vực. Nói cách khác, 
bạn có thể kiểm soát gần như mọi thứ hoạt động theo cơ chế khóa và mở khóa. Trung tâm của sự kiểm soát đó 
chính là phần mềm Dialock và bạn có thể quyết định số cửa ra vào được kết nối với trung tâm cũng như số người 
sử dụng. 
Bạn muốn chặn một thẻ ra vào? Chỉ mất vài giây, bạn có thể gửi đi thông tin của thẻ cần chặn trong toàn bộ hệ 
thống. Bên cạnh đó Dialock còn rất nhiều khả năng hữu ích khác. 

RESTAURANT
COFFEE MACHINES 

Nhà hàng
Máy pha cà phê

WELLNESS AREA TURNSTILE 
 CHANGING AREA 

GOLF
SAFE DEPOSIT BOX

Cửa quay khu vực thư giãn
Phòng thay đồ

Tủ đựng đồ ở khu golf
Két sắt

APPLICATIONS AND  
THEIR POSSIBILITIES. 
CÁC ỨNG DỤNG DIALOCK VÀ KHẢ NĂNG CỦA ỨNG DỤNG.
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LIFT
Thang máy

ENERGY MANAGEMENT
Quản lý điện

GUEST ROOM 
OFFICE 

CONFERENCE ROOM 
Phòng khách ở

Văn phòng
Phòng hội nghị

MAIN ENTRANCE  
CHECK-IN

Cổng ra vào
Nhận phòng

CAR PARK 
CAR PARK BARRIER
Bãi đỗ xe hơi
Thanh chắn bãi đỗ xe
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Offline, online, wireless. 
Transfer and control of access authorisations.
The information as to whether a user can open a door can be sent 
from the control centre to the terminal in various ways. Completely
coordinated with the structural situation and the customer’s information 
and safety requirements. The methods can be combined. Areas with 
high security and information requirements operate in conjunction with 
areas that are less critical. Different hardware – the same software.

Users can be easily and clearly assigned group authorisations defined 
by the operator using the Dialock software. The system can provide 
usage reports, if required. Operation is extremely easy.

Ngoại tuyến, trực tuyến, không dây.
Chuyển giao và kiểm soát quyền hạn ra vào.

Thông tin về quyền hạn ra vào của một người có thể được gửi đi từ trung 
tâm điển khiển đến khóa bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo tình hình 
của tổ chức cũng như yêu cầu an toàn và bảo mật thông tin của khách. 
Có thể áp dụng kết hợp nhiều phương pháp gửi thông tin khác nhau, do 
những khu vực đòi hỏi cao về an ninh và tính bảo mật thông tin có thể 
nằm cạnh những khu vực có yêu cầu thấp hơn. 

Thông qua phần mềm Dialock, nhà quản lý dễ dàng phân định quyền 
hạn ra vào theo nhóm người dùng. Khi cần, hệ thống có thể cung cấp 
báo cáo sử dụng.

ACCESS GRANTED

ACCESS GRANTED.
LINH HOẠT. AN TOÀN.
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DT DOOR TERMINALS

DT DOOR TERMINALS
KHÓA CỬA RA VÀO DT

DT 700
> Robust standard fitting 

for interior doors.
> Indication for locking /  

unlocking and “Do not  
disturb” with LED.

> Material: Matt stainless 
steel or polished brass.

DT 700
> Phụ kiện chất lượng cao 

cho các cửa ra vào bên 
trong khách sạn.

> Báo hiệu khóa/mở khóa 
và “Không quấy rầy” bằng 
đèn LED.

> Vật liệu: inox mờ hoặc 
đồng bóng.

Easy locking and unlocking of guest room doors and interior doors.  
Battery operated. With mechanical emergency opening.

Dễ dàng khóa và mở khóa cửa phòng và các cửa bên trong khách sạn. 
Hoạt động bằng pin. Có chức năng mở khẩn cấp bằng chìa khóa cơ.
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DT 510
>  Electronic profile cylinders.
> Suitable for DIN mortise locks.
> Indication of locking /  

unlocking with LED.
> Matt stainless steel material,  

Alasept available.

DT 510
>  Ruột khóa điện tử.
> Phù hợp với thân khóa tiêu 

chuẩn DIN.
> Báo hiệu khóa/mở khóa bằng 

đèn LED.
> Vật liệu inox mờ có công nghệ 

kháng khuẩn (Alasept).

DT 750
> ANSI version for  

American standard.
> Like DT 700.

DT 750
> Phiên bản ANSI (tiêu 

chuẩn Mỹ).
> Tương tự như DT 700.

DT 710
> Subtle rose and escutcheon  

fitting, customised design possible.
> Indication of locking / unlocking and 

“Do not disturb” with LED.
> Material: Matt stainless steel or 

polished brass.
> Lever handle with G, J or U design.

DT 710
> Phụ kiện nắp chụp tinh tế và thiết kế 

có thể tùy chỉnh.
> Báo hiệu khóa/mở khóa và “Không 

quấy rầy” bằng đèn LED.
> Vật liệu: thép không gỉ mờ hoặc đồng 

đánh bóng.
> Tay nắm với thiết kế chữ G, J hoặc U.

Straight thumb contact surface  
The straight shape supports the  
thumb when gripping and opening.

Điểm tựa vững vàng
Thiết kế thẳng của tay nắm tạo điểm tựa 
cho ngón cái khi nắm và mở cửa.

Comfortable and attractive
A rounded lever handle fits snugly in  
the palm of the hand, and is secure  
and comfortable.

Dễ chịu và hấp dẫn
Thiết kế cong giúp tay nắm vừa khít với 
lòng bàn tay người dùng, mang đến cảm 
giác dễ chịu và an tâm.

A secure grip
The lever handle with a rounded  
shape on the inside, facing the door, 
provides a good grip when opening, 
without slipping.

Nắm tay chắc chắn 
Nhờ thiết kế cong bên trong và xoay 
vào cửa, người dùng có thể nắm tay 
nắm một cách chắc chắn khi mở cửa. 

Style and finish. Thiết kế và màu hoàn thiện

Stainless steel, matt                                                       Brass, polished                                                            Black
Thép không gỉ, mờ                                                                Đồng bóng                                                                         Mạ đen
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WALL TERMINALS/ FURNITURE LOCKS/ CONTROL COMPONENTS

TRANSPONDER THIẾT BỊ PHÁT ĐÁP

Keycard
> Low-cost.
> Mechanically and  

electromagnetically robust.
> With customised printing, if required.

Thẻ chìa khóa
> Chi phí thấp.
> Cơ chế bằng cơ lẫn điện từ.
> Có thể tùy chỉnh thiết kế, nếu cần.

WT WALL TERMINAL KHÓA ĐIỆN TỬ GẮN TƯỜNG WT

WRU 200 reader
> For use on external doors, for 

example, barriers and turnstiles.
> Indication of locking/unlocking 

with LED.
> Waterproof, degree of protection 

IP65.

Thiết bị đọc WRU 200
> Sử dụng cho cửa ngoài trời như 

thanh chắn và cửa quay. 
> Báo hiệu khóa/mở khóa bằng 

LED.
> Chống nước, mức độ bảo vệ IP65.

WT 210
> Bộ khóa tường chắc chắn (một 

bộ bao gồm hai chức năng: điều 
khiển và đọc).

> Báo hiệu khóa/mở khóa bằng 
LED.

> Chống nước, mức độ bảo vệ 
IP68.

Thiết bị điều khiển WTC 200
> Hộp thiết bị điều khiển
> Có thể tích hợp với camera an 

ninh.
> Có thể điều khiển một số thiết bị 

đọc và các thiết bị khác.

WT 210
> Compact wall terminal 

(controller and reader in one).
> Indication of locking/unlocking  

with LED.
> Waterproof, degree of protection 

IP68.

WTC 200 Controller
>  Housing with control unit.
> Actuation of surveillance cameras 

possible.
> Several readers and elements can be 

controlled.

For heavily frequented doors, interior and external doors, automatic doors,  
turnstiles, lifts and machines. Mains power supply.

Dành cho các cửa được sử dụng thường xuyên, cửa trong nhà và ngoài trời, cửa tự 
động, cửa quay, thang máy và máy móc. Sử dụng điện.
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CONTROL COMPONENTS CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

Simple programming and encoding of keys and doors.
Thao tác lập trình cũng như mã hóa chìa khóa và cửa đơn giản.

ES 110 Encoding station

> For encoding the Dialock keys.
> USB interface.
> 4 x 20 character display.

Trạm mã hóa ES 110
> Để mã hóa các chìa khóa Dialock.
> Giao diện USB.
> Hiển thị chữ 4 x 20

MDU 110 Mobile data unit

> For configuring Dialock terminals.
> USB and infrared interface.
> Membrane keypad, LC display.

Thiết bị dữ liệu di động MDU 110
> Dùng để cài đặt các ổ khóa Dialock.
> Giao diện USB và hồng ngoại.
> Bàn phím màng, màn hình LCD.

Dialock. One software for all applications.

The Dialock software controls the entire access management. All
functions and procedures can be easily organised in a dialogue-oriented 
way via the Web-based user interface. This is where offline, online and 
wireless terminals come together and can be networked with billing
systems, time and attendance or management systems. Independently 
of the operating system.

Four software levels with different functionality are available to you.
Extensions possible at any time. Or customised adaptation by means of 
macro programming.

Dialock. Một phần mềm cho mọi ứng dụng.

Phần mềm Dialock điều khiển toàn bộ quá trình quản lý ra vào. Tất cả 
chức năng và quy trình có thể được tổ chức dễ dàng theo phương pháp 
đối thoại và thông qua giao diện người dùng trên nền web. Đây cũng là nơi 
các ổ khóa ngoại tuyến, trực tuyến và không dây gặp nhau và có thể kết 
nối với hệ thống thanh toán, hệ thống chấm công cũng như các hệ thống 
quản lý khác. 

Hiện phần mềm có 4 cấp độ với chức năng khác nhau. Ngoài ra, bạn có 
thể mở rộng phần mềm bất kỳ lúc nào hoặc tùy chỉnh bằng phương pháp 
lập trình macro.
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MOVABLE WAL SYSTEMS
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MOVABLE WALL 
SYSTEMS.
HỆ THỐNG VÁCH NGĂN DI ĐỘNG.

Movable wall helps to expand the imagination of designers. This applies especially 
to the development of flexible space-saving solutions: 

• Perfect functionality: durable rail and trolley construction for every application 
ensures an optimal ease of operation divide a room without any loss of sound 
insulation and transparency

• Proven stability: spindle mechanism and the so-called acoustic pressure 
sleeves firmly secure the different panels between the floor and the track

• Tailored seamlessly to each project: from hotels, congress and convention 
centers, schools, restaurants, shopping centers and commercial buildings

• Fire resistant if required
• Offer many possibilities besides Standard Model

Với vách ngăn di động, các nhà thiết kế không còn bị hạn chế trong tưởng tượng, 
nhất là khi họ đang tìm kiếm những giải pháp linh hoạt để tiết kiệm không gian. 
• Chức năng hoàn hảo: kết cấu ray trượt và bánh xe treo bền chắc đối với mọi 

ứng dụng, đảm bảo sự dễ dàng tối đa trong vận hành, đồng thời ngăn phòng 
hiệu quả mà không ảnh hưởng đến khả năng cách âm cũng như nhìn thấu. 

• Chất lượng đã kiểm chứng: cơ cấu trục xoay và các ống nối áp suất cách âm 
giúp cố định nhiều vách ngăn khác nhau vào sàn và ray đồng thời đảm bảo khả 
năng cách âm.

• Phù hợp cho mọi loại hình dự án: khách sạn, trung tâm hội nghị và quốc hội, 
trường học, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các tòa nhà thương mại.

• Khả năng chống cháy (nếu có yêu cầu). 
• Nhiều mẫu mã khác nhau ngoài mẫu chuẩn.
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MOVABLE WALL SYSTEMS

PALACE 80
> Sound insulation from 36 to 44 dB Rw

> Stable and self-supporting frame construction
> Enormous flexibility thanks to a broad range of panel 

> Easy operation due to light construction

> Cách âm ở mức độ 36-44 dB Rw
> Kết cấu khung trợ lực chắc chắn

> Vô cùng linh hoạt nhờ thiết kế cánh cửa đa dạng
> Dễ vận hành nhờ kết cấu nhẹ

PALACE 110
Palace 110 offers the ultimate solution for space, flexibility and 
sound insulation: 
> Excellent sound insulation of 37 to 58 dB Rw
> Durable and stable metal construction
> Possible heights of more than 15 metres
> Optimal flexibility, curved walls and tracks possible
> Available in a fire-resistant model of up to 30 and 60 minutes 
with passdoor
> Available in a broad range of finishes
> High-quality track and trolley system
> Semi-automatically operated top & bottom seals possible

Palace 110 cung cấp giải pháp tối ưu về không gian, sự linh hoạt 
và khả năng cách âm: 
> Khả năng cách âm vượt trội ở mức độ 37-58 dB Rw
> Kết cấu kim loại bền chắc
> Chiều cao có thể hơn 15 m 
> Linh hoạt tối đa, bao gồm cả thiết kế ray và vách cong
> Thiết kế chống cháy với khả năng chịu cháy 30-60 phút và cửa 
thoát hiểm theo yêu cầu.
> Màu hoàn thiện đa dạng
> Hệ thống ray và bánh xe treo chất lượng cao
> Vận hành bán tự động cho cách âm trên và dưới

Philip Morris office in Hanoi - Vietnam
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TRANSPALACE
– 
The most exclusive model in the Palace series is the 
Transpalace. This sturdy transparent movable wall has 
been finished with double-layer safety glass. 
> Transparency among space
> High degree of sound insulation 
> Stable frame with cutting-edge design
> Advanced technology 
> Customized color finish

Transpalace là mẫu độc quyền trong series Palace. Thiết 
kế chắc chắn và được trang bị hai lớp kính an toàn.
> Trong suốt
> Mức độ cách âm cao
> Khung chắc chắn với thiết kế hiện đại 
> Công nghệ tiên tiến 
> Gia công màu tùy chọn

PRESIDENT 
An enormous degree of user-friendliness and an 
extensive range of options as to design and finish 
are among the President‘s greatest advantages. 
In addition to design, we also pays a great deal of 
attention to user-friendliness.
> Completely transparent partition
> Height up to 4.5 metres
> Curved segmented models available
> Virtually unlimited choice of options in pattern and 
design
> High-quality track and trolley system
> Extremely durable clamping construction without 
necessity of drilling the glass
> Profiles and track available in several colors

Vô cùng thân thiện với người dùng và đa dạng trong 
thiết kế cũng như màu hoàn thiện là ba trong nhiều lợi 
thế nổi bật của mẫu vách ngăn President. 
> Hoàn toàn trong suốt 
> Chiều cao tối đa 4,5 m 
> Có thiết kế cong 
> Số lượng mẫu hoa văn và thiết kế gần như vô hạn 
> Hệ thống ray và bánh xe treo chất lượng cao 
> Cấu trúc kẹp kính siêu bền không đòi hỏi phải 
khoan kính 
> Thanh nhôm định hình và ray có nhiều màu để lựa 
chọn

Văn phòng Philip Morris tại Hà Nội, Việt Nam
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A COMPLETE SOLUTION FOR AUTODOOR SYSTEMS

HÄFELE AUTOMATIC SL300 SLIDING DOOR 
Häfele automatic door system offers a tailored solution to meet the 
various requirements of your building. From the entrance area and 
corridor doors to the hall doors and emergency exits, we have the 
convincing, appropriate door system for every need.

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SL300 CỦA HÄFELE 

Hệ thống cửa tự động của Häfele cung cấp giải pháp được thiết kế 
riêng để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của tòa nhà bạn. Từ khu 
vực ra vào và các cửa hành lang đến cửa sảnh và cửa thoát hiểm, 
chúng tôi có hệ thống cửa chất lượng cao, phù hợp cho mọi nhu cầu. 

A COMPLETE SOLUTION 
FOR AUTODOOR SYSTEM.
GIẢI PHÁP HOÀN HẢO CHO HỆ THỐNG CỬA TỰ ĐỘNG.
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HÄFELE AUTOMATIC SL300 SLIDING DOOR

• State-of-the-art control technology
• Highly functional and durable operation
• European standard for safety
• Energy Save Mentality
• Flexible application in various project types
• Aesthetic design expression
• Easy installation, low wear and tear

• Công nghệ kiểm soát hiện đại
• Đa chức năng và hoạt động bền bỉ
• Tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu
• Tiết kiệm năng lượng
• Ứng dụng đa dạng cho nhiều loại công trình
• Tính thẩm mỹ cao 
• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì 

IN
DI

VID
UALLY TESTED

EN160
05
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A COMPLETE SOLUTION FOR THE ROOM

A COMPLETE SOLUTION 
FOR THE ROOM.
PHỤ KIỆN ĐẶC BIỆT CHO PHÒNG KHÁCH SẠN.
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LIGHT, DEFOGGER & 
SOUND INCLUDED.
ÁNH SÁNG, ÂM THANH & HỆ THỐNG CHỐNG BÁM 
HƠI NƯỚC.

THE MULTI-DIMENSIONAL MIRROR. KÍNH ĐA CHỨC NĂNG.
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THE SPECIAL HOTEL ROOM ACCESSORIES

HAIR DRYER Máy sấy tóc

Tissue Box Rectangular
> Tissue holder free standing,
> Chrome plated ABS
> Hộp đựng khăn giấy hình chữ nhật
> Nhựa cao cấp ABS mạ chrome sáng bóng

Cloth line
> Cloth line 2.2m stainless steel wire
> Chrome polished
> Dây treo quần áo 2.2m bằng inox
> Mạ chrome sáng bóng

Hotel hair dryer wall mounted
> Overheating and fuse protection
> Mute / Turbo fan
> High/low speed, diff. Temperature
 settings
> AC 220-240 V, 50/60 Hz 1500 W
> W190 x D190 x H85mm.
> Ivory / Black.

Máy sấy tóc treo tường trong khách 
sạn.
> Bảo vệ an toàn với cầu chì chống cháy nổ
> Điều chỉnh chế độ quạt êm và quạt nhanh
> Điều chỉnh nhiệt độ cao hoặc thấp tùy 

theo nhu cầu
> Dòng điện 220-240V, 50/60Hz
> Công suất tiêu thụ điện 1500W
> R190 x D190 x C85mm
> Màu trắng ngà voi/ màu đen

Hotel hair dryer wall mounted
> Overheating and fuse protection 
> Mute / Turbo fan 
> High/low speed, diffiferent
 temperature settings, cool air 
> AC 220-240 V, 50/60 Hz 1500 W
> W190 x D190 x H85mm.
> Stainless steel, black & white

Máy sấy tóc treo tường trong 
khách sạn.
> Bảo vệ an toàn với cầu chì chống 

cháy nổ
> Điều chỉnh chế độ quạt êm và quạt 

nhanh
> Điều chỉnh nhiệt độ cao hoặc thấp 

tùy theo nhu cầu, có chế độ sấy 
lạnh.

> Dòng điện 220-240V, 50/60Hz 
Công suất tiêu thụ điện 1500W

> R190 x D190 x C85mm
> Chất liệu thép không gỉ, trắng/đen

Hair dryer
> Material: ABS plastic,
 Japan “MABUCHI” motor
> Power: 1875W, 220V, 50/60Hz
> Main power switch and
 microswitch on handle
> Hi/low air speed setting; cool air   
 button 
> Overheating and fuse melt
 protections ensure safe use
> Stainless steel matt finish outer casing
> 475 x 475 x 417 mm
> Black

Máy sấy tóc
> Chất liệu nhựa ABS dùng trong động cơ 

MABUCHI của Nhật.
> Công suất 1875W, nguồn điện 220V, 

50/60Hz
> Công tắc chuyển chức năng trên tay 

cầm
> Ba chức năng gồm tốc độ sấy mạnh , 

nhẹ hoặc không khí mát.
> Bảo vệ an toàn cho người dùng với cầu 

chì ngắt điện.
> R475 x D475 x C417mm
> Màu đen

OTHER ACCESSORIES PHỤ KIỆN KHÁC
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COSMETIC MIRROR Gương trang điểm.

Cosmetic mirror illuminated round
> 100-240V AC, 50/60 HZ,
> Magnification 5x, 4000K, CRI 90, 400 

lux
> Full Brass Material
> 2700/4000K
> Illuminated capacitive switch with 

memory function
> D 216mm
> Brass chrome plating

Gương chiếu sáng trang điểm tròn
> Phóng đại hình ảnh gấp 5 lần dễ dàng 

trang điểm
> Chất liệu thép nguyên khối mạ chrome
> Chuyển đổi chiếu sáng theo bộ nhớ 

chức năng

Cosmetic mirror illuminated square
> High light performance.
> Make up light -> 90CRI, 400 Lux
> Much better light performance than 

market standard
> 190x190mm
> Brass chrome plating

Gương chiếu sáng trang điểm vuông
> Đèn trang điểm với hiệu suất ánh sáng 

cao hơn các đèn tiêu chuẩn trên thị 
trường.

> Chất liệu thép nguyên khối mạ chrome

Cosmetic mirror
> Shaving mirror on single arm,  
plain and 3x magnification, 
ø200 mm

Gương chiếu sáng cạo râu 
> Độ phóng đại hình ảnh gấp 3 

lần
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THE SPECIAL HOTEL ROOM ACCESSORIES

IRON BOARD SET BỘ BÀN ỦI ĐỒ

Iron BoardSetto hang in wardrobe
> ¢22,¢28,¢32xT0.6 hollow tube bracket
> Silver

Bộ bàn ủi đồ treo
> Thép ống ¢C22, ¢C28, ¢C32xD0.6
> Màu bạc

Iron BoardSetto hang in wardrobe
> Plastic body for iron. Suitable for 
most commen irons
> White

Phụ kiện để bàn ủi BoardSetto
> Vật liệu :
> Màu trắng

Iron BoardSetto hang in wardrobe
> Stainless steel 304 hook
> White

Móc treo kệ ủi đồ
> Bằng thép không gỉ 304
> Phủ nhựa màu trắng

Protection rail for luggage
> Material: Zinc alloy
> Dimensions: W13 x H7 mm
 450 mm or 600 mm
> Stainless steel coloured

Thanh để hành lý
> Vật liệu: Hợp kim kẽm
> Kích thước: R13 x C17 mm 450mm 

or 600mm
> Màu thép không gỉ

Luggage rack with backrest
> Luggage rack, SS201 bracket , ¢22 x  
 T0.65mm, with relastic bandage
> Unfolded: size 18D x 45W x 98H cm

Ghế xếp để hành lý  
> Ghế để hành lý, bằng thép không gỉ 
201, ¢22 x D0.54mm, với dây đàn hồi
> Kích thước: S18x R45x H98cm

Coat hanger with stainless 
steel
> Stainless steel satin, brushed

Móc treo quần áo bằng thép 
không gỉ
> Màu thép không gỉ, mờ

OTHER ACCESSORIES PHỤ KIỆN KHÁC
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WASTE BIN THÙNG RÁC

Waste bin 3 L square
> Material: #402 Stainess steel
 bin with plastic bucket inside 
> Thickness: 0.27mm, 

155x155xH260 (H200)
> Stainless steel polished

Thùng đựng rác vuông 3L
> Vật liệu: Vỏ ngoài thép không gỉ 402,  
 thùng đựng bên trong bằng nhựa
> Chiều dày: 0.27mm, 155x155xC260  
 (C200)
> Màu thép không gỉ bóng

Waste bin round double wall
> Powder coeated steel
> 10 Ltr volume, Dia.22 body, 

Size: Ø220x260H(mm),
 with SS201 polished ring

Thùng rác tròn
> Thép mạ điện
> Sức chứa 10 lít
> Kích thước ¢C220 x C260mm

Waste bin 3 L Round
> Pedal bin 3 L, polished 

stainless steel

Thùng đựng rác tròn 3L
> Vật liệu thép không gỉ 

Waste bin plastic
> ABS
> C24x18x27mm
> Only Black

Thùng đựng rác bằng
> Nhựa ABS
> 24x18x27mm
> Chỉ có màu đen

Waste bin square
> Single bucket, upper open 
mouth 25.2x18.5cm, bottom size 
21x15cm, height 28.3cm
> Black

Thùng rác vuông
> Loại đơn, kích thước phần trên 
25.2x18.5cm và kích thước phần 
dưới 21x15cm, chiều cao 28.3cm
> Màu đen
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THE SPECIAL HOTEL ROOM ACCESSORIES

SAFE KÉT SẮT

Home Safe
> With interior lighting, LED Display, motorized  
 lock, emergency key, read out function
> External dimensions 400Wx195Hx410D,   
 15,2 kg
> Body 2mm/door 6mm
> Black

> Với đèn báo, màn hình LCD, hệ khóa mô-tơ, 
chìa cơ mở khẩn cấp, chức năng ghi thông tin 
đóng mở
> Kích thước ngoài:
Rộng 400 x Cao 195 x Sâu 410, nặng 15,2 kg
> Thân dày 2mm/ Cửa dày 6mm
> Màu đen

Hotelsafe
> With interior lighting, LED Display, Door 6 
mm, housing thickness 2 mm, last 100 
openings can be read out via display, 
emergency key

> Với đèn tín hiệu, màn hình LCD, Cửa dày 
6mm, vỏ bao dày 2mm, tối đa có thể đọc 
100 lần mở gần nhất qua màn hình, chìa cơ 
mở khẩn cấp.

Hotelsafe
> Basic security with 1.5mm steel wall &  
 4mm steel door
> Handle operation mechanism
> Solenoid lock system
> Key pad with led light indicator
> Opening with combination of 3-6 digits
> Mechanical override key
> Carpet for floor
> Bolts to floor or wall

> Vỏ bao dày 1.5mm, cửa dày 4mm
> Vận hành bằng tay nắm
> Hệ thống khóa cuộn cảm từ
> Bàn phím cơ với đèn led
> Mã số mở từ 3-6 số
> Chìa cơ mở khẩn cấp
> Kèm theo thảm lót bên trong
> Vít bắt tường hoặc gắn sàn

Hotelsafe
> Basic security with 1.5mm steel wall &  
 4mm steel door
> Handle operation mechanism
> Solenoid lock system
> Key pad with led light indicator
> Opening with combination of 3-6 digits
> Mechanical override key
> Carpet for floor
> Bolts to floor or wall

> Vỏ bao dày 1.5mm, cửa dày 4mm
> Vận hành bằng tay nắm
> Hệ thống khóa cuộn cảm từ
> Bàn phím cơ với đèn led
> Mã số mở từ 3-6 số
> Chìa cơ mở khẩn cấp
> Kèm theo thảm lót bên trong
> Vít bắt tường hoặc gắn sàn
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WATER KETTLE ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC

Water kettle
> Stainless steel body
> Automatic power off when boiling
> Dry boil protection
> Boiling time 4-4,5min
> Max capacity 1.2L
> Double wall Safety / children protection 
> Voltage: 220V-240V AC, 
> Power consumption:1000 W
> Frequency: 50-60 Hz
> Dimensions: 203.9L x 158.1W x 218Hmm

> Thân bằng thép không gỉ
> Tự động tắt nguồn khi sôi
> Chức năng đun sôi an toàn
> Thời gian nấu 4-4,5 phút
> Két nước 1,2L
> Chức năng an toàn cho trẻ em
> Điện áp: 220V-240V AC
> Mức tiêu thụ điện: 1000 W
> Tần số: 50-60 Hz
> Kích thước: 203.9D x 158.1R x 218Cmm

Electric kettle
> Stainless steel body
> Automatic power off when boiling
> Dry boil protection
> Large spout, easy to clean
> Optimized filter and steam vent, convenient to clean
> Cord storage; 360 degree Cordless Operation
> Boiling time 4-4,5min
> Max capacity 1,0L
> Voltage: 220V-240V
> Power consumption:1500 W
> Frequency: 50-60 Hz

> Thân bằng thép không gỉ
> Tự động tắt nguồn khi sôi
> Chức năng đun sôi an toàn
> Ngăn đựng nước lớn, dễ vệ sinh
> Chức năng lọc nước tối ưu
> Dây điện có thể lưu trữ
> Thời gian nấu 4-4,5 phút
> Két nước 1,0L
> Điện áp: 220V-240V AC
> Mức tiêu thụ điện: 1500 W
> Tần số: 50-60 Hz

> 2 Automatic coffee function
> Design from Italy
> LED light
> Black color, matt finishing
> Mechanical controls
> Pump: ULKA Italy 19 bar
> Tank capacity: 0.8 litres
> Capsule tray: 10-12
> Connection rating: 1360 W
> Voltage: 220-240V
> Dimensions of product:
160W x 270D x 320H mm

> Máy pha coffee với 2 chế
độ tự động
> Kiểu dáng thiết kế từ Italy
> Đèn LED
> Màu đen
> Điều khiển bằng nút
> Loại bơm: ULKA Italy 19 bar
> Két nước: 0.8 lít
> Khay chứa bã: 10-12 viên
> Công suất tiêu thụ: 1360 W
> Hiệu điện thế: 220-240V
> Kích thước sản phẩm:
160R x 270S x 320C m m

ESPRESSO MACHINE MÁY PHA CÀ PHÊ
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THE SPECIAL HOTEL ROOM ACCESSORIES
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Peltier Minibar 42L
> Gross capacity: 42 L
> Peltier Technology with LED light
> Efficiency A 
> Plastic shelfs, adjustable shelfs
> Votage: 220-240V
> Frquency: 50-60 Hz
> Power consumption: 60-75 W
> Dimension: 400Wx420Dx570H mm

> Tổng dung tích: 42 L
> Công nghệ Peltier với đèn LED
> Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A
> Kệ bằng nhựa có thể điều chỉnh
> Hiệu điện thế: 220-240 V
> Tần số: 50-60 Hz
> Công suất: 60-75 W
> Kích thước: 400R x 420S x 570C mm

Minibar glass door
> Gross capacity: 42 L
> Peltier Technology with LED light
> Glass door, Efficiency A
> Plastic shelfs, adjustable shelfs
> Votage: 220-240V
> Frquency: 50-60 Hz
> Power consumption: 60-75 W
> Noise level: 30 dB
> Dimension: 400Wx420Dx570H mm 

> Tổng dung tích: 42 L
> Công nghệ Peltier với đèn LED
> Cửa kính
> Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A
> Kệ bằng nhựa có thể điều chỉnh
> Hiệu điệm thế: 220-240 V
> Tần số: 50-60 Hz
> Công suất: 60-75 W
> Độ ồn: 30 dB
> Kích thước: 400R x 420S x 570C mm

MINI BAR TỦ LẠNH
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PROJECT REFERENCES

INTERCONTINENTAL PHU QUOC 
Location: Phu Quoc – Kien Giang
Category: AH & FF: lever handle, door 
closer… for 452 apartments 
Developer: BIM GROUP

NOVOTEL SUITES HANOI
Location: 5 Duy Tan - Hanoi
Category: AH & FF: lever handle, 
door closer… 
Developer: THAI BINH GROUP

INDOCHINA SAPA HOTEL
Location: MUONG HOA – SAPA

Category: Movable wall: Movable 
wall systems 110 

Developer: CONSTREXIM

SOMERSET WEST POINT HANOI
Location: 2 Tay Ho – Hanoi

Category: Dialock & AH: DT700, 
access control systems, lever 
handle, door closer… for 360 

apartments; 
Developer: GOLDEN VILLAS



THINKING AHEAD IN THE HOTEL / 33

JW MARRIOTT
Location: Ha Noi

Category: AH
Developer: Bitexco

SANCTUARY  HO TRAM
Location: Ho Tram

Category: AH
Developer: Unicons

ASCOTT WATERFRONT SAIGON
Location: Dist 1, HCMC
Category: AH
Developer: MIK 

HUONG BIEN RESORT
Location: Phu Quoc - Vietnam
Category: AH
Developer: Tran Thai
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