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Founded in Germany in 1923, Häfele is a world-renowned provider of smart 
home and project solutions. Häfele’s superior range of products not only 
exemplifies German quality standards, but is developed with the philosophy 
of “functionality” and “easiness” in mind to offer reliable solutions for both 
professionals and consumers.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been continuously 
improving and expanding its products and services, making the key 
components of Vietnamese homes - door security as well as kitchen, 
wardrobe, and bathroom - much more efficient spaces. 

With innovative solutions, an excellent delivery service, and a dedicated 
team, Häfele Vietnam looks to create more modern and optimal living 
spaces for Vietnamese in the future.

Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng 
trên thế giới về giải pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu 
chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn 
được phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để mang đến những 
giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển, mở rộng 
sản phẩm và dịch vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả 
của những không gian quan trọng trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần 
áo, phòng tắm và an ninh cửa. 

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng xuất sắc cùng đội ngũ 
nhân viên tận tâm, Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian 
sống hiện đại và tối ưu cho người Việt Nam trong tương lai.

HÄFELE - WHERE TRUST 
WAS BUILT FROM
COMPETENCE. 
HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.
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FOR STRONG VALUES OF HIGH QUALITY.

TOGETHER
WE STAND   
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Official Regional Partner

Häfele Vietnam - Official Regional Partner of
Germany’s No.1 football club FC Bayern since 2018FOR STRONG VALUES OF HIGH QUALITY.

TOGETHER
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CAESARSTONE

Founded in 1987, Caesarstone is the pioneer of the 
world’s premium quartz surfaces market. Its product 
is made of 93% natural quartz and a small amount of 
organic color pigments and enhanced polymer resins. As 
a result, Caesarstone stone has the exceptional beauty, 
strength and durability of quartz while being non-porous 
and requiring little maintenance. 

Thành lập vào năm 1987, Caesarstone là thương hiệu tiên 
phong về bề mặt đá thạch anh cao cấp trên thế giới. Với 
thành phần là 93% thạch anh tự nhiên, chất tạo màu hữu 
cơ và nhựa polymer cao cấp, đá Caesarstone mang vẻ 
đẹp độc đáo cùng độ bền và khả năng chịu lực vượt trội 
của thạch anh, đồng thời không bị các lỗ li ti dễ gây ố màu 
và không đòi hỏi nhiều thời gian và công sức bảo dưỡng. 

CREATED BY NATURE, DESIGNED BY 
CAESARSTONE 
TẠO VẬT TỪ THIÊN NHIÊN, CHẾ TÁC 
BỞI CAESARSTONE 
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HOW TO CHOOSE YOUR 
COUNTERTOP? 
To choose a right countertop is a big challenge when designing your kitchen, as replacement is not cheap. The 
following tips will help you find a suitable countertop from many options offered by Häfele. 

Lựa chọn bề mặt bếp là một thử thách lớn trong xây dựng và thiết kế bếp, do chi phí thay mới không hề nhỏ. Những bí 
quyết sau đây sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp trong vô số các bề mặt bếp có tại Häfele. 

An important factor defining the style of your kitchen, the countertop 
must suit the colors of your cabinetry, splashback and flooring. 

For a striking look, the color of your countertop can be a contrast to 
surrounding ones like a black countertop and white cabinetry, or a 
grey-green countertop with red wooden cabinetry. Or, you can choose 
a countertop of the same color as cabinetry or splashback but on a 
different shade for an elegant style. 

Là một trong những yếu quan trọng định hình nên phong cách cho 
gian bếp của bạn, bề mặt bếp cần phù hợp với màu sắc của tủ bếp, 
tường bếp cũng như sàn bếp. 

Tùy theo sở thích cá nhân, bạn có thể chọn bề mặt bếp có màu sắc 
đối lập với xung quanh để tạo ấn tượng nổi bật như tủ bếp màu trắng 
với bề mặt màu đen, hoặc tủ gỗ sắc đỏ kết hợp với bề mặt xanh lá 
pha xám. Ngược lại, bề mặt bếp có cùng tông màu với tủ bếp hoặc 
tường bếp (chỉ khác nhau về sắc thái) sẽ tạo cảm giác trang nhã, đầy 
phong cách.  

KITCHEN DESIGN 
THIẾT KẾ BẾP

COUNTERTOP MATERIALS 
VẬT LIỆU CỦA BỀ MẶT BẾP

Häfele is currently distributing countertops made of quartz and laminate. 
The new materials are favored for their remarkable features compared 
to traditional options, including a fantastic variety of colors and patterns, 
high durability, easy fabrication and low maintenance. 
Of the two materials, quartz countertops recreate the looks of marble, 
giving your kitchen a touch of luxury and modernity. Meanwhile, laminate 
come with many classic and modern textures such as oak, concrete 
and metal, helping you create a dynamic and stylish kitchen. 

Häfele hiện đang phân phối bề mặt bếp bằng đá thạch anh tổng hợp 
và ván laminate. Đây là những vật liệu hiện đại được ưa chuộng nhờ sở 
hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với vật liệu truyền thống như đa dạng 
màu sắc và hoa văn, độ bền cao, dễ thi công và bảo quản v.v. 

Trong đó, đá thạch anh tái hiện các vân đá cẩm thạch, mang đến cho 
gian bếp vẻ ngoài sang trọng, hiện đại. Ngược lại, ván laminate tái 
hiện chân thực các bề mặt cổ điển và hiện đại như gỗ sồi, bê tông và 
kim loại, cho phép bạn tạo nên không gian bếp năng động và cá tính.

BÍ QUYẾT CHỌN MUA BỀ MẶT BẾP
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Quartz Pioneer
Since 1987, Caesarstone® has been creating quartz surfaces in state-

of-the-art manufacturing facilities utilizing the most advanced technolo-

gies available with the highest standards of quality control and environ-

mental responsibility. With diverse collections - ClassicoTM and 

Concetto® - Caesarstone® is an ideal starting point whether you’re 

building a new home or renovating your kitchen or bathroom.

Thương hiệu tiên phong về Đá thạch anh
Từ năm 1987, Caesarstone® đã tạo ra các bề mặt đá thạch anh tại các 

cơ sở sản xuất tiên tiến, sử dụng những công nghệ hiện đại nhất sẵn có 

với các tiêu chuẩn cao nhất về kiểm soát chất lượng và trách nhiệm 

môi trường. Với đa dạng các bộ sưu tập - ClassicoTM và Concetto® - 

Caesarstone® là điểm khởi đầu lý tưởng cho dù bạn đang xây một ngôi 

nhà mới hay cải tạo nhà bếp hoặc phòng tắm.

Lựa chọn Caesarstone®

Bề mặt Caesarstone chứa tới 93% thạch anh do đó vẫn duy trì được những 

tính năng tối ưu và cảm giác chân thật của đá tự nhiên, nhưng cũng đồng 

thời mang đến cho bạn khả năng thiết kế gần như không giới hạn.

Cho dù là mặt bàn, ốp tường bếp, bề mặt bàn vanity phòng tắm hay tấm 

ốp tường, bạn có thể lựa chọn một thiết kế hài hòa giữa xu hướng quốc tế 

với phong cách của riêng mình.

Choose Caesarstone®

Caesarstone surfaces consist of up to 93 percent quartz which retains 

the cool, tactile qualities of natural stone, while offering almost unlimited 

design possibilities.

Whether for countertops, splashbacks, vanity tops or wall paneling, 

you can pick a design that combines international trends with your 

own personal lifestyle.

Why Quartz?
Quartz is more than beautiful. It is also one of nature’s strongest minerals. 

Resistant to stains, scratches and cracks, quartz is impervious to heat 

and cold and to common household chemicals. Quartz surfaces combine 

form and function, allowing for the most diverse, durable and practical 

applications.

QUARTZ SURFACES
BỀ MẶT ĐÁ THẠCH ANH

Tại sao nên chọn Đá thạch anh?
Không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, thạch anh còn là một trong những khoáng chất 

mạnh nhất trong tự nhiên. Thạch anh có khả năng chống ố, trầy xước và 

nứt vỡ, chịu được nhiệt nóng và lạnh cũng như các hóa chất gia dụng 

thông thường. Bề mặt thạch anh là sự kết hợp giữa hình thức và chức 

năng, thích hợp với những ứng dụng đa dạng, bền bỉ và thiết thực nhất.

HOW TO CHOOSE YOUR 
COUNTERTOP? 
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20

R10

20

Aris EdgeBull Nose Edge Round Edge

20 2020 20

1/4 Bevel Edge

Double Bullnose

Full Bullnose

Bevel *

Bevel *

* Made to order: Kindly contact our sales representatives for more details.
  Sản xuất theo yêu cầu: Vui lòng liên hệ đại diện kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Double Radius

Demi Bullnose

Aris *

Bevel square *

Miter Edge

Half Bullnose

Round *

20 MM

40 MM

Những tính năng độc đáo và độ bền vượt trội của tấm thạch anh Caesar-

stone cho phép tạo nhiều thiết kế cạnh khác nhau, từ cạnh thông thường 

đến cạnh ép laminate hoặc vát góc dành cho các tấm đá có độ dày lớn. 

Tất cả chi tiết cạnh, cả cạnh trên và dưới, cần có bán kính tối thiểu 3,2 mm. 

Đối với các khu vực có mật độ qua lại cao, bán kính tối thiểu là 6,35 mm.

The unique properties and durability of Caesarstone quartz surfaces allow 

for a wide range of edge-profile design options. Many edge profiles are 

possible, from a standard edge to laminated or mitered edges which 

create the appearance of a thicker slab. All edge details should have a 

minimum 1/8” radius on any profile, for both top and bottom edges. For 

high-traffic areas, 1/4” minimum radius is suggested.

EDGE PROFILES
MẪU CẠNH ĐÁ
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THE SEMI-PRECIOUS 
STONES COLLECTION

Concetto® surfaces are handmade from individually cut 
and bound, finest quality semi-precious stones 150 million 
years in the making. The result are surfaces that are not 
only uniquely beautiful, but also timeless works of art.

Concetto® surfaces can be used in applications such as 
benchtops, splashbacks, wall paneling and furniture.

Các bề mặt Concetto® được chế tác thủ công từ những viên 
đá bán quý với chất lượng tốt nhất và tuổi thọ 150 triệu năm. 
Nhờ đó Concetto® không chỉ mang vẻ đẹp độc đáo mà 
còn là tác phẩm nghệ thuật trường tồn cùng thời gian.

Các bề mặt Concetto® có thể ứng dụng làm bề mặt bếp, 
tấm ốp tường và nội thất. 

BỘ SƯU TẬP ĐÁ BÁN QUÝ
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The Ultimate Luxury Surface
Caesarstone’s inspirational new masterpiece collection, the unique 

Concetto® range, is an unmatchable collection of extraordinary surfaces 

handmade from individually cut and bound semi-precious stones. A 

harmonious blend of art, nature and technology, Concetto® is a dream 

for designers and architects alike. The Concetto® Collection can be 

used for a variety of applications including furniture, vanities, kitchen & 

bathroom  surfaces, work surfaces, countertops, floors, walls, special 

features and more.

Inspired by Nature
A dedicated Caesarstone team constantly scours the globe in search of 

the highest quality semi-precious stones in order to ensure a unique visual 

effect in every piece produced in the Concetto® Collection. Some of the 

semi-precious stones in the Concetto® Collection are breathtakingly 

translucent and can be backlit for added effect. With its vivid colors and 

awe-inspiring designs, the Concetto® range brings out the innate brilliance 

of the stones while enhancing the luster of their natural hues and shades.

Sturdy Splendor
Highly heat, stain and scratch resistant, Concetto® offers high quality and 

low maintenance. Created with dimensions of 141.5 cm (55.5”) x 302 cm 

(119”) and a thickness of 20 - 26 mm, each unique Concetto® piece is 

made from completely natural stone that enhances its unique shadings 

and inherent patterns.

Bề mặt sang trọng đẳng cấp
Bộ sưu tập kiệt tác mới đầy cảm hứng của Caesarstone - dòng sản phẩm 

Concetto® là bộ sưu tập độc đáo với các bề mặt đá tuyệt hảo làm thủ 

công từ các phiến đá bán quý được cắt riêng. Một sự pha trộn hài hòa 

giữa nghệ thuật, thiên nhiên và công nghệ, Concetto® là giấc mơ của các 

nhà thiết kế và kiến trúc sư. Bộ sưu tập Concetto® có thể ứng dụng cho 

nhiều mục đích bao gồm đồ nội thất, bàn vanity phòng tắm, bề mặt nhà 

bếp và phòng tắm, bề mặt làm việc, mặt bàn, sàn, tường, các ứng dụng 

đặc biệt và hơn thế nữa.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên
Đội ngũ Caesarstone liên tục tìm kiếm khắp nơi trên thế giới những phiến 

đá bán quý chất lượng cao nhất nhằm đảm bảo hiệu ứng hình ảnh độc 

đáo ở mỗi tấm đá trong Bộ sưu tập Concetto®. Một số phiến đá bán quý 

trong Bộ sưu tập Concetto® trong mờ huyền ảo và có thể chiếu sáng để 

tăng thêm hiệu ứng. Với màu sắc sống động và thiết kế đầy cảm hứng, 

dòng sản phẩm Concetto® làm nổi bật vẻ rực rỡ tột cùng của những 

phiến đá đồng thời tăng cường độ nước bóng màu cùng sắc thái tự 

nhiên của chúng.

Vẻ đẹp mạnh mẽ
Sở hữu khả năng chống ố, chống trầy xước và chịu nhiệt cao, Concetto® 

mang đến những sản phẩm chất lượng cao và không đòi hỏi nhiều công 

sức bảo dưỡng. Với kích thước 141.5 cm (55,5“) x 302 cm (119“) và độ dày 

20 - 26 mm, mỗi phiến Concetto® độc đáo được làm từ đá hoàn toàn tự 

nhiên, làm nổi bật thêm các sắc thái độc đáo và hoa văn vốn có của đá.
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Amthyst 8551 (*)
562.59.222

Gray Agate 8311 (*)
562.59.162

White Quartz 8141 (*)
562.59.142

Brown Agate 8310 (*)
562.59.152

(P) Polished / Bóng  |  (M) Matted / Mờ
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.
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Blue Tiger Eye 8616 (*)
562.59.232

Dumortierite 8540 (*)
562.59.212

Blue Agate 8531 (*)
562.59.202

Red Tiger Eye 8630 (*)
562.59.252

Petrified Wood Classic 8331 (*)
562.59.182

Petrified Wood 8330 (*)
562.59.172

(P) Polished / Bóng  |  (M) Matted / Mờ
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.
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Piatra Grey 5003 (P) (*)
562.59.915 (20 mm)

Vanilla Noir 5100 (P)
562.59.917 (20 mm)

Rugged Concrete 4033 (R) (*)
562.59.005 (20 mm)

London Grey 5000 (P) (*)
562.60.925 (20 mm)

Alpine Mist 5110 (P) (*)
562.59.919  (20 mm)

Cloudburst Concrete 4011 (R) (*)
562.59.085 (20 mm)

Cosmopolitan White 5130 (P)
562.59.920 (20 mm)

Frosty Carrina 5141 (P) (*)
562.59.890 (20 mm)

White Attica 5143 (P)
562.59.923 (20 mm)

Moorland Fog 6046 (P) (*)
562.59.015 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (R) Rough / Nhám
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.

The ClassicoTM Color Collection
This classic, multi-color collection is constantly developing in response to the needs of architects and designers, as well as the latest world trends.

Our ClassicoTM collection ranges from salt-and-pepper motifs to vivid color blends, ideal for a variety of residential and commercial applications.

Caesarstone® ClassicoTM colors are available in two different finishes: Polished; Honed (matte or non-glossy)

Light / Màu sáng

Dark / Màu tối

Woodlands 6338 (P) (*)
562.59.328  (20 mm)
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Calacatta Nuvo 5131(P)
562.59.921 (20 mm)

Statuario Nuvo 5111 (P) (*)
562.60.428 (20 mm)

Statuario Maximus 5031 (P) (*)
562.59.916 (20 mm)

Dreamy Marfil 5220 (P) (*)
562.59.965 (20 mm)

Symphony Grey 5133 (P) (*)
562.59.922 (20 mm)

Turbine Grey 6313 (P) (*)
562.59.055 (20 mm)

Tuscan Dawn 5104 (P) (*)
562.59.964 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (R) Rough / Nhám
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.

Bianco Drift 6131 (P) (*)
562.59.927 (20 mm)

Bộ sưu tập màu ClassicoTM

Bộ sưu tập nhiều màu sắc cổ điển này được phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư và nhà thiết kế, cũng như các xu hướng 

mới nhất trên thế giới. Bộ sưu tập ClassicoTM của chúng tôi có từ họa tiết muối tiêu cho đến những pha trộn màu sắc sống động, hoàn toàn lý tưởng 

cho các ứng dụng nhà ở dân cư và thương mại. Màu Caesarstone® ClassicoTM có hai dạng bề mặt hoàn thiện: Bóng; Mài (mờ hoặc không bóng).

Ultra Supernatural / Siêu tự nhiên

Neutral / Trung tính

Airy Concrete 4044 (R) (*)
562.59.308 (20 mm)

Topus Concrete 4023 (R) (*)
562.59.318 (20 mm)
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Fresh Concrete 4001 (M) (*)
562.59.903 (20 mm)

Raw Concrete 4004 (M)
562.59.905 (20 mm)

Snow 2141 (P)
562.59.901 (20 mm)

Frozen Terra 4601 (M) (*)
562.59.265 (20 mm)

Intense white 6011 (P) (*)
562.59.275 (20 mm)

Organic White 4600 (P)
562.59.914 (20 mm)

Buttermilk 4220 (P)
562.59.909 (20 mm)

Ocean Foam 6141 (P)(*)
562.59.928 (20 mm)

Clamshell 4130 (P)
562.59.908 (20 mm)

Sleek Concrete 4003 (M)
562.59.904 (20 mm)

Pure White 1141 (P) (*)
562.59.900 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (M) Matted / Mờ
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.

Supernatural Designs
Inspired by some of the world's most beautiful natural marble, all with a unique blend of earthy tones and delicate infused veins. With all the stain, 

scratch and water resistant qualities of quartz, the supernatural designs are ideal for benchtops, splashbacks, wall linings and furniture.
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Linen 2230 (P) (*)
562.59.800 (20 mm)

Mink 4350 (P) (*)
562.59.913 (20 mm)

Cocoa Fudge 4260 (P) (*)
562.60.326 (20 mm)

Raven 4120 (P) (*)
562.59.907 (20 mm)

Jet  Black 3100 (P) (*)
562.59.902 (20 mm)

Atlantic Salt 6270 (P)(*)
562.59.930 (20 mm)

Oyster 4030 (P)
562.59.906 (20 mm)

Ginger 4330 (P) (*)
562.59.912 (20 mm)

Shitake 4230 (P) (*)
562.59.910 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (R) Rough / Nhám
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.

Caesarstone cream cleaner 
Kem tẩy rửa Caesarstone

50ml : 562.59.791

250ml: 562.59.790

Thiết kế siêu tự nhiên
Lấy cảm hứng từ các mẫu đá cẩm thạch tự nhiên đẹp nhất thế giới, tất cả đều là những nét pha trộn độc đáo từ tông màu đất và các đường vân tinh 

tế. Với toàn bộ đặc tính chống bám bẩn, trầy xước và chống nước của thạch anh, các thiết kế siêu tự nhiên vô cùng lý tưởng cho mặt bàn, miếng ốp 

tường, tấm ốp tường và đồ nội thất.
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10 Year Limited Warranty
All Caesarstone® quartz surfaces come with a comprehensive 10 Year 

Limited Warranty.

Note: Only customer that use Häfele installation & fabrication services.

Bảo hành 10 năm
Tất cả các bề mặt đá thạch anh Caesarstone® đều được bảo hành toàn 

diện 10 năm.

Lưu ý: Chỉ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ gia công và lắp đặt của 

Häfele.

Easy Care and Maintenance
Caesarstone surfaces never need sealing and require minimal maintenan-

ce to keep them looking like new. A hard, non-penetrable surface makes 

cleaning simple and saves you precious time. In most cases, soap and 

water or a mild detergent are all that’s required to maintain their long 

lasting luster. All Caesarstone products come with a comprehensive 

warranty. Wherever you live, Caesarstone promise you a responsive, 

efficient and professional customer service and support.

Chăm sóc và bảo dưỡng dễ dàng
Bề mặt đá Caesarstone không đòi hỏi dán bảo vệ và chỉ yêu cầu bảo 

dưỡng tối thiểu để giữ vẻ ngoài trông như mới. Bề mặt cứng, không thấm 

sẽ giúp việc vệ sinh vô cùng đơn giản và tiết kiệm thời gian quý báu của 

bạn. Hầu như chỉ cần xà phòng và nước hoặc chất tẩy nhẹ là có thể duy trì 

độ bóng lâu dài của bề mặt đá. Tất cả các sản phẩm của Caesarstone đều 

đi kèm gói bảo hành toàn diện. Dù bạn sống ở bất kì nơi đâu, Caesarstone 

cam kết sẽ luôn hỗ trợ và cung cấp dịch vụ khách hàng nhiệt tình, hiệu quả 

và chuyên nghiệp.

Caesarstone® Slab ID
The underside of every Caesarstone® slab is uniquely stamped with iden-

tification information establishing authenticity.

ID tấm Caesarstone®
Mặt dưới của mỗi tấm Caesarstone® được đóng dấu riêng với thông tin 

nhận dạng để xác nhận tính chân thật của đá.

WARRANTY & MAINTENANCE
BẢO HÀNH & BẢO DƯỠNG 
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Caesarstone® Certification
All Caesarstone® slabs meet the very highest world stardards including 

ISO 9001 quality management, ISO14001 standard for environmental ma-

nagement. All Caesarstone® employees are protected through OHSAS 

18001 compliance. Every single surface meets American Greenguard 

stringent standards, ensuring safe indoor air quality.

Chứng nhận Caesarstone®
Tất cả tấm Caesarstone® đều đáp ứng các tiêu chuẩn thế giới cao nhất 

bao gồm quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO14001 đối với quản 

lý môi trường. Toàn bộ nhân viên của Caesarstone® đều được bảo vệ 

theo tiêu chuẩn OHSAS 18001. Mỗi một bề mặt đá đều đáp ứng các tiêu 

chuẩn nghiêm ngặt của Viện Greenguard Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng 

không khí trong nhà luôn an toàn.

Compliance with NSF 51
Caesarstone® products are compliant with the International Health and 

Safety Foundation sanitary standard, ensuring that our working surfaces 

are safe for use in all food environments.

Đạt Tiêu chuẩn NSF 51
Các sản phẩm của Caesarstone® tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh của Tổ chức 

An toàn và Sức khỏe Quốc tế, đảm bảo các bề mặt đá luôn an toàn để 

sử dụng trong mọi môi trường thực phẩm.

Caesarstone® Comparison Chart
Bảng so sánh Caesarstone®

Marble
Đá cẩm thạch

Granite
Đá granite

DIN Standard
Tiêu chuẩn DIN

Flexural strength (kg/cm2)
Tính uốn (kg/cm2) 515 60 134 52112

Impact test (cm)
Thử nghiệm va đập (cm) 135 29 61 2234

Water absorption by weight (%)
Khả năng thấm nước theo trọng lượng (%) 0.02 0.55 0.33 52103

Compressive strength (kg/cm2)
Cường độ nén (kg/cm2) 2200 2161 1921 52105

Caesarstone® Comparison Chart
Bảng so sánh Caesarstone®

Natural stone
Đá tự nhiên

Laminate Solid surface
Đá nhân tạo

Scratch resistant
Chống trầy xước

Stain resistant
Chống ố

Chip and crack resistant
Chống nứt vỡ và va đập

Heat and burn resistant
Chịu nhiệt và chống cháy

Resistant to household chemicals, acids and solvents
Chịu được hóa chất gia dụng, axit và dung môi

Low maintenance
Yêu cầu bảo dưỡng thấp

Nonabsorbent and nonporous
Chống thấm hút

Mold and mildew resistant
Chống nấm mốc

Flexural strength
Tính uốn

Color consistency
Đồng nhất màu sắc

Immunity to freeze and thaw
Không bị đóng băng hay tan

Excellent / Tốt Good / Khá Poor / Kém

CERTIFICATIONS / CHỨNG NHẬN
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EGGER

> Thanks to the latest upgrading techniques, EGGER 
worktops have the look and feel of solid wood, stone 
and ceramic with all the care and maintenance benefits 
of laminate.

  

> Nhờ những kỹ thuật tiên tiến nhất, mặt bàn EGGER có 
vẻ ngoài và bề mặt như gỗ tự nhiên, đá và sứ. Và bên 
cạnh đó là những lợi ích trong chăm sóc và bảo dưỡng 
của laminate.

ENGINEERED AND DURABLE 
CHẾ TÁC VÀ BỀN CHẮC
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Applications
> Home interior: countertops
> Public places: offices, hospitals, hotels, store counters ...

Features
> Resistant to stains, heat and impact
> Easy to clean and repair scratches, cracks and cuts
> Non-toxic
> Affordable
> Consistent patterns and colors throughout each sheet
> Easy to make a large and seamless sheet by gluing 

smaller ones

Ứng dụng
> Nội thất: bề mặt làm việc
> Khu vực công cộng: văn phòng, bệnh viện, khách sạn và quầy 

giao dịch tại cửa hàng v.v.

Đặc điểm 
> Chống ố màu, chịu nhiệt và lực
> Dễ vệ sinh và tu sửa các vết trầy, nứt và cắt
> Không độc hại
> Giá phải chăng
> Màu sắc và họa tiết đồng nhất xuyên suốt tấm đá
> Dễ tạo một tấm đá lớn, liền mạch từ các tấm nhỏ hơn bằng keo

LAMINATE WORKTOPS
MẶT BÀN LAMINATE
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LAMINATE WORKTOPS
MẶT BÀN LAMINATE

Edging / Chỉ cạnh
Edging for that finishing touch, because details matter.
Chỉ cạnh cá tính tạo điểm nhấn

End grain edging / Chỉ vân gỗ
All of our worktops come with a trendy 
square profile along the front edge. To really 
provide the authentic look any exposed ends 
can be finished off with end grain edging to 
achieve the look of sawn timber. 

Tất cả mặt bàn của chúng tôi đều có thiết 
kế cạnh vuông thịnh hành và được dán chỉ 
cạnh trước. Các cạnh lộ ra bên ngoài có thể 
che lại bằng chỉ vân gỗ để tạo hiệu ứng mặt 
gỗ bị cưa.

Extra edging / Dán cạnh thêm
All worktops have a 1.5 mm thick ABS edge 
to the front long edge to give a robust but 
sleek finish. Each worktop is supplied with a 
matching 4.1 m length of laminate to finish 
off any exposed edges. Additional rolls of 
ABS edging in 1.5 mm thickness to match 
the ABS front edge are also available in 25 m 
length rolls*.

Tất cả mặt bàn được dán chỉ ABS dày 1,5 
mm cạnh dài phía trước để tạo vẻ ngoài chắc 
chắn và gọn gàng. Đi kèm với mỗi mặt bàn 
là chỉ laminate dài 4,1 m để dán các cạnh lộ 
ra ngoài. Chúng tôi cũng cung cấp các cuộn 
chỉ ABS dày 1,5 mm, dài 25 m tương thích 
với chỉ cạnh trước của mặt bàn.

*For the four woodgrain decors there is end grain edging 
available in 25 m rolls to finish off the exposed edges.

* Đối với bốn thiết kế vân gỗ, bạn có thể sử dụng các cuộn 
chỉ vân gỗ 25 m.
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Chỉ cạnh
Tất cả mặt bàn dày 38 mm trong ấn phẩm 
này đều có cạnh góc vuông thịnh hành. 

Profile edge 
All 38 mm worktops in the brochure have a 
trendy square edge profile. 

Durability 
EGGER highly durable laminate surfaces are designed to cope with 
the daily demands of a busy kitchen. Due to their high-scratch and 
impact resistance this is the perfect material for high traffic areas at 
home or in the office. 
Unlike other work surfaces such as solid wood, stone and ceramic,  
EGGER laminate worktops are incredibly easy to look after and 
require minimal maintenance or repair. 

Stain resistance 
Everyday stains like coffee, red wine, curry and shoe polish are easily 
removed with a damp cloth and mild surface cleaner.

Impact resistance
From time-to-time, heavy objects can fall out of cupboards. EGGER's 
high density worktops are designed to withstand such impacts. 

Light fastness 
Compared to real timber, EGGER laminate worktops are significantly 
less prone to fading and changes in colour from exposure to direct 
sunlight. 

Heat resistance  
As EGGER worktops are naturally located near heat sources such 
as ovens and microwaves, each surface is rigorously tested against 
temperatures of  
180 degrees to ensure it is fit for purpose. 

10 year warranty
You won't be disappointed with the quality of EGGER worktops that 
come with a 10 year warranty as well as the prestigious FIRA Gold 
Award. 

Bền chắc 
Các bề mặt laminate của EGGER được thiết kế để đáp ứng những 
nhu cầu hằng ngày của một gian bếp bận rộn. Nhờ khả năng chịu 
được tác động và chống trầy xước cao, đây là vật liệu hoàn hảo cho 
những khu vực có mật độ sử dụng thường xuyên tại nhà hoặc trong 
văn phòng.
Khác với những bề mặt khác như gỗ tự nhiên, đá và sứ, mặt bàn 
laminate của EGGER chăm sóc cực kỳ dễ dàng và đòi hỏi bảo dưỡng 
hoặc sửa chữa ở mức tối thiểu. 

Chống vấy màu
Các vết bẩn thường dễ gây ố màu như cà phê, vang đỏ, cà ri và chất 
đánh bóng giày dễ dàng loại bỏ chỉ với vải ẩm và chất tẩy rửa nhẹ 
dành cho các bề mặt.

Chịu va đập
Thỉnh thoảng các vật nặng có thể rơi từ tủ chén và mặt bàn của 
EGGER hoàn toàn có thể chịu được những tác động đó.

Khó phai màu
So với gỗ thật, mặt bàn laminate của EGGER ít có khả năng bị phai 
màu do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

Chịu nhiệt
Do thường được đặt ở những nơi gần nguồn nhiệt như lò nướng và lò 
vi sóng, các mặt bàn của EGGERi được kiểm định dưới nhiệt độ 180 
độ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Bảo hành 10 năm 
Bạn sẽ không thất vọng với chất lượng mặt bàn của EGGER được 
bảo hành 10 năm* cũng như đã từng nhận Giải Vàng FIRA danh giá. 

Matching 1.5 mm thick ABS edging gives a slimmer, sleeker edge 
than the usual 2 mm, whilst retaining the required durabflfty.
Chỉ ABS dày 1,5 mm với thiết kế tương thích giúp cạnh của mặt bàn 
trông thanh mảnh và tinh tế hơn so với chỉ 2 mm thông thường, đồng 
thời đảm bảo độ bền cần thiết trong sử dụng.

LAMINATE WORKTOPS
MẶT BÀN LAMINATE
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ANTHRACITE PIETRA GRIGIA F205 ST75

Dimension
Kích thước

Độ dày
Thickness

Art.no.
Mã số

4100 x 920 mm 38 mm 562.65.008

4100 x 600 mm 38 mm 562.65.006

 > Edge-banding for reference / Chỉ dán cạnh tham khảo: 25mx43x1.5-2mm 
Art.No.: 757.60.027

DARK GREY CHICAGO CONCRETE F187 ST9

Dimension
Kích thước

Độ dày
Thickness

Art.no.
Mã số

4100 x 920 mm 38 mm 562.65.138

4100 x 600 mm 38 mm 562.65.056

 > Edge-banding for reference / Chỉ dán cạnh tham khảo: 25mx43x1.5-2mm 
Art.No.: 757.60.201

LIGHT GREY CHICAGO CONCRETE F186 ST9

Dimension
Kích thước

Độ dày
Thickness

Art.no.
Mã số

4100 x 920 mm 38 mm 562.65.148

4100 x 600 mm 38 mm 562.65.066

 > Edge-banding for reference / Chỉ dán cạnh tham khảo: 25mx43x1.5-2mm 
Art.No.: 757.60.202

WHITE CARRARA MARBLE F204 ST9

Dimension
Kích thước

Độ dày
Thickness

Art.no.
Mã số

4100 x 920 mm 38 mm 562.65.018

4100 x 600 mm 38 mm 562.65.016

 > Edge-banding for reference / Chỉ dán cạnh tham khảo: 25mx43x1.5-2mm 
Art.No.: 757.60.028

NATURAL HAMILTON OAK H3303 ST10

Dimension
Kích thước

Độ dày
Thickness

Art.no.
Mã số

4100 x 920 mm 38 mm 562.65.028

 > Edge-banding for reference / Chỉ dán cạnh tham khảo: 25mx43x1.5-2mm 
Art.No.: 757.60.029

NATURAL HALIFAX OAK H1180 ST37

Dimension
Kích thước

Độ dày
Thickness

Art.no.
Mã số

4100 x 600 mm 38 mm 562.65.046

 > Edge-banding for reference / Chỉ dán cạnh tham khảo: 25mx43x1.5-2mm 
Art.No.: 757.60.200

LAMINATE WORKTOPS
MẶT BÀN LAMINATE
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ACCESSORIES
YOUR SPLASHBACK, REDEFINED  
KHOÁC ÁO MỚI CHO TƯỜNG 

> AluSplash is an eco-friendly aluminum based interior 
wall panel which is fire resistant, grout free and easy 
to clean and maintain. The coated surface of the panel 
has been specially formulated to prevent the build-up 
of mold and bacterial growth.

> Available in both High Gloss and Matte finishes, 
AluSplash’s carefully curated color palette will add 
style and elegance to your home.

> AluSplash là tấm ốp tường trong nhà có lõi làm từ 
nhôm, vô cùng thân thiện với môi trường, có khả năng 
chống cháy, không cần tráng vữa và dễ vệ sinh, bảo 
dưỡng. Bề mặt phủ sơn của tấm ốp được chế tạo vô 
cùng đặc biệt nhằm ngăn chặn vi khuẩn và nấm mốc 
phát triển.

> Với lớp phủ bóng gương và lớp phủ mờ, bảng màu 
được thiết kế tỉ mỉ của AluSplash sẽ mang đến phong 
cách và sự thanh lịch cho ngôi nhà của bạn.
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Features
Đặc tính

AluSplash® Glass
Kính

Acrylic
Nhựa Acrylic

Tile
Gạch

Easy Maintenance
Dễ bảo dưỡng  
Fire Resistance
Chống cháy  
DIY & Easy Fabrication
Dễ thi công và tự lắp đặt  
Quick Installation
Lắp đặt nhanh  
Affordability
Giá thành thấp  
Durability
Độ bền  
Formability
Khả năng định hình  
V grooved & corner folded
Có thể xếp và gập xung quanh góc  

AluSplash® vs Glass, Acrylic and Tile

AluSplash® so với tấm ốp tường bếp bằng kính, nhựa Acrylic và gạch

What's AluSplash?
AluSplash is an aluminium-composite, which is a sleek and modern 

alternative to the glass, acrylic and tiled backsplash. A thoroughly 

versatile and eco-friendly product, AluSplash can also be used as a 

bathroom wall and shower surround panel, as it is steam and 

water-resistant.

Its perfectly smooth surface, high gloss finish and vibrant color 

selection will make your kitchen stand out from the rest. AluSplash 

adds style and glamour to your home whilst giving clean and modern 

looking finish.

ALUSPLASH LÀ GÌ?
AluSplash là tấm ốp tường bếp bằng nhôm, là lựa chọn thay thế lý 

tưởng và hiện đại cho tấm ốp tường bếp bằng kính, nhựa Acrylic và 

gạch. Là một sản phẩm vô cùng đa năng và thân thiện với môi 

trường, AluSplash có thể dùng để ốp tường phòng tắm và làm vách 

ngăn phòng tắm, vì AluSplash có khả năng chống nước và hơi nước.

AluSplash có bề mặt trơn hoàn hảo, lớp phủ có độ bóng cao và 

màu sắc đa dạng sẽ khiến cho gian bếp của bạn nổi bật hơn hẳn. 

AluSplash giúp ngôi nhà bạn thêm xinh đẹp và cá tính, đồng thời tạo 

điểm nhấn hiện đại nhưng không gây bất tiện trong vệ sinh và bảo 

quản.

REDEFINING
SPLASHBACKS

ĐỊNH NGHĨA LẠI
TƯỜNG BẾP
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Protective Film

High Gloss, Durable Decorative Paint Coating

Pretreatment Primer

Top Aluminium Skin

Fire-resistant Mineral Core

Bottom Aluminium Skin

Pretreatment Primer

High Gloss, Durable Decorative Paint Coating

Protective Film

Màng bảo vệ

Lớp sơn phủ trang trí có độ bóng cao và bền bỉ

Lớp lót

Lớp phủ bằng nhôm bên trên

Lõi bằng chất khoáng chống cháy

Lớp phủ bằng nhôm bên dưới

Lớp lót

Lớp sơn phủ trang trí có độ bóng cao và bền bỉ

Màng bảo vệ

PRODUCT SPECIFICATIONS
THÔNG TIN SẢN PHẨM
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Food safe, Hygienic & Low maintenance
An toàn, Vệ sinh và Yêu cầu bảo dưỡng thấp

 · •Non-porous and non-toxic

 · Dirt and grime can be easily wiped and cleaned with a microfibe cloth

 · Will not shatter or crack like glass

 · Easy to clean and maintain

 · Kết cấu không có lỗ li ti, không độc hại

 · Dễ dàng làm sạch vết bẩn và bụi bẩn bằng vải sợi microfiber

 · Không dễ vỡ hoặc nứt như kính

 · Dễ vệ sinh và bảo dưỡng

Compatible with all cooktops 
Phù hợp với mọi loại bếp 

 · Fire rated and safe to use behind gas cooktops, unlike acrylic and 

glass.

 · Suitable to be used behind all popular cooktops

 · Maintain a 30mm / 1.18” distance from the edge of the cooktops

 · Comply with International Fire Standards as following 

+ ASTM E-84 (United States) 

+ BS 476. Part 6 & 7 (British Standard) 

+ EN-13501-1 (European Union) 

+ AS/NZ 1530.3 (Australia/New Zealand)

 · Chống cháy và an toàn khi sử dụng đằng sau các loại bếp gas, 

không như tấm ốp bằng nhựa acrylic và kính.

 · Thích hợp sử dụng đằng sau tất cả các loại bếp thông dụng

 · Duy trì khoảng cách 30 mm/1,18” từ cạnh bếp

 · Tuân thủ các Tiêu chuẩn chống cháy quốc tế như sau 

+ ASTM E-84 (Hoa Kỳ) 

+ BS 476. Phần 6 và 7 (Tiêu chuẩn Anh) 

+ EN-13501-1 (Liên minh châu Âu) 

+ AS/NZ 1530.3 (Úc/New Zealand)

30 mm

FEATURES
ĐẶC TÍNH
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Eco-Friendly
Thân thiện với môi trường

 · 100% post-consumer recyclable

 · Non-toxic 

 · Requires less energy to produce than glass 

 · No emissions of greenhouse gases during production

 · 100% tái sử dụng được

 · Không độc hại

 · Sử dụng ít năng lượng để sản xuất hơn so với tấm ốp 

tường bếp bằng kính

 · Không thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất

Quick & Easy to install
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

 · Does not require expensive professional installation

 · Fabricate with normal woodworking tools

 · Can be installed 3 times faster than tile 

 · Can be V-grooved & folded around the corners, without joints

 · Easy to make cutouts for electrical sockets

 · Không đòi hỏi dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp và tốn kém

 · Dễ dàng thi công bằng dụng cụ làm mộc thông thường

 · Có thể lắp đặt nhanh gấp 3 lần so với tấm ốp tường 

bếp bằng gạch

 · Có thể xếp và gập xung quanh góc mà không cần tạo 

mối nối

 · Dễ cắt lỗ phù hợp với ổ cắm điện

Steam & Water Resistant
Chống nước và hơi nước

 · Ideal panel for bathroom walls, shower  surrounds 

and vanity splashbacks

 · Là tấm ốp lý tưởng cho tường phòng tắm, vách 

tắm và tấm ốp đằng sau chậu rửa
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Artic White Graphite Grey

Art.No.: 564.53.182

Space Silver

Art.No.: 564.53.102

Olive Green

Art.No.: 564.53.112

Ash brown Totally Teal

Art.No.: 564.53.172

Silver Brushed Winter dream

Art.No.: 564.53.192

Ocean Wave Juicy Red

Art.No.: 564.53.142

First Frost Stardust Black

> Dimension: 1500 x 3100 x 4 mm
> Food safe, hygienic & low maintenance
> Compatible with all cooktops
> Eco-Friendly
> Quick & easy to install
> Steam & water esistant

> Kích thước: 1500 x 3100 x 4 mm
> An toàn, Vệ sinh và Yêu cầu bảo dưỡng thấp
> Phù hợp với mọi loại bếp
> Thân thiện với môi trường
> Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
> Chống nước và hơi nước

Art.No.: 564.53.122

Sandy Steps Ruby Scralet

COLOR COMBINATION
SỰ KẾT HỢP MÀU SẮC
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ALUSPLASH EDGE PROFILES
NẸP ĐỊNH HÌNH ALUSPLASH

U EDGE PROFILE 4100 MM ANOD. (+T) 
NẸP ĐỊNH HÌNH CHỮ U 4100 MM 
Art.No.: 564.53.698

> Length / Kích thước: 4100mm

JOININGSTRIP 2000X45X1.0 MM (+T)  REVERSE 
NẸP NỐI 2000X45X1.0 MM (+) ĐẢO NGƯỢC 
Art.No.: 564.59.974

> Length / Kích thước: 2000mm

H-SHAPED PROFILE ANOD ALUMINIUM 
NẸP ĐỊNH HÌNH CHỮ H ANOD NHÔM 
Art.No.: 564.53.398

> Length / Kích thước: 4100mm

90O IN ALUSPLASH PROFILE ANOD ALUMINIUM 
NẸP ĐỊNH HÌNH GÓC 90 ĐỘ TRONG ANOD NHÔM 
Art.No.: 564.53.498

> Length / Kích thước: 4100mm

NEW NEW

SPLASHBACK UPSTAND EDGE PROFILE 
NẸP ĐỊNH HÌNH ĐỨNG 
Art.No.: 564.53.597

> Length / Kích thước: 4100mm

L-SHAPED EDGE PROFILE ANOD ALUMINIUM 
NẸP ĐỊNH HÌNH CHỮ L ANOD NHÔM 
Art.No.: 564.53.798

> Length / Kích thước: 4100mm
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ALUSPLASH EDGE PROFILES
NẸP ĐỊNH HÌNH ALUSPLASH

VUPLEX CLEANER / POLISH 200G 
DUNG DỊCH VỆ SINH VUPLEX / ĐÁNH BÓNG 
Art.No.: 007.32.131

> Weight / Trọng lượng: 200g

90O OUT ALUSPLASH PROFILE ANOD ALUMINIUM 
NẸP ĐỊNH HÌNH GÓC 90 ĐỘ NGOÀI ANOD NHÔM  
Art.No.: 564.53.898

> Length / Kích thước: 4100mm
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AluSplash must be cleaned using only mild detergents, soft non- 

abrasive cleaning materials. Dirt, grime, cooking oils, and food splashes 

must be cleaned off the panel surface regularly to maintain the gloss and 

esthetic look of the panel. Scratch and damage to the surface, which is 

can not cleaned will not be covered under the warranty.

 · Always place a lid on cooking vessels when boiling any food or liquids 

on the cooktop nearest to the panel surface

 · Ensure that the spout of a boiling water kettle is not directly facing   

the panel surface

 · Place surface must be cleaned regularly

 · Only mild detergents and soft microfiber cloth should be used to  

clean the coated surface

 · Grime and food splashes should not be cleaned if the surface of 

the panel is hot

 · Acidic, caustic and abrasive cleaning detergent and materials  

should not be used on the coated surface

 · Metal pot scrubbing pads or any other abrasive cleaners should 

not be used on the coated surface

 · Avoid placing metallic of sharp objects like knives and other utensils 

against the coated surface, as it may cause scratches on the panel’s 

surface

 · It is recommended that all AluSplash panels should be protected  

with Vuplex® spray to prevent the panel surface from any scratches 

or build up of dirt and grime

 · Stains caused by certain foods and spices such as mustard, tabasco, 

turmeric, and curry’s containing turmeric can stain the panel surface 

permanently hence care should be taken when cooking with such 

foods and spices. Stains caused to the surface of the panel by such 

foods will not be covered under the warranty.

Khi vệ sinh AluSplash, chỉ sử dụng chất tẩy rửa nhẹ và vật liệu làm 

sạch không có tính ăn mòn. Cần làm sạch bụi, vết cáu bẩn, dầu ăn 

và thức ăn văng bắn trên bề mặt tấm ốp thường xuyên để có thể duy 

trì được độ bóng và tính thẩm mỹ của tấm ốp. Bề mặt có vết xước và 

bị hỏng không thể làm sạch được sẽ không được bảo hành.

 · Luôn đậy nắp các nồi nấu khi đun sôi bất kỳ thực phẩm hay chất 

lỏng nào trên bếp gần bề mặt tấm ốp

 · Đảm bảo vòi của ấm đun nước không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt 

tấm ốp

 · Cần vệ sinh bề mặt tấm ốp thường xuyên

 · Chỉ nên sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ và vải sợi nhỏ mềm để làm 

sạch bề mặt được sơn phủ

 · Không nên vệ sinh các vết cáu bẩn và thức ăn khi bề mặt của tấm 

ốp đang nóng

 · Không nên sử dụng vật liệu và chất tẩy rửa có tính axit, ăn da và 

mài mòn trên bề mặt được sơn phủ

 · Không nên sử dụng miếng cước bằng kim loại hoặc bất kỳ dụng cụ 

cọ rửa gây mài mòn nào khác trên bề mặt được sơn phủ

 · Tránh đặt cạnh kim loại của các vật sắc nhọn như dao và các dụng 

cụ khác lên bề mặt, vì có thể gây xước tấm ốp

 · Nên bảo vệ tất cả các tấm ốp AluSplash bằng Vuplex® để tránh 

trầy xước hay tích tụ bụi và các vết cáu bẩn

 · Các vết bẩn từ một số loại thực phẩm và gia vị như mù tạt, tabasco, 

nghệ và cà ri có chứa nghệ có thể làm ố bề mặt tấm ốp vĩnh viễn, 

do đó nên cẩn thận khi chế biến các loại thực phẩm và gia vị này. 

Vết ố bẩn trên bề mặt tấm ốp do các thực phẩm này gây nên sẽ 

không được bảo hành.

The above-mentioned care and maintenance guidelines must be  

followed to maintain the panels and the coated surface and for 

the warranty to be effective for the period of the warranty.

Cần tuân thủ các hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng nêu trên để 

bảo vệ lớp phủ bề mặt của các tấm ốp và đảm bảo hiệu lực bảo 

hành trong thời gian bảo hành.

CARE AND MAINTENANCE
CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG
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