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HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC
XÂY NÊN NIỀM TIN.
HÄFELE - WHERE TRUST WAS BUILT FROM COMPETENCE.
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GEBERIT
Khung đỡ két nước âm.
Mounting elements.
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DURAVIT & HANSGROHE

2

GEBERIT

YEARS

YEARS

Thiết bị sứ.
Ceramic wares.

Nút nhấn, phụ kiện và các sản phẩm khác.
Actuator, spare parts and other items.

DURAVIT & HANSGROHE
Phụ kiện & thiết bị phòng tắm
> Sen tắm và phụ kiện
> Vòi lavabo, bộ trộn bồn tắm, bộ trộn sen tắm
> Bồn tắm và phụ kiện
> Bộ âm cho sen và vòi
> Nắp đậy bồn cầu
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Bathroom fittings and wares
> Showers and accessories
> Washbasin, bathtub and shower mixers
> Bathtubs and accessories
> Built-in parts for showers and mixers
> Toilet seats and covers

Các sản phẩm và linh kiện sử dụng nguồn điện, nguồn pin và cảm ứng.
Electric, sensor devices and spare parts.

YEAR

CHẤT LƯỢNG ĐỨC. TỪ NĂM 1923.
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Ý TƯỞNG CHO
PHÒNG TẮM.
NƠI CÔNG NGHỆ
HÒA CÙNG CẢM XÚC.

IDEAS FOR
YOUR BATHROOM.
WHERE INNOVATION
MEETS EMOTION.
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TOGETHER
WE STAND
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FOR STRONG VALUES OF HIGH QUALITY.
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Official Regional Partner

Häfele Vietnam - Official Regional Partner of
Germany’s No.1 football club FC Bayern since 2018
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Trải qua nhiều thập kỷ kể từ khi bắt đầu sản xuất thiết bị vệ sinh
bằng sứ vào năm 1956 tại Đức, Duravit ngày nay là một thương hiệu
lớn trên thế giới với những giá trị kết tinh từ thiết kế vượt thời gian,
tay nghề kỹ thuật chất lượng cao cùng các vật liệu và công nghệ
bền vững, thân thiện với môi trường. Là những sản phẩm tiên phong
của Duravit, bồn tắm và chậu rửa mặt được thiết kế theo nguyên
tắc về công thái học (ergonomics) để người dùng có thể tìm thấy
sự khoan khoái ngay cả trong những việc cơ bản nhất là tắm rửa.
Since starting to make sanitary ceramics in 1956 in Germany, Duravit has
established its name as a world-eminent brand whose essences come
from timeless designs, hand-made quality craftsmanship, as well as
sustainable materials and technologies. Duravit’s pioneering products,
bathtubs and washbasins are designed ergonomically so users can find
great pleasure even in the most basic practices - washing and bathing.
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BỒN CẦU
TOILETS
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HIỆU QUẢ CAO VÀ BỀN ĐẸP THEO THỜI GIAN
HIGHLY EFFICIENT AND DURABLE
Thiết bị vệ sinh bằng sứ

Sanitary ceramic

Khối lượng sứ cơ bản gồm khối lượng nguyên liệu thô tự
nhiên là đất sét, cao lanh, thạch anh và fenspat. Thạch
anh, đá phấn, fenspat và đá khoáng dolomit trộn với nhau
để tạo thành lớp men tráng. Khả năng chịu nhiệt cực cao
cho phép nhiệt độ nung lên đến khoảng 1280OC để đạt
độ cứng cực tốt, đặc biệt phù hợp sử dụng cho các cơ
sở vệ sinh công cộng. Bề mặt sản phẩm tráng men nhẵn
mịn hợp vệ sinh, chống mài mòn và chống trầy xước,
dễ lau chùi, rất thích hợp để sử dụng trong lĩnh vực y tế.
Thiết bị vệ sinh bằng sứ đem lại cảm giác thoải mái khi
tiếp xúc với da, đồng thời sở hữu khả năng chống nhiệt và
chống phai màu.

The basic ceramic mass consists of the natural raw
materials clay, kaolin, quartz and feldspar. Quartz, chalk,
feldspar and the mineral stone dolomite are mixed to
make the glaze. The extreme high temperature resistance
allows a firing temperature of approx. 1280O°C. This results
in a very high level of hardness, which is particularly
advantageous in public sanitary facilities. The hygienically
smooth surface glaze is wear and scratch-resistant, easy
to clean and thus ideal for the use in the health sector.
Sanitary ceramic is skin friendly as well as heat and fade
resistant.

WonderGliss
Lớp phủ WonderGliss được nung để phủ các thiết bị sứ,
tạo bề mặt chống bám bẩn: bụi bẩn và cặn vôi không thể
bám chắc trên bề mặt nhẵn mịn, do đó có thể dễ dàng
loại bỏ bằng nước. Thiết bị vệ sinh bằng sứ được phủ lớp
WonderGliss sở hữu bề mặt trơn mịn và sạch sẽ trong thời
gian lâu hơn, vừa dễ vệ sinh chỉ với vải mềm và chất tẩy
rửa nhẹ.
The WonderGliss coating that is baked into the ceramic
doesn‘t give grime a chance: dirt and limescale cannot
secure a hold on the smooth surface, so residue runs off
more easily with the water. Sanitary ceramics featuring
WonderGliss stay smooth and clean for longer and are
thus extremely easy to clean. All it takes is a soft cloth
and mild cleaning agent.
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Vành dạng mở, dòng nước cải tiến và hiệu quả

Open rim, innovative and effective water flow

Với công nghệ bồn cầu cải tiến, tinh tế, Duravit đáp ứng
mọi nhu cầu của người dùng ngày nay về một sản phẩm
bồn cầu: dễ lau chùi, vệ sinh và có trang bị chức năng xịt
rửa để đem đến cảm giác thoải mái tối đa.

With its ingenious, innovative toilet technology, Duravit
offers everything that today’s consumers want from a
toilet: easy to clean, hygienic and fitted with a shower
function for the utmost comfort.

Khối lượng xả nhỏ, dễ dàng giữ vệ sinh

Small flushing volume, easy to keep clean

Đảm bảo xả sạch ngay cả với lượng ít nước chỉ 4,5 lít.
Nhờ có khu vực vành mở, dễ tiếp cận, thân bồn cầu đặc
biệt dễ giữ vệ sinh, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian
bảo dưỡng.

Hygienic flushing results are achieved even with small
water volumes of just 4.5 liters. Thanks to the open, easily
accessible rim area, the bowl is also particularly easy to
keep clean, and this reduces cleaning times considerably.

Với công nghệ Rimless®, tận dụng tương tác giữa hình
học, dòng chảy và thiết kế tối ưu, sản phẩm của Duravit
đem lại hiệu quả trọn vẹn. Thiết kế vành mở cho phép xả
nước một cách cải tiến và hiệu quả. Dòng nước động lực
mạnh mẽ mô phỏng chuyển động nước theo một vòng
cung nằm ngang, xả toàn bộ bề mặt bên trong của thân
bồn cầu trước khi chảy xuống.

With its Rimless® technology, thanks to the successful
interaction of geometry, optimized flow and design,
Duravit has created an example of pure efficiency. The
open design of the toilet rim enables an innovative and
efficient flush. A dynamic and powerful flow of water
describes a horizontal arc, before the water runs down,
flushing the entire inner surface of the bowl.

Ưu điểm

The advantages

> Thiết kế tối ưu của vành xả và hình dạng hình học của
thân bồn cầu đảm bảo dòng nước động lực và xả bề
mặt hiệu quả tối đa.

> Optimized design of flushing rim and geometry of the
bowl geometry for dynamic water flow and optimum
surface flushing.

> Lớp men tráng sứ toàn bộ, cực kỳ mịn có tác dụng
ngăn ngừa vi khuẩn và tích tụ cặn.

> Fully-glazed, extremely smooth ceramics prevent the
formation of germs and the build-up of residue.

> Nhanh chóng và dễ dàng vệ sinh, tiết kiệm thời gian vệ
sinh, giảm thiểu đồ dùng vệ sinh + Hình dạng hình học
thông minh cho phép mực nước cao hơn 16 mm so với
đường viền có hình dạng đặc biệt bên trong.

> Quick and easy to clean, lower cleaning times, less
cleaning material+ Intelligent geometry enables a
water level of 16 mm above the specially shaped inner
contour.

> Ít bám bẩn nhờ mặt nước lớn.

> Less soiling due to a large water surface.

> Dòng nước xả cải tiến với hình dáng chữ nhật bên ngoài
của thân bồn, mang đến hiệu quả xả bề mặt bên trong
một cách hoàn hảo, ngay cả với lượng nước ít.

> Innovative water flow even with a rectangular external
shape, resulting in perfect flushing of the inside surface,
excellent flushing results even with small water volumes.
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SENSOWASH® SLIM
Mang trong mình mọi ưu điểm của nắp phun rửa thông minh,
nắp bồn cầu SensoWash® Slim là lựa chọn hoàn hảo cho
người dùng quan tâm đến các chức năng thiết yếu của
nắp phun rửa thông minh nhưng vẫn toát lên vẻ tinh khiết
trong kiểu dáng. Sự kết hợp của bệ ngồi nắp thanh mảnh
mang đến vẻ ngoài mới mẻ và ấn tượng, hơi hướng thanh lịch
cho bồn vệ sinh truyền thống. Chức năng cải tiến, dễ sử dụng
và đáng giá của nắp phun rửa thông minh SensoWash® Slim
đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng người dùng, từ người mới
bắt đầu sử dụng cho đến người đã thuần thục hay đặt yêu cầu
cao nhất về chất lượng và thiết kế.
All the benefits of a shower-toilet. SensoWash® Slim is perfect
for all those who place importance on the essential functions of
a shower-toilet and appreciate purity in style. The slim lid-seat
combination is an innovation in form and gives the ensemble the
appearance of a traditional yet elegant toilet. High functionality,
ease-of-use, and good value for money make SensoWash®
Slim the ideal shower-toilet, for shower-toilet beginners and
advanced users as well as purists with high standards in quality
and design alike.

Lợi ích The benefits
Công nghệ mạnh mẽ
Robust technology

Cơ chế đóng êm
Soft-closing mechanism

Thiết kế tối giản
Deliberately pared-down design

Vật liệu không xốp, hợp vệ sinh
Non-porous, hygienic material

Mắt thu hồng ngoại
Infrared receiver

Chức năng rửa dành cho
phụ nữ, rửa sau, rửa mạnh
Ladywash, Rearwash, Power
Chức năng đèn ban đêm: chiếu
sáng bên trong thân bồn cầu
Night light: illuminated inner bowl
14

Chức năng sưởi bệ ngồi
Seat heating
Thiết kế bệ ngồi thanh mảnh,
chắc chắn
Deliberately slim, solid toilet seat

Bề mặt cứng cáp, chống xước
Sturdy, scratch resistant surface

Chức năng The functions

Rửa sau - Rearwash: Rửa sạch một
cách dễ chịu và hiệu quả. Nhiệt độ nước,
cường độ phun nước và vị trí vòi xịt đều
có thể điều chỉnh. Vòi xịt có thể thay thế
đầu phun, tự động vệ sinh vòi xịt và đầu
phun trước mỗi lần sử dụng.

Rửa tiện nghi - Comfortwash:
Rửa thoải mái, vòi xịt di chuyển qua lại, có
thể kết hợp với chức năng rửa sau hoặc
Ladywash.

Chức năng rửa dành cho phụ nữ Ladywash: Thiết kế đặc biệt cho nhu
cầu của người dùng là nữ giới. Rửa sạch
nhẹ nhàng, tự động vệ sinh vòi xịt và đầu
phun trước mỗi lần sử dụng.

Rearwash: Cleans both pleasantly and
reliably. Water temperature, water spray
intensity and the spray wand position can
be individually adjusted. The spray wand
has a replaceable nozzle. The spray wand
and nozzle are cleaned automatically
before and after each use.

Comfortwash: For a comfortable wash,
the spray wand moves forwards and
backwards. The Comfortwash can be
switched on while the Rearwash or
Ladywash are being used.

Ladywash: Specially-developed for the
needs of female users. It provides a gentle
stream of water for a delicate wash.
The spray wand and nozzle are cleaned
automatically before and after each use.

Cơ chế đóng êm: Êm ái khi đóng nắp với
cơ chế đóng nắp êm, hạn chế tiếng ồn.

Chức năng sưởi bệ ngồi và tiết kiệm
năng lượng: Bệ ngồi có khả năng chịu
nhiệt và điều chỉnh được nhiệt độ. Có thể
kích hoạt Hệ thống sưởi bệ ngồi trong
vòng 16 giờ vào khoảng thời gian xác định,
ví dụ vào ban đêm, và tắt chức năng sưởi
trong vòng 8 giờ.

Chức năng đèn ban đêm: Chiếu sáng
bên trong thân bồn cầu. Khi trời tối,
chức năng đèn ban đêm sẽ chiếu sáng
mang lại cảm giác an toàn, không làm
gián đoạn hoạt động sử dụng.

Soft- closing mechanism: A gentle tap
is all it takes and the toilet seat gently
closes with its low-noise soft closing
mechanism.

Seat heating and energy saving mode:
The toilet seat is heatable, the temperature
can be individually adjusted. The seat
heating can be activated for 16 hours at
individually defined times. For example at
night, it can be turned off for eight hours.

Night light: Illuminated Inner bowl. When
it’s dark, a night light function provides
orientation and safety, without interrupting
the body’s repose.
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Tận hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái.
Điều khiển từ xa nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng
vận hành tất cả các chức năng. Người dùng chỉ cần
lựa chọn chức năng mong muốn. Các chức năng phun
rửa: Rearwash hoặc Ladywash. Nhiệt độ nước, cường độ
phun nước, vị trí đầu phun và Comfortwash đều có thể
được điều chỉnh riêng. Sau khi sử dụng, đặt điều khiển từ
xa trở lại giá gắn trên tường.
Getting a grip on comfort. The slim remote control
makes it easy to operate all functions. After using
the toilet, simply select the desired shower function:
Rearwash or Ladywash. Water temperature, water spray
intensity, spray wand position and Comfortwash can all
be adjusted individually. After its use, the remote control
can be placed back in its wall holder.

Điều khiển từ xa
Remote control

Mắt cảm biến phát hồng ngoại
Infrared transmitter

Rearwash/ Điều chỉnh cường độ
nước phun
Rearwash/ Adjusting water spray
intensity
Ladywash/ Điều chỉnh cường độ
nước phun
Ladywash/ Adjusting water
spray intensity
Dừng/kích hoạt Comfortwash
De-/ activate Comfortwash

Điều chỉnh vị trí vòi xịt
Adjusting spray wand position

Điều chỉnh nhiệt độ nước
Adjusting water temperature

Dừng tất cả các chức năng
Stops all functions

16
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ME BY STARCK
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Bồn cầu một khối Me By Starck
Me By Starck one-piece toilet

Bồn cầu treo tường Me By Starck với Sensowash
Me By Starck wall-hung toilet with Sensowash

Art.No.: 588.46.405

32.700.000 Đ

•
•
•
•

Bồn cầu một khối Rimless màu trắng
Két nước 5/3,5 lít, nút xả kép nằm ở trên
Hệ thống xả Syphonic jet
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

•
•
•
•

White rimless one-piece toilet
Cistern 5/3.5 liters, top dual flush
Syphonic jet action
Seat and cover with soft closure, mounting set

Art.No.: 588.46.406

89.900.000 Đ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chế độ xả thẳng
Chỉ sử dụng với nắp SensoWash
Chế độ rửa sau, dành cho phụ nữ và kết hợp
Hệ thống đèn ban đêm
Kèm điều khiển từ xa
Chức năng khóa thông qua điều khiển từ xa
Đầu phun nước tự làm sạch, nút tắt/mở
Hệ thống kết nối âm 220-240V, 50/60Hz
Thoát nước tự động khi không sử dụng trong thời gian dài

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Washdown model
Only in combination with SensoWash
Rear-, Lady- and Comfortwash
Night light
Remote control included
Locking function via remote control
Self-cleaning spray wand, on / off-button
Concealed connections 220-240V, 50/60Hz
Automatic drainage in periods of prologed disuse

Bồn cầu / Toilet bowl
25.600.000 Đ

Art.No.: 588.45.574
Nắp bồn cầu / Seat and cover

5.600.000
>< Đ
180

Art.No.: 588.45.504

735

22
444

1.500.000 Đ
28 7/8”

315

Art.No.: 588.45.996

420

Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set

Bồn cầu / Toilet bowl

25.900.000 Đ

Nắp bồn cầu / Seat and cover

><

595

570

Art.No.: 588.45.591

305

373

Art.No.: 588.45.519
390

735

28 7/8”

2.300.000 Đ

539

Art.No.: 588.45.995

735
210-230

444

420

61.700.000 Đ

Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set

><

22

315

180

370

305

446

250-290

Ø55
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><

595

85
Ø102

11

730

400

><

45

390
390

144

280

360

105

570

735
210-230

380
373

470

370

250-290
539

730

><
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390

144

280

360

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
446

85
Ø55
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STARCK
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Bồn cầu hai khối Starck 3
Starck 3 two-piece toilet

Art.No.: 588.46.402

Bồn cầu treo tường Starck 3
Starck 3 wall-hung toilet

16.600.000 Đ

Art.No.: 588.46.403

21.000.000 Đ

•
•
•
•

Bồn cầu hai khối màu trắng
Két nước 4.5/3 lít, nút xả kép nằm ở trên
Chế độ xả thẳng
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

• Bồn cầu treo tường màu trắng
• Chế độ xả thẳng
• Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

•
•
•
•

White two-piece toilet
Cistern 4.5/3 liters, top dual flush
Washdown model
Seat and cover with soft closure, mounting set

• White wall-hung toilet
• Washdown model
• Seat and cover with soft closure, mounting set
Bồn cầu / Toilet bowl

Bồn cầu / Toilet bowl
Art.No.: 588.45.579

9.200.000 Đ

Art.No.: 588.45.909

15.400.000 Đ

Art.No.: 588.45.471
Nắp bồn cầu / Seat and cover

Nắp bồn cầu / Seat and cover
5.300.000 Đ

5.600.000 Đ

Art.No.: 588.45.504

Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set

Ø55
95

55

400

Ø102

2.100.000 Đ

35

Art.No.: 588.45.533

360

365

620

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

355

220

320

180
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DARLING NEW
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Bồn cầu một khối Darling New
Darling New one-piece toilet

Art.No.: 588.45.392

Bồn cầu treo tường Darling New
Darling New wall-hung toilet

Bồn cầu hai khối Darling New
Darling New two-piece toilet

30.000.000 Đ

Art.No.: 588.45.393

27.000.000 Đ

Art.No.: 588.45.394

23.600.000 Đ

•
•
•
•

Bồn cầu một khối màu trắng
Két nước 4,8 lít, nút xả đơn nằm ở trên
Hệ thống xả Syphonic jet
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

•
•
•
•

Bồn cầu hai khối màu trắng
Két nước 4,8 lít, nút xả đơn nằm ở trên
Hệ thống xả Syphonic jet
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

• Bồn cầu treo tường màu trắng
• Chế độ xả thẳng
• Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

•
•
•
•

White one-piece toilet
Cistern 4.8 liters, top single flush
Syphonic jet action
Seat and cover with soft closure, mounting set

•
•
•
•

White two-piece toilet
Cistern 4.8 liters, top single flush
Syphonic jet action
Seat and cover with soft closure, mounting set

• White wall-hung toilet
• Washdown model
• Seat and cover with soft closure, mounting set

Art.No.: 588.45.480

22.900.000 Đ

Art.No.: 588.45.504

12.300.000 Đ

Art.No.: 588.45.482

5.600.000 Đ

18.000.000 Đ

Art.No.: 588.45.481
Nắp bồn cầu / Seat and cover

Két nước / Cistern

Nắp bồn cầu /Seat and cover

7.600.000 Đ

Art.No.: 588.45.979

5.600.000 Đ

Art.No.: 588.45.504

Nắp bồn cầu /Seat and cover

Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set
Art.No.: 588.45.996

Bồn cầu / Toilet bowl

Bồn cầu / Toilet bowl

Bồn cầu / Toilet bowl

1.500.000 Đ

5.600.000 Đ

Art.No.: 588.45.504
Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set

Ø55
55

405

400

><

250-290

305

155

420

ca.25

365

305
725

625

360

400

210-230

15

810

105

395

170

Ø102

1.500.000 Đ

Art.No.: 588.45.996

245

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

355

180

ca.25

220

Ø12x23
600

320

100
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DURASTYLE
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Bồn cầu hai khối Durastyle
Durastyle two-piece toilet

Bồn cầu một khối Durastyle
Durastyle one-piece toilet

Art.No.: 588.45.383

27.600.000 Đ

Art.No.: 588.45.459

•
•
•
•

Bồn cầu hai khối màu trắng
Két nước 5/3,5 lít, nút xả kép nằm ở trên
Hệ thống xả Syphonic jet
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

•
•
•
•

Bồn cầu một khối màu trắng
Két nước 5/3,5 lít, nút xả kép nằm ở trên
Hệ thống xả Syphonic jet
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

•
•
•
•

White two-piece toilet
Cistern 5/3.5 liters, top dual flush
Syphonic jet action
Seat and cover with soft closure, mounting set

•
•
•
•

White one-piece toilet
Cistern 5/3.5 liters, top dual flush
Syphonic jet action
Seat and cover with soft closure, mounting set

Bồn cầu / Toilet bowl

26.000.000 Đ

Bồn cầu / Toilet bowl
10.300.000 Đ

Art.No.: 588.45.442
Két nước / Cistern

Art.No.: 588.45.452

16.600.000 Đ

Nắp bồn cầu / Seat and cover
7.900.000 Đ

Art.No.: 588.45.917
Nắp bồn cầu /Seat and cover

Art.No.: 588.45.495

7.900.000 Đ

Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set
7.900.000 Đ

Art.No.: 588.45.495

Art.No.: 588.45.996

1.500.000 Đ

Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set
1.500.000 Đ

Art.No.: 588.45.996

250-290

140
200

265

370

700

360

530

20

210-230

305

790

145

400

15

390

370
470

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Bồn cầu treo tường Durastyle
Durastyle wall-hung toilet

Art.No.: 588.45.384

25.200.000 Đ

• Bồn cầu màu trắng
• Chế độ xả thẳng
• Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt
• White toilet
• Washdown model
• Seat and cover with soft closure, mounting set
Bồn cầu / Toilet bowl
17.300.000 Đ

Art.No.: 588.45.440
Nắp bồn cầu / Seat and cover

7.900.000 Đ

Ø102

105

55

400

Ø55

Art.No.: 588.45.495

360

365

625

26

355

220

320

180

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Bồn cầu một khối Durastyle với Sensowash
Durastyle one-piece toilet with Sensowash

Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash
Durastyle wall-hung toilet with Sensowash

Art.No.: 588.46.452

87.000.000 Đ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bồn cầu một khối màu trắng chỉ dùng với nắp Sensowash
Két nước 5/3,5 lít, nút xả kép nằm ở trên
Hệ thống xả Syphonic jet
Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt
Chế độ rửa sau, dành cho phụ nữ và kết hợp
Hệ thống đèn ban đêm
Kèm điều khiển từ xa
Chức năng khóa thông qua điều khiển từ xa
Đầu phun nước tự làm sạch, nút tắt/mở
Thoát nước tự động khi không sử dụng trong thời gian dài
Hệ thống kết nối âm 220-240V, 50/60Hz
Tháo lắp nắp bồn cầu dễ dàng

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

White one-piece toilet with Sensowash only
Cistern 5/3.5 liters, top dual flush
Syphonic jet action
Seat and cover with soft closure, mounting set
Rear-, Lady- and Comfortwash
Night light
Remote control included
Locking function via remote control
Self-cleaning spray wand, on / off-button
Automatic drainage in periods of prologed disuse
Concealed connections 220-240V, 50/60Hz
Quick release: easy seat unit removal

82.700.000 Đ

Chế độ xả thẳng
Chỉ sử dụng với nắp SensoWash
Chế độ rửa sau, dành cho phụ nữ và kết hợp
Hệ thống đèn ban đêm
Kèm điều khiển từ xa
Chức năng khóa thông qua điều khiển từ xa
Đầu phun nước tự làm sạch, nút tắt/mở
Thoát nước tự động khi không sử dụng trong thời gian dài
Hệ thống kết nối âm 220-240V, 50/60Hz
Tháo lắp nắp bồn cầu dễ dàng

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Washdown model
Only in combination with SensoWash
Rear-, Lady- and Comfortwash
Night light
Remote control included
Locking function via remote control
Self-cleaning spray wand, on / off-button
Automatic drainage in periods of prologed disuse
Concealed connections 220-240V, 50/60Hz
Quick release: easy seat unit removal
Bồn cầu / Toilet bowl
18.700.000 Đ

Art.No.: 588.45.446
Nắp bồn cầu / Seat and cover

Bồn cầu / Toilet bowl

415

23.800.000 Đ

Art.No.: 588.45.453

61.700.000 Đ

Art.No.: 588.45.517
Bộ phụ kiện lắp đặt / Mounting set

2.300.000 Đ

Art.No.: 588.45.995

Nắp bồn cầu / Seat and cover

Waxing ring
UPVC Ø110

250

400

305
415
Flange

83
11
11

620
Ø55
Ø102

55

70

75

250

106
55

Waxing ring
UPVC Ø110

160

705

400

405
180

180
305
Flange

375
180

33
475

540

W
IG 1/2”

70

90

220
320
355

705

150

G1/2"

360

180

180

1.500.000 Đ

375

405

Bộ phụ kiện lắp đặt / MountingG1/2"
set
Art.No.: 588.45.996

447

61.700.000 Đ

705

Art.No.: 588.45.517

Art.No.: 588.45.385
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90

150
33
We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
475
160
705
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SENSOWASH
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Nắp bồn cầu SensoWash Slim Durastyle
SensoWash Slim Durastyle toilet seat
and cover

Nắp bồn cầu SensoWash Slim Starck
SensoWash Slim Starck toilet seat and
cover

Bộ nối chuyển đổi đường xả dọc
Vario connecting bend

Art.No.: 588.45.961

3.000.000 Đ

Bộ phụ kiện lắp đặt Sensowash cho bồn
cầu treo 2 đường cấp nước
Connecting set for Sensowash wall-hung
toilet with 2 water inlets

Art.No.: 588.45.517

61.700.000 Đ

Art.No.: 588.45.519

Chế độ rửa sau, dành cho phụ nữ và kết hợp
Hệ thống đèn ban đêm
Kèm điều khiển từ xa
Chức năng khóa thông qua điều khiển từ xa
Đầu phun nước tự làm sạch, nút tắt/mở
Thoát nước tự động trong thời gian không sử
dụng kéo dài
• Hệ thống kết nối âm 220-240V, 50/60Hz

•
•
•
•
•
•

Rear-, Lady- and Comfortwash
Night light
Remote control included
Locking function via remote control
Self-cleaning spray wand, on / off-button
Automatic drainage in periods of prologed
disuse
• Concealed connections 220-240V, 50/60Hz

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

61.700.000 Đ

Chế độ rửa sau, dành cho phụ nữ và kết hợp
Hệ thống đèn ban đêm
Kèm điều khiển từ xa
Chức năng khóa thông qua điều khiển từ xa
Đầu phun nước tự làm sạch, nút tắt/mở
Thoát nước tự động trong thời gian không sử
dụng kéo dài
• Hệ thống kết nối âm 220-240V, 50/60Hz

Art.No.: 588.45.995

Rear-, Lady- and Comfortwash
Night light
Remote control included
Locking function via remote control
Self-cleaning spray wand, on / off-button
Automatic drainage in periods of prologed
disuse
• Concealed connections 220-240V, 50/60Hz

Bas đỡ cho bồn cầu treo
Fixing for wall-hung toilet

375

Art.No.: 588.45.998

373
99

101

22

7

2.300.000 Đ

800.000 Đ

22

5

Bộ phụ kiện lắp đặt nắp SensoWash cho
bồn cầu treo 1 đường cấp nước
Connecting set for SensoWash wall-hung
toilet with 1 water inlet

447

446
85

83
106

17
16

106

17
16

419

418

Art.No.: 588.45.991

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

4.100.000 Đ
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Chất lượng, sự đáng tin cậy cùng sự sáng tạo là những truyền thống
lâu đời của Geberit được định hình kể từ khi ra đời tại Thụy Sĩ
vào năm 1874. Cùng với triết lý “Thiết kế Kết hợp Chức năng”,
các truyền thống ấy được Geberit ứng dụng để phát triển vô số giải
pháp phòng tắm vừa phong cách vừa hiệu quả cho người dùng.
Geberit has a long tradition of quality, reliability, and innovation
established since its beginning in Switzerland in 1874. That
tradition together with the philosophy of “Design Meets Function”
is applied to Geberit’s extensive range of solutions, enabling
users to indulge in a stylish and highly functional bathroom.

30
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GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN
SPACE-SAVING SOLUTIONS

KÉT NƯỚC ÂM
CONCEALED CISTERNS
CÔNG NGHỆ ƯU VIỆT ĐẰNG SAU BỨC TƯỜNG
Các thiết bị lắp âm luôn là lựa chọn tối ưu khi cần nâng cấp phòng vệ sinh
tại các khu vực spa và gym hiện đại, rộng rãi của khách sạn. Là thương
hiệu tiên phong về công nghệ vệ sinh tại thị trường châu Âu, Geberit đã
đặt ra những chuẩn mực cho lĩnh vực này trong hơn 140 năm qua. Năm
1964, Geberit là thương hiệu đầu tiên cho ra đời két nước âm và từ đó đến
nay đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và gặt hái càng nhiều thành công.
Việc đặt két nước sau bức tường và chọn toilet treo tường mang đến rất
nhiều lợi ích. Đối với các khách sạn, nó tiết kiệm không gian và cải thiện
mức độ vệ sinh của các phòng vệ sinh. Vì két nước nằm đằng sau tường,
nhân viên cũng không phải mất nhiều thời gian và công sức dọn dẹp. Do
đó, đây còn là giải pháp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
TECHNOLOGY BEHIND THE WALL
If you decide to change your hotel bathrooms in a modern and spacious
well-being area, then a concealed solution is the best choice. Geberit as
a European market leader in sanitary technology has been setting standards for more than 140 years. Geberit pioneered 1964 with the production of the concealed cistern and looks back on more than 50 years
experience and success in that field.
Placing the cistern behind the wall and choosing a wall-hung solution has
a lot of advantages. For your hotel bathroom it means saving space and
more hygiene. As the cistern is behind the wall, the staff has got less to
clean and cleaning the ceramics is also much quicker. Thus, this solution
even saves time and money.

TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN
SPACE-SAVING

CHẤT LƯỢNG CAO CẤP
PREMIUM QUALITY

DỄ VỆ SINH
EASY TO CLEAN

Toilet treo tường và két nước
âm là giải pháp tiết kiệm
không gian tuyệt vời.

Bảo hành 10 năm cho sản
phẩm và 25 năm cho phụ kiện
với dịch vụ trên toàn cầu.

Việc lau dọn bên dưới toilet
treo tường thật sự dễ dàng
và nhanh chóng.

With a wall-hung and
concealed solution you are
saving space.

10 years guarantee and 25
years spare parts availability.
Worldwide service.

Cleaning below wall-hung
solutions is really easy and
time-saving.

ĐÁNG TIN CẬY
RELIABLE

DỄ BẢO DƯỠNG
EASY MAINTENANCE

CHỊU TẢI CAO
LOAD BEARING

Đã có hơn 60 triệu sản phẩm
đã được lắp đặt.

Sản phẩm bảo dưỡng đơn giản
và không cần đến dụng cụ điều này đã được chứng minh
và kiểm định.

Trọng lượng của toilet treo
tường phụ thuộc vào kỹ thuật
lắp đặt, không phải bức tường
và có thể chịu tải đến 400 kg.

The proved and tested products
are easy and tool-free to
maintain.

The weight of the wall-hung
WC is borne by the installation
element and not by the wall
and carries 400 kg.

In Geberit products there is
the experience of more than
60 mio installations.
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Két nước âm Duofix cho bồn cầu treo
Duofix concealed cistern for wall-hung toilet

Art.No.: 588.53.910

15.200.000 Đ

•
•
•
•

Két nước âm cho bồn cầu treo
Chế độ xả kép 3/6 lít
Sử dụng với nút nhấn xả Bolero, Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma80
Đã bao gồm bộ phụ kiện bas đỡ Duofix

•
•
•
•

Concealed cistern for wall mounted toilet
Dual flush 3/6 liters
Compatible with Bolero, Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma80 actuator plate
Duofix wall anchoring set included

12

50
R½

6
100

100

112

18/23
5

5

1045

+2

41 −1

≤ 62

23

0

0
0−20

48

73
195

≥ 30

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

9−135
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Két nước âm Duofix cho bồn cầu treo
Duofix concealed cistern for wall-hung toilet

Art.No.: 588.53.914

16.000.000 Đ

•
•
•
•

Két nước âm cho bồn cầu treo
•Chế độ xả kép 3/6 lít
•Sử dụng với nút nhấn xả Bolero, Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma80
•Vui lòng đặt riêng bas đỡ Duofix 588.53.991

•
•
•
•

Concealed cistern for wall mounted toilet
Dual flush 3/6 liters
Compatible with Bolero, Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma80 actuator plate
Order Duofix wall anchoring 588.53.991 separately
Bas đỡ Duofix / Duofix wall anchoring
Art.No.: 588.53.991

34

1.100.000 Đ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Két nước sát tường Monolith cho bồn cầu treo
Geberit Monolith for wall-hung toilet

NEW

Art.No.: 588.53.701

48.900.000 Đ

• Sử dụng với bồn cầu treo
• Hệ thống xả kép 3/6 lít
• Màu sắc: trắng
• Used with wall-hung toilet
• Dual flush 3/6 liters
• Finish: White

485

R½
908

47

4

13

4

13

106

4

101

43

25

0

485

R½
908

47

4

13

4

13

18/23

0

106

4

101

43

25

0

18/23

0

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Nút nhấn xả bồn cầu Sigma01
Sigma01 toilet flush actuator

Nút nhấn xả bồn cầu Sigma20
Sigma20 toilet flush actuator

Nút nhấn xả bồn cầu Sigma30
Sigma30 toilet flush actuator

• Nút nhấn xả kép
• Chất liệu bằng nhựa

• Nút nhấn xả kép
• Chất liệu bằng nhựa

• Nút nhấn xả kép
• Chất liệu bằng nhựa

• Flush actuator plate with dual flush system
• Plastic material

• Flush actuator plate with dual flush system
• Plastic material

• Flush actuator plate with dual flush system
• Plastic material

Màu trắng / Alpine white
Art.No.: 588.53.500

Màu trắng / Alpine white
2.800.000 Đ

Màu đen / Jet black
Art.No.: 588.53.501

Màu đen / Jet black
3.800.000 Đ

Màu chrome mờ / Matt chrome
Art.No.: 588.53.503

3.200.000 Đ

Art.No.: 588.53.595

9.600.000 Đ

Art.No.: 588.53.590

5.800.000 Đ
6.400.000 Đ

246

164

164

12

4.800.000 Đ

Màu chrome mờ / Matt chrome

246

164

36

4.700.000 Đ

Art.No.: 588.53.535
Art.No.: 588.53.530

Art.No.: 588.53.592
Màu đen / Jet black

Màu chrome mờ / Matt chrome

246

13

Màu trắng / Alpine white
3.900.000 Đ

Art.No.: 588.53.531

12

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Nắp che rãnh thoát sàn Cleanline20
Cleanline20 shower channel seal

Rãnh thoát sàn Cleanline20
Cleanline20 installation set for shower channels

43 mm
←→

← 157 mm →

← 300 mm – max. 1300 mm →

14.400.000 Đ

Art.No.: 588.53.929

10.100.000 Đ

← 157 mm →

43 mm
←→

Art.No.: 588.53.925
• Sử dụng với rãnh thoát nước sàn
• Có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng
• Vui lòng đặt thêm rãnh thoát nước 588.53.929

• Dùng để thoát nước mặt sàn nhà tắm
• Lưu lượng nước thoát: 0,8 lít/giây
← 300 mm – max. 1300 mm →
• Vui lòng đặt thêm nắp rãnh thoát sàn 588.53.925

• For use with shower channel
• Can be aligned in height, inclination and offset
• Please order shower channel 588.53.929

• Used for draining water from flatbottom showers
• Discharge rate 0.8 liters/s
• Please order shower channel seal 588.53.925
48

8

90-220

43
42

90

30
358

202

408 70

43

130 500

300-900

← 157 mm →

43 mm
←→

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

← 300 mm – max. 1300 mm →

45°
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CHẬU RỬA
WASH
BASINS

38
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LUV

40

Chậu rửa đặt bàn Luv 600
Luv washbowl 600

Chậu rửa đặt bàn Luv 600
Luv above counter basin 600

Art.No.: 588.45.181

34.000.000 Đ

Art.No.: 588.45.182

35.000.000 Đ

• Chậu rửa Luv màu trắng 600x400 mm
• Không có xả tràn, không có lỗ gắn vòi
• Gồm nắp che bộ xả bằng sứ

• Chậu rửa Luv màu trắng 600x400 mm
• Không có xả tràn, có lỗ gắn vòi
• Gồm nắp che bộ xả bằng sứ

• White Luv basin 600x400 mm
• Without overflow, without tap platform
• Ceramic covered slotted waste included

• White Luv basin 600x400 mm
• Without overflow, with tap platform
• Ceramic covered slotted waste included

100
200
200

400
390

400

290

590

590
600

600

100

100

140

25

140

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

640/640

150/120
530/590

150/120
530/590

5640/640

900
900
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HAPPY D.2 PLUS

42

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Chậu sứ đặt bàn Happy D.2 Plus 600
Happy D.2 Plus washbowl 600

Chậu sứ vành nổi Happy D.2 Plus 600
Happy D.2 Plus counter top basin 600

NEW

Art.No.: 588.45.127

27.500.000 Đ

NEW

Art.No.: 588.45.128

25.900.000 Đ

• Chậu sứ vành nổi bằng sứ màu trắng 600x460 mm
• Có xả tràn, có lỗ gắn vòi

• White above counter basin 600x400 mm
• Without overflow, without tap platform

• White ceramic countertop basin 600x460 mm
• With overflow, with tap platform

320

460

230

65

130

• Chậu sứ đặt bàn màu trắng 600x400 mm
• Không có xả tràn, không có lỗ gắn vòi

575

125

900

670

560

150

=

With usage of design siphon
Nr. 0050361000

195

25

~ 70

600

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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305

460

220

Chậu rửa Happy D.2 đặt bàn 600
Happy D.2 above counter basin 600

130

HAPPY D.2

550

25

170

120

305

460

220

130

~95

600

675

550

170

25

~95

600

150

120

900

11.000.000 Đ

565

• Chậu rửa vành nổi bằng sứ màu trắng có xả tràn
• Sử dụng với vòi 1 lỗ

675

Art.No.: 588.45.126

900

565

150

• White ceramic countertop basin with overflow
• Tap platform for 1-hole tap

44

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

CAP CODE

80
80
230
460

Chậu rửa Cape Cod 460
Cape Cod washbasin 460

450
460

80

75
16

80

15
~100

675/675

460

450

595/625

230

900
150/120

460

75

Art.No.: 588.45.241

16

15
~100

23.400.000 Đ

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

595/625

• White ceramic washbowl 460x460 mm with tap dome
• Without overflow

675/675

• Chậu rửa bằng sứ 460x460 mm màu trắng có lỗ vòi
• Không có xả tràn
900
150/120

45
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STARCK

46

Chậu rửa Starck 3 vành nổi 560
Starck 3 countertop basin 560

Chậu rửa Starck 3 âm bàn 530x400
Starck 3 vanity basin 530x400

Art.No.: 588.45.084

6.700.000 Đ

Art.No.: 588.45.088

8.400.000 Đ

• Chậu rửa vành nổi bằng sứ màu trắng có xả tràn
• Sử dụng với vòi 1 lỗ

• Có xả tràn, không có lỗ gắn vòi
• Bao gồm bộ vít lắp đặt cho mặt phẳng bằng gỗ

• White ceramic countertop basin with overflow
• Tap platform for 1-hole tap

• With overflow, without tap platform
• Fixings for installation in wooden consoles included
Chậu rửa âm bàn / Undercounter basin
8.000.000 Đ

Art.No.: 588.45.082

Phụ kiện lắp đặt cho mặt bàn đá / Fixing set for stone countertops
400.000 Đ

Art.No.: 588.45.994

200
35
17.5

120

215
465

275

205
400

365

490

490

17.5

530

20

15

180

560

ca.35

540

120

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

540

850
590

590

850

195

120
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VERO

48

Chậu rửa đặt bàn Vero 500
Vero above counter basin 500

Art.No.: 588.45.024

14.000.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn Vero 600
Vero above counter basin 600

Art.No.: 588.45.022

9.600.000 Đ

Chậu rửa âm bàn Vero 525
Vero vanity basin 525

Art.No.: 588.45.282

8.500.000 Đ

• Chậu rửa đặt bàn bằng sứ màu trắng
• Có xả tràn, có lỗ gắn vòi, mặt sau trán men

• Chậu rửa đặt bàn bằng sứ màu trắng
• Không có xả tràn, không có lỗ gắn vòi

• Có xả tràn, không có lỗ gắn vòi
• Bao gồm bộ vít lắp đặt cho mặt phẳng bằng gỗ

• White ceramic above counter basin with overflow
• With overflow, with tap platform, back plane
glazed

• White ceramic countertop basin
• Without overflow, without tap platform

• With overflow, without tap platform
• Fixings for installation in wooden consoles
included
Chậu rửa âm bàn / Undercounter basin
Art.No.: 588.45.021

8.100.000 Đ

Phụ kiện lắp đặt cho mặt bàn đá
Fixing set for stone countertops
Art.No.: 588.45.994

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

400.000 Đ
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BACINO

50

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Chậu rửa đặt bàn Bacino 420
Bacino washbowl 420

Art.No.: 588.45.041

9.000.000 Đ

• Chậu rửa đặt bàn bằng sứ màu trắng
• Không có xả tràn, không có lỗ gắn vòi
• White ceramic washbowl
• With overflow, without tap platform

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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DURASTYLE

52

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Chậu rửa vành nổi Durastyle 600
Durastyle vanity basin 600

Chậu rửa vành nổi Durastyle 615
Durastyle vanity basin 615

Art.No.: 588.45.202

10.800.000 Đ

Art.No.: 588.45.206

12.300.000 Đ

• Chậu rửa vành nổi màu trắng
• Không có xả tràn, không có lỗ gắn vòi

• Chậu rửa vành nổi màu trắng
• Có xả tràn, có lỗ gắn vòi

• White countertop basin
• Without overflow, without tap platform

• White countertop basin
• With overflow, with tap platform

215

135

215

430

355
495

325

525
600

540
615

~45

120

120
670

~45

145

120

120

850

620

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

170

630

850

580
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BỒN TẮM
BATHTUBS

54

55
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56

Bồn tắm độc lập Cape Cod
Cape Cod free-standing bathtub

1855
443
577 505
305

Art.No.: 588.45.690
• Bồn tắm độc lập DuraSolid® A màu trắng
• Gồm bộ xả, xả tràn và khung đỡ cho bồn tắm

265.300.000 Đ
885

Ø52

• White free-standing DuraSolid ® A bathtub
• With special waste, overflow and support frame

1170
612
1855

885

Ø52

730

87

~507

513

485

977

~118

1170
612

513

1855
443

577 505
305

730

625

878
1547

154

154

1855
87

485 notice. Price is inclusive
We reserve the
right to alter specifications without
of 10% VAT.
~507
625
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Bồn tắm âm D-code 1700
D-code built-in bathtub 1700

Khung đỡ
588.45.950

Art.No.: 588.45.646

20.900.000 Đ

1700
Rectangle, acrylic, built-in bathtub
Dimension: 1700x700 mm
One backrest slope
Outlet in foot area

Art.No.: 588.45.950

Bộ chống tràn và xả cho bồn / Waste and overflow

Art.No.: 588.45.986

700

350

Art.No.: 588.45.640

Bộ giá đỡ cho bồn tắm / Support frame for bathtubs

16.800.000 Đ

65

Bồn tắm âm / Built-in bathtub

Ø52

400

•
•
•
•

65

Bồn tắm âm hình chữ nhật, bằng nhựa acrylic màu trắng
Kích thước: 1700x700 mm
Một dốc dựa lưng
Đường xả dưới chân bồn tắm

570

•
•
•
•

Bộ xả
588.45.986

1.400.000 Đ

1210
65

1700

2.700.000 Đ

1535

100

1210
65

1535

80

100

ca.420

400

700

350

400

Ø52

65

570

35

65

1700

1520

I
100

400

58

ca.420

35

1700

I

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Bồn tắm âm Daro 1700
Daro built-in bathtub 1700

Khung đỡ
588.45.952

75

1700

Bồn tắm âm / Built-in bathtub

Art.No.: 588.45.710

Bộ giá đỡ cho bồn tắm / Support frame for bathtubs

Art.No.: 588.45.952

Bộ chống tràn và xả cho bồn / Waste and overflow

Art.No.: 588.46.964

Ø52

39.400.000 Đ

65

5.200.000 Đ

1245
65

1570

7.100.000 Đ

1700

75

350

460

700

400

Ø52

ca.480

1700

35

75
550

700

Rectangle, acrylic, built-in bathtub
Dimension: 1700x700 mm
One backrest slope
Outlet in foot area

350

•
•
•
•

400

Bồn tắm âm acrylic hình chữ nhật, màu trắng
Kích thước: 1700x700 mm
Một dốc dựa lưng
Đường xả dưới chân bồn tắm

51.700.000 Đ

75

•
•
•
•

550

Art.No.: 588.45.370

Bộ xả
588.46.964

1245
65

240
65

1570

75

480

1700

60

35

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

ca.1560

65
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Ra đời vào năm 1901 tại Đức, Hansgrohe là một trong những nhà
cung cấp thiết bị vệ sinh hàng đầu thế giới. Sở hữu nhiều dòng
sản phẩm nổi tiếng toàn cầu, thương hiệu Hansgrohe là biểu tượng
của những thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và sự thân thiện
tối ưu với người dùng. Sen tắm của Hansgrohe đa dạng về tia nước,
kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn
đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả
cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong
phòng tắm.
Founded in 1901 in Germany, Hansgrohe is one of the world’s leading
providers of sanitary fittings. The brand, which has developed a variety of
world-renowned collections over the years, stands for the best designs,
intelligent functions, and excellent user-friendliness. Hansgrohe’s showers
come with different jet types, countless sizes, and award-winning designs,
while its mixers are known for brilliant water-saving technologies. Everything
ensures you have a truly personal and enjoyable experience in showering.

60
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62

Công nghệ / Technologies

Điều chỉnh chế độ phun chỉ với
một thao tác nhấn.

Giữ dòng chảy ở mức tiết kiệm
nước tối đa nhưng vẫn mang lại sự
sảng khoái.

Trộn lẫn không khí vào nước để
tận hưởng cảm giác thư giãn từ
những bọt khí.

Dễ dàng lau sạch bụi bẩn, cặn bã
nhờ vào các đầu nút silicone.

Changes to a different spray type
or shower in moments.

Keeps the flow to a minimum to
save water and energy without
any performance loss. For lasting
pleasure.

Combines water with a generous
amount of air. For a soft, splashfree water jet and rich, full shower
drops.

Remove limescale deposits simply
by rubbing the flexible silicone jets.

Tận hưởng cảm giác cơ thể hoàn
toàn được thư giãn với sen tắm có
kích thước lớn.

Tỉ lệ khoảng cách phù hợp giữa
vòi và bồn rửa, đáp ứng mọi nhu
cầu sử dụng.

Khi sử dụng vòi, chỉ có nước lạnh
chảy ra trước, nước nóng chỉ chảy
ra khi điều chỉnh. An toàn cho
người sử dụng.

Distributes the water over a large
shower face, so your whole body
is completely enveloped in wellbeing drops

Defines the individually utilisable
area between basin and mixer, to
suit any requirement.

When turning the mixer on, only
cold water flows. Hot water only
comes through when you need it.

Sự thư giãn thuần khiết.
Với tinh thần sảng khoái tuyệt vời.
For pure water pleasure.
With a clear conscience.

EcoSmart
technology

Nhờ có công nghệ EcoSmart, vòi trộn lavabo Hansgrohe có lưu lượng nước tiêu thụ chỉ 5 lít/phút.
Thanks to EcoSmart technology, Hansgrohe washbasin mixers have a water consumption rate of just five litres a minute.

63
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AXOR MASSAUD

64

Vòi trộn Massaud 210
Massaud basin mixer 210

Art.No.: 589.29.490

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Axor Massaud
Axor Massaud floor-standing bath mixer

57.300.000 Đ

Art.No.: 589.29.514

168.800.000 Đ

•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 4 lít/phút
Dạng tia nước: Dòng nước lớn
Có bộ xả không giữ nước
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 17 lít/phút
Dạng tia nước của vòi xả bồn: Wide flood jet
Dạng tia nước của sen tay: Rain, MonoRain
Dây sen kim loại 1,25 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 4 liters/min
Wide flood jet
Non-closing waste set
Finish: Chrome

•
•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 17 liters/min
Spray type mixer: Wide flood jet
Spray type hand shower: Rain, MonoRain
Metal effect shower hose 1.25 m
Finish: Chrome
Bộ trộn / Bath mixer
148.000.000 Đ

Art.No.: 589.29.492
Bộ âm / Basic set

20.800.000 Đ

Art.No.: 589.29.126

612 - 692
757 - 837
767 - 847

11 6

Rp1/2

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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AXOR STARCK

66

Vòi trộn AXOR Starck 100
AXOR Starck basin mixer 100

Art.No.: 589.51.223

Vòi trộn AXOR Starck 250
AXOR Starck basin mixer 250

15.300.000 Đ

Art.No.: 589.51.224

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn AXOR Starck
AXOR Starck floor-standing bath mixer

25.200.000 Đ

Art.No.: 589.51.230

95.700.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả không giữ nước
• Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 22 lít/phút
Dạng tia nước của vòi xả bồn: thông thường
Dang tia nước của sen tay: Rain, MonoRain
Dây sen 1,25 m
Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Non-closing waste set
• Finish: Chrome

•
•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 22 liters/min
Spray type mixer: normal spray
Spray type hand shower: Rain, MonoRain
Shower hose 1.25 m
Finish: Chrome
Bộ trộn / Bath mixer
74.900.000 Đ

Art.No.: 589.51.233
Bộ âm / Basic set

20.800.000 Đ

248

391

95
Ø 46

max. 40

max. 40

°
60

363

°
60

208

238

Art.No.: 589.29.126

Ø 46
Ø 32

103

610

460

Ø 32

107

G 3/8
G 3/8

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

Rp 1/2
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AXOR CITTERIO E

68

Vòi trộn AXOR Citerrio E 130
AXOR Citterio E basin mixer 130

Art.No.: 589.54.800

Vòi trộn AXOR Citerrio E 250
AXOR Citterio E basin mixer 250

21.700.000 Đ

Art.No.: 589.30.521

Vòi trộn 3 lỗ AXOR Citerrio E 170
AXOR Citterio E 3-hole basin mixer 170

31.500.000 Đ

Art.No.: 589.30.641

31.800.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả không giữ nước
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Non-closing waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

172

20

38

max. 35

G 3/8

G 3/8

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

170

224

Ø32

Ø 32

670

max. 35

470

Ø 28

27

60/60

Ø 32

15°

77

60/60

60/60

70

165

7

°

G 3/8

20

252

277

143

22

520

21

38

126

151

236

362

°

163
191

G 1/2

G 3/8
200
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Bộ trộn nổi điều nhiệt 2 đường nước
AXOR Citerrio E
AXOR Citterio E exposed mixer 2-outlet
with thermostat

Art.No.: 589.30.525

25.300.000 Đ

Bộ trộn nổi điều nhiệt 1 đường nước
AXOR Citerrio E
AXOR Citterio E exposed mixer 1-outlet
with thermostat

Art.No.: 589.30.526

20.600.000 Đ

Vòi trộn gắn tường AXOR Citerrio E 221
AXOR Citterio E wall-mounted basin
mixer 221

Art.No.: 589.30.630

37.800.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 21 lít/phút
- Đầu cấp sen: 17 lít/phút
• Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 OC
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 20 lít/phút
• Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả không giữ nước
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 21 liters/min
- Shower outlet: 17 liters/min
• Safety lock at 40 OC
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 20 liters/min
• Safety lock at 40 O C
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Non-closing waste set
• Finish: Chrome

Vòi trộn / Basin mixer
27.800.000 Đ

Art.No.: 589.30.642
Bộ âm / Basic set

10.000.000 Đ

294
150±12
Ø 38
103

26

Ø 68

16

78
97 - 125

75

R1/2

°
20

G1/2

80
177

70

66
15 - 23

26
R1/2

25

221
232
168

78

188

Ø 68

15 - 23

8

221

75

66

10°

Ø 38

294
150±12

42

68/68

Art.No.: 589.50.219

25

80

G1/2

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ điều nhiệt AXOR
Citterio E
AXOR Citterio E 4-hole thermostat bath
mixer

Art.No.: 589.30.530

Bộ trộn âm 2 đường nước AXOR Citerrio E
AXOR Citterio E concealed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.54.808

107.100.000 Đ

24.600.000 Đ

Bộ trộn sen âm 3 chức năng AXOR Citterio E
AXOR Citterio E Thermostatic shower
module 380/120

Art.No.: 589.30.531

72.800.000 Đ

•
•
•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 20 lít/phút
Độ dài kéo giãn tối đa của sen tay: 1.10 m
Dạng tia nước của vòi xả bồn: laminar spray
Dạng tia nước của sen tay: Rain, RainAir, Whirl
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Đường nước trên: 18 lít/phút
- Đường nước dưới: 30 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước: 59 lít/phút
• Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
• Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 20 liters/min
Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
Spray type of mixer: laminar spray
Spray type of hand shower: Rain, RainAir, Whirl
Safety lock at 40 O C
Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Upper outlet: 18 liters/min
- Lower outlet: 30 liters/min
• Finish: Chrome

• Flow rate: 59 liters/min
• Safety lock at 40 O C
• Finish: Chrome

Bộ trộn / Mixer

Bộ trộn / Bath mixer
57.800.000 Đ

Art.No.: 589.30.527

Art.No.: 589.54.801

Bộ trộn / Mixer
17.800.000 Đ

Bộ âm iBox / Basic set iBox

Bộ âm / Basic set
49.300.000 Đ

Art.No.: 589.55.966

Art.No.: 589.29.950

39.000.000 Đ

Art.No.: 589.30.528
Bộ âm / Basic set

6.500.000 Đ

33.800.000 Đ

Art.No.: 589.30.529

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
300.000 Đ

Art.No.: 588.29.948

12

120

Ø 38
35

60

120

130

76
210

110

70 /70

110

130

150

112

70 /70

58-86
88-116

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

Ø 49

70 /70

60

110

190
Ø 46

120

70 /70

15°

Ø 54
60

Ø 54

60

152

212

380
120

Ø 38
70

120
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KHÔNG GIAN THƯ GIÃN · BATHROOM SOLUTIONS

METROPOL CLASSIC

72

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Vòi trộn Metropol Classic 110
Metropol Classic basin mixer 110

Art.No.: 589.54.616

20.700.000 Đ

Vòi trộn Metropol Classic 260
Metropol Classic basin mixer 260

Art.No.: 589.54.617

Vòi trộn 3 lỗ Metropol Classic 160
Metropol Classic 3-hole basin mixer 160

25.900.000 Đ

Art.No.: 589.54.605

29.800.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome/Gold Optic

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome/Gold Optic

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome/Gold Optic

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome/Gold Optic

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome/Gold Optic

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome/Gold Optic

357
159

20°
99

60/60
Ø28

Ø32

G 1/2

500

106

max. 35

254

319

20°

223
193

113

60/60

76

349

191

60/60

160
203

147

79

60/60
Ø 32
670
max. 40

6

370
max. 40

6

Ø 32

G 3/8
200

Ø30

G3/8

Ø34

Ø30

G3/8

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Bộ trộn nổi 2 đường nước Metropol Classic
Metropol Classic exposed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.54.611

Bộ trộn âm 2 đường nước Metropol Classic
Metropol Classic concealed mixer 2-outlet

27.200.000 Đ

Art.No.: 589.54.618

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 20 lít/phút
- Đầu cấp sen: 17 lít/phút
• Màu sắc: Chrome/ Gold Optic

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Đường nước trên: 20 lít/phút
- Đường nước dưới: 27 lít/phút
• Màu sắc: Chrome/ Gold Optic

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 20 liters/min
- Shower outlet: 17 liters/min
• Operating pressure: 1 - 10 bar
• Finish: Chrome/ Gold Optic

• Flow rate at 3 bar:
- Upper outlet: 20 liters/min
- Lower outlet: 27 liters/min
• Finish: Chrome/ Gold Optic

25.500.000 Đ

Bộ trộn / Mixer
18.700.000 Đ

Art.No.: 589.54.607
Bộ âm iBox / Basic set iBox

6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.950
Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox

300.000 Đ

125
96

R 1/2

Art.No.: 588.29.948

32

83
117

15-23

77-105
106-134
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Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Metropol Classic
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer

Art.No.: 589.54.620

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Metropol Classic
Metropol Classic floor-standing bath mixer

78.300.000 Đ

Art.No.: 589.54.621

129.700.000 Đ

•
•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 22 lít/phút
Dạng tia nước vòi xả bồn: thông thường
Dạng tia nước sen tay: RainAir, Whirl, BalanceAir
Chiều dài tối đa của sen tay: 1,1 m
Màu sắc: Chrome/Gold Optic

•
•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 20 lít/phút
Dạng tia nước của vòi xả bồn: thông thường
Dạng tia nước của sen tay: RainAir
Dây sen 1,25 m
Màu sắc: Chrome/Gold Optic

•
•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 22 liters/min
Spray type mixer: normal spray
Spray type hand shower: RainAir, Whirl, BalanceAir
Maximum pull-out length of hand shower: 1.1 m
Finish: Chrome/Gold Optic

•
•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 20 liters/min
Spray type mixer: normal spray
Spray type hand shower: RainAir
Shower hose 1.25 m
Finish: Chrome/Gold Optic
Bộ trộn / Bath mixer

Bộ trộn / Bath mixer
39.700.000 Đ

Art.No.: 589.54.614

108.900.000 Đ

Art.No.: 589.54.613
Bộ âm / Basic set

Bộ âm / Basic set
38.600.000 Đ

Art.No.: 589.29.951

20.800.000 Đ

Art.No.: 589.29.126

57

248

100

161

216
204

96

44/44

20°
80/80
110

60/60
110

81/81
110

max. 160

60/60

min. 80

99

140

203

79

829 - 909
906 - 986
935 - 1015

20°

210

246

133/133

G½
Ø 148

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Vòi trộn Metropol 110
Metropol basin mixer 110

Art.No.: 589.50.510

Vòi trộn Metropol 260
Metropol basin mixer 260

16.100.000 Đ

Vòi trộn gắn tường Metropol 225
Metropol wall-mounted basin mixer 225

Art.No.: 589.50.511

19.500.000 Đ

Art.No.: 589.50.520

27.300.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả nhấn
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả nhấn
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả không giữ nước
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Push-open waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Push-open waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Non-closing waste set
• Finish: Chrome
Vòi trộn / Basin mixer
17.300.000 Đ

Art.No.: 589.50.518
Bộ âm / Basic set

10.000.000 Đ

Art.No.: 589.50.219

240

117

°

84

259

20

184
219

326
361

°
20

68

9

10

48/48

204

68

Ø 32

135

363
max. 40

500
max. 40

225

168
100

48/48

Ø 32

20°

44 - 72
75 - 103

76

G 3/8

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Vòi trộn 3 lỗ Metropol 160
Metropol 3-hole basin mixer 160

Bộ trộn nổi 2 đường nước Metropol
Metropol exposed mixer 2-outlet

Bộ trộn âm 2 đường nước Metropol
Metropol concealed mixer 2-outlet

•

Art.No.: 589.29.630

23.300.000 Đ

Art.No.: 589.50.513

16.800.000 Đ

Art.No.: 589.50.523

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả nhấn
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 16 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Đường nước trên: 20 lít/phút
- Đường nước dưới: 27 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Push-open waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 16 liters/min
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Upper outlet: 20 liters/min
- Lower outlet: 27 liters/min
• Finish: Chrome

18.200.000 Đ

Bộ trộn / Mixer
11.400.000 Đ

Art.No.: 589.29.627
Bộ âm iBox / Basic set iBox

6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.950

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
300.000 Đ

Art.No.: 588.29.948
100

100
165

20°

159
183

152

150±12

°

20

95
129

518

G1/2
141
180
193

52 - 80
15

156 / 156
74
45/ 45

max. 30

65

Ø28

Ø 24

71
107

G1/2

46/46
Ø28

14

45

83

51

65

G 3/8

Ø30

78

Ø30-34

Ø30

57 - 85
93 - 121
215
219

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.
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Vòi trộn Focus 100
Focus basin mixer 100

Art.No.: 589.29.224

Vòi trộn Focus 190
Focus basin mixer 190

6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.223

Vòi trộn tự động Focus
Focus automatic basin mixer

7.800.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Pin 6 V hoặc kết nối nguồn điện 220 V / 50 Hz
(Pin lithium, tuổi thọ khoảng 2 năm, pin được
bán kèm sản phẩm)
• Chế độ vệ sinh tự động (tự xả nước 10 giây mỗi
24 giờ kể từ lần sử dụng cuối)
• Chế độ vệ sinh dài hạn (dòng nước chảy liên tục
180 giây, thích hợp để khử trùng nhiệt)
• Điều chỉnh tắt nước bằng tay để tiện vệ sinh chậu
• Màu sắc: Chrome
• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Battery operation 6 V or 220 V / 50 Hz mains
connection (Lithium battery, lifetime approx. 2
years, battery included in scope of delivery)
• Hygiene rinse activatable (automatic water flow
for 10 seconds every 24 hours following the
last operation)
• Permanent rinse activatable (single water flow for
180 seconds, suitable for thermal disinfection)
• Manual water stop for washbasin cleaning
• Finish: Chrome
Dùng pin 6 V / Battery 6 V
Art.No.: 589.29.235

20.200.000 Đ

Dùng điện 220 V / Electricity 220 V
24.200.000 Đ

480

Art.No.: 589.29.326

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Bộ trộn nổi 2 đường nước Focus
Focus exposed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.29.301

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Focus
Focus 4-hole rim mounted bath mixer

6.400.000 Đ

Art.No.: 589.54.707

29.700.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 26 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 27 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 26 liters/min
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 27 liters/min
• Finish: Chrome
Bộ trộn / Bath mixer
16.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.229
Bộ âm / Basic set

13.200.000 Đ

Art.No.: 589.29.168

125

82

125

125

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.
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84

Art.No.: 589.52.405

Vòi trộn Logis 100
Logis basin mixer 100

5.400.000 Đ

Art.No.: 589.52.402

Vòi trộn Logis 190
Logis basin mixer 190

6.500.000 Đ

Art.No.: 589.52.406

7.700.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

3 3°

19 5

16 6

266
289

Vòi trộn Logis 70
Logis basin mixer 70

46

430
max. 40

Ø 32

G 3/8

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Bộ trộn nổi 2 đường nước Logis
Logis exposed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.52.403

7.000.000 Đ

Bộ trộn âm 2 đường nước Logis
Logis concealed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.52.439

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Logis
Logis 4-hole rim mounted bath mixer

14.500.000 Đ

Art.No.: 589.52.437

37.100.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 20 lít/phút
- Đầu cấp sen: 17 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Đường nước trên: 20 lít/phút
- Đường nước dưới: 27 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 16 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar
- Spout outlet: 20 liters/min
- Shower outlet: 17 liters/min
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Upper outlet: 20 liters/min
- Lower outlet: 27 liters/min
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 16 liters/min
• Finish: Chrome

Bộ trộn / Bath mixer

Bộ trộn / Bath mixer
7.700.000 Đ

Art.No.: 589.52.418
Bộ âm iBox / Basic set iBox

Bộ âm / Basic set
6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.950

23.900.000 Đ

Art.No.: 589.52.415

13.200.000 Đ

Art.No.: 589.29.168

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
300.000 Đ

Art.No.: 588.29.948

Ø44

°
40

62

90

42/42

102

155/155
74

Ø24

52-80
15

125

125

125

70-98
93-121
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Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Logis
Logis 3-hole rim mounted bath mixer

Art.No.: 589.52.438

35.900.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 16 lít/phút
• Màu sắc: Chrome
• Flow rate at 3 bar
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 16 liters/min
• Finish: Chrome
Bộ trộn / Bath mixer
20.200.000 Đ

Art.No.: 589.52.400
Bộ âm / Basic set

15.700.000 Đ

Art.No.: 589.52.401

68

71

°
40

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Vòi trộn Logis E 70
Logis E basin mixer 70

Art.No.: 589.52.430

Vòi trộn Logis E 100
Logis E basin mixer 100

4.700.000 Đ

Art.No.: 589.52.428

Vòi trộn Logis E 230
Logis E basin mixer 230

6.700.000 Đ

Art.No.: 589.52.429

8.500.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

184
145

231

203
164

301

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

340

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

20°

G3/8

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

Ø32
185

390

Ø32

380
max. 40

390
max. 40

46

G3/8

G3/8
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Bộ trộn nổi 2 đường nước Logis E
Logis E exposed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.52.431

6.000.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 20 lít/phút
- Đầu cấp sen: 17 lít/phút
• Màu sắc: Chrome
• Flow rate at 3 bar
- Spout outlet: 20 liters/min
- Shower outlet: 17 liters/min
• Finish: Chrome
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.
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VERNIS
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Vòi trộn Vernis 100
Vernis basin mixer 100

Vòi trộn Vernis 230
Vernis basin mixer 100

Bộ trộn nổi 2 đường nước Vernis
Vernis exposed mixer 2-outlet

NEW

Art.No.: 589.53.868

6.090.000 Đ

NEW

Art.No.: 589.53.869

7.790.000 Đ

NEW

Art.No.: 589.53.870

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 6.3 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 23.1 lít/phút
- Đầu cấp sen: 7.4 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 6.3 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 6.3 liters/min
• Pull-rod waste set
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 23.1 liters/min
- Shower outlet: 7.4 liters/min
• Finish: Chrome

G 1/2

10°

110

18
G 1/2
120
166
182

4°

92

173
148

68/68

80
111

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 6.3 lít/phút
• Có bộ xả kéo
• Màu sắc: Chrome

6.990.000 Đ

150 ±12

44/44

370
max. 40

Ø 32

183
219

G 1/2

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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SEN TẮM
SHOWERS
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Tia nước đa dạng của sen đầu và sen tay giúp những
trải nghiệm trong phòng tắm càng thêm thú vị.
Various spray modes for hand and overhead showers
make showering even more enjoyable

Dù sở thích của bạn là gì, hãy
an tâm rằng bạn sẽ tìm thấy tia
nước phù hợp
The right spray,
however you like to shower
Một khi đã trải nghiệm cảm giác vỗ về, nâng niu của các tia nước sen tắm
Hansgrohe trên làn da, bạn sẽ không thể chấp nhận bất cứ tiêu chuẩn
nào thấp hơn. Chúng tôi phát triển và hoàn thiện các dạng tia nước khác
nhau ngay tại phòng thí nghiêm chuyên môn để đảm bảo các chế độ này
sẽ đáp ứng được những kỳ vọng cá nhân. Bạn muốn được thư giãn hay
phục hồi năng lượng dưới sen tắm, các tia nước đa dạng của chúng tôi
sẵn sàng phục vụ tất cả nhu cầu của bạn.

Once your skin has experienced the heavenly caress of hansgrohe spray
modes, you won’t want to settle for anything less. We develop and refine
our different sprays in our in-house ‘spray laboratory’, ensuring that these
meet your individual expectations. Whether you want a shower to relax
or for an invigorating burst of freshness, our different spray modes cater
for all needs.

NEW
PowderRain is much finer than other spray types. Instead of just having
a single hole, the jets now have up to six fine openings that disperse the
water into thousands of velvety soft micro droplets that caress the skin
and swathe it in a cocoon of water.
Giảm thiểu tiếng ồn / Reduced noise
Trải nghiệm êm ái hơn hẳn so với các dạng tia nước khác, giúp bạn giải
tỏa căng thẳng.
Significantly quieter shower for stress-free showering.Dreams start here.
Ít văng nước / Less splash
Vì PowderRain ít gây nước văng hơn, nên bạn không phải dọn dẹp nhiều
sau khi tắm - một lợi ích rất lớn nếu phòng tắm của bạn không có vách
ngăn.
POWDERRAIN
Trải nghiệm độc đáo với cảm giác mơn trớn dịu dàng của những tia nước
siêu mịn.
A unique shower experience thanks to the soft caress of micro droplets.
Tia nước siêu mịn / Heavenly micro droplets
PowderRain thực sự tuyệt hơn nhiều so với các dạng tia nước khác. Thay
vì thoát ra từ một lỗ phun duy nhất, các tia nước đi qua sáu lỗ nhỏ giúp
phân tán nước thành hàng ngàn giọt nước mịn màng và mềm mại, mơn
trơn làn da bạn như thể nó được bao quanh trong một kén nước.
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Because PowderRain splashes much less, you have less cleaning to do in
the shower - a huge benefit if you have an open shower.
Kinh tế và bền vững / Economic and sustainable
Sen tay PowderRain không chỉ giúp bạn tiết kiệm đến 20% nước tiêu thụ,
mà bạn còn tiết kiệm được năng lượng dùng để làm nóng nước.
The PowderRain hand shower not only saves you up to 20% water, but
also saves you the energy for heating the water.

IntenseRain

TurboRain

Mix

Xả sạch dầu gội thật dễ dàng với tia nước
IntenseRain mạnh mẽ. Một giải pháp hoàn
hảo để bạn chuẩn bị cho ngày mới. Tia nước
IntenseRain không chỉ xả sạch dầu gội mà còn
xua tan tâm trạng mệt mỏi vào buổi sáng, cho
bạn một khởi đầu đầy năng lượng.

Công cụ đa năng cho kết quả nhanh chóng:
Tia nước TurboRain. Tia nước mạnh mẽ nhất
trong tất cả các tia nước thuộc dòng Rain
giúp bạn tỉnh táo và phục hồi tinh thần. Dành
cho những ai yêu thích sự nhanh chóng và
đơn giản.

Vừa dịu dàng vừa năng động. Mix kết hợp sự
nhẹ nhàng và những giọt nước căng tràn khí
của RainAir với sự mạnh mẽ, đầy năng lượng
của CaressAir. Những giọt nước mềm mại quấn
quanh cơ thể, trong khi một dòng nước ấm ở
trung tâm mát xa da bạn. Sự kết hợp hoàn hảo
mang đến cảm giác sảng khoái mỗi ngày.

Rinsing out shampoo is easy with the strong
IntenseRain water spray. Perfect for setting
yourself up for the day. The IntenseRain
spray not only rinses out shampoo, but it also
washes morning tiredness down the drain for a refreshing start to the day.

The all-purpose tool for quick results: The
revitalising TurboRain spray lives up to its
name. The pure power of the most powerful
of all Rain sprays provides a refreshing shower
experience. For those who like things to be
quick and straightforward.

Gentle and dynamic at the same time. The
mix spray combines the rich, soft RainAir
spray with the strong, revitalising CaresseAir
spray. Soft drops wrap themselves around
the body, while a warm targeted water flow
in the middle massages the skin. The perfect
combination for daily showering pleasure.

Rain and Rain XL

RainAir and RainAir XL

SoftRain

Các lỗ thoát nước trên sen tay hoặc sen đầu
có thể nhỏ, nhưng mang đến hiệu quả to
lớn: Tia nước Rain là nguồn năng lượng sảng
khoái bao quanh cơ thể, giúp bạn phục hồi
năng lượng. Đây là lựa chọn lý tưởng để
xả sạch dầu gội nhanh chóng và tuyệt đối.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự thư giãn và muốn
được vỗ về, chiều chuộng, thì sen tay hoặc
sen đầu với tia nước RainAir đầy khoái cảm
sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Tia
nước mang đến những giọt nước căng tràn khí
để gột sạch đi những muộn phiền của bạn.

Tia nước SoftRain nhẹ nhàng bao quanh cơ thể.
Một sự tưởng thưởng dành cho làn da và cả tâm
hồn. Dù đó là nhu cầu tắm hàng ngày hay thư
giãn, tia nước SoftRain luôn là lựa chọn phù hợp.
Bạn sẽ cảm nhận được ưu điểm của tia nước khi
tắm nhanh vào buổi sáng và ngâm bồn sau một
ngày vất vả.

The openings on the hand or overhead shower
may be small, but their effect is all the greater:
The Rain spray revitalises and refreshes with its
pleasant power enveloping the body. It is therefore ideal, for example, for rinsing out shampoo
quickly and thoroughly.

If you are looking for relaxation and you want
your soul to be pampered by the water. The
hand or overhead shower with the luxurious
RainAir spray would be perfect for you. This
spray provides air-enriched drops from a large,
wide jet, to wash your cares away.

The gentle SoftRain water spray gently wraps
itself around the body. A treat for the skin - and
for the soul, of course. Whether a daily shower
or for relaxation, the SoftRain spray is always
the right choice. Its strengths come into their
own in a quick shower in the morning and in a
long soak in the bath after a hard day.
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Whirl

CaresseAir

Massage

Với dòng chảy tập trung, tia nước Whirl dễ dàng
xóa đi những mệt mỏi trong ngày. Dù là sen tay
hay sen đầu, Whirl gồm ba dòng nước đơn lẻ
xoáy vào nhau để tạo hiệu ứng massage
mạnh mẽ, đánh tan căng thẳng của bạn.

Năm dòng nước kết hợp thành một tia nước
massage mạnh mẽ, giúp bạn thư giãn dễ chịu.
Một trải nghiệm cần có sau khi vận động hoặc
một ngày làm việc vất vả - bạn sẽ thấy khỏe
ngay chỉ sau vài phút.

Dòng chảy tập trung gột sạch những căng
thẳng hàng ngày, thư giãn những vùng cơ căng
cứng. Dòng nước di chuyển theo vòng tròn một
cách sáng tạo, biến sen tắm thành liệu pháp
chăm sóc sức khỏe di động ngay tại phòng
tắm gia đình.

The concentrated Whirl spray simply washes
away the exertions of the day. Whether hand or
overhead shower: Three single sprays revolve
around each other for an intense massage
effect that dissolves tension.

Five strong single sprays combine in a revitalising, strong massage spray for pleasant
relaxation. Just the thing after exercise or a
hard day at work - good as new in minutes.

A concentrated spray that simply washes the
day’s stress away. The targeted spray easily
relaxes tense areas. The innovative circular
arrangement of the sprays turns the shower
into a mobile wellness treatment for the home
bathroom.

Mono

RainFlow

RainStream

Tia nước êm ái, thư giãn với dòng nước chảy
tập trung từ giữa tâm sen tắm. Sự nhẹ nhàng
của tia nước Mono giúp bạn thả lỏng cơ thể, là
lựa chọn hoàn hảo để thư giãn.

Sen đầu với tia nước RainFlow xinh đẹp,
tinh khiết cho bạn trải nghiệm như đang đứng
bên dưới thác nước. Như thế, bạn có thể
thưởng thức dòng nước ở dạng tự nhiên, như
một dòng thác từ trên cao đổ xuống cổ và vai.
Bạn có thể điều hướng dòng nước chính xác
đến các bộ phận của cơ thể và căng thẳng
nhanh chóng biến mất. Đây là một xu hướng
nổi bật đối với các phòng tắm spa.

Tia nước RainStream với những dòng nước
đơn, lấp lánh là một thành tựu nổi bật của các
nhà phát triển tia nước tại Hansgrohe. Tia nước
đặc biệt dành cho sen đầu này hoạt động với
cường độ ổn định, giúp bạn phục hồi cơ thể
hiệu quả. Kết quả: một trải nghiệm phòng tắm
mới mẻ, thư giãn, phù hợp với nhiều chiều cao
khác nhau.

An overhead shower with the clear, beautifully
shaped RainFlow cascading spray brings
the waterfall experience to the bathroom.
This lets you enjoy water in its natural form,
as a cascade from above on the neck and
shoulders. This can be directed specifically to
these parts of the body and tension quickly
disappears. This is a trend especially in the
wellness bathroom.

The new RainStream of single sparkling jets
is a crowning achievement of the hansgrohe
spray developers. These special overhead
shower sprays do not constrict, but remain unvaryingly revitalising and intense right down to
the floor. The result: a new, revitalising shower
experience, irrespective of the user’s height.

A targeted, soothing relaxation spray from
the centre of the shower. The lightness of the
Mono spray helps you to unwind, making it the
perfect spray for relaxing.
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Sen tắm đứng
Dễ dàng lắp đặt với đầy đủ chức năng.
Hoàn hảo để tân trang nhà tắm.

Bảng sen tắm
Sự kết hợp giữa sen đầu và sen tay trong
một hệ thống. Một sản phẩm nổi bật trong
dòng sen tắm đứng lắp nổi.

Tay sen và bộ sen tắm
Giải pháp cơ bản nhưng vẫn đảm bảo
thoải mái sử dụng và dễ dàng lắp đặt.

Showerpipe
Easy exposed fitting complete renovation
with minimum effort. Perfect for upgrading.

Showerpanel ®
Combines overhead, hand, and side showers
in a single system. The focal point in the
bathroom in the exposed mounted version.

Hand shower and shower set
The basic solution offers the same full
shower pleasure and is easy to mount on the
wall with the exposed mounted version.

Sen đầu và sen tay
Nhiều lựa chọn cho mỗi ngày để tận hưởng
cảm giác thư giãn và thoải mái khi sử dụng.
Giải pháp lắp đặt âm tường.
Overhead and hand shower
For refreshing or relaxing because every
day deserves a different shower. Concealed
installation, integrated in the wall.
Hệ thống sen tắm
Giải pháp sen tắm âm tường với vô số
tùy chỉnh lắp đặt. Từ sen đầu thác nước đổ
đến hệ thống sen tắm phun 2 bên cho bạn
tùy thích trải nghiệm.
Shower family
Showering couldn’t be more varied than
with this concealed solution. From the
waterfall to all-round pleasure, customise
you experience.
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Bộ sen tắm kết hợp lý tưởng để lắp đặt âm

1 chức năng / 1-function

1 chức năng có tay sen / 1-function with hand shower

2 chức năng / 2-function

2 chức năng / 2-function

100

Ideal shower combination for concealed installation

3 chức năng / 3-function

3 chức năng / 3-function

4 chức năng / 4-function

4 chức năng / 4-function
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Cơn mưa tuyệt vời nhất trên thế giới
The most beautiful rain in the world

Sen đầu
Overhead showers
Bộ sưu tập sen đầu của Hangrohe cho bạn nhiều lựa chọn về thiết kế
như đầu tròn hoặc vuông, góc cạnh nổi bật hay góc bo tròn mềm mại.
Màu hoàn thiện gồm có chrome hoặc sự kết hợp thú vị giữa màu trắng
và chrome.

The hansgrohe range of overhead showers gives you the choice of
round or square heads, strikingly angular designs or softly rounded
corners. They are available in chrome, or an attractive combination of
white and chrome.

Các mẫu sen đầu trong bộ sưu tập Rainmaker Select sở hữu những
thiết kế xuất sắc nhất. Đĩa lọc phía trong được làm từ thủy tinh chống
vỡ - màu trắng hiện đại hoặc trong suốt. Tùy vào loại sen đầu, có hai
tùy chọn khác nhau: Sen đầu có thể được lắp đặt trên tường với sen tay
hoặc lắp trên trần nhà.

The shower heads in the Rainmaker Select collection are the crème de
la crème in terms of design. The spray disc is made from shatter-proof
glass - either modern white or elegant blank. Depending on the type of
overhead shower, there are two different options: The shower head can
be either installed on the wall with a shower arm, or fitted overhead on the
ceiling.

Chỉ cần chọn một, hai hoặc ba dạng tia nước khác nhau, bạn có thể
tận hưởng trải nghiệm độc đáo trong phòng tắm và theo ý thích của bản
thân. Có thể dễ dàng thay đổi tia nước bằng nút Select ở giữa đĩa phun
hoặc thông qua bộ điều nhiệt hansgrohe.

By selecting one, two or three different spray modes, you can enjoy a
unique shower experience, just the way you like it. The spray mode can
be changed easily using the Select button in the centre of the spray disc,
or via the hansgrohe thermostat.

NEW
RainAir - tia nước nhẹ nhàng, thư giãn với những
giọt nước lớn, mềm mại. Giúp giảm lượng nước
rò rỉ sau khi tắm.
Giảm lưu lượng nước, tiết kiệm nước và
năng lượng. Sảng khoái dài lâu.

RainAir - a gentle, relaxing spray with large,
soft droplets. This reduces the amount of
post-shower dripping.

Reduces the flow, saving both water
and energy. For lasting pleasure.

Lau lớp cặn tích tụ & bụi bẩn dễ dàng
bằng cách chà nhẹ ngón tay trên lớp lamen
silicon.
Limescale deposits can be wiped away simply
by rubbing a finger over the flexible silicone
lamellae.
Mặt phun có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh.
Removable spray face for easy cleaning.
Tùy chọn thiết kế linh hoạt có thể
gắn tường hoặc trần.

Thiết kế vuông với mặt phun lớn cho
trải nghiệm hoàn hảo.

Flexible design options with a choice of
wall or ceiling mounting.

Square design with large spray face for a
perfect shower.

Công nghệ / Technologies
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Dạng tia nước / Spray modes

Sen tay lý tưởng dành cho bạn
The ideal hand showers, however you like to shower

Sen tay
Hand showers
Công nghệ nút nhấn Select mới trên sen tay mang đến những trải nghiệm thú vị hơn. Thay vì phải điều chỉnh mặt phun, bạn có thể chọn một
trong ba tia nước khác nhau chỉ bằng một nút bấm đơn giản. Thiết kế
sen tắm cũng vô cùng ấn tượng.

The new Select technology on the hand shower now makes showering
even more enjoyable. Instead of having to adjust the spray face, you can
select one of three different sprays with a simple click of a button. Our
hand showers also look stunning.

Với thiết kế tròn hoặc vuông, cùng màu hoàn thiện chrome hoặc chrome
bóng, sen tay hansgrohe không chỉ dễ chịu khi tiếp xúc mà vẻ ngoài
cũng nổi bật. Hơn nữa, sản phẩm còn thân thiện với môi trường hơn
nhờ: Bộ giới hạn dòng chảy thông minh của các mẫu EcoSmart giảm
lượng tiêu thụ nước đến 60% cũng như năng lượng tiêu thụ. Hãy nâng
trải nghiệm trong phòng tắm của bạn vì sen tay hansgrohe phù hợp với
tất cả loại dây sen.

Available in a round or square design, in pure chrome or chrome gloss
with a white spray face - they not only feel good, but look good, too!
What’s more, they are more environmentally friendly: The intelligent flow
limiter on the EcoSmart models reduces water consumption by up to
60%, as well as energy consumption. Upgrade your showering experience, as hansgrohe hand showers fit all shower hoses.

NEW
Trải nghiệm độc đáo khi được mơn trớn,
vỗ vễ dưới những giọt nước siêu mịn.
A unique shower experience thanks to the
soft caress of micro droplets.

Dễ dàng lau sạch lớp cặn tích tụ &
bụi bẩn bằng cách chà nhẹ ngón tay trên
lớp lamen silicon.

Tia nước mưa rơi mạnh mẽ, mang lại cho
cơ thể bạn sự tươi mới tràn đầy sức sống.

Limescale deposits can be wiped away
simply by rubbing a finger over the flexible
silicone lamellae.

An intense massage whirl for easing
tensions.

Tia nước mưa rơi mạnh mẽ, mang lại cho
cơ thể bạn sự tươi mới tràn đầy sức sống.
A powerful rain spray, bringing your body
an invigorating burst of freshness.

Có thể thay đổi dạng tia nước chỉ bằng một
nút nhấn.
You can change the type of shower spray
intuitively with a touch of a button.

Công nghệ / Technologies

Dạng tia nước / Spray modes
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iBox universal
Một cho tất cả…
iBox đã từng là bộ âm đầu tiên và duy nhất cho các bộ trộn và bộ trộn
điều nhiệt dòng Hansgrohe và Axor. Đặc trưng của iBox - là có thể
sử dụng với đa dạng các sản phẩm khác nhau. Bộ âm iBox không
những giúp tạo nên nhiều không gian, sự thoải mái chuyển động, tự do
thiết kế cho phòng tắm mà còn rất dễ lắp đặt. Đó là lý do tại sao iBox
nhanh chóng trở nên phổ biến trong khu vực phòng tắm.

One for all …
Since its introduction, the iBox universal has been the first and only
basic set for Hansgrohe and Axor concealed manual and thermostatic
solutions. Its features are just as varied as the number of possible uses.
The iBox universal creates more space, freedom of movement and
planning freedom in the bathroom - and is quick and easy to install. So
it’s no wonder, then, that the iBox universal has quickly become a firm
favourite of the bathroom sector.

589.50.322

589.50.332
589.50.359

IBOX HANSGROHE

589.54.607

589.29.950 / 589.29.944
589.52.418

589.54.801
589.29.627

Vui lòng đặt thêm bộ coupling 588.29.948 nếu cần kết nối nhiều hơn 1 đường nước ra.
Please order coupling 588.29.948 if need to assemble more than 1 water outlet.
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BỘ SEN ÂM 5 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 5-OUTLET

"
!

$
§

%

Sàn

!

SEN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 589.52.227 - 434.800.000 Đ

"

THANH NỐI DÀI / EXTENSION SET
Art.No.: 589.52.214 - 43.000.000 Đ

§

BỘ TRỘN SEN / SHOWER MIXER
Art.No.: 589.02.178 - 163.800.000 Đ

$

SEN TAY / HAND SHOWER
Art.No.: 589.30.868 - 4.700.000 Đ

%

DÂY SEN / SHOWER HOSE
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Art.No.: 589.29.908 - 1.300.000 Đ

BỘ SEN ÂM 4 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 4-OUTLET
Trần
2300 mm

!

"
1200 mm

§

$
800 mm

%

Hot water
supply

Cold water
supply

Sàn

!

SEN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 589.29.561 - 133.200.000 Đ

"

BỘ ÂM / BASIC SET
Art.No.: 589.29.950 - 6.500.000 Đ
Art.No.: 589.29.948 - 300.000

§

BỘ TRỘN SEN / SHOWER MIXER
Art.No.: 589.52.228 - 133.300.000 Đ

$

SEN TAY / HAND SHOWER
Art.No.: 589.52.600 - 5.100.000 Đ

%

DÂY SEN / SHOWER HOSE
Art.No.: 589.29.908 - 1.300.000 Đ
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BỘ SEN ÂM 3 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 3-OUTLET
Trần
2300 mm

!

1500 mm

§

$

"
&

1200 mm

%

Hot water
supply

Cold water
supply

Sàn

!

SEN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 589.52.674 - 25.600.000 Đ

"

BỘ TRỘN ÂM / CONCEALED MIXER
Art.No.: 589.50.365 - 28.700.000 Đ

§

BỘ ĐIỀU HƯỚNG / SELECT VALVE
Art.No.: 589.50.362 - 32.300.000 Đ

$

SEN TẮM / BODY SHOWER
Art.No.: 589.52.232 - 24.800.000 Đ

%

BỘ SEN TAY / HAND SHOWER SET

&

PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC / WALL OUTLET
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Art.No.: 589.54.120 - 4.000.000 Đ

Art.No.: 589.50.706 - 2.000.000 Đ

BỘ SEN ÂM 4 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 4-OUTLET
Trần
2300 mm

!

"
1500 mm

§

$

Hot water
supply

Cold water
supply

Sàn

!

SEN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 589.29.550 - 32.400.000 Đ

"

BỘ TRỘN ÂM / CONCEALED MIXER
Art.No.: 589.30.531 - 72.800.000 Đ

§

SEN TẮM / BODY SHOWER
Art.No.: 589.52.232 - 24.800.000 Đ

$

BỘ SEN TAY / HAND SHOWER SET
Art.No.: 589.29.688 - 34.800.000 Đ
Art.No.: 589.29.687 - 9.090.000 Đ
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BẢNG KẾT HỢP THANH SEN VÀ BỘ TRỘN ÂM / COMBINATION OF CONCEALED SHOWER SYSTEM
4 ĐƯỜNG NƯỚC

Art. No: 589.29.950

3 ĐƯỜNG NƯỚC

Art. No: 589.52.674

Art. No: 589.29.561

Art. No: 589.52.228

Art. No: 589.50.362

Art. No: 589.30.818

Art. No: 589.52.618

Art. No: 589.52.613

Art. No: 589.29.550

Art. No: 589.30.872

Art. No: 589.52.614

Art. No: 589.30.531

Art. No: 589.54.808

Art. No: 589.52.229

Art. No: 589.54.119

Art. No: 589.54.119

Art. No: 589.50.706

Art. No: 589.50.706

Art. No: 589.50.365
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Art. No: 589.52.232

Art. No: 589.52.232

Art. No: 589.52.600

Art. No: 589.54.120

Art. No: 589.29.688 +
589.29.687

Art. No: 589.29.908

Art. No: 589.50.706

2 ĐƯỜNG NƯỚC

1 ĐƯỜNG NƯỚC

Art. No: 589.52.676

Art. No: 589.52.676

Art. No: 589.52.676

Art. No: 589.52.678

Art. No: 589.52.678

Art. No: 588.45.049

Art. No: 588.45.049

Art. No: 589.52.675

Art. No: 589.52.677

Art. No: 589.52.677

Art. No: 580.17.999

Art. No: 589.50.523

Art. No: 589.52.439

Art. No: 589.30.897

Art. No: 589.30.896

Art. No: 589.50.363

Art. No: 589.54.123

Art. No: 589.54.123

Art. No: 589.51.601

Art. No: 589.54.036

Art. No: 589.54.036

Art. No: 589.54.030

Art. No: 589.51.219

Art. No: 589.51.219

Art. No: 589.30.814

Art. No: 589.29.963

Art. No: 589.29.985

Art. No: 589.29.985

Art. No: 589.50.214
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Bộ trộn sen trần 4 đường nước điều nhiệt AXOR ShowerSolutions
AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 4-outlet

Bộ trộn sen trần 5 đường nước điều nhiệt AXOR ShowerSolutions
AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 670/90 5-outlet

NEW

Art.No.: 589.02.178

Art.No.: 589.52.228

163.800.000 Đ

133.300.000 Đ

•
•
•
•

Sử dụng đồng thời nhiều đường nước ra
Áp lực nước vận hành: 1- 10 bar
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Sử dụng đồng thời nhiều đường nước ra
Điều khiển 4 đường nước ra bằng nút nhấn đóng/mở
Áp lực nước vận hành: 1 -10 bar
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Simultaneous use of several outlets
Operating pressure: 1- 10 bar
Safety lock at 40 O C
Finish: Chrome

•
•
•
•
•

Simultaneous use of several outlets
Select push-button on/off control for 4 outlets
Operating pressure: 1 -10
Safety lock at 40 O C
Finish: Chrome
Bộ trộn / Shower mixer

Bộ trộn / Shower mixer
107.100.000 Đ

Art.No.: 589.52.217

86.900.000 Đ

Art.No.: 589.52.215
Bộ âm / Basic set

Bộ âm / Basic set
56.700.000 Đ

Art.No.: 589.52.218

46.400.000 Đ

Art.No.: 589.52.216

1200
1020
560

210
261
302

420

45

90

87

598

51

142
497
85
58

50

1200

18
90

Ø 43

355

56
163

12

Ø 85

Ø44

800

G 1/2
646
631

348

48

195

G1/2

71

71

G3/4
178

71

60

82

60

82

G1/2

220
250

60

60

65

348

132

45

87

32

609

35

800
876
901

35

G1/2

112

Ø 74

80

Rp1/2
Rp1/2

m i n 7. 5
m a x 1. 5 5

Rp1/2

10

Rp1/2

178

71

71

250

570

299

299

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Sen trần AXOR ShowerSolution ShowerHeaven 1200/300
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet

Thanh nối dài
Extension set

7000

248

233

Ø 54

Ø 43

Art.No.: 589.52.227

434.800.000 Đ

• Dạng tia nước: Rain, MonoRain, PowderRain
• Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 30 lít/phút
- Rain: 16 lít/phút
- Mono: 15 lít/phút
- PowderRain: 12 lít/phút
• Hệ thống chiếu sáng LED
• Nguồn điện máy biến áp 24V, 60W, EuP II
• Điện áp đầu vào: 100 -240V AC / 50 / 60 Hz
• Điện áp đầu ra: 24V -DC
• Nhiệt độ đèn màu: 3500K
• Không phù hợp sử dụng nguồn nước liên tục từ máy nước nóng
• Màu sắc: Chrome

Art.No.: 589.52.214

43.000.000 Đ

• Đóng gói 2 món trên 1 đơn vị sản phẩm
• Chiều dài: 230 mm
• Màu sắc: Chrome
• Packaging unit 2 pieces in 1 set
• Dimension: 230 mm
• Finish: Chrome

• Spray type: Rain, MonoRain, PowderRain
• Maximum flow rate at 3 bar: 30 liters/min
- Rain: 16 liters/min
- Mono: 15 liters/min
- PowderRain: 12 liters/min
• Illuminant: LED
• Transformer power supply, 24V, 60W, EuP II
• Input voltage: 100 -240V AC / 50 / 60 Hz
• Output voltage: 24V -DC
• Colour temperature: 3500K
• Not suitable for continuous flow water heaters
• Finish: Chrome
Sen trần / Overhead shower
410.600.000 Đ

Art.No.: 589.52.213
Bộ âm / Basic set

24.200.000 Đ

Art.No.: 589.52.219

348

1200

60

1020
560

60

348
60

210
261
302

220
250

420

Rp1/2

G1/2

Rp1/2
Rp1/2
Ø 74

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

80

Ø 43

56
163

12

Ø 85

m i n 7. 5
m a x 1. 5 5

800

1200

800
876
901
Rp1/2
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Bộ trộn âm 2 đường nước AXOR One
AXOR One concealed mixer 2-outlet

270

120

25

67

135

135

Art.No.: 589.52.229
•
•
•
•

59.200.000 Đ

Lưu lượng mỗi đường nước ra: 24 lít/phút
Lưu lượng của hai đường nước đồng thời: 30 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Flow rate per outlet: 24 liters/min
Flow rate by using of 2 outlets: 30 liters/min
Safety lock at 40 O C
Finish: Chrome

Bộ trộn / Shower mixer
Art.No.: 589.52.204

43.200.000 Đ

Bộ âm / Basic set
Art.No.: 589.52.205

114

16.000.000 Đ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Bộ trộn âm 2 đường nước điều nhiệt Ecostat E
Ecostat E Thermostat Concealed mixer 2-outlet

Art.No.: 580.17.999

30.500.000 Đ
• Flow rate at 3 bar:
- Upper outlet: 28 liters/min
- Lower outlet: 25 liters/min
• Safety lock at 40 O C
• Finish: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Đường nước trên: 28 lít/phút
- Đường nước dưới: 25 lít/phút
• Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
• Màu sắc: Chrome
Bộ trộn / Shower mixer
Art.No.: 589.50.332

23.700.000 Đ

Bộ âm iBox / Basic set iBox
Art.No.: 589.29.944

6.500.000 Đ

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
Art.No.: 588.29.948

300.000 Đ

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Bộ trộn âm 1 đường nước có điều nhiệt
ShowerSelect
ShowerSelect concealed mixer 1-outlet
with thermostat

Art.No.: 589.50.363

Bộ trộn âm nước có điều nhiệt Shower
Select
ShowerSelect thermostat concealed
mixer

37.100.000 Đ

Art.No.: 589.50.365

28.700.000 Đ

Bộ điều hướng 3 đường nước Shower
Select
ShowerSelect Valve for 3-outlet

Art.No.: 589.50.362

32.300.000 Đ

•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 26 lít/phút
Áp lực nước vận hành: 1 - 10 bar
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40OC
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 42 lít/phút
Áp lực nước vận hành: 1 - 10 bar
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40OC
Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 30 lít/phút
• Áp lực nước vận hành: 1 - 10 bar
• Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 26 liters/min
Min. operating pressure: 1 - 10 bar
Safety lock at 40 OC
Finish: Chrome

•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 42 liters/min
Min. operating pressure: 1 - 10 bar
Safety lock at 40 OC
Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 30 liters/min
• Min. operating pressure: 1 - 10 bar
• Finish: Chrome

Bộ trộn / Shower mixer

Bộ trộn / Shower mixer

Bộ trộn / Shower mixer
30.3000.000 Đ

Art.No.: 589.50.359
Bộ âm iBox / Basic set iBox

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
300.000 Đ

Art.No.: 588.29.948

6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.950

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
300.000 Đ

Art.No.: 588.29.948

Art.No.: 589.50.322

25.500.000 Đ

Bộ âm iBox / Basic set iBox

Bộ âm iBox / Basic set iBox
6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.950

21.900.000 Đ

Art.No.: 589.50.319

Art.No.: 589.29.950

6.500.000 Đ

Ron nối bộ iBox / Reduction coupling for iBox
Art.No.: 588.29.948

300.000 Đ

155

155

73

Ø 48
69 -97

20

54 -82

155/ 155

57

111
44
Ø 44

155 /155

20

20
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Bộ trộn âm 2 đường nước Logis
Logis concealed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.30.896

8.940.000 Đ

Bộ trộn âm 2 đường nước Logis
Metris concealed mixer 2-outlet

Art.No.: 589.30.897

10.590.000 Đ

• Giới hạn nhiệt độ có thể điều chỉnh
• Van chuyển đổi tự phục hồi
• Màu sắc: Chrome

• Giới hạn nhiệt độ có thể điều chỉnh
• Van chuyển đổi tự phục hồi
• Màu sắc: Chrome

• Temperature limitation adjustable
• Diverter with automatic resetting
• Finish: Chrome

• Temperature limitation adjustable
• Diverter with automatic resetting
• Finish: Chrome

Bộ trộn / Shower mixer

Ron nối cho bộ trộn iBox
Reduction coupling for iBox

Art.No.: 588.29.948

300.000 Đ

• Một bộ gồm 3 ron
• Chất liệu: Đồng
• 3 pieces in 1 set
• Material: Brass

Bộ trộn / Shower mixer
2.640.000 Đ

Art.No.: 589.52.416
Bộ âm / Basic set

Art.No.: 589.50.212

4.290.000 Đ

Bộ âm / Basic set
6.300.000 Đ

Art.No.: 589.29.305

Art.No.: 589.29.305

6.300.000 Đ

79-107

14

88
60

G1/2

G3/4
89

G1/2

150

123

80

17
5
30

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Sen đầu gắn tường Raindacen S 300
Raindance S overhead shower 300 for
walling

Art.No.: 589.29.550

Sen đầu gắn tường Raindance E 360
Raindance E overhead shower 360 for
walling

32.400.000 Đ

Art.No.: 589.30.872

Sen đầu gắn tường Raindance E 300
Raindance Select E overhead shower
300 for walling

33.500.000 Đ

Art.No.: 589.52.614

25.300.000 Đ

• Lưu lượng nước tia RainAir ở 3 bar: 18 lít/phút
• Chiều dài tay sen gắn tường: 390 mm
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước tia RainAir ở 3 bar: 17 lít/phút
• Chiều dài tay sen gắn tường: 240 mm
• Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước ở 3 bar: 15 lít/phút
Dạng tia nước: Rain, RainAir
Chiều dài tay sen gắn tường: 390 mm
Màu sắc: Chrome

• Flow rate RainAir spray at 3 bar: 18 liters/min
• Shower arm length: 390 mm
• Finish: Chrome

• Flow rate RainAir spray at 3 bar: 17 liters/min
• Shower arm length: 240 mm
• Finish: Chrome

•
•
•
•

Flow rate Rain spray at 3 bar: 15 liters/min
Spray type: Rain, RainAir
Shower arm length: 390 mm
Finish: Chrome

34 5

20

470

24 0
23

Ø80
107

90

15

127

G1/2

°

395

26°

26°

Ø300

16

160
80

300

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Sen đầu gắn trần Raindance S 300
Raindance S overhead shower 300 for
ceiling

Art.No.: 589.30.818

30.700.000 Đ

Sen đầu gắn trần Raindance E 360
Raindance E overhead shower 360 for
ceiling

Art.No.: 589.52.618

27.500.000 Đ

• Lưu lượng nước tia RainAir ở 3 bar: 20 lít/phút
• Chiều dài tay sen nối trần: 100 mm
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước tia RainAir ở 3 bar: 16 lít/phút
• Chiều dài tay sen nối trần: 100 mm
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate RainAir spray at 3 bar: 20 liters/min
• Ceiling connection length: 100 mm
• Finish: Chrome

• Flow rate RainAir spray at 3 bar: 16 liters/min
• Ceiling connection length: 100 mm
• Finish: Chrome

Sen trần Raindance 260/260
Raindance overhead shower 260/260 1jet

Art.No.: 589.52.674

25.600.000 Đ

• Lưu lượng nước tia RainAir ở 3 bar: 15 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate RainAir spray at 3 bar: 15 liters/min
• Finish: Chrome

Sen trần / Overhead shower
20.800.000 Đ

Art.No.: 589.52.608
Bộ âm / Basic set

4.800.000 Đ

260

187

16

Art.No.: 589.52.627

260

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.
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Sen đầu gắn tường Raindance Crometta E
Crometta E overhead shower 240 1jet for
walling

Art.No.: 589.52.675

14.800.000 Đ

Sen đầu gắn tường Raindance Crometta E
Crometta S overhead shower 240 1jet for
walling

Art.No.: 589.52.677

14.800.000 Đ

Sen đầu gắn trần Raindance Crometta E
Crometta E overhead shower 240 for
ceiling

Art.No.: 589.52.676

13.500.000 Đ

• Lưu lượng nước Rain ở 3 bar: 18 lít/phút
• Shower arm 389 mm
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước Rain ở 3 bar: 18 lít/phút
• Shower arm 389 mm
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước Rain ở 3 bar: 18 lít/phút
• Tay sen gắn trần 100 mm
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate Rain spray at 3 bar: 18 liters/min
• Shower arm 389 mm
• Finish: Chrome

• Flow rate Rain spray at 3 bar: 18 liters/min
• Shower arm 389 mm
• Finish: Chrome

• Flow rate Rain spray at 3 bar: 18 liters/min
• Ceiling connector 100 mm
• Finish: Chrome

Tay sen nối tường / Shower arm
3.900.000 Đ

Art.No.: 589.52.629
Sen đầu / Overhead shower

Sen đầu / Overhead shower
10.900.000 Đ

Art.No.: 589.54.503

Tay sen nối trần / Ceiling connector
3.900.000 Đ

Art.No.: 589.52.629

Sen đầu / Overhead shower
10.900.000 Đ

Art.No.: 589.54.506
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10.900.000 Đ

Art.No.: 589.54.503
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15

2.600.000 Đ

Art.No.: 589.52.628
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Sen đầu gắn trần Raindance Crometta S
Crometta S overhead shower 240 for
ceiling

Art.No.: 589.52.678

13.500.000 Đ

Sen đầu gắn tường Croma 280 1jet
Croma overhead shower 280 1jet for
walling

Art.No.: 588.45.049

Sen tắm AXOR ShowerSolutions 120/120
AXOR ShowerSolutions body shower
120/120

20.200.000 Đ

• Lưu lượng nước Rain ở 3 bar: 18 lít/phút
• Tay sen gắn trần 100 mm
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 15.6 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate Rain spray at 3 bar: 18 liters/min
• Ceiling connector 100 mm
• Finish: Chrome

• Maximum flow rate at 3 bar: 15.6 liters/min
• Finish: Chrome

Tay sen nối trần / Ceiling connector

Tay sen nối trần / Ceiling connector
2.600.000 Đ

Art.No.: 589.52.628
Sen đầu / Overhead shower

Sen đầu / Overhead shower
10.900.000 Đ

Art.No.: 589.54.506

3.900.000 Đ

Art.No.: 589.52.629

16.300.000 Đ

Art.No.: 589.51.722

Art.No.: 589.52.232

24.800.000 Đ

•
•
•
•
•

Kích thước sen tắm: 120 x 120 mm
Sử dụng với nhiều chức năng sen trần, sen tắm bên
Dạng tia phun: thông thường
Lưu lượng nước ở 3 bar: 5,3 lít/phút
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Shower size: 120 x 120 mm
Functions as overhead, shoulder or side shower
Spray type: normal spray
Flow rate at 3 bar: 5.3 liters/min
Finish: Chrome
Sen tắm / Body shower
18.700.000 Đ

Art.No.: 589.29.718
Bộ âm / Basic set

6.100.000 Đ

Art.No.: 589.29.717
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Sen đầu Raindance Rainfall
Raindance Rainfall overhead shower

Art.No.: 589.29.561

Bộ sen tay Axor ShowerSolutions 120/120
Axor ShowerSolutions 120/120 hand shower set

133.200.000 Đ

• Chiều dài sen đầu: 540 mm
• Lưu lượng nước at 3 bar:
+ RainAir: 18 lít/phút
+ WhirlAir: 16 lít/phút
+ Mono: 28 lít/phút
• Vui lòng đặt thêm Bộ âm 589.29.950 và Ron đồng 589.29.948
• Overhead length: 540 mm
• Flow rate at 3 bar:
+ RainAir: 18 liters/min
+ WhirlAir: 16 liters/min
+ Mono: 28 liters/min
• Please order iBox 589.29.950 and Coupling 589.29.948 separately

Art.No.: 589.30.896

43.890.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 17 lít/phút
• Dây sen 1.25 m
• Màu sắc: Chrome
• Flow rate at 3 bar: 42 liters/min
• Shower hose 1.25 m
• Finish: Chrome
Sen tay / Hand shower
Art.No.: 589.29.688

34.800.000 Đ

Bộ âm / Basic set
Art.No.: 589.29.687

124

9.090.000 Đ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.
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Sự thư giãn thuần khiết.
Với tinh thần sảng khoái tuyệt vời.
For pure water pleasure.
With a clear conscience.
EcoSmart technology

Sen tắm với công nghệ EcoSmart tiêu thụ lượng nước chỉ từ 6 đến 9 lít/ phút.
EcoSmart showers have a water consumption rate of just six to nine liters a minute.

Sự kết hợp giữa thư giãn với tiện ích.
A combination of comfort and efficiency.

QuickClean
Dễ dàng lau sạch bụi bẩn và cặn bã với đầu nút silicone.
Showerheads remain limescale-free and fully functioning for longer
simply by rubbing over the silicone nubs.

126

AirPower
Trộn lẫn không khí vào nước để tận hưởng cảm giác thư giãn từ những
bọt khí.
Exceptional showering pleasure and large drops thanks to the addition
of generous amounts of air.

Bộ sen tay Croma Select S có thanh trượt
Croma Select S hand shower Vario with rail

Bộ sen tay Crometta có thanh trượt
Crometta hand shower with rail

Bộ sen tay Crometta có thanh trượt
Crometta hand shower Vario with rail

NEW

Art.No.: 589.54.119

Art.No.: 589.54.029

5.900.000 Đ

NEW

3.200.000 Đ

Art.No.: 589.54.030

3.000.000 Đ

•
•
•
•
•

Dạng tia nước: Rain, IntenseRain, TurboRain
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 15 lít/phút
Thanh sen Croma 65 cm
Dây sen 160 cm
Màu sắc: Trắng/Chrome

•
•
•
•
•

Dạng tia nước: Rain
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 14 lít/phút
Thanh trượt 65 cm
Dây sen 160 cm
Màu sắc: Trắng/Chrome

•
•
•
•
•

Dạng tia nước: Rain, IntenseRain
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 14 lít/phút
Thanh trượt 65 cm
Dây sen 160 cm
Màu sắc: Trắng/Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain
Maximum flow rate at 3 bar: 15 liters/min
Shower bar Croma 65 cm
Shower hose 160 cm
Finish: White/Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain
Maximum flow rate at 3 bar: 14 liters/min
Shower bar 65 cm
Shower hose 160 cm
Finish: White/Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain, IntenseRain
Maximum flow rate at 3 bar: 14 liters/min
Shower bar 65 cm
Shower hose 160 cm
Finish: White/Chrome
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Sen tay Raindance Select S 120
Raindance Select S hand shower 120

Bộ sen tay Croma Select S có giá đỡ
Croma Select S hand shower with holder Vario

°

160

125

72

Bộ sen tay có giá đỡ và dây sen Croma Select E
Croma Select E hand shower with holder Vario

G 1/2

Art.No.: 589.52.600

5.100.000 Đ

Art.No.: 589.54.120

4.000.000 Đ

Art.No.: 589.54.123

4.000.000 Đ

•
•
•
•

Dạng tia nước: RainAir, Rain, Whirl
Lưu lượng nước ở 3 bar: 15 lít/phút
Bộ lọc chất bẩn
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Dạng tia nước: Rain, IntenseRain, TurboRain
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 15 lít/phút
Giá đỡ sen tay dạng cố định Porter S
Dây sen 125 cm
Màu sắc: Trắng/Chrome

•
•
•
•
•

Dạng tia nước: Rain, IntenseRain, TurboRain
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 15 lít/phút
Giá đỡ sen tay dạng cố định Porter S
Dây sen 125 cm
Màu sắc: Trắng/Chrome

•
•
•
•

Spray type: RainAir, Rain, Whirl
Flow rate at 3 bar: 15 liters/min
Rinseable dirt filter
Finish: Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain
Maximum flow rate at 3 bar: 15 liters/min
Fixed holding shower holder Porter S
Shower hose 125 cm
Finish: White/Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain
Maximum flow rate at 3 bar: 15 liters/min
Fixed holding shower holder Porter S
Shower hose 125 cm
Finish: White/Chrome

Bộ sen tay Croma 100 có giá đỡ
Croma 100 hand shower with holder Vario

Bộ sen tay Crometta có giá đỡ
Crometta hand shower with holder 1jet

Thanh trượt sen tay Unica Crometta 90 cm
Unica shower rail Crometta 90 cm

134

15 °
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44

915

959

50

Ø 22
3.500.000 Đ

Art.No.: 589.54.036

2.100.000 Đ

Dạng tia nước: Rain, normal, Shampoo, Massage
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 18 lít/phút
Giá đỡ sen tay dạng cố định Porter S
Dây sen 125 cm
Màu sắc: Xám/Chrome

•
•
•
•
•

Dạng tia nước: Rain
Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 14 lít/phút
Giá đỡ sen tay dạng cố định Porter S
Dây sen 125 cm
Màu sắc: Trắng/Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain, normal, Shampoo, Massage
Maximum flow rate at 3 bar: 18 liters/min
Fixed holding shower holder Porter S
Shower hose 125 cm
Finish: Grey/Chrome

•
•
•
•
•

Spray type: Rain
Maximum flow rate at 3 bar: 14 liters/min
Fixed holding shower holder Porter S
Shower hose 125 cm
Finish: White/Chrome

128

22

Art.No.: 589.51.601
•
•
•
•
•

Art.No.: 589.29.658

2.700.000 Đ

• Màu sắc: Chrome
• Finish: Chrome

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Vòi xả bồn Metris 165
Metris bath spout 165

Art.No.: 589.50.214

Phụ kiện cấp nước có giá đỡ sen FixFit E
FixFit wall outlet E with shower holder

10.000.000 Đ

Art.No.: 589.55.964

3.600.000 Đ

Phụ kiện cấp nước có giá đỡ sen FixFit S
FixFit wall outlet S with shower holder

Art.No.: 589.55.965

3.600.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 20 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Màu sắc: Chrome

• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 20 liters/min
• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

Vòi xả bồn 228 có van chuyển đổi
Bath spout 228 with diverter valve

Dây sen kim loại Sensoflex 160 cm
Sensoflex metal shower hose 160 cm

Dây sen Isiflex 160 cm
Isiflex shower hose 160 cm

5.900.000 Đ

Art.No.: 589.29.902

2.200.000 Đ

Art.No.: 589.29.908
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 25 liters/min
• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

1600

• Màu sắc: Chrome

R 1/2

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 25 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

1.300.000 Đ

1600

Art.No.: 589.29.985
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BỘ THANH SEN
SHOWERPIPES
130

Thanh sen điều nhiệt Raindance Select S 300
Raindance S thermostat showerpipe 300

Thanh sen điều nhiệt Croma E 280 thermostat
Croma E thermostat showerpipe 280

Thanh sen Croma Select S 280 EcoSmart
Croma Select S showerpipe 280 EcoSmart

NEW

Art.No.: 589.30.865

49.300.000 Đ

Art.No.: 589.51.607

NEW

48.700.000 Đ

Art.No.: 589.51.606

48.000.000 Đ

•
•
•
•
•

Lưu lượng nước tia RainAir ở 3 bar: 16 lít/phút
Dạng tia nước của sen tay: Rain, RainAir, Whirl
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 OC
Dây sen Isiflex 1.60 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 15 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 OC
Dây sen Isiflex 160 cm
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 9 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 OC
Dây sen Isiflex 160 cm
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Flow rate RainAir spray at 3 bar: 16 liters/min
Hand shower spray type: Rain, RainAir, Whirl
Safety lock at 40 OC
Isiflex shower hose 1.60 m
Finish: Chrome

•
•
•
•

Maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min
Safety lock at 40 OC
Isiflex shower hose 160 cm
Finish: Chrome

•
•
•
•

Maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min
Safety lock at 40 OC
Isiflex shower hose 160 cm
Finish: Chrome
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Thanh sen điều nhiệt Croma Select S 280
có vòi xả bồn
Croma Select S thermostat showerpipe 280
1jet with spout

Thanh sen điều nhiệt Crometta E 240 có
vòi xả bồn
Crometta E thermostat showerpipe 240
with spout

Thanh sen điều nhiệt Crometta S 240 có
vòi xả bồn
Crometta S thermostat showerpipe 240
with spout

NEW

Art.No.: 589.52.310

39.050.000 Đ

• Dạng tia nước: Massage, IntenseRain, SoftRain
• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 20 lít/phút
- Đầu cấp sen: 16 lít/phút
• Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
• Dây sen Isiflex 160 cm
• Màu sắc: Chrome
• Spray type: Massage, IntenseRain, SoftRain
• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 20 liters/min
- Shower oulet: 16 liters/min
• Safety lock at 40 O C
• Isiflex shower hose 160 cm
• Finish: Chrome

Art.No.: 589.54.515

32.300.000 Đ

Art.No.: 589.54.514

32.300.000 Đ

•
•
•
•

Lưu lượng nước tia Rain ở 3 bar: 17 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Dây sen Isiflex 1.60 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước tia Rain ở 3 bar: 17 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Dây sen Isiflex 1.60 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Flow rate Rain spray at 3 bar: 17 liters/min
Safety lock at 40 O C
Isiflex shower hose 1.60 m
Finish: Chrome

•
•
•
•

Flow rate Rain spray at 3 bar: 17 liters/min
Safety lock at 40 O C
Isiflex shower hose 1.60 m
Finish: Chrome
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Thanh sen điều nhiệt Croma 160
Croma thermostat showerpipe 160

Art.No.: 589.51.600

Thanh sen điều nhiệt Crometta E
Crometta E thermostat showerpipe 240

24.500.000 Đ

Art.No.: 589.54.504

Thanh sen điều nhiệt Crometta S 240
Crometta S thermostat showerpipe 240

23.300.000 Đ

Art.No.: 589.54.502

23.300.000 Đ

•
•
•
•

Lưu lượng nước tối đa ở 3 bar: 17 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Dây sen Isiflex 1.60 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước tia Rain ở 3 bar: 15 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Dây sen Isiflex 1.60 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Lưu lượng nước tia Rain ở 3 bar: 16 lít/phút
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Dây sen Isiflex 1.60 m
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Maximum flow rate at 3 bar: 17 liters/min
Safety lock at 40 O C
Isiflex shower hose 1.60 m
Finish: Chrome

•
•
•
•

Flow rate Rain spray at 3 bar: 15 liters/min
Safety lock at 40 O C
Isiflex shower hose 1.60 m
Finish: Chrome

•
•
•
•

Flow rate Rain spray at 3 bar: 16 liters/min
Safety lock at 40 O C
Isiflex shower hose 1.60 m
Finish: Chrome
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BỘ TRỘN BỒN TẮM
BATHTUB MIXERS
134

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ điều nhiệt AXOR Citterio E
AXOR Citterio E 4-hole thermostat bath mixer

Art.No.: 589.30.530
•
•
•
•
•
•

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Metropol Classic
Metropol Classic 4-hole mounted bath mixer

Art.No.: 589.54.620

107.100.000 Đ

Lưu lượng nước ở 3 bar: 20 lít/phút
Độ dài kéo giãn tối đa của sen tay: 1.1 m
Dạng tia nước vòi xả bồn: laminar spray
Dạng tia nước sen tay: Rain, RainAir, Whirl
Khóa nhiệt độ an toàn ở 40O C
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•
•

Flow rate at 3 bar: 20 liters/min
Maximum pull-out length of hand shower: 1.1 m
Spray type of mixer: laminar spray
Spray type of hand shower: Rain, RainAir,
Whirl
• Safety lock at 40 O C
• Finish: Chrome
•
•
•
•

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Logis
Logis 4-hole rim mounted bath mixer

78.300.000 Đ

Art.No.: 589.52.437

Lưu lượng nước ở 3 bar: 22 lít/phút
Dạng tia nước vòi xả bồn: thông thường
Dạng tia nước sen tay: RainAir, Whirl, BalanceAir
Chiều dài tối đa của sen tay: 1,1 m
Màu sắc: Chrome/Gold Optic

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 16 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 22 liters/min
• Spray type mixer: normal spray
• Spray type hand shower: RainAir, Whirl,
BalanceAir
• Maximum pull-out length of hand shower: 1.1 m
• Finish: Chrome/Gold Optic

Bộ trộn / Bath mixer

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 16 liters/min
• Finish: Chrome

Bộ trộn / Bath mixer
57.800.000 Đ

Art.No.: 589.30.527

Bộ trộn / Bath mixer
39.700.000 Đ

Art.No.: 589.54.614

Bộ âm / Basic set
49.300.000 Đ

23.900.000 Đ

Art.No.: 589.52.415

Bộ âm / Basic set

Art.No.: 589.55.966

37.100.000 Đ

Bộ âm / Basic set
38.600.000 Đ

Art.No.: 589.29.951

210

13.200.000 Đ

Art.No.: 589.29.168

246

120

161

216
204

70 /70

110

70 /70

110

70 /70

110

20°
60/60

80/80
110

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

60/60
110

42/42

°
40

62

203
140

150

96

Ø 46
70 /70

99

190

112

15°

Ø 54
60

Ø 54

60

152

212

79

81/81
110

125

125

125
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Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Focus
Focus 4-hole mounted bath mixer

Art.No.: 589.54.707

29.700.000 Đ

Bộ trộn bồn tắm 3-lỗ Metris
Metris 3-hole bath mixer

Art.No.: 588.45.371

Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Logis
Logis 3-hole rim mounted bath mixer

66.400.000 Đ

Art.No.: 589.52.438

35.900.000 Đ

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 27 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 19 lít/phút
- Đầu cấp sen: 15 lít/phút
• Độ dài kéo giãn tối đa của sen tay: 1.1 m
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar:
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút
- Đầu cấp sen: 16 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Flow rate at 3 bar
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 27 liters/min
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar:
- Spout outlet: 19 liters/min
- Shower outlet: 15 liters/min
• Maximum pull-out length of hand shower: 1.1 m
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar
- Spout outlet: 22 liters/min
- Shower outlet: 16 liters/min
• Finish: Chrome

Bộ trộn / Bath mixer

Bộ trộn / Bath mixer
16.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.229

Art.No.: 589.50.230

Bộ trộn / Bath mixer
33.000.000 Đ

Bộ âm / Basic set

Bộ âm / Basic set
13.200.000 Đ

Art.No.: 589.29.168

Art.No.: 589.29.954

20.200.000 Đ

Art.No.: 589.52.400
Bộ âm / Basic set

33.400.000 Đ

15.700.000 Đ

Art.No.: 589.52.401

68
125

136

125

71

°
40

125

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.
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PHỤ KIỆN
PHÒNG TẮM
ACCESSORIES
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1.200.000 Đ

• Chất liệu: Đồng
• Treo tường
• Màu sắc: Chrome
• Material: brass
• Wall-mounted Finish: Chrome

Art.No.: 580.61.312
Khoảng cách khoan 600 mm
Chất liệu: Đồng
Treo tường
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Khoảng cách khoan 600 mm
Chất liệu: Đồng
Treo tường
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Drilling distance 600 mm
Material: brass
Wall-mounted
Finish: Chrome

•
•
•
•

Drilling distance 600 mm
Material: brass
Wall-mounted
Finish: Chrome

•
•
•
•

Drilling distance 600 mm
Material: brass
Wall-mounted
Finish: Chrome

140

59

Ø108

100

26

Art.No.: 580.61.360

3.700.000 Đ

Dĩa đựng xà phòng Logis
Logis soap dish

72

Ly đựng dụng cụ Logis
Logis toothbrush tumbler

6.200.000 Đ

Art.No.: 580.61.311

Khoảng cách khoan 600 mm
Chất liệu: Đồng
Treo tường
Màu sắc: Chrome

26
67

•
•
•
•

2.300.000 Đ

•
•
•
•

99

Kệ để khăn tắm Logis
Logis towel rack with holder

Art.No.: 580.61.310

Thanh treo khăn đôi Logis
Logis double towel rail

Ø55
26

Art.No.: 580.61.301

Thanh treo khăn đơn Logis
Logis single towel rail

Ø55
26

Móc treo đôi Logis
Logis double towel hook

2.100.000 Đ

Art.No.: 580.61.350

• Chất liệu: Đồng, kính
• Treo tường
• Màu sắc: Chrome

• Chất liệu: Đồng, kính
• Treo tường
• Màu sắc: Chrome

• Material: brass, glass
• Wall-mounted
• Finish: Chrome

• Material: brass, glass
• Wall-mounted
• Finish: Chrome

121

1.800.000 Đ

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Chai đựng xà phòng Logis
Logis liquid soap dispenser

Giá treo giấy vệ sinh không nắp che Logis
Logis roll holder without lid

Giá treo giấy vệ sinh có nắp che Logis
Logis roll holder with lid

170

143

127

Ø55
26

~ 200ml

100

26
67

Art.No.: 580.61.351

2.500.000 Đ

•
•
•
•

Treo tường
Chất liệu: Đồng, kính
Dung tích chứa 200 m. Lượt dùng 2 ml
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Wall-mounted
Material: brass, glass
Filling capacity 200 ml. Dosage 2 ml
Finish: Chrome

1.800.000 Đ

Art.No.: 580.61.341

2.200.000 Đ

• Chất liệu: Đồng
• Treo tường
• Màu sắc: Chrome

• Chất liệu: Đồng
• Treo tường
• Màu sắc: Chrome

• Material: brass
• Wall-mounted
• Finish: Chrome

• Material: brass
• Wall-mounted
• Finish: Chrome

Tay vịn phòng tắm Logis
Logis grab bar

Giá treo và cọ vệ sinh Logis
Logis wall-hung toilet brush with tumbler

37

355

240

Giá treo giấy vệ sinh đôi Logis
Logis double roll holder without lid

Art.No.: 580.61.340

26
Ø55

11 5

296

Ø55
26

Ø55
26

346

77
26
94

300

Art.No.: 580.61.342

1.900.000 Đ

Art.No.: 580.61.380

3.000.000 Đ

•
•
•
•

Chất liệu: Đồng
Treo tường
For 2 paper rolls
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Treo tường. Khoảng cách khoan 300 mm
Chất liệu: Đồng
Chiều dài 345 mm
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Material: brass
Wall-mounted
For 2 paper rolls
Finish: Chrome

•
•
•
•

Wall-mounted. Drilling distance 300 mm
Material: brass
Length 345 mm
Finish: Chrome

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

Art.No.: 580.61.370

128

2.800.000 Đ

• Chất liệu: Đồng, kính
• Treo tường
• Màu sắc: Chrome
• Material: brass, glass
• Wall-mounted
• Finish: Chrome
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Siphon Flowstar S cho chậu sứ
Design trap Flowstar S for basin

Art.No.: 589.29.920

Siphon S-trap cho chậu sứ
S-trap siphon for basin

2.600.000 Đ

Art.No.: 589.29.931

Siphon S-trap cho chậu sứ
S-trap siphon for basin

1.000.000 Đ

Art.No.: 589.29.923

1.300.000 Đ

•
•
•
•

Kích thước có thể điều chỉnh 60 - 165 mm
Cách tường 330 mm
Kích thước liên kết đường cấp nước G 1¼
Màu sắc: Chrome

•
•
•
•

Kích thước có thể điều chỉnh 35 - 85 mm
Cách tường 250 mm
Kích thước liên kết đường cấp nước G 1¼
Màu sắc: Chrome

• Kích thước có thể điều chỉnh 30 - 120 mm
• Cách tường 300 mm
• Kích thước liên kết đường cấp nước: G 1¼

•
•
•
•

Adjustment distance 60 - 165 mm
Distance to wall 330 mm
Connection dimension entry G 1¼
Finish: Chrome

•
•
•
•

Adjustment distance 35 - 85 mm
Distance to wall 250 mm
Connection dimension outlet G 1¼
Finish: Chrome

• Adjustment distance 30 - 120 mm
• Distance to wall 300 mm
• Connection dimension entry: G 1¼

Bộ xả nhấn cho chậu sứ có xả tràn
Push-open waste set for basin with
overflow

Bộ xả không giữ nước cho chậu sứ không
có xả tràn
Non-closing waste set for basin without
overflow

Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 125 cm
Toilet spray with holder and hose 125 cm

G1/2

1250

Art.No.: 589.29.995

2.800.000 Đ

Art.No.: 589.29.991

1.800.000 Đ

Art.No.: 589.50.017

4.400.000 Đ

• Kích thước liên kết G 1¼
• Màu sắc: Chrome

• Kích thước liên kết G 1¼
• Màu sắc: Chrome

• Lưu lượng nước ở 3 bar: 6.6 lít/phút
• Màu sắc: Chrome

• Connection dimension G 1¼
• Finish: Chrome

• Connection dimension G 1¼
• Finish: Chrome

• Flow rate at 3 bar: 6.6 liters/min
• Finish: Chrome
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Van khóa cho bồn cầu và vòi xịt vệ sinh
Angle valve E outlet G 1/2 for toilet and
rinsing spray

Phụ kiện cấp nước cho sen tay
FixFit wall outlet with non-return valve
and pivot joint

R 1/2

Van khóa cho vòi trộn
Angle valve E outlet G 3/8 for basin mixer

G½

24

Ø54 G ½

2

G 1/

90

Art.No.: 589.29.999

700.000 Đ

Art.No.: 589.29.994

700.000 Đ

Art.No.: 589.50.706

2.000.000 Đ

• Kích thước liên kết vào tường G ½
• Kích thước liên kết đường cấp nước G 3/8
• Màu sắc: Chrome

• Kích thước liên kết vào tường G ½
• Kích thước liên kết đường cấp nước G ½
• Màu sắc: Chrome

• Màu sắc: Chrome

• Connection dimension wall G ½
• Connection dimension outlet G
• Finish: Chrome

• Connection dimension wall G ½
• Connection dimension outlet G ½
• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

Phụ kiện cấp nước cho sen tay
FixFit wall outlet S without non-return valve

Phụ kiện cấp nước cho sen tay Fixfit
Fixfit wall outlet with non-return valve

Phụ kiện cấp nước sen tay Fixfit S
Fixfit S wall outlet non-return valve

G ½

64

41

Art.No.: 589.30.814

1.500.000 Đ

G ½

Art.No.: 589.29.963

64

1.200.000 Đ

Art.No.: 589.51.219

• Màu sắc: Chrome

• Màu sắc: Chrome

• Màu sắc: Chrome

• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

• Finish: Chrome

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

1.200.000 Đ
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Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 3 lỗ
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

110
Ø50
min. 100

G1/2
200

max.
40

Ø50

402

72
250

550

Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

100

110
Ø35

Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

702

173

Art.No.: 589.29.954

33.400.000 Đ

Art.No.: 589.29.951

38.600.000 Đ

Art.No.: 589.55.966

49.300.000 Đ

• Chiều dài tối đa của vòi sen tay: 1,10 m
• Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m

• Chiều dài tối đa của vòi sen tay: 1,10 m
• Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m

Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 3 lỗ
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

Bộ âm iBox universal
Basic set iBox universal

110

110
Ø50

Ø35

Rp¾

G1/2
Ø50
Rp¾

max. 40

• Chiều dài tối đa của vòi sen tay: 1,10 m
• Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m

Ø32
Rp¾

G1/2
2000

Art.No.: 589.52.401

15.700.000 Đ

Art.No.: 589.29.168

13.200.000 Đ

• Chiều dài tối đa của vòi sen tay: 1,10 m

• Chiều dài tối đa của vòi sen tay: 1,10 m

• Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m

• Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m

Art.No.: 589.29.950

6.500.000 Đ

Art.No.: 589.29.944

6.500.000 Đ

• Phù hợp với tất cả bộ trộn sen tắm, bồn tắm và
bộ trộn có điều nhiệt âm tường
• Suitable for all shower, bathtub and thermostatic
finish sets for concealed installation
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Bộ nối chuyển đổi đường xả đa năng
Vario connecting set

Bộ nối chuyển đổi đường xả dọc
Vario connecting bend

Bas đỡ cho bồn cầu treo
Fixing for wall-hung toilet

85
40

45

45

55

230
240

Ø134
Max.80
Ø117

Ø75

30

150
80

80

300

25

• For vertical outlet

25

3.000.000 Đ
90

Max.80

Art.No.: 588.45.961

• Sử dụng để chuyển đường xả bồn cầu thoát
ngang thành dọc
300

4.100.000 Đ

• Sử dụng để chuyển đường xả bồn cầu ngang và
dọc, chiều dài có thể điều chỉnh, bao gồm ống
Ø110
nối40dài

90

*140-320

Max.80

10
Art.No.:
588.45.983

25

284
90

150

150

400

150

90

300

150

90

150
80

Ø114

Ø114

Ø110

284

~40
Ø117

Ø90

Ø90

155
Ø110

Ø114
90

Max.80

366

15
30

Ø90

Max.80

Ø75

~40

Ø110

40

240

Ø134

Max.80

Ø75

~40

230

240

Ø134

*140-320

55

284

45

400
10

Ø117

45

366

40

366

Ø110
85

Art.No.: 588.45.998

800.000 Đ

• Sử dụng cho bồn cầu treo
• For wall mounted toilet

• For horizontal
and vertical outlet, length adjustable,
15
incl. excenter
155
Ø110

Bộ phụ kiện lắp đặt Sensowash cho bồn
cầu treo 2 đường cấp nước
Connecting set for Sensowash wall-hung
toilet with 2 water inlets

Art.No.: 588.45.995

2.300.000 Đ

• Yêu cầu 2 đường nước cấp: bồn cầu và Sensowash
• Require 2 water inlets: toilet and Sensowash

Bộ phụ kiện lắp đặt nắp SensoWash cho
bồn cầu treo 1 đường cấp nước
Connecting set for SensoWash wall-hung toilet
with 1 water inlet

Art.No.: 588.45.991

4.100.000 Đ

• Dùng với nắp Sensowash, két nước âm chiều cao
112-115 cm, nối dài dây cấp nước âm cho bồn
cầu. Nguồn cấp nước đơn.
• In combination with SensoWash toilet seat, for
in-wall carriers H=112-115 cm, with conduit pipe for
connection inside the tank. Single water inlet.

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT.

Ron nối cho bộ trộn iBox
Reduction coupling for iBox

Art.No.: 588.29.948

300.000 Đ

• Một bộ gồm 3 ron
• Chất liệu: Đồng
• 3 pieces in 1 set
• Material: Brass
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THAM KHẢO DỰ ÁN
TIÊU BIỂU.
PROJECT REFERENCE.
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THE MARQ
Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Axor, Duravit, Geberit
Developer/ Chủ đầu tư: Hongkong Land & Hoa Lam Group

NASSIM THAO DIEN

GATEWAY THAO DIEN

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Duravit, Hansgrohe
Developer/ Chủ đầu tư: SonKim Land & HongKong Land

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Duravit, Hansgrohe
Developer/ Chủ đầu tư: Hamon Developments & SonKim Land

GOLF VALLEY HOTEL
Location/ Vị trí: Da Lat
Category/ Sản phẩm: Duravit, Hafele
Developer/ Chủ đầu tư:
Trungnam Dalat Land

THE TRESOR

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Duravit, Hansgrohe
Developer/ Chủ đầu tư: Novaland

Q2 THAO DIEN

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Duravit, Hansgrohe
Developer/ Chủ đầu tư: Frasers Property

CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC
OTHER HIGHLIGHT PROJECTS
- Casino Nam Hoi An (Duravit, Hansgrohe)
- Dat Quang Riverside (Duravit, Hansgrohe)
- FLC Coastal Hill (Hansgrohe)
- FLC Vinh Phuc (Hansgrohe)
- Gateway Thao Dien (Duravit, Hansgrohe)
- Hamptons Ho Tram (Hansgrohe)
- Hoa Sen Dai Phuoc (Hansgrohe, Hafele)
- Park Legend Hoang Van Thu (Hansgrohe, Hafele)
- Regent Phu Quoc (Geberit, Hafele)
- The River Thu Thiem (Duravit, Hansgrohe, Geberit)
THU THIEM LAKE VIEW

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Duravit, Hansgrohe
Developer/ Chủ đầu tư:
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
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ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
WARRANTY TERMS

1. Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều
kiện sau:
Repair or replacement of parts or accessories shall be free of charge on condition that.
a. Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
b. Xuất trình hóa đơn mua hàng hoặc biên bản giao hàng (được cung cấp bởi
Häfele hoặc đại lý được ủy quyền của Häfele) khi có yêu cầu bảo hành.
c. Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
d. Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng
hoặc lỗi của phụ tùng, linh kiện hoặc do lỗi nhà sản xuất.

a. The product’s warranty period is still valid.
b. Customer presents a purchase invoice or delivery note issued by
Häfele or Häfele’s authorized dealer when making a warranty claim.
c. The product has been used properly and in accordance with the
manufacturer’s instruction.
d. The product’s failures and defects are deemed to have been
caused by the failures or defects of parts, accessories, or the
manufacturer’s faults.

2. Đổi sản phẩm mới tương tự cho khách hàng cho các trường hợp sau:
A defective product shall be replaced with a new equivalent on condition that
a. Không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi của sản
phẩm. Thời gian để sửa chữa, khắc phục quá lâu so với quy định.
b. Đã thực hiện bảo hành nhiều lần (cho cùng một lỗi) trong thời hạn
bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi. Việc xác định số lần bảo
hành đã thực hiện làm căn cứ đổi sản phẩm mới tương tự sẽ được
Häfele xem xét và toàn quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

a. It is impossible to repair or remedy the product’s failures. Repair
time is much longer than regulated.
b. Under-warranty repairs have been done many times for the same
failure without fixing it. Häfele shall consider and determine at its
discretion and on a case-by-case basis how many failed repairs the
product needs to get before being replaced with a new equivalent.

3. Các hình thức đổi sản phẩm mới:
New equivalents
Đổi sản phấm cùng loại và có tính năng tương tự hoặc đổi sản
phẩm cùng loại nhưng có tính năng cao cấp hơn. Tùy theo tình hình
thực tế, các bên sẽ thỏa thuận về giá trị còn lại của sản phẩm hư
hỏng bị thay thế để làm căn cứ đổi sản phẩm mới tương tự theo
điều khoản này. Theo đó, các bên sẽ thống nhất số tiền chênh lệch
giữa giá của sản phẩm mới thay thế và sản phẩm lỗi bị thay thể mà
một bên cần thanh toán lại cho bên kia tại thời điểm đổi sản phẩm.

A defective product can be replaced with a new product of the
same model and features, or one of the same model but more
advanced features. Depending on the situation, the parties shall
agree upon the remaining value of the defective product as a basis
for replacement under this clause. Accordingly, the parties shall
agree upon the difference between the price of the substitute and
the defective product that one party shall pay to the other party at
the time of product exchange.

Tất cả các phụ tùng, linh kiện hoặc sản phẩm bị lỗi, hư hỏng
hoặc khiếm khuyết và được thay thế theo điều khoản bảo hành
này sẽ trở thành tài sản của Häfele.

All failed or defective parts, accessories, or products replaced
according to this warranty article shall be the property of
Häfele.
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4. Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hành:
This warranty shall not be applicable in the following cases
a. Phụ kiện, vật liệu và sản phẩm kết nối hoặc bất kỳ sản phẩm liên quan
phục vụ cho mục đích lắp đặt.
b. Các bộ phận tiêu hao như lưới lọc, vỏ lưới lọc, bộ phận tạo bọt khí, pin
v.v. hoặc bất kỳ thành phần nào dễ bị hao mòn như ron, ống nhựa.
c. Hư hỏng do sự bể vỡ của các thành phần dễ vỡ như thủy tinh hoặc
bóng đèn.
d. Sai số cho phép của sản phẩm để đạt mục tiêu chất lượng, nhưng
không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của sản phẩm.
e. Hư hỏng do vệ sinh, bảo dưỡng không đầy đủ hoặc không đúng cách.
f. Hư hỏng do ảnh hưởng môi trường tiêu cực như hóa chất, chất tẩy
rửa, cặn vôi hoặc sự ngưng hoạt động do đá và/hoặc vôi.
g. Hư hỏng do vận chuyển, lắp đặt hoặc vận hành thử sản phẩm.
h. Thiệt hại do sản phẩm lỗi gây ra.
i. Sản phẩm dùng cho mục đích trưng bày.
j. Hư hỏng liên quan đến việc sử dụng sai sản phẩm.
k. Hư hỏng do thiên tai hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

a. Accessories, connected materials and products, or related
products for installation purpose.
b. The consumables (e.g. filters, filter cartridges, aerators or batteries)
or materials subject to wear and tear (e.g. seals or hoses).
c. Any defect caused by the breakage of fragile parts (e.g. glass or
light bulbs).
d. Any allowable deviation in the product to ensure its quality without
impacts on its functions.
e. Any defect caused by the lack of or incorrect maintenance.
f. Any defect caused by aggressive environments such as chemicals,
cleaning agents, lime scale or disruptions due to ice and/or lime.
g. Any defect caused by transport, installation or any trial operation of
the product.
h. Any damage caused by a defective product.
i. Any product sold for display purposes.
j. Any defect attributable to incorrect use or incorrect handling of the
product.
k. Any defect caused by Act of God or force majeure.

5. Một số lưu ý trong việc lắp đặt và bảo quản
Notes about installation and maintenance
a. Luôn xả nước trong đường ống trước khi kết nối với sản phẩm để
tránh các cặn bẩn bên trong đường ống làm nghẹt lưới lọc.
b. Không để sản phẩm tiếp xúc với các hóa chất ăn mòn như: xăng,
chất tẩy rửa mạnh, có nồng độ Clo cao, dung môi aceton, axit,
benzen, … vì chúng sẽ làm hoen rỉ sản phẩm.
c. Chỉ vệ sinh sản phẩm với nước xà phòng ấm hoặc vải mềm, sau đó
rửa lại bằng nước và để sản phẩm tự khô. Lau khô sản phẩm sau
mỗi lần sử dụng sẽ ngăn vôi đóng trên bề mặt sản phẩm.
d. Không để xà phòng, chất tẩy rửa đóng khô trên bề mặt sản phẩm.

a. The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as
per the applicable standards to avoid any deposits in the filter.
b. Never use cleaning materials which contain hydrochloric
acid, formic acid, chlorine palely or acetic acid, as they cause
considerable damage.
c. Clean the product with warm soap and soft cloth only, then rinse it
off and let it dry. You can avoid lime spots by drying the fitting after
every use.
d. Clean spots of soap and cleaning agents after every use.
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BẢNG THAM KHẢO MÃ SỐ. QUICK SELECT WITH ARTICLE.

Häfele Art.No.

Hansgrohe Code

Häfele Art.No.

Hansgrohe Code

Häfele Art.No.

Hansgrohe Code

580.61.301

41725000

589.30.528

36704000

589.52.428

71161000

580.61.310

41716000

589.30.529

36708180

589.52.429

71162000

580.61.311

41712000

589.30.641

36108000

589.52.430

71160000

580.61.312

41720000

589.30.642

36106000

589.52.431

71403000

580.61.340

41726000

589.30.814

27453000

589.52.608

26472000

580.61.341

41723000

589.30.818

27494000

589.52.614

27385000

580.61.342

41717000

589.30.865

27114000

589.52.618

27381000
26471180

580.61.350

41715000

589.30.872

27371000

589.52.627

580.61.351

41714000

589.50.017

32129000

589.52.628

27467000

580.61.360

41718000

589.50.212

31484000

589.52.629

27446000

580.61.370

41722000

589.50.219

13622180

589.52.634

27296000

580.61.380

41713000

589.50.230

31190000

589.52.635

27297000

588.29.948

97759000

589.50.322

15764000

589.53.868

71561007

589.29.126

10452180

589.50.332

15708000

589.53.869

71562007

589.29.168

13244180

589.50.359

15762000

589.53.870

71450007

589.29.223

31608000

589.50.510

32507000

589.54.029

26533400

589.29.224

31607000

589.50.511

32512000

589.54.030

26532400

589.29.229

31936000

589.50.513

32540000

589.54.036

26690400

589.29.235

31172000

589.50.518

32526000

589.54.119

26562400

589.29.301

31940000

589.50.706

27414000

589.54.120

26425400

589.29.305

31741180

589.51.219

26453000

589.54.123

26421400

589.29.490

18020000

589.51.223

10001000

589.54.502

27267000

589.29.492

18450000

589.51.224

10103000

589.54.503

26726000

589.29.550

27493000

589.51.600

27135000

589.54.504

27271000

589.29.627

32545000

589.51.601

27592000

589.54.506

26723000

589.29.630

32515000

589.51.606

26794000

589.54.514

27320000

589.29.658

27609000

589.51.607

27630000

589.54.515

27298000

589.29.677

10456000

589.51.722

26220000

589.54.605

31331090

589.29.717

28486180

589.52.204

45712000

589.54.607

31345090

589.29.718

28491000

589.52.205

45710180

589.54.611

31340090

589.29.902

28136000

589.52.213

10629000

589.54.613

31445090

589.29.908

28276000

589.52.214

13603000

589.54.614

31441090

589.29.920

52105000

589.52.215

18357000

589.54.616

31300090

589.29.931

53002000

589.52.216

18312180

589.54.617

31303090

589.29.944

01700180

589.52.217

18358000

589.54.800

36100000

589.29.951

13444180

589.52.218

18313180

589.54.801

36455000

589.29.954

13437180

589.52.219

10922180

589.55.964

26485000

589.29.963

26457000

589.52.310

26792000

589.55.965

26487000

589.29.985

13424000

589.52.400

71313000

589.55.966

15482180

589.29.991

50001000

589.52.401

13439180

589.29.994

13903000

589.52.402

71100000

589.29.995

50100000

589.52.403

71400000

589.29.999

13902000

589.52.405

71070000

589.30.521

36104000

589.52.406

71090000

589.30.525

36140000

589.52.415

71314000

589.30.526

36160000

589.52.416

71406000

589.30.527

36411000

589.52.418

71405000
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BẢNG THAM KHẢO MÃ SỐ. QUICK SELECT WITH ARTICLE.

Häfele Art.No.

Duravit Code

Häfele Art.No.

Geberit Code

588.45.021

0330480000

588.53.500

115.770.11.5

588.45.022

0455600000

588.53.501

115.770.DW.5

588.45.024

0452500000

588.53.503

115.770.46.5

588.45.041

0333420000

588.53.530

115.882.SN.1

588.45.082

0305490000

588.53.531

115.882.KJ.1

588.45.084

0302560000

588.53.535

115.882.KM.1

588.45.126

2315600000

588.53.590

115.883.KN.1

588.45.127

2359600000

588.53.592

115.883.KJ.1

588.45.128

2360600000

588.53.595

115.883.KM.1

588.45.181

0379600000

588.53.701

131.021.SI.1

588.45.182

0380600000

588.53.910

224.217.00.1

588.45.202

0372600000

588.53.914

111.300.00.5

588.45.206

0374620000

588.53.925

154.450.KS.1

588.45.241

2340460000

588.53.929

154.150.00.1

588.45.440

2537090000

588.53.991

111.815.00.1

588.45.442

2160010000

588.45.446

2537590000

588.45.452

2157010083

588.45.471

2226090000

588.45.478

610001002000300

588.45.480

2123010005

588.45.481

2544090000

588.45.482

2126010000

588.45.495

0060590000

588.45.504

0063390000

588.45.517

611200002000300

588.45.518

610300002000300

588.45.519

611000002000300

588.45.533

0023090000

588.45.574

2173010001

588.45.579

2181090000

588.45.591

2528590000

588.45.640

700098000000000

588.45.690

700330000000000

588.45.710

700141000000000

588.45.909

0920800085

588.45.917

0935200083

588.45.952

790100000000000

588.45.961

8990250000

588.46.964

790285000001000

588.45.979

0931200005

588.45.991

1006910000

588.45.994

0050280000

588.45.995

50720000

588.45.996

0014160000

588.45.998

0065001000

588.45.999

0014180096
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