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BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI 2018/19.

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

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

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng vượt trội cùng đội ngũ nhân viên 
tận tâm, Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian sống hiện đại và tối 
ưu cho người Việt Nam trong tương lai. 
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4 BƯỚC ĐỂ XÂY NÊN
CĂN BẾP TRONG MƠ CỦA BẠN

BƯỚC 1: HOẠCH ĐỊNH

Hãy bắt đầu bằng việc đo đạc. Có thể bạn sẽ phải 
mất nhiều thời gian và công sức để có được kích 
thước chính xác của không gian bếp cũng như từng 
khu vực bếp. Nhưng kết quả bạn có được sẽ hoàn 
toàn xứng đáng vì nó sẽ giúp các công đoạn còn 
lại thêm dễ dàng và hiệu quả. Ngân sách, nhu cầu 
sử dụng, sở thích cá nhân v.v. là những yếu tố khác 
mà bạn cần cân nhắc trong giai đoạn lập kế hoạch. 

BƯỚC 2: THIẾT KẾ

Để biến những ý tưởng rời rạc thành một căn bếp 
hoàn chỉnh, vừa đầy đủ tiện nghi vừa đúng sở thích 
của cá nhân là một điều không đơn giản. Nhưng với 
các đối tác chuyên gia thiết kế của Häfele, bạn hoàn 
toàn có thể hiện thực hóa căn bếp trong mơ của mình. 

BƯỚC 3: DỰ TOÁN CHI PHÍ

Với catalog này, bạn có thể dự toán chi phí các vật 
liệu chuẩn chất lượng Châu Âu để xây nên căn bếp 
của mình.

BƯỚC 4: ĐẶT HÀNG & LẮP ĐẶT

Lựa chọn đơn vị thi công bếp uy tín, bạn sẽ được 
hưởng dịch vụ giao hàng nhanh chóng và lắp đặt 
chuyên nghiệp. Các tủ bếp thuộc Bộ sưu tập Hiện 
đại được bảo hành 12 tháng, tính từ lúc hoàn thành 
lắp đặt.
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Đo đạc là điều kiện tiên quyết cho sự hoàn hảo của gian bếp trong 
tương lai. Vì thế bạn hãy dành nhiều thời gian cho giai đoạn này để có 
được những số đo chính xác và nếu cần, bạn có thể tham khảo các 
hướng dẫn đo đạc sau đây:

Đánh dấu tất cả những gì lộ ra ngoài như lỗ thông gió và đường ống. 
Chú thích vị trí của ống thoát nước và nguồn nước. Nếu bạn định di 
dời chúng, hãy đánh dấu các vị trí mới. Thực hiện thao tác tương tự với 
các ổ điện và công tắc điện. 

Đo độ rộng của từng cửa ra vào và cửa sổ cũng như khoảng cách từ 
cửa đến sàn, trần và các góc. 

Bắt đầu bằng việc đo chiều cao từ sàn đến trần, rồi đến khoảng cách 
giữa các bức tường và cuối cùng là từ các góc đến cửa. 

HOẠCH ĐỊNH
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Tiếp theo là giai đoạn thiết kế và cũng là giai đoạn tốn nhiều thời gian và 
công sức. Một thiết kế bếp tốt không chỉ là sự hài hòa về màu sắc và 
kích thước mà còn giúp mọi hoạt động của bạn trong bếp luôn dễ dàng 
và hiệu quả. 
Hãy bắt đầu bằng việc liệt kê những gì bạn muốn có trong bếp. Sau đó 
xác định “tam giác hoạt động” - một trong những yếu tố quan trọng quyết 
định tính hiệu quả của một gian bếp. “Tam giác hoạt động” là quãng 
đường bạn di chuyển giữa ba khu vực chính của bếp là lưu trữ, vệ sinh 
và nấu nướng. 

U-Shape G-Shape Galley Single wallL-ShapeIsland kitchen

1 2 4 5 6

3

Bếp đường thẳng hay bếp chữ I là lựa chọn 
hoàn hảo cho không gian chật hẹp. Đơn giản 
và gọn gàng. 

Thêm một đảo bếp, bạn sẽ có 
thêm nhiều không gian nấu nướng, 
lưu trữ và giao lưu với người khác. 
Khoảng cách hợp lý giữa đảo và tủ 
là 120 cm. 

Bếp song song là lựa chọn lý tưởng 
cho bạn khi có nhiều người vào 
bếp cùng lúc. Thiết kế cũng có 
nhiều không gian để nấu nướng và 
lưu trữ. 

Nếu rộng rãi về không gian, bạn 
nên chọn thiết kế chữ U với ưu 
điểm vượt trội về không gian hoạt 
động và cả lưu trữ. 

Thiết kế chữ L tận dụng tối đa góc 
không gian. Hãy cân nhắc lựa chọn 
thiết kế này nếu bạn muốn thêm 
một chiếc bàn ăn hoặc đảo bếp 
nhỏ. 

Khám phá thiết kế lý tưởng cho gian bếp của bạn với dịch 
vụ tư vấn chuyên nghiệp và đáng tin cậy từ các đối tác 
Studio Partner của Häfele.

Nếu tam giác bếp quá rộng,
bạn sẽ mất nhiều thời gian 
di chuyển khi nấu nướng và 

dọn dẹp. Nhưng nếu tam 
giác quá nhỏ, bếp sẽ dễ tạo 

cảm giác chật chội. 

THIẾT KẾ

Khu lưu trữ Khu sắp xếp Khu thải bỏ Khu nấu ănKhu chuẩn bị

Bồn rửa
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Từ 83.000.000 Đ
Bao gồm VAT, tủ bếp, mặt bếp.

BẾP ĐỊA TRUNG HẢI

CITY SMART

Màu đen cá tính kết hợp cùng màu gỗ ấm áp tạo cho căn bếp ấn tượng 
mạnh mẽ và năng động.
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Từ 71.000.000 Đ
Bao gồm VAT, tủ bếp, mặt bếp.

BẾP VALLEY

CITY SMART

Thiết kế chữ L tận dụng tối đa góc bếp và nổi bật với tông màu gỗ 
hạt dẻ kết hợp cùng màu trắng và đen cổ điển.
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Từ 70.000.000 Đ
Bao gồm VAT, tủ bếp, mặt bếp.

BẾP THẢO ĐIỀN

URBAN STYLE

Hiện đại nhưng vẫn ấm áp, gian bếp là sự kết hợp khéo léo giữa màu 
trắng cổ điển với màu gỗ hạt dẻ và màu cappuccino cá tính.
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Từ 100.000.000 Đ
Bao gồm VAT, tủ bếp, mặt bếp.

BẾP MASTER

URBAN STYLE

Các thiết bị bếp màu đen tạo điểm nhấn nổi bật và cá tính cho gian bếp 
màu trắng sang trọng.
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Platinum White MFC E1
Mã số: 564.73.538

Platinum White MFC E1
Mã số: 564.73.538

Light Grey MFC E1
Mã số: 564.73.598

Light Grey MFC E1
Mã số: 564.73.598

Stone Grey MFC E1
Mã số: 564.73.546

Tobacco Aida Walnut MFC E1
Mã số: 564.73.536

Light Sorano Oak MFC E1
Mã số: 564.73.526

Burgundy Acrytec - High Gloss
Mã số: 564.71.258

CITY SMART 

MẶT TRƯỚC
LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN MẶT TRƯỚC

Vật liệu:

Bề mặt:

Chỉ cạnh:

Độ dày:

Mặt sau:

Ván phủ melamine / MDF Acrylic cùng màu, hơi bo 

tròn

Vân gỗ / trơn, đơn sắc

ABS hoặc PVC; dày 1 mm đối với mặt trước, dán 

4 cạnh 

18 mm (MFC) / 19 mm (Acrylic)

Cùng mẫu trang trí mặt trước/ nhựa ABS trắng đối 

với bề mặt Acrylic

> Bề mặt melamine chống trầy xước, chống tia UV. 

> Acrylic chống trầy xước trong giới hạn, chống tia UV cao.  

> Vệ sinh bề mặt bằng nước pha xà phòng hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng.

> KHÔNG sử dụng hóa chất, rượu hoặc xăng dầu! 

> Tất cả mặt trước đều dán chỉ ở 4 cạnh bằng keo PUR.

> Kỹ thuật dán chỉ không để lại mối nối giữa chỉ và mặt trước.

> Keo PUR có khả năng chống nước và nhiệt cao.

HỘC TỦ

Từ màu trắng bạch kim đến màu đỏ tía bóng gương sang trọng, Dòng sản phẩm CITY SMART (PG1) là sự lựa chọn hoàn 
hảo cho những ai muốn sở hữu các tủ bếp vừa phong cách vừa hữu dụng.
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Platinum White MFC E1
Mã số: 564.73.538

Light Grey MFC E1
Mã số: 564.73.598

URBAN STYLE

MẶT TRƯỚC
LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN MẶT TRƯỚC

Vật liệu:

Bề mặt:

Chỉ cạnh:

Độ dày:

Mặt sau:

Ván phủ melamine / MDF Acrylic cùng màu, hơi bo 

tròn

Vân gỗ / trơn, đơn sắc

ABS hoặc PVC; dày 1 mm đối với mặt trước, dán 

4 cạnh 

18 mm (MFC) / 19 mm (Acrylic)

Cùng mẫu trang trí mặt trước/ nhựa ABS trắng đối 

với bề mặt Acrylic

> Bề mặt melamine chống trầy xước, chống tia UV. 

> Acrylic chống trầy xước trong giới hạn, chống tia UV cao.  

> Vệ sinh bề mặt bằng nước pha xà phòng hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng.

> KHÔNG sử dụng hóa chất, rượu hoặc xăng dầu! 

> Tất cả mặt trước đều dán chỉ ở 4 cạnh bằng keo PUR.

> Kỹ thuật dán chỉ không để lại mối nối giữa chỉ và mặt trước.

> Keo PUR có khả năng chống nước và nhiệt cao.

Light Lakeland Acacia MFC E1
Mã số: 564.73.508

Grey-Beige Tossini Elm MFC E1
Mã số: 564.73.586

Tobacco Pacific Walnut MFC E1
Mã số: 564.73.504

Black Havana Pine MFC E1
Mã số: 564.73.510

Cappucino Acrytec - High Gloss 
Mã số: 564.71.254

Antique White Acrytec - High Gloss
Mã số: 564.71.248

HỘC TỦ

Ngoài các màu quen thuộc, dòng URBAN STYLE (PG2) cũng có màu vân gỗ tự nhiên quý hiếm, giúp bạn tạo nên một 
gian bếp sang trọng và cá tính.
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! Vuông góc

Mạ chrome bóng
214 x 30 x 160/192 (C-C)

Mã số: 110.34.227 

 " Song song

Mạ chrome bóng
180 x 26 x 128/160 (C-C)

Mã số: 110.34.236 

§ Xéo

Mạ chrome bóng
148 x 32 x 128 (C-C)

Mã số: 106.69.205 

Mờ
200 x 35 x 160 (C-C)    Mã số: 101.20.012 
232 x 35 x 192 (C-C)    Mã số: 101.20.011 
296 x 35 x 256 (C-C)    Mã số: 101.20.003 
392 x 35 x 352 (C-C)    Mã số: 101.20.014 
500 x 35 x 460 (C-C)    Mã số: 101.20.005

Mạ nickel mờ
214 x 30 x 160/192 (C-C) 

Mã số: 110.34.627

Mạ nickel mờ
180 x 26 x 128/160 (C-C)

Mã số: 110.34.636

Đen, mờ
170 x 28 x 160 (C-C)

Mã số: 110.34.306

Mạ nickel mờ
148 x 32 x 128 (C-C) 

Mã số: 106.69.605

TAY NẮM

VỊ TRÍ TAY NẮM   

Đen, mờ
180 x 26 x 128/160 (C-C)

Mã số: 110.34.336

* Tay nắm đã bao gồm trong giá module tủ của Bộ sưu tập Hiện đại.
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Platinum SoliTec
Mã số: 562.53.298
Giá (Cắt theo kích thước): 3.518.000 VNĐ/mét dài

Creamy SoliTec
Mã số: 562.53.218
Giá (Cắt theo kích thước): 3.518.000 VNĐ/mét dài

Midnight SoliTec 
Mã số: 562.53.208
Giá (Cắt theo kích thước): 3.518.000 VNĐ/mét dài

MẶT BẾP

SOLITEC - ĐÁ NHÂN TẠO ACRYLIC

>  An toàn vệ sinh thực phẩm: Chứng nhận RoHS
>  Dễ vệ sinh và xử lý các vết trầy xước, nứt và vết cắt
>  Không độc hại
>  Có kèm ván MDF dày 25mm để dễ lắp đặt

THANH ĐỊNH HÌNH   

! Cạnh chuẩn " Cạnh vạt một góc § Cạnh vạt hai góc $ Cạnh bo một góc % Cạnh bo hai góc

38 38 38 38 38
38 38 38 38 38

38 38 38 38 38
38 38 38 38 38

38 38 38 38 38

* Mặt bếp chưa bao gồm trong giá ghi trên catalogue Bộ sưu tập Hiện đại.

SoliTec

SoliTec
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Light Grey Chicago Concrete Worktops E1
Mã số: 562.65.066
Giá (Cắt theo kích thước): 1.495.000 VNĐ/mét dài

Natural Halifax Oak Worktops E1
Mã số: 562.65.046
Giá (Cắt theo kích thước): 2.928.000 VNĐ/mét dài

Dark Grey Chicago Concrete Worktops E1 
Mã số: 562.65.056
Giá (Cắt theo kích thước): 1.495.000 VNĐ/mét dài

MẶT BẾP

EGGER - MẶT BẾP PHỦ LAMINATE

>  Chống ố, chịu nhiệt và va đập
>  Dễ vệ sinh
>  Không độc hại
>  Chi phí hợp lý
>  Hoa văn và màu sắc đồng đều xuyên suốt từng tấm
>  Chống trầy xước 
>  Lõi ván dăm được phủ tấm laminate trang trí 

THANH ĐỊNH HÌNH   

! Cạnh chuẩn

38

* Mặt bếp chưa bao gồm trong giá ghi trên catalogue Bộ sưu tập Hiện đại

LO
W

 FORMALDEHYDE FURNIT
U

R
E

European
Standard
Class 1
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Olive Green
Mã số: 564.53.102 
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

Space Silver
Mã số: 564.53.102
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

First Frost
Mã số: 564.53.142
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

Stardust Black
Mã số: 564.53.142
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

Ocean Wave
Mã số: 564.53.192 
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

Juicy Red
Mã số: 564.53.192 
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

Totally Teal 
Mã số: 564.53.112 
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

Ash Brown
Mã số: 564.53.112
Giá (1500 x 3100mm): 7.394.000 VNĐ/tấm

TẤM ỐP TƯỜNG

TẤM ỐP TƯỜNG BẾP BẰNG NHÔM

>  Độ dày 4mm hoàn hảo để che gạch lát tường hiện tại
>  Trọng lượng nhẹ  (7kg/m2)
>  Bề mặt bóng gương
>  Dễ vệ sinh và bảo dưỡng
>  Chắc chắn & bền
>  Chống nước & hơi nước
>  Thân thiện với môi trường
>  Có lõi khoáng chất chống cháy, thích hợp để lắp phía sau bếp

Keo hai mặt dùng để 
lắp đặt
Mã số: 752.02.502

 

6.1

11

THANH ĐỊNH HÌNH

* Tấm ốp bếp chưa bao gồm trong giá ghi trên catalogue Bộ sưu tập Hiện đại.
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BẾP
TỐI ƯU HÓA KHÔNG GIAN BẾP.
HÔM NAY, NGÀY MAI 
VÀ CẢ TƯƠNG LAI

Hãy bắt đầu lên kế hoạch xây dựng bếp từ bạn và gia đình. Bạn muốn sử 
dụng bếp như thế nào, thiết kế ra sao? Đây là những yếu tố quyết định 
đến sự thành công của gian bếp nhà bạn. 

Bạn có muốn ăn uống hay làm việc, học hành ngay tại bếp? Bếp của 
bạn có mở ra các không gian khác trong nhà để thêm rộng rãi và thoáng 
đãng? Bạn có cần mặt bếp lớn để chứa tất cả các dụng cụ và thiết bị 
nấu nướng hay bạn muốn một mặt bếp đơn giản vì tất cả sẽ được cất 
gon gàng trong tủ? 

Hãy cân nhắc những điều này và ghi chú lại để bạn có thể thảo luận với 
nhà thiết kế và bắt tay vào thực hiện gian bếp hoàn hảo cho riêng bạn. 
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

TỦ DƯỚI
Cao: 723 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ dưới 
1 cửa bản lề (T/P)
1 kệ
1 tay nắm
4 chân

M_BD 300

 3.210.000   3.530.000  

400

450

500

600

BS*   3.530.000   3.880.000  

Tủ dưới 
1 ngăn kéo
1 cửa bản lề (T/P)
1 kệ
2 tay nắm
4 chân

M_BDS  300

  4.560.000   5.020.000 

400

450

500

600

BS*   5.020.000   5.520.000 

Tùy chọn
Bộ khay chia hộc tủ Classico 

Tủ dưới
2 cửa bản lề
1 kệ
2 tay nắm
4 chân 

M_BDD 800

 4.930.000  5.420.000 900

1000

BS*   5.420.000   5.960.000 

Tủ dưới
3 ngăn kéo
3 tay nắm
4 chân

M_B3S 300

  6.460.000   7.110.000 

400

450

500

600

BS*    7.110.000    7.820.000  

Tủ dưới XL
3 ngăn kéo
3 tay nắm
4 chân

M_B3S 800

  7.700.000    8.470.000  900

1000

BS*    8.470.000    9.320.000  

556.84.561
Giá: 250.000

556.84.563
Giá: 260.000

556.84.564
Giá: 280.000

556.84.565
Giá: 310.000

556.84.567
Giá: 360.000
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

TỦ DƯỚI
Cao: 723 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ dưới
1 tay nắm
1 rổ đa năng - ROME
4 chân

M_BPC2  250
   

13.550.000   
   

14.910.000 300

400

Tủ có rổ kéo
1 tay nắm
1 rổ kéo - VENICE
4 chân

M_BP152T  150    3.610.000     3.970.000   

Tủ có rổ kéo
1 tay nắm
1 rổ kéo - VERONA
1 rổ kéo bên trong
4 chân

M_BPFIN 400

   6.700.000      7.370.000   
450

500

600

Tủ dưới
1 cửa bản lề (T/P)
1 tay nắm
1 rổ kéo - VERONA
4 chân

M_BPDIN 400

   6.860.000      7.550.000   450

500

600

Tủ góc dưới - Bên phải
1 cửa bản lề bên phải
1 tay nắm
1 kệ
6 chân

M_BCDL   900    4.380.000    4.820.000   
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Cao: 723 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ góc dưới - Bên trái
1 cửa bản lề bên trái
1 tay nắm
1 kệ
6 chân

M_BCDR 900  4.380.000     4.820.000   

Tủ góc dưới - Bên phải
1 tay nắm
1 rổ kéo góc - FLORENCE
6 chân

M_BCMCR 900  11.220.000   12.340.000   

Tủ góc dưới - Bên trái
1 tay nắm
1 rổ kéo góc - FLORENCE
6 chân

M_BCMCL 900  11.220.000 12.340.000   

Tủ góc dưới
1 cửa bản lề kép
1 tay nắm
6 chân

M_BCFD  900
   6.840.000   7.520.000   

1000

Tủ dưới để đặt lò nướng
1 tấm cố định
4 chân

Chiều cao hốc tủ 585mm

M_BAOC  600   1.520.000    1.670.000  

TỦ DƯỚI



 21

Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

Cao: 723 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ dưới để đặt lò vi sóng
1 ngăn kéo
4 chân
1 tay nắm

Chiều cao hốc tủ 380mm

M_BAMS 600   3.490.000      3.840.000   

Tủ dưới để đặt bếp
1 tấm cố định
1 cửa bản lề (T/P)
1 tay nắm
4 chân

M_BAHCD 600    2.670.000     2.930.000   

Tủ dưới để đặt bếp
1 tấm cố định
2 cửa có bản lề
2 tay nắm
4 chân

M_BAHC2D 800

   4.050.000      4.450.000   900

1000

BS*    4.450.000   4.890.000   

Tủ dưới để đặt bồn rửa
1 tấm cố định
1 cửa có bản lề (T/P)
1 tay nắm
4 chân
* đã bao gồm một tấm phía sau

M_BASCD   600    2.760.000      3.030.000   

Tùy chọn
1 thùng rác đơn
Tráng nhựa dẻo màu xám
Mã số: 502.10.520 - Giá: 530.000

Tủ dưới để đặt bồn rửa  
1 tấm cố định 
2 cửa có bản lề
2 tay nắm
4 chân
* đã bao gồm một tấm phía sau

M_BASC2D 800

   4.260.000      4.690.000   900

1000

BS*    4.690.000     5.160.000  

Tùy chọn
1 rổ kéo đựng dụng cụ vệ sinh
Mã số: 545.48.911 - Giá: 2.980.000

1 thùng rác đơn
Tráng nhựa dẻo màu xám
Mã số: 502.10.520 - Giá: 530.000

TỦ DƯỚI
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

Cao: 723 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ dưới để đặt bồn rửa
1 cửa bản lề (T/P)
1 tấm chêm bên trong
1 tay nắm
4 chân
* đã bao gồm một tấm phía sau

M_BASDIF 600    2.750.000     3.030.000    

Tùy chọn
1 thùng rác đơn
Tráng nhựa dẻo màu xám
Mã số: 502.10.520 - Giá: 530.000

Tủ dưới để đặt bồn rửa
1 cửa bản lề
1 tấm chèn
2 tay nắm
4 chân
* đã bao gồm một tấm phía sau

M_BAS2DIF  800

   4.180.000    4.600.000   900

1000

BS*    4.600.000    5.060.000   

Tùy chọn
1 rổ kéo đựng dụng cụ vệ sinh
Mã số: 545.48.911- Giá: 2.980.000

1 thùng rác đơn
Tráng nhựa dẻo màu xám
Mã số: 502.10.520 - Giá: 530.000

Tủ đứng máy rửa bát
Cao 823mm

M_BCDW  636    1.090.000      1.200.000   

Tấm chêm cạnh
Có tất cả các màu của mặt trước
Chiều cao hộc tủ 723mm

M_BSF  50
  240.000      270.000   

100

TỦ DƯỚI
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Cao: 723 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tấm chắn mặt bên tủ dưới (Trái)
Cao 823mm

M_BSCL     600   510.000     560.000  

Tấm chắn mặt bên tủ dưới (Phải)
Cao 823mm

M_BSCR  600   510.000  560.000 

TỦ DƯỚI
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

TỦ VỪA /1043mm
Cao: 1043 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ vừa
1 cửa bản lề (T/P)
1 tay nắm
4 kệ
4 chân

M_PXD   300

  4.460.000     4.900.000    

400

450

500

600

BS*   4.900.000     5.390.000    

Tủ vừa có 2 cánh riêng
2 cửa bản lề (T/P)
2 kệ
1 kệ cố định
2 tay nắm
4 chân

M_PX2D 300

  4.760.000     5.240.000 

400

450

500

600

BS*   5.240.000     5.760.000 

Tủ vừa để đặt lò nướng
1 rổ kéo
1 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 585mm

M_PXAOS  600   8.620.000     9.480.000   

Tủ vừa để đặt lò nướng
2 ngăn kéo
2 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 585mm

M_PXAO2S   600   5.530.000      6.080.000   

Tủ vừa để đặt lò nướng
1 cửa bản lề (T/P)
1 kệ
1 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 585mm

M_PXAOD 600   3.370.000    3.700.000  
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

TỦ VỪA /1043mm
Cao: 1043 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ vừa để đặt lò vi sóng
2 ngăn kéo
2 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 380mm

M_PXAM2S 600    5.480.000   6.020.000   

Tủ vừa để đặt lò vi sóng
1 cửa bản lề (T/P)
1 kệ
1 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 380mm

M_PXAMD 600    3.800.000   4.180.000   

Tấm chêm tủ vừa
Chiều cao hộc tủ 1043mm

M_PXSF 50
   300.000  330.000  

100

Tấm ốp tủ vừa (Trái)
Cao 1143mm

M_PXSCL 600   660.000   730.000   

Tấm ốp tủ vừa (Phải)
Cao 1143mm

M_PXSCR  600    660.000     730.000   
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

Cao: 1587 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ vừa
1 cửa bản lề (T/P)
1 tay nắm
4 kệ
4 chân

M_PYD   300

  5.650.000      6.210.000    

400

450

500

600

BS*   6.210.000     6.830.000    

Tủ vừa có 2 cánh riêng
2 cửa bản lề (T/P)
3 kệ điều chỉnh được
1 kệ cố định
2 tay nắm
4 chân

M_PY2D 300

  6.220.000     6.840.000   

400

450

500

600

BS*   6.840.000     7.520.000   

Tủ vừa để đặt lò nướng
2 ngăn kéo
2 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 585mm

M_PYAO2S   600   6.450.000    7.090.000 

Tủ vừa để đặt lò vi sóng
1 cửa bản lề (T/P)
1 kệ
1 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 380mm

M_PYAM2S 600  6.590.000  7.250.000 

Tấm chêm tủ vừa
Chiều cao hộc tủ 1587mm

M_PYSF 600    420.000     460.000    

TỦ VỪA /1587mm
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Cao: 1587 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tấm ốp tủ vừa (Trái)
Cao 1687mm
 

M_PYSCL  600   920.000    1.020.000   

Tấm ốp tủ vừa (Phải)
Cao 1687mm

M_PYSCR  600 920.000 1.020.000   

TỦ VỪA /1587mm
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

Cao: 1907 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ cao
1 cửa bản lề (T/P)
4 kệ
1 tay nắm
4 chân

M_TXD 300

  6.540.000    7.200.000   

400

450

500

600

BS*  7.200.000    7.920.000   

Tủ cao có 2 cánh riêng
2 cửa bản lề (T/P)
3 kệ điều chỉnh được
2 tay nắm
4 chân

M_TX2D 300

   7.390.000     8.120.000   

400

450

500

600

BS*   8.120.000    8.940.000   

Tủ cao có ngăn kéo 
1 cửa bản lề (T/P)
2 kệ điều chỉnh được
2 ngăn kéo
3 tay nắm
4 chân

M_TXD2S  300

   9.830.000   10.820.000   

400

450

500

600

BS*  10.820.000   11.900.000  

Tủ cao có rổ kéo
1 bộ rổ kéo - MILAN
1 tay nắm
4 chân

M_TXPDi 400  12.410.000   13.650.000   

Tủ cao để đặt lò nướng
2 cửa bản lề (T/P)
2 kệ điều chỉnh được
2 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 585mm

M_TXAO2D  600 6.570.000   7.220.000   

TỦ CAO
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Cao: 1907 mm
Sâu: 550 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ cao
2 cửa bản lề (T/P)
2 kệ điều chỉnh được
2 tay nắm
4 chân

Chiều cao hốc tủ 380mm

M_TXAM2D  600  6.740.000   7.410.000   

Tủ cao
2 cửa bản lề (T/P)
1 tấm chèn
2 tay nắm

M_TXAF2D  600 4.950.000   5.440.000   

Tấm chêm tủ cao
Chiều cao hộc tủ 1907mm

M_TXSF    50
480.000  530.000   

100

Tấm ốp tủ cao (Trái)
Cao 2007mm

M_TXSCL 600 1.080.000  1.190.000   

Tấm ốp tủ cao (Phải)
Cao 2007mm

M_TXSCR   600 1.080.000  1.190.000   

TỦ CAO
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT. *BS (Bespoke) : Kích thước tùy chỉnh trong giới hạn.

TỦ TREO
Cao: 579 mm
Sâu: 326 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ treo không cửa
1 kệ

M_HYO  300

   1.580.000    1.740.000   

400

450

500

600

BS*    1.740.000     1.910.000 

Tủ treo có cửa
1 cửa bản lề (T/P)
1 kệ
1 tay nắm

M_HYD   300

   2.510.000    2.760.000   

400

450

500

600

BS*    2.760.000   3.030.000   

Tủ treo có cửa
2 cửa bản lề
1 kệ
2 tay nắm

M_HYDD   800

  3.890.000    4.280.000   900

1000

BS*    4.280.000    4.700.000  

Tủ treo có giá để bát đĩa
1 bộ giá để bát đĩa
2 cửa bản lề
2 tay nắm

M_H2DDI  800
  6.750.000    7.420.000 

900

Tủ treo có tay nâng Free Fold
1 bộ phụ kiện Free Fold S
1 kệ
1 tay nắm

M_HYFF 450

  5.110.000     5.620.000   500

600

Tủ treo có tay nâng Free Fold - XL
1 bộ phụ kiện Free Fold S
1 kệ
1 tay nắm

M_HYFF 800

  5.750.000     6.320.000   900

1000



 31

Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

TỦ TREO
Cao: 579 mm
Sâu: 326 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ treo có tay nâng Free Flap - XL
1 bộ phụ kiện Free Flap 3.15
1 kệ
1 tay nắm

M_HYF315 500

  4.100.000    4.510.000  

600

800

900

1000

Tủ treo có kệ mở
1 bộ phụ kiện Free Flap
1 kệ mở
1 tay nắm

M_HYFO   400

   2.840.000      3.120.000   
450

500

600

Tủ treo có kệ mở - XL
1 bộ phụ kiện Free Flap
1 kệ mở
1 tay nắm

M_HYFO 800

   3.410.000  

 

   3.750.000  

 

900

1000

Tủ cho máy hút mùi âm tủ
1 tấm cố định

M_HYAH  600
   1.880.000     2.070.000   

900

Tủ treo góc không cửa
1 kệ

M_HYOC  600
 2.170.000      2.390.000  

700

Tủ treo góc
2 cửa bản lề
1 kệ
2 tay nắm

M_HYCDD 600

   4.540.000     4.990.000   700

800
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Cao: 579 mm
Sâu: 326 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tủ treo góc không cửa (Trái)
Kệ mở
(Có thể dùng vật liệu mặt trước)

M_HYOCL 300  1.050.000  1.150.000 

Tủ treo góc không cửa (Phải)
Kệ mở
(Có thể dùng vật liệu mặt trước)

M_HYOCR 300  1.050.000  1.150.000 

Tủ góc (Trái)
1 cửa bản lề
1 kệ
1 tay nắm

M_HYCDL   800

  3.170.000     3.490.000   900

1000

Tủ góc (Phải)
1 cửa bản lề
1 kệ
1 tay nắm

M_HYCDR 800

   3.170.000      3.490.000   900

1000

Tấm ốp cạnh (Trái)
Cao 579mm
 

M_HYSCL  346    270.000    300.000   

TỦ TREO
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Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không báo trước. Giá đã bao gồm 10% VAT.

Cao: 579 mm
Sâu: 326 mm

Tên Mã số Rộng (mm) PG 1  PG 2 

Tấm ốp cạnh (Phải)
Cao 579mm
 

M_HYSCR  346  270.000    300.000 

Tấm chêm cạnh
Cao 579mm
Thiết kế mặt trước theo mặt 
trước tủ
Miếng đáy theo màu hộc tủ

M_HYSF 50
 170.000     190.000  

100

TỦ TREO
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Nơi tốt nhất để sơ chế thực phẩm 
là khu vực nằm giữa bếp và bồn 
rửa.

Bề mặt ở hai bên bếp nên rộng ít 
nhất 460mm để tiện cho việc đặt 
nồi chảo. 

Đặt bếp và lò nướng ở hai nơi riêng 
biệt sẽ giúp việc nấu nướng hiệu 
quả hơn, nhất là khi có hơn một 
người cùng nấu. Bạn nên đặt lò 
nướng ở vị trí cao để không phải 
cúi người mỗi khi sử dụng. 

Đặt máy rửa chén gần bồn rửa và 
khay úp chén đĩa để tiện việc xếp 
chén đĩa vào máy và cất đi sau 
khi rửa. 

Khoảng cách tối thiểu giữa bếp và 
máy hút là 610mm đối với bếp điện 
và 760mm đối với bếp gas. 

Dụng cụ làm bếp và nồi chảo cần 
đặt gần bếp/lò nướng để bạn dễ 
dàng lấy khi cần. 

Khoảng cách giữa hai dãy tủ đối 
diện nhau cần đủ rộng để bạn có 
thể mở các cửa cùng lúc. 

Chiều cao giữa tủ treo và mặt bếp 
không nên quá ngắn, gây khuất 
tầm nhìn khi nấu nướng. 

≤ 450 mm

≤  1200 mm

≤  450 mm ≤  450 mm

610 mm - 760 mm

450 mm - 550 mm
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Nên lưu trữ thực phẩm và dụng cụ 
trong các ngăn kéo mở toàn phần 
và hoạt động nhẹ nhàng, nhờ đó 
bạn sẽ tìm kiếm đồ vật dễ dàng 
hơn. 

Đặt một tấm chêm 5cm giữa tủ 
và tường để có đủ không gian mở 
hết hộc tủ và cửa. Điều này đặc 
biệt quan trọng khi bạn sử dụng rổ 
kéo mở toàn phần hoặc khi tường 
không hoàn toàn thẳng. 

Nếu có cửa sổ bạn nên đặt bồn 
rửa cạnh cửa sổ. Tuy nhiên bạn 
nên chú ý đến hướng mở cửa vì 
cửa mở vào bên trong có thể bị 
vòi nước cản trở. 

Đặt bồn rửa cạnh tường hoặc cuối 
dãy tủ sẽ hạn chế hoạt động nấu 
nướng, khiến việc bếp núc không 
thuận tiện và kém linh hoạt. 

Đặt lò nướng cạnh tường cũng 
hạn chế diện tích làm việc và gây 
khó khăn cho việc nấu nướng, 
ngoài ra còn khiến tường nhà bạn 
dễ hư do tiếp xúc với nhiệt độ cao 
và vấy bẩn thức ăn. 

Đặt các thiết bị như lò nướng, máy 
rửa chén và máy hút mùi ở góc sẽ 
gây khó khăn cho việc mở cửa tủ và 
hộc tủ hoàn toàn.  

Nếu khoảng chênh lệch giữa bề 
mặt bếp với tủ ngắn hơn 25cm, bạn 
không cần gia cố thêm. 

Cố định đảo bếp bằng hệ khung 
đỡ và siết chặt vào cả sàn và tủ.
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Kích thước mặt trước

> Hệ thống kẻ ô của chúng tôi với kích thước 141 mm mỗi ô (tức tấm 
trước của ngăn kéo) giúp việc hoạch định thiết kế bếp đạt hiệu quả 
tối ưu.

> Mối nối mỏng chỉ rộng 3mm (chiều ngang) đáp ứng những chuẩn 
mực cao nhất về sự đồng nhất và thẩm mỹ trong thiết kế.

> Chiều cao chân tủ 100 mm.
> Chiều sâu của bề mặt bếp có thể tùy chỉnh từ 500 đến 1200mm. 

Chiều sâu của tủ cũng có thể giảm bớt. 

Kích thước hộc tủ

> Nhờ hệ thống kẻ ô 141mm nên các tủ cao có chiều cao từ 1699- 
2275mm có tỷ lệ phù hợp với những tủ còn lại. 

> Kích thước các hốc tủ đa dạng nên phù hợp nhiều thiết bị.

Tủ dưới

Rộng: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000mm
Cao: 823 mm (không tính bề mặt bếp)
Sâu: 550 mm (không gồm cửa), 570 mm (bao gồm cửa)

Tủ treo

Rộng: 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Cao: 579 mm
Sâu: 326 mm (không gồm cửa), khoảng 347 mm (bao gồm cửa)
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Tủ vừa

Rộng: 300, 400, 450, 500, 600 mm
Cao: 1043, 1587 mm (không có chân)
Sâu: 550 mm (không gồm cửa), khoảng 570 mm (bao gồm cửa)

Tủ cao

Rộng: 300, 400, 450, 500, 600 mm
Cao: 1907 (không có chân)
Sâu: 550 mm (không gồm cửa), khoảng 570 mm (bao gồm cửa)
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THÁNG BẢO HÀNH

 
BỘ

 SƯU TẬP HIỆN ĐẠI

Nhu cầu sử dụng thường xuyên trong cuộc 
sống hàng ngày đòi hỏi bếp phải chịu được 
cường độ cao từ các hoạt động nấu nướng và 
lưu trữ. Vì thế, chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng các 
tủ bếp để đảm bảo chúng có thể chịu được vật 

nặng, nhiệt độ cao cũng như mật độ sử dụng mỗi ngày.

Bộ sưu tập bếp Hiện đại được áp dụng chính sách bảo hành 
12 tháng có giới hạn và có hiệu lực đối với những lỗi về vật 
liệu và thi công, với điều kiện bạn đăng ký bảo hành qua 
SMS theo quy định của Häfele. 

Toàn bộ phụ kiện nội thất (tay nắm, bản lề, ray, phụ 
kiện cửa nâng và phụ kiện bếp); các bồn rửa chén 
HÄFELE (bằng đá granite/thép không gỉ) được bảo 
hành có giới hạn trong 5 năm. Tất cả thiết bị gia 
dụng HÄFELE được bảo hành thông thường trong 
2 năm.

12
THÁNG

BẢO HÀNH
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CHẤT LƯỢNG

Tất cả ván phủ melamine (MFC) đều được xếp hạng E1 - một 
trong những tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu về nồng độ 
formaldehyde trong gỗ nội thất. 

Formaldehyde có tự nhiên trong gỗ với nồng độ ổn định 
dưới 0,01 ppm (phần triệu). Trong các keo dùng để sản 
xuất các vật liệu gỗ như urea, melamine và nhựa phenolic, 
formaldehyde được giảm xuống mức thấp nhất có thể. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các tấm ván đạt chuẩn 
E1 đủ an toàn và đủ điều kiện để lưu hành ở Châu Âu. Nồng 
độ formaldehyde cao có thể gây ung thư. 

LO
W

 FORMALDEHYDE FURNIT
U

R
E

European
Standard
Class 1



BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI 2018/19.

40    

HỘC TỦ
Hộc tủ
Vật liệu để làm hộc tủ được xếp loại E1 của Châu Âu và chống ẩm với độ 
dày 18mm. Bên trong hộc tủ và các cạnh thấy được đều được dán chỉ 
cùng màu làm bằng nhựa ABS/ PVC. Các mối nối góc của tủ dưới, tủ cao 
và tủ treo được đóng chốt. Tấm sau được bào cạnh và dày 8mm.

Mặt trước
Vật liệu làm mặt trước là ván phủ melamine (MFC) và MDF bề mặt Acrylic, 
dày 18/19mm. 

Phụ kiện treo tường
Cần xem xét tính chất của tường khi bắt các tủ treo và phụ kiện lên tường 
(hoặc trần) để chọn phụ kiện thích hợp. Việc gắn các tủ treo / phụ kiện 
nội thất lên tường thuộc về dịch vụ lắp đặt và không thuộc trách nhiệm 
của nhà sản xuất. 

Chân tủ Axilo® điều chỉnh được
Khả năng chịu tải 150 kg/cái. Chiều cao có 
thể điều chỉnh được 90 - 120mm. Ưu điểm dễ 
lắp đặt giúp tiết kiệm thời gian và công sức lắp 
đặt. (Tùy chọn dụng cụ lắp đặt 637.76.360).

Phụ kiện treo tủ âm
Khả năng chịu tải:  Lên tới 140 kg. Kiểm tra 
tình trạng của tủ treo trước khi lắp đặt. Tủ treo 
gắn một mình phải được gia cố thêm bằng 
các giá đỡ góc. Tấm chắn bên trong: nhựa 
dẻo màu trắng.

Tay nâng chất lượng cao, có giảm chấn
Giúp bạn đóng cửa nhẹ nhàng, êm ái và có 
thể dừng tại mọi vị trí mở. Tùy vào thao tác 
điều chỉnh, phụ kiện có thể giữ cửa cố định 
ở mọi vị trí. Nhờ giảm chấn, cửa đóng lại nhẹ 
nhàng. Màu tiêu chuẩn: nhựa dẻo màu xám.

Rổ
Bộ rổ bằng thép không gỉ 304 được đánh 
bóng hứa hẹn đem lại độ bền vượt trội, khả 
năng chống ăn mòn và lưu trữ hoàn hảo.

Cửa bản lề giảm chấn
Ốc vít gắn sẵn giúp lắp đặt nhanh và dễ dàng. 
Mũ chụp đặt vào đơn giản. Góc mở rộng.
Kiểm định đóng mở: 80.000 lần đóng mở. 
Kiểm định phun muối: 48 tiếng.
Đã kiểm định và đạt tiêu chuẩn DIN EN15570 
Châu Âu.

Hệ thống ngăn kéo ALTO
Hệ thống ngăn kéo Alto là giải pháp hợp lý về 
chi phí, mang đến sự yên tĩnh và dễ dàng trong 
sử dụng. Sản phẩm được kiểm định độc lập và 
đạt chuẩn DIN EN15338 cấp 3 của Châu Âu. 
Khả năng chịu tải: 35kg với hơn 60.000 lần 
đóng mở. Màu tiêu chuẩn: sơn bột màu xám 
(hoặc màu trắng tùy chọn).
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VENICE ROME

VERONAMILAN

FLORENCE

VERONA

TỔNG QUAN VỀ RỔ
Các bộ rổ đa dạng về kích thước, kiểu dáng và ứng dụng mang 
đến cho bạn nhiều lựa chọn trong lưu trữ. 



42    

BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI 2018/19.

TẤM ỐP TƯỜNG BẾP 
ALUSPLASH

KHAY CHIA 
HỘC TỦ 
SEPERADO

PHỤ KIỆN TRỮ BÌNH GAS

PHỤ KIỆN RỔ CHỨA 

DỤNG CỤ VỆ SINH

THÙNG RÁC

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Häfele cung cấp một dải rộng lớn các 
phụ kiện nhà bếp với nhiều màu sắc, 
kích thước và thiết kế khác nhau để 
phục vụ sở thích và nhu cầu của bạn. 
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5m

6m

7m

Tỉ lệ: 1 ô vuông = 100mm

THIẾT KẾ
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