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WARRANTY 
OVERVIEW
 
TỔNG QUAN BẢO HÀNH

CHẤT LƯỢNG ĐỨC. TỪ NĂM 1923.

At Häfele, all kitchen sinks and taps are 
tested and approved for the targeted 
market’s quality standards. They also 
come with exceptional resistance to 
impacts and stains. 

Tại Häfele, tất cả sản phẩm chậu rửa và vòi bếp 
được kiểm tra và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất 
lượng tại từng thị trường, có khả năng chịu lực cũng 
như chống bám bẩn tuyệt vời.

Life-time warranty of product
functionality. 
Made by major brands in Germany and 
the world, our backsplash fittings offer 

you storage solutions that are not only smart, but 
stylish with modern and classy designs.  

Bảo hành trọn đời chức năng sản phẩm
Được sản xuất bởi những thương hiệu hàng đầu của 
Đức và thế giới, các sản phẩm phụ kiện treo tường 
của chúng tôi mang đến cho bạn giải pháp lưu trữ vừa 
thông minh vừa cá tính với thiết kế hiện đại, sang trọng.

10-year general warranty of counter-
tops made with Caesarstone slabs. 
Countertops made with Caesarstone 
quartz slabs comply with Europe’s 
rigorous standards for all manufacturing  

processes, from material purchase to the very last 
check of quality control. Skilled workers also help 
guarantee a quality unrivaled within the industry. 

10 năm bảo hành dành cho bề mặt bếp bằng đá 
Caesarstone.
Bề mặt bếp bằng đá Caesarstone đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Châu Âu liên quan đến 
quá trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đầu vào 
đến khâu kiểm tra chất lượng cuối cùng. Đội ngũ nhân 
viên có tay nghề cao và được đào tạo chuyên nghiệp 
đảm bảo sản phẩm mang chất lượng đầu ngành khó 
ai sánh kịp.
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HOW TO CHOOSE 
YOUR KITCHEN SINK?
HƯỚNG DẪN CHỌN MUA CHẬU BẾP  
One of your kitchen’s main components, cleaning zone, or rather the sink is also your most used appliance. Therefore, you need to take into 

consideration different things to find the best sink that makes every washing job of yours easily and smooth. 

Trong các khu vực chính của căn bếp, khu vực phục vụ việc sơ chế thực phẩm và dọn rửa sau bữa ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng, mà 

trong đó chậu rửa chính là trọng tâm - nơi được người làm bếp sử dụng nhiều nhất. Do đó, để chọn được bồn rửa phù hợp cần có sự cân nhắc 

nhiều yếu tố để việc dọn rửa thật sự dễ dàng và thoải mái.  

Since all of its edges are “hidden” under your countertop, an 
under-mount sink will make your kitchen look seamless and elegant. 
However, top-mount sinks are still preferred by many thanks to the 
simplicity of installation and unlimited choices of countertop materials. 

Nhờ các góc cạnh được “giấu” bên dưới bề mặt bếp xung quanh, chậu 
lắp âm cho gian bếp vẻ ngoài trang nhã đồng thời dễ dàng bảo quản, 
vệ sinh. Tuy nhiên, chậu lắp nổi vẫn là lựa chọn của nhiều người nhờ 
sự đơn giản trong lắp đặt và phù hợp với tất cả vật liệu bề mặt bếp. 

A single-bowl makes it easy to clean big pans and pots or prepare a 
large amount of foods, while a double-bowl sink is best when you want 
to separate dishwashing and food preparation zones. However, if you 
prefer to wash dishes by hand, you will need a sink with a drainer helping 
your dishes dried and protecting your countertop from water splashing.

Với chậu đơn, bạn sẽ có đủ không gian để vệ sinh các nồi chảo lớn 
hoặc chuẩn bị một lượng lớn thực phẩm, nhưng chậu đôi lại tiện dụng 
trong trường hợp bạn muốn tách biệt khu vực rửa chén bát và chuẩn 
bị thực phẩm. Tuy nhiên, nếu là người thường xuyên rửa chén bát bằng 
tay, bạn sẽ cần chậu có kèm khay thoát nước để úp chén và tránh 
nước văng lên bề mặt bếp. 

1. TYPE / CÁCH THỨC LẮP ĐẶT

3. DESIGN / THIẾT KẾ 

2. DEPTH / ĐỘ SÂU

4. MATERIALS / VẬT LIỆU 

Sinks these days are 150-200 mm deep on average. But, you may need 
a deeper sink, if you frequently wash many dishes or prepare a lot of 
foods at one time. 

Ngày nay chậu bếp có độ sâu trung bình 150-200 mm, nhưng nếu là 
người thường xuyên rửa chén hoặc chuẩn bị thực phẩm với số lượng 
nhiều, bạn sẽ cần chậu có độ sâu lớn hơn.  

Of the two most popular sink materials, composite granite is resistant to 
bacteria, heat, and scratches. Elegantly looking, granite sinks come with 
many colors such as mocha, iron grey, and anthracite. Inox sinks, on the 
other hand, are best for those who love traditional style and want to save 
money as well as maintenance efforts during use.

Trong hai loại vật liệu phổ biến của chậu bếp hiện nay, đá granite tổng 
hợp có ưu điểm kháng khuẩn, chịu nhiệt cao, hạn chế trầy xước và 
thiết kế sang trọng, tinh tế với nhiều lựa chọn màu sắc (vàng mocha, 
xám, đen v.v.). Chậu inox lại dành cho những ai yêu thích phong cách 
truyền thống, cũng như muốn tiết kiệm chi phí và công sức bảo quản 
trong quá trình sử dụng.  

Surface mounted
to worktop

Thành chậu lắp trên bề mặt bếp 

1 bowl +
draining surface

1 chậu +
khay thoát nước

Recess mounted
beneath worktop

Thành chậu lắp dưới bề mặt bếp

2 bowls
2 chậu

1.5 bowls +
draining surface

1,5 chậu +
khay thoát nước

1 bowl
1 chậu

15
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0
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOZIA 8S ·  565.76.650    HÄFELE ·  HS-G11650  ·  565.83.241

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

90 CM 90 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

13.860.000 Đ 9.900.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Jasmine
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Jasmine

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Mocha
 • Chất liệu: đá GRANTEC  
 • Màu sắc: Mocha

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 190 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 337.5L x 450W mm 
 • Cut-out dimensions: 1140L x 480W mm
 • Packing: full set without odour trap 
 • Độ sâu bồn: 190 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 337,5D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon) 

 • Bowl depth: 205 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 340L x 420W mm
 • Cut-out dimension: 1140L x 480W mm 
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 205 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 340D x 420R mm
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm 
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Accessories
Phụ kiện

Please order odour trap with flexible hose 565.69.911 separately.
Vui lòng đặt thêm siphon ngăn mùi có ống nối dẻo 565.69.911.

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén

> Page / Trang 26 > Page / Trang 27

> Page / Trang 26 > Page / Trang 27

Art.No.: 569.07.600 Art.No.: 569.15.411

Art.No.: 565.68.650 Art.No.: 569.15.401

6    

EASY TO CLEAN · DỄ DÀNG LAU DỌN



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

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOZIA 8S ·  565.76.950  HÄFELE ·  HS-G11650 ·  565.88.511

90 CM 90 CM

13.860.000 Đ 9.900.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Alu metallic
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Alu metallic

 • Material: GRANTEC 
 • Color: Iron grey
 • Chất liệu: đá GRANTEC  
 • Màu sắc: Iron grey

 • Bowl depth: 190 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 337.5L x 450W mm
 • Cut-out dimensions: 1140L x 480W mm 
 • Packing: full set without odour trap
 • Độ sâu bồn: 190 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 337,5D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm 
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon) 

 • Bowl depth: 205 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 340L x 420W mm 
 • Cut-out dimensions: 1140L x 480W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 205 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 340D x 420R mm 
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Please order odour trap with flexible hose 565.69.911 separately.
Vui lòng đặt thêm siphon ngăn mùi có ống nối dẻo 565.69.911.

> Page / Trang 28 > Page / Trang 29

> Page / Trang 28 > Page / Trang 29

Art.No.: 569.07.900 Art.No.: 569.15.511

Art.No.: 565.68.950 Art.No.: 569.15.501
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOZIA 8S ·  565.76.350 HÄFELE ·  HS-G11650 ·  565.83.341

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

90 CM 90 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

13.860.000 Đ 9.900.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Anthracite
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II   
 • Màu sắc: Anthracite

 • Material: GRANTEC   
 • Color: Carbon
 • Chất liệu: đá GRANTEC  
 • Màu sắc: Carbon

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 190 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 337.5L x 450W mm 
 • Cut-out dimensions: 1140L x 480W mm
 • Packing: full set without odour trap
 • Độ sâu bồn: 190 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 337,5D x 450R mm 
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon) 

 • Bowl depth: 205 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 340L x 420W mm
 • Cut-out dimensions: 1140L x 480W mm 
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 205 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 340D x 420R mm
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm 
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Accessories
Phụ kiện

Please order odour trap with flexible hose 565.69.911 separately.
Vui lòng đặt thêm siphon ngăn mùi có ống nối dẻo 565.69.911.

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén

> Page / Trang 30 > Page / Trang 31

> Page / Trang 30 > Page / Trang 31

Art.No.: 569.07.300 Art.No.: 569.15.311

Art.No.: 565.68.350 Art.No.: 569.15.301
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-S11650 ·  565.86.281 HÄFELE ·  HS-S11848  ·  567.23.030

90 CM 90 CM

5.940.000 Đ 5.355.000 Đ

2
YEARS     

I 2
YEARS     

I

 • Material: Stainless steel, polish
 • Chất liệu: Thép không gỉ, sáng bóng

 • Material: Stainless steel, polish
 • Chất liệu: Thép không gỉ, sáng bóng

 • Bowl depth: 180 mm
 • Thickness: 0.9 mm
 • Overall dimensions: 1160L x 500W mm
 • Bowls dimensions: 340L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 1140L x 480W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0.9 mm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 1140D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 180 mm
 • Thickness: 0.8 mm
 • Overall dimensions: 1180L x 480W mm
 • Bowls dimensions: 330L x 380W mm
 • Cut-out dimensions: 1160L x 460W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0,8 mm
 • Kích thước chậu: 1180D x 480R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 330D x 380R mm
 • Kích thước cắt đá: 1160D x 460R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

1140

600480

> Page / Trang 33

> Page / Trang 32

> Page / Trang 35> Page / Trang 32

> Page / Trang 34

Art.No.:  566.32.240 

Art.No.: 569.15.201

Art.No.: 566.32.231 Art.No.: 569.15.220

Art.No.: 566.32.211 

> Page / Trang 33

> Page / Trang 32

> Page / Trang 35> Page / Trang 32

> Page / Trang 34

Art.No.:  566.32.240 

Art.No.: 569.15.201

Art.No.: 566.32.231 Art.No.: 569.15.220

Art.No.: 566.32.211 
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOZIA 9 ·  567.68.640 HÄFELE ·  HS-G8650 ·  565.83.251

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

90 CM 90 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

12.980.000 Đ 8.580.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II  
 • Color: Jasmine 
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Jasmine

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Mocha   
 • Chất liệu: đá GRANTEC
 • Màu sắc: Mocha

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 190 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 375L x 450W mm 
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set without odour trap 
 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Độ dày: 1,2 mm 
 • Kích thước chậu: 860D x 500R  mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm 
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon) 

 • Bowl depth: 205 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 450L x 420W mm / 300L x 360W mm 
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 205 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 450D x 420R mm / 300D x 360R mm
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Accessories
Phụ kiện

Please order odour trap with flexible hose 565.69.911 separately.
Vui lòng đặt thêm siphon ngăn mùi có ống nối dẻo 565.69.911.

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén

> Page / Trang 26 > Page / Trang 27

> Page / Trang 26 > Page / Trang 27

Art.No.: 569.07.600 Art.No.: 569.15.411

Art.No.: 565.68.650 Art.No.: 569.15.401
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOZIA 9 ·  567.68.940 HÄFELE ·  HS-G8650 ·  565.88.501

90 CM 90 CM

12.980.000 Đ 8.580.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

 • Material: SILGRANIT PuraDur II  
 • Color: Alu metallic 
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Alu metallic

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Iron grey   
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: Iron grey

 • Bowl depth: 190 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 375L x 450W mm 
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set without odour trap 
 • Độ sâu bồn: 190 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R  mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm 
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon) 

 • Bowl depth: 205 mm 
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm 
 • Bowls dimensions: 450L x 420W mm / 330L X 360W mm
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 205 mm 
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 450D x 420R mm / 300D x 360R mm
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Please order odour trap with flexible hose 565.69.911 separately.
Vui lòng đặt thêm siphon ngăn mùi có ống nối dẻo 565.69.911.
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOZIA 9 ·  567.68.340 HÄFELE ·  HS-G8650  ·  565.83.351

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

90 CM 90 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

12.980.000 Đ 8.580.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II   
 • Color: Anthracite
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II   
 • Màu sắc: Anthracite

 • Material: GRANTEC 
 • Color: Carbon  
 • Chất liệu: đá GRANTEC
 • Màu sắc: Carbon

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 190 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm
 • Bowls dimensions: 375L x 450W mm
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set without odour trap
 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon) 

 • Bowl depth: 205 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm
 • Bowls dimensions: 450L x 420W mm / 300L x 360W mm
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 450D x 420R mm / 300D x 360R mm
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Accessories
Phụ kiện

Please order odour trap with flexible hose 565.69.911 separately.
Vui lòng đặt thêm siphon ngăn mùi có ống nối dẻo 565.69.911.

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-S8749 ·  567.23.050 HÄFELE ·  HS-S8745 ·  567.23.040

90 CM 90 CM

8.020.000 Đ 8.190.000 Đ

2
YEARS      

U 2
YEARS       

U

 • Material: Stainless steel, matt
 • Chất liệu: Thép không gỉ, phay xước

 • Material: Stainless steel, matt
 • Chất liệu: Thép không gỉ, phay xước

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1 mm
 • Overall dimensions: 870L x 490W mm
 • Bowl dimensions: 400L x 450W mm
 • Cut-out dimensions: 835L x 455W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1 mm
 • Kích thước chậu: 870D x 490R  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 400D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá: 835D x 455R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1 mm
 • Overall dimensions: 870L x 450W mm
 • Bowl dimensions: 450L x 400W/ 340L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 825L x 405W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1 mm
 • Kích thước chậu: 870D x 450R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 450D x 400R/ 340D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 825D x 405R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-S7744 ·  567.23.020 HÄFELE ·  HS-S8650 ·  565.86.271

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

90 CM 90 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

7.670.000 Đ 5.720.000 Đ

2
YEARS       

U 2
YEARS     

I

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: Stainless steel, matt
 • Chất liệu: Thép không gỉ, phay xước

 • Material: Stainless steel, polish
 • Chất liệu: Thép không gỉ, sáng bóng

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 0.9 mm
 • Overall dimensions: 770L x 440W mm
 • Bowls dimensions: 350L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 740L x 410W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 0,9 mm
 • Kích thước chậu: 770D x 440R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 350D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 740D x 410R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 180 mm
 • Thickness: 0.9 mm
 • Overall dimensions: 860L x 500W mm
 • Bowls dimensions: 340L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 840L x 480W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0,9 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-S7848 ·  567.23.010 HÄFELE ·  HS-G7650 ·  565.84.281

90 CM 90 CM

4.600.000 Đ 8.470.000 Đ

2
YEARS     

I 2
YEARS         

UI

 • Material: Stainless steel, polish
 • Chất liệu: Thép không gỉ, sáng bóng

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Mocha  
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: màu mocha

 • Bowl depth: 180 mm
 • Thickness: 0.8 mm
 • Overall dimensions: 780L x 480W mm
 • Bowls dimensions: 330L x 380W mm
 • Cut-out dimensions: 760L x 460W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0,8 mm
 • Kích thước chậu: 780D x 480R  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 330D x 380R mm
 • Kích thước cắt đá: 760D x 460R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 760L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 690L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 690L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 760D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 690D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 690D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-G7650 ·  565.84.581    HÄFELE ·  HS-G7650 ·  565.84.381

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

90 CM 90 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

8.470.000 Đ 8.470.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Iron grey   
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: Iron grey

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Carbon   
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: Carbon

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 760L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 690L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 690L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 760D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 690D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 690D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 760L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 690L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 690L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 760D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 690D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 690D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-G6150  ·  565.84.271  HÄFELE ·  HS-G6150  ·  565.84.571

60 CM 60 CM

8.250.000 Đ 8.250.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

 • Material: GRANTEC   
 • Color: Mocha
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: Mocha

 • Material: GRANTEC   
 • Color: Iron grey
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: Iron grey

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 610L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 540L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 540L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 610D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 540D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 540D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 610L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 540L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 540L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 610D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 540D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 540D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-G6150 ·  565.84.371 HÄFELE ·  HS-G4650 ·  565.84.261

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

60 CM 60 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

8.250.000 Đ 7.403.000 Đ

2
YEARS         

UI 2
YEARS         

UI

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: GRANTEC  
 • Color: Carbon   
 • Chất liệu: đá GRANTEC 
 • Màu sắc: Carbon

 • Material: GRANTEC   
 • Color: Mocha
 • Chất liệu: đá GRANTEC  
 • Màu sắc: Mocha

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 610L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 540L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 540L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 610D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 540D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 540D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 460L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 400L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 400L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 460D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 400D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 400D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén

> Page / Trang 31

> Page / Trang 31

Art.No.: 569.15.311

Art.No.: 569.15.301

540

400

400

400

> Page / Trang 27

> Page / Trang 27

Art.No.: 569.15.411

Art.No.: 569.15.401

18    

EASY TO CLEAN · DỄ DÀNG LAU DỌN



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

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-G4650  ·  565.84.561 HÄFELE ·  HS-G4650 ·  565.84.361

60 CM 60 CM

7.403.000 Đ 7.403.000 Đ

2
YEARS          

UI 2
YEARS         

UI

 • Material: GRANTEC   
 • Color: Iron grey
 • Chất liệu: đá GRANTEC  
 • Màu sắc: Iron grey

 • Material: GRANTEC 
 • Color: Carbon   
 • Chất liệu: đá GRANTEC
 • Màu sắc: Carbon

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 460L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 400L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 400L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 460D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 400D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 400D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions: 460L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 400L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 400L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1,2 mm
 • Kích thước chậu: 460D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 400D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 400D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-S5743 ·  567.43.140 HÄFELE ·  HS-S4438 ·  567.24.000

Preferred cabinet size
KT lắp đặt phù hợp

60 CM 60 CM

Price (include VAT)
Giá (VAT)

6.974.000 Đ 2.497.000 Đ

2
YEARS       

U 2
YEARS     

U

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: Stainless steel, matt
 • Chất liệu: Thép không gỉ, phay xước

 • Material: Stainless steel  
 • Chất liệu: Thép không gỉ

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 0.8 mm
 • Overall dimensions: 570L x 430W mm
 • Bowls dimensions: 540L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 540L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 0,8 mm
 • Kích thước chậu: 570D x 430R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 540D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 540D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

 • Bowl depth: 180 mm
 • Thickness: 0.8 mm
 • Overall dimensions: 440L x 385W mm
 • Bowl dimensions: 410L x 355W mm
 • Cut-out dimensions: 415L x 360W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0,8 mm
 • Kích thước chậu: 440D x 385R mm
 • Kích thước bồn: 410D x 355R mm
 • Kích thước cắt đá: 415D x 360R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred taps
for this sink
Tùy chọn vòi rửa chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN SINKS / CHẬU RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HS-S3743 ·  567.43.130

45 CM

6.248.000 Đ

2
YEARS       

U

 • Material: Stainless steel, matt
 • Chất liệu: Thép không gỉ, phay xước

 • Bowl depth: 200 mm
 • Thickness: 0.8 mm
 • Overall dimensions: 370L x 430W mm
 • Bowl dimensions: 340L x 400W mm
 • Cut-out dimensions: 340L x 400W mm
 • Packing: full set with odour trap
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 0,8 mm
 • Kích thước chậu: 370D x 430R mm
 • Kích thước bồn: 340D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 340D x 400R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
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Tough and rock hard.

Chắc chắn và bền bỉ.

Coloured sinks made of 
SILGRANIT ® PuraDur ®

Đa dạng màu sắc, chất liệu 
SILGRANIT ® PuraDur ®



BLANCO is one of the 
leading suppliers of sink 
centres and, with more 
than 90 years of experience, 
avails of extensive expertise 
in order to keep developing 
innovative solutions for its 
customers.

Là một trong những 
thương hiệu hàng đầu 
về chậu rửa, BLANCO tận 
dụng chuyên môn sâu rộng 
cùng kinh nghiệm được tích 
lũy hơn 90 năm qua để tiếp 
tục phát triển những giải 
pháp sáng tạo dành cho 
khách hàng. 

GERMANY



HOW TO CHOOSE 
YOUR KITCHEN TAP?
HƯỚNG DẪN CHỌN MUA VÒI BẾP   
A perfect tap has to suit your daily needs along with the style of your kitchen and sink. Aside from modern and sleek designs, all Häfele’s taps 

are equipped with a built-in feature, or an aerator, helping you limit water consumption, saving energy and protecting the environment. 

Một vòi rửa hoàn hảo không chỉ cần đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn, mà còn phải phù hợp với phong cách thiết kế của bếp 

và chậu. Ngoài kiểu dáng trang nhã, các sản phẩm vòi rửa của Häfele còn được tích hợp chức năng giảm lưu lượng nước, giúp bạn tiết kiệm 

nước và bảo vệ môi trường.   

The height of your tap much depends on the distance between your 
sink and hanging cabinet. But, if you place it next to a window or on an 
island, look for a high tap which will add an impressive touch to your 
kitchen. Make sure you have enough space between the tap and the 
window so you can open and close it easily.

Chiều cao của vòi phụ thuộc nhiều vào vị trí lắp đặt, cụ thể là khoảng 
cách giữa chậu và tủ treo. Nếu bạn đặt chậu ngay cửa sổ hoặc ở bếp 
đảo, những chiếc vòi cao sẽ tạo điểm nhấn nổi bật và tinh tế cho gian 
bếp. Tuy nhiên nên lưu ý khoảng cách giữa vòi và cửa sổ để không bị 
vướng khi đóng mở cửa sổ.  

Highly durable chrome taps have been many people’s favorite for a long 
time. But, granite taps with different colors, including the black matte of 
luxury and the mocha of elegance, allow you to personalize your kitchen 
as you like. 

Nhờ độ bền cao, các vòi rửa bề mặt chrome được ưa thích trong nhiều 
năm, nhưng các sản phẩm bề mặt đá granite với nhiều lựa chọn màu 
sắc như màu đen mờ sang trọng hay màu vàng mocha trang nhã lại 
cho phép bạn tạo dựng một không gian bếp mang đậm phong cách 
cá nhân.

1. HEIGHT / CHIỀU CAO 

3. FINISH / BỀ MẶT 

2. DESIGN / THIẾT KẾ

One of the best features of modern taps is an extendable spray head  
that helps you wash foods, cookware, and even your sink with ease and 
efficiency. However, Häfele’s taps with fixed spray heads are still able to 
meet all your needs, since they too have many advanced features such 
as water-consumption aerators, sturdy materials, and classy colors.

Một trong những ưu điểm của các sản phẩm vòi bếp hiện đại chính là 
đầu rửa có thể kéo dài, giúp bạn dễ dàng thao tác khi rửa rau củ, nồi 
chảo, chậu rửa và khu vực quanh chậu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm 
thấy những loại vòi rửa thiết kế truyền thống được tích hợp chức năng 
giảm lưu lượng nước, vật liệu bền đẹp, màu sắc trang nhã.  

High spout
Vòi cao

Single lever tap with hand spray
Vòi tay gạt đơn có đầu kéo dài

Single lever tap
Vòi tay gạt đơn
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOLINUS-S ·  565.68.650    BLANCO ·  BLANCOMIDA ·  569.07.600

Price (include VAT)
Giá (VAT)

11.770.000 Đ 3.200.000  Đ

2
YEARS

2
YEARS

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Jasmine
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Jasmine

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Jasmine
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Jasmine

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred sinks for 
this tap
Tùy chọn chậu rửa 
chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-GM401  ·  569.15.401    HÄFELE ·  HF-GM411 ·  569.15.411

8.120.000 Đ 6.040.000 Đ

2
YEARS

2
YEARS   

 • Material: GRANTEC & Chrome surface
 • Color: Mocha
 • Chất liệu: GRANTEC & Chrome
 • Màu sắc: Mocha

 • Material: GRANTEC & Chrome surface
 • Color: Mocha
 • Chất liệu: GRANTEC & Chrome
 • Màu sắc: Mocha

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOLINUS-S  ·  565.68.950    BLANCO ·  BLANCOMIDA ·  569.07.900

Price (include VAT)
Giá (VAT)

11.770.000 Đ 3.200.000  Đ

2
YEARS

2
YEARS

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II
 • Color: Alu metallic
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Alu metallic

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Alu metallic
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Alu metallic

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred sinks for 
this tap
Tùy chọn chậu rửa 
chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-GI501 ·  569.15.501   HÄFELE ·  HF-GI511 ·  569.15.511

8.120.000 Đ 6.040.000 Đ

2
YEARS

2
YEARS

 • Material: GRANTEC & Chrome surface
 • Color: Iron grey
 • Chất liệu: GRANTEC & Chrome
 • Màu sắc: Iron grey

 • Material: GRANTEC & Chrome surface
 • Color: Iron grey
 • Chất liệu: GRANTEC & Chrome
 • Màu sắc: Iron grey

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

BLANCO ·  BLANCOLINUS-S  ·  565.68.350    BLANCO ·  BLANCOMIDA ·  569.07.300

Price (include VAT)
Giá (VAT)

11.770.000 Đ 3.200.000 Đ

2
YEARS

2
YEARS

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: SILGRANIT PuraDur II
 • Color: Anthracite
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Anthracite

 • Material: SILGRANIT PuraDur II 
 • Color: Anthracite
 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Màu sắc: Anthracite

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred sinks for 
this tap
Tùy chọn chậu rửa 
chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-GC301 ·  569.15.301    HÄFELE ·  HF-GC311 ·  569.15.311

8.120.000 Đ 6.040.000 Đ

2
YEARS   

2
YEARS

 • Material: GRANTEC & Chrome surface
 • Color: Carbon
 • Chất liệu: GRANTEC & Chrome
 • Màu sắc: Carbon

 • Material: GRANTEC & Chrome surface
 • Color: Carbon
 • Chất liệu: GRANTEC & Chrome
 • Màu sắc: Carbon

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-C220I  ·  569.15.220    HÄFELE ·  HF-C201I  ·  569.15.201

Price (include VAT)
Giá (VAT)

7.590.000 Đ 5.500.000 Đ

2
YEARS   

2
YEARS

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Cold & hot water mixer
 • Rotate 170O

 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Có thể xoay 170O

 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred sinks for 
this tap
Tùy chọn chậu rửa 
chén
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

> Page / Trang 09

> Page / Trang 20> Page / Trang 13

> Page / Trang 09

> Page / Trang 20

> Page / Trang 13

> Page / Trang 15

> Page / Trang 13

> Page / Trang 14 > Page / Trang 21

Art.No.: 565.86.281

Art.No.: 567.43.140 Art.No.: 567.23.040

Art.No.: 567.23.030 

Art.No.: 567.24.000 

Art.No.: 567.23.020

Art.No.: 567.23.010 

Art.No.: 567.23.050

Art.No.: 565.86.271 Art.No.: 567.43.130 

> Page / Trang 09

> Page / Trang 20> Page / Trang 13

> Page / Trang 09

> Page / Trang 20

> Page / Trang 13

> Page / Trang 15

> Page / Trang 13

> Page / Trang 14 > Page / Trang 21

Art.No.: 565.86.281

Art.No.: 567.43.140 Art.No.: 567.23.040

Art.No.: 567.23.030 

Art.No.: 567.24.000 

Art.No.: 567.23.020

Art.No.: 567.23.010 

Art.No.: 567.23.050

Art.No.: 565.86.271 Art.No.: 567.43.130 

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-C211I  ·  569.15.211  HÄFELE ·  HF-C240V ·  566.32.240

5.500.000 Đ 3.080.000 Đ

2
YEARS   

2
YEARS

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spray head
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-C211V ·  566.32.211    HÄFELE ·  HF-C201V  ·  566.32.201

Price (include VAT)
Giá (VAT)

2.200.000 Đ 3.520.000 Đ

2
YEARS

2
YEARS

Performance
Đặc tính sản phẩm

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

Technical information
Thông tin kỹ thuật

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ

Technical drawings
Bảng vẽ kỹ thuật

Preferred sinks for 
this tap
Tùy chọn chậu rửa 
chén
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Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KITCHEN TAPS / VÒI RỬA CHÉN

HÄFELE ·  HF-C231V ·  566.32.231  HÄFELE ·  HF-C221V ·  566.32.221

2.310.000 Đ 1.760.000 Đ

2
YEARS   

2
YEARS

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

 • Material: Chrome surface
 • Chất liệu: Bề mặt chrome

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ

 • Cold & hot water mixer
 • Packing: full set
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ
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Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

ACCESSORIES / PHỤ KIỆN

Steel tray
Khay kim loại

431 x 375 x 12.5 mm

Art.No.: 567.25.930 594.000 Đ

Steel colander
Rây kim loại

Steel crockery basket
Rổ đựng bát đĩa bằng kim loại

Steel colander
Rây kim loại

Steel crockery basket
Rổ đựng chén đĩa bằng kim loại

Steel crockery basket
Rổ đựng bát đĩa bằng kim loại

316 x 178 x 90.5 mm

Art.No.: 567.25.910 700.000 Đ

374 x 231 x 90.5 mm

Art.No.: 567.25.911 900.000 Đ

345 x 153 mm

Art.No.: 567.25.920 900.000 Đ

396 x 341 x 135 mm

Art.No.: 567.25.921 594.000 Đ

308 x 405 x 133 mm

Art.No.: 565.69.200 4.510.000 Đ
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Odour trap with flexible hose
Siphon ngăn mùi có ống nối dẻo

Wooden chopping board for Blanco 8S/9
Thớt gỗ cho chậu Blanco 8S/9

Outlet set for Blanco 8S/9
Bộ xả cho chậu Blanco 8S/9

Steel outlet cover for Blanco 8S/9
Nắp đậy lỗ thoát nước cho Blanco 8S/9

HΣäfele - Plastic cover cap
Nắp đậy lỗ chậu rửa bằng nhựa HΣäfele

260 x 530mm

Art.No.: 565.69.927 3.200.000 Đ

Plastic / Nhựa

Art.No.: 565.69.911 275.000 Đ

Plastic / Nhựa

Art.No.: 532.90.255 1.450.000 Đ Art.No.: 565.69.890 660.000 Đ

Ø45mm

Art.No.: 567.25.990 55.000 Đ

ACCESSORIES / PHỤ KIỆN

Blanco CeraCare for Grantec sink
Dung dịch vệ sinh chậu Blanco

Blancoantikalk tap cleaning solution
Dung dịch vệ sinh vòi Blanco

Blanco Polish tube
Dung dịch đánh bóng chậu

Art.No.: 532.90.263 900.000 Đ Art.No.: 532.90.328 300.000 ĐArt.No.: 532.90.262 600.000 Đ
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HOW TO CHOOSE 
YOUR COUNTERTOP?

Made by the world leading brand of quartz surfaces Caesarstone, our countertops have exceptional durability and 
resistance to heat, scratches, stains and cracks, and thus minimum maintenance. That is to say the only thing you 
need to be concerned about while shopping a countertop at Häfele is finding one that suits your kitchen style out 
of our sizeable collection. 

Häfele cung cấp bề mặt bếp thạch anh được sản xuất bởi thương hiệu hàng đầu thế giới Caesarstone với độ bền vượt trội, 
chịu nhiệt cao, chống trầy xước, bám bẩn và rạn nứt, và do đó, không yêu cầu nhiều công sức để bảo dưỡng.
Nói như thế để thấy rằng điều duy nhất bạn cần bận tâm khi chọn mua bề mặt bếp tại Häfele chính là lựa chọn 
thiết kế phù hợp với phong cách bếp của bạn trong vô số các mẫu mã có sẵn.

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

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

1.WHAT IS THE COLOR OF YOUR KITCHEN?
    SẮC MÀU CỦA GIAN BẾP NHÀ BẠN LÀ GÌ?  

2. CONTRAST OR MONOCHROME?
    TƯƠNG PHẢN HAY TƯƠNG ĐỒNG? 

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

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

HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN MUA
BỀ MẶT BẾP    
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HOW TO CHOOSE 
YOUR COUNTERTOP?
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

> Thickness / Độ dày: 20 mm

> Thickness / Độ dày: 20 mm

> Thickness / Độ dày: 20 mm

> Thickness / Độ dày: 20 mm

> Thickness / Độ dày: 20 mm

> Thickness / Độ dày: 20 mm

CAESARSTONE - QUARTZ / ĐÁ THẠCH ANH 

SLEEK CONCRETE 4003

SHITAKE 4230 

RAVEN 4120

BUTTERMILK 4220

ORGANIC WHITE 4600

WHITE ATTICA 5143 

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.59.904 3060 x 1440 29.535.000 Đ

562.59.937 Cut to size ≤ 700
Cắt theo KT ≤ 700

 from
6.820.000 Đ/RM

Cut to size > 700 
Cắt theo KT > 700

from
10.670.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.59.910 3060 x 1440 29.535.000 Đ

562.59.938 Cut to size ≤ 700
Cắt theo KT ≤ 700

 from
6.820.000 Đ/RM

Cut to size > 700 
Cắt theo KT > 700

from
10.670.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.59.914 3060 x 1440 29.535.000 Đ

562.59.941 Cut to size ≤ 700
Cắt theo KT ≤ 700

 from
6.820.000 Đ/RM

Cut to size > 700 
Cắt theo KT > 700

from
10.670.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.59.923 3060 x 1440 52.635.000 Đ

562.59.953 Cut to size ≤ 700
Cắt theo KT ≤ 700

 from
8.492.000Đ/RM

Cut to size > 700 
Cắt theo KT > 700

from
13.255.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.59.907 3060 x 1440 29.535.000 Đ

562.59.932 Cut to size ≤ 700
Cắt theo KT ≤ 700

 from
6.820.000 Đ/RM

Cut to size > 700 
Cắt theo KT > 700

from
10.670.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.59.909 3060 x 1440 29.535.000 Đ

562.59.944 Cut to size ≤ 700
Cắt theo KT ≤ 700

 from
6.820.000 Đ/RM

Cut to size > 700 
Cắt theo KT > 700

from
10.670.000 Đ/RM

Cut to size price is for reference only, for exact quotation please contact your sales representative. / Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.
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> Thickness / Độ dày: 12 mm

> Thickness / Độ dày: 12 mm

> Thickness / Độ dày: 12 mm

> Thickness / Độ dày: 12 mm

> Thickness / Độ dày: 12 mm

> Thickness / Độ dày: 12 mm

HÄFELE - SOLID SURFACES / ĐÁ NHÂN TẠO

POLAR WHITE

COOKIE

STARLIGHT

PLATINUM

CREAMY

MIDNIGHT

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.53.278 3050 x 760 12.540.000 Đ

Cut to size
Cắt theo kích 
thước

from 
5.555.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.53.288 3050 x 760 12.540.000 Đ

Cut to size
Cắt theo kích 
thước

from 
5.555.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.53.258 3050 x 760 12.540.000 Đ

Cut to size
Cắt theo kích 
thước

from 
5.555.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.53.298 3050 x 760 8.580.000 Đ

Cut to size
Cắt theo kích 
thước

 from
5.060.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.53.218 3050 x 760 8.580.000 Đ

Cut to size
Cắt theo kích 
thước

from
5.060.000 Đ/RM

Art.No
Mã số

Dimension (mm)
Kích thước

Price
Giá

562.53.208 3050 x 760 7.920.000 Đ

Cut to size
Cắt theo kích 
thước

from
3.685.000 Đ/RM

Cut to size price is for reference only, for exact quotation please contact your sales representative. / Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.
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HOW TO CHOOSE 
YOUR BACKSPLASH 
ACCESSORIES? 
HƯỚNG DẪN CHỌN MUA 
PHỤ KIỆN TREO TƯỜNG 
Backsplash accessories are a perfect solution to one of the most common storage problems in the kitchen: how to make best of its back wall 

recess. With simple installation and various designs, backsplash fittings provided by Häfele can help you effectively store many of your daily-used 

things such as utensils and spice jars, and even delightful plant pots.

Phụ kiện treo tường là câu trả lời hoàn hảo cho một trong những bài toán thường thấy về lưu trữ trong bếp, đó là làm sao để tận dụng hiệu quả 

không gian tường dọc theo bếp.  Đơn giản trong lắp đặt và đa dạng về thiết kế, các sản phẩm phụ kiện treo tường từ Häfele giúp bạn sắp xếp hiệu 

quả các dụng cụ làm bếp, các lọ gia vị v.v và kể cả trưng bày những chậu cây xinh xắn, tạo thêm điểm nhấn cho “trái tim ngôi nhà bạn”. 

Choose a profile length that suits your available space and needs - 
600, 900 or 1,200 mmm. 

Tùy theo diện tích không gian và nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn chiều 
dài thanh treo khác nhau, bao gồm 600 mm, 900 mm và 1200 mm.

With neutral-colored finishes, including titanium grey, stainless steel, 
and chrome, our products can work well with most backsplash and 
countertop designs. So, feel free to choose your favorite color!

Với các bề mặt hoàn thiện mang màu sắc trung tính, bao gồm xám 
titan, inox và chrome, các sản phẩm của chúng tôi phù hợp với gần 
như mọi thiết kế tường bếp và bề mặt bếp. Vì thế, hãy thoải mái lựa 
chọn màu theo ý thích của bạn.

3. LENGTH / CHIỀU DÀI 4. COLOR / MÀU SẮC 

2. DESIGN / THIẾT KẾ1. PURPOSE / MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Depending on your kitchen style or personal preferences, you may want 
a bold and strong grooved profile or a seamless and smooth round tube. 

Hãy chọn thiết kế phù hợp với không gian bếp của bạn - thanh treo có 
rãnh mang phong cách cứng cáp, mạnh mẽ, hoặc thanh treo tròn với 
ấn tượng mềm mại, trang nhã.

Once you have chosen the profile, think about what to hang along your 
backsplash so you can find suitable shelves - a knife holder, a roll holder 
for food wrappers, a spice rack, or a cutlery holder.

Sau khi đã chọn được thanh treo vừa ý, bạn hãy cân nhắc xem mình 
sẽ cần treo những vật gì để lựa chọn các giá kệ thích hợp như kệ để 
dao, giá treo màng bọc thực phẩm, kệ gia vị hoặc giá treo dụng cụ. 

Railing system with a grooved profile
Hệ thống treo tường với thanh treo 

có rãnh

Railing system with a round tube
Hệ thống treo tường với thanh 

treo dạng tròn
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

KESSEBÖHMER - ALL READY SETS / PHỤ KIỆN TRỌN BỘ

Maxi Railing system titanium grey
Bộ LINERO MOSAIQ Maxi

Midi Railing system titanium grey
Bộ LINERO MOSAIQ Midi

Mini Railing system titanium grey
Bộ LINERO MOSAIQ Mini

Art.No.: 521.02.570                10.395.000 Đ Art.No.: 521.02.571                  7.029.000 Đ Art.No.: 521.02.572                  5.038.000 Đ
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KESSEBÖHMER - DO IT YOURSELF / PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Wall aluminium profile
Thanh nhôm gắn tường

Universal shelf with railing
Kê đa năngΣ khung kim loại, màu xám

Universal shelf, steel, titanium grey
Kệ đa năng, màu xám

Towel rail
Kệ treo khăn

2 hook rail
Kệ treo có 2 móc

Top-mounted shelf
Kệ lắp trên ray

  600 mm - Art.No.: 521.00.006   2.431.000 Đ
  900 mm - Art.No.: 521.00.009   3.058.000 Đ
1200 mm - Art.No.: 521.00.012   3.949.000 Đ

350W x 110D x 140H mm
Art.No.: 521.01.520                  1.760.000 Đ
350W x 110D x 300H mm
Art.No.: 521.01.522                   2.222.000 Đ

350W x 107D x 8H mm
Art.No.: 521.02.501                 1.001.000 Đ

85W x 44D x 38H mm
Art.No.: 521.01.590                    561.000 Đ
250W x 44D x 38H mm
Art.No.: 521.01.591                    748.000 Đ

350W x 110D x 200H mm
Art.No.: 521.01.530                  2.431.000 Đ

350W x 77D x 46H mm
Art.No.: 521.01.571                  1.023.000 Đ
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KESSEBÖHMER - DO IT YOURSELF / PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Magnetic knife block
Kệ để dao có nam châm

Container / herbpot
Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa

PowerMaxx adhesive for profile
Keo dán cho thanh treo tường

Kitchen roll holder, gray
Kệ treo giấy cuộn, màu xám

Foil and cling film Dispenser
Kệ treo cuộn nylon và màng nhôm

350W x 45D x 200H mm
Art.No.: 521.01.541                  6.193.000 Đ

350W x 155D x 120H mm
Art.No.: 521.01.510                  1.782.000 Đ

135W x 135D x 156H mm
Art.No.: 521.01.750                     825.000 Đ Art.No.: 521.00.999                     671.000 Đ

350W x 110D x 300H mm
Art.No.: 521.01.511                  5.214.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

HÄFELE -  ALL READY SETS / PHỤ KIỆN TRỌN BỘ

Kitchen railing set A
Bộ phụ kiện nhà bếp treo tường A

Kitchen railing set B
Bộ phụ kiện nhà bếp treo tường B

Kitchen chef railing set C
Bộ phụ kiện nhà bếp treo tường C

1 m
Art.No.: 522.48.205                  2.090.000 Đ

1.5 m
Art.No.: 522.48.201                  2.739.000 Đ

1.3 m
Art.No.: 522.48.207                  2.849.000 Đ
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Beaker holder with one beaker
Ống treo đũa bằng kim loại

S-hook
Móc hình chữ  S

Tube with 2 covers
Thanh treo kệ

Deluxe multi purpose plate rack 
Giá úp chén dĩa đa năng

Tube holder
Bas đỡ thanh treo

Roll holder, 3 tiers
Giá để giấy cuộn 3 tầng

Spice rack, 2 tiers
Kệ để gia vị 2 tầng

Multi purpose rack ss w/dip tray
Giá úp chén dĩa

HÄFELE -  DO IT YOURSELF / PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

D=16 mm x 1.2 m
Art.No.: 522.54.204                     264.000 Đ

Art.No.: 521.19.511                 3.894.000 Đ
Art.No.: 521.19.311                 3.718.000 Đ

350 x 90 x 275 mm
Art.No.: 521.19.427                  1.397.000 Đ
Art.No.: 521.19.221                  1.353.000 Đ

W620 x D255 x H320 mm
Art.No.: 522.53.206                  5.555.000 Đ

L5 x W55 x H65 mm
Art.No.: 522.66.292                        6.270 Đ

325 x 155 x 390 mm
Art.No.: 521.19.431                  5.214.000 Đ
Art.No.: 521.19.231                  5.060.000 Đ

W450 x D182 x H280 mm
Art.No.: 522.51.214                  2.838.000 Đ

D=16mm
Art.No.: 521.16.257                    341.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

BREAKFAST BAR SUPPORT / THANH GIỮ KỆ BẾP

Breakfast bar support
Thanh giữ kệ bếp

505.22.241   3.300.000 Đ

Cosy. The 2nd level breakfast bar made from exclusive wood does 
not only extend the usable area, but visibly improves the ambience. 
Breakfast bar support made from chrome-plated steel, wider bar 
surfaces possible - even with glass.

Được làm từ chất liệu gỗ độc quyền, tầng thứ 2 của quầy bar bếp 
không chỉ mở rộng diện tích sử dụng mà còn tăng thêm bầu không 
khí ấm cúng của khu vực đặc biệt này. Nhờ thanh giữ làm bằng thép 
mạ chrome, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa bề mặt quầy bar, kể cả với 
chất liệu kính. 

170

≤40

60O

60

95

H

50

60O

≤250
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

LOOX LIGHTING SOLUTIONS / GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG LOOX*

Loox LEDs 2025, round housing
Bộ đèn Loox 2025, nắp chụp tròn

Loox LEDs 3023
Bộ đèn Loox 3023

Loox LEDs 2025, square housing
Bộ đèn Loox 2025, nắp chụp vuông

Warm white 3000 K /  Màu trắng ấm
Set of 3 / Bộ 3 đèn 833.71.406  1.771.000 Đ

Set of 5 / Bộ 5 đèn 833.71.407  2.475.000 Đ

Cool white 4000 K / Màu trắng lạnh
Set of 3 / Bộ 3 đèn 833.71.410  1.771.000 Đ

Set of 5 / Bộ 5 đèn 833.71.411  2.475.000 Đ

Warm white 3000 K / Màu trắng ấm
Set of 3 / Bộ 3 đèn 833.71.408  4.235.000 Đ

Set of 5 / Bộ 5 đèn 833.71.409  6.369.000 Đ

Cool white 4000 K / Màu trắng lạnh
Set of 3 / Bộ 3 đèn 833.71.412  4.235.000 Đ

Set of 5 / Bộ 5 đèn 833.71.413  6.369.000 Đ

Warm white 3000 K / Màu trắng ấm
Set of 3 / Bộ 3 đèn 833.71.426  1.639.000 Đ

Cool white 4000 K / Màu trắng lạnh
Set of 3 / Bộ 3 đèn 833.71.430  1.639.000 Đ

* Please refer to our lighting guide in our Furniture Fittings brochure. Vui lòng xem hướng dẫn về đèn trong ấn phẩm Phụ kiện nội thất của chúng tôi. 
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INSTALLATION 
SERVICES
DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

Scope of work
Hạng mục

Within Häfele’s covered areas* 
Trong khu vực quy định của Häfele*

Outside Häfele’s covered areas
Ngoài khu vực quy định của Häfele 

> Installation of home appliances (excluding 
sinks and taps)

    Lắp đặt thiết bị gia dụng (không bao gồm 
chậu và vòi)

> Free for the first time 
    Miễn phí lần đầu

> VND 300,000/person/day + travel expenses, 
accommodation fees (meals and hotel) 

    300.000 đồng/ người/ ngày + Phí đi lại, ăn ở 
(Chi phí bữa ăn, chi phí khách sạn)

> Installation of sinks and taps or any home 
appliances not installed for free under 
Häfele’s policy 

    Lắp đặt chậu và vòi hoặc các thiết bị gia 
dụng khác không được miễn phí theo chính 
sách của Häfele

> As per installation service fee policy of 
Häfele

    Theo biểu phí dịch vụ lắp đặt của Häfele

> As per installation service fee policy + travel 
expenses, accommodation (meals and 
hotel) 

    Theo biểu phí dịch vụ lắp đặt + Phí đi lại, ăn ở 
(Chi phí bữa ăn, chi phí khách sạn)

INSTALLATION AND GUIDE FOR INSTALLATION & USE 
LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG

>  Travel expenses include (if any) round-trip air tickets, train, taxi, 
and bus fares. 

>  Meal and hotel costs depend on location, but should not be more 
than VND 200,000/person/day for meals and VND 600,000/
person/night for hotel.

     Häfele will notify customers in advance of the number of personnel  
and relevant costs for the required work.

*  For more information, please contact Häfele’s hotline at 1800-1797.

>  Phí đi lại bao gồm vé máy bay, tàu, xe (cả hai lượt đi và về).
>  Phí ăn ở tùy theo địa điểm khách hàng cung cấp, nhưng tiền ăn 

sẽ không nhiều hơn 200.000 đồng/người/ngày và chi phí khách 
sạn sẽ không nhiều hơn 600.000 đồng/ người/đêm.

    Căn cứ vào khối lượng và yêu cầu công việc, Bộ phận kỹ thuật 
của Häfele sẽ thông báo trước với Khách hàng về số lượng 
nhân sự và chi phí cụ thể.

* Vui lòng liên hệ đường dây nóng của Häfele 1800-1797 để   
   biết danh sách khu vực cụ thể.

Price is exclusive of 10% VAT. / Giá không bao gồm 10% VAT.

51    



INSTALLATION SERVICE FEE
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

Products
Sản phẩm

Installation
Lắp đặt

Removal
Tháo máy

Scope of work
Phạm vi công việc

VND/ time/piece
VNĐ/ Lần/ Sản phẩm

> Sinks 
   Chậu

250.000 150.000 >  Check & measure the countertop  
Kiểm tra, đo kích thước mặt đá

>  Install the sink on countertop 
Kết nối chậu vào mặt đá

>  Apply silicone glue  
Dán sillicon

>  Install siphons  
Kết nối hệ thống siphon, ống xả nước của chậu

>  Check the sink’s drain pipe 
Kiểm tra đường ống thoát nước của chậu

>  Clean the sink’s surface  
Vệ sinh bề mặt

> Taps 
   Vòi

150.000 100.000 > Check water supply 
   Kiểm tra nguồn cấp nước
> Install the tap on the sink or the countertop
   Kết nối vòi vào chậu hoặc mặt đá
> Connect the tap with water supply
   Kết nối nguồn nước vào vòi
> Check for leaks 
   Kiểm tra rò rỉ
> Instruct to use & maintain before hand over 
   Hướng dẫn sử dụng, bảo quản trước khi bàn giao sản phẩm

> Backsplash accessories 
   Phụ kiện treo tường

300.000 150.000 >  Check & measure the place of installation 
Kiểm tra kích thước vị trí lắp đặt 

>  Install & test the fittings 
Tiến hành lắp đặt và kiểm tra 

>  Instruct to use & maintain before handover 
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản trước khi bàn giao

> Countertops 
   Bề mặt bếp

Depending on products
Tùy theo sản phẩm

INSTALLATION CONDITIONS
ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT

Products
Tên sản phẩm

Scope of work 
Công việc

Installation materials
Vật tư lắp đặt

Provided by Häfele
Häfele cung cấp

Provided by customer
Khách hàng cung cấp

Reasons
Lý do

Sinks/taps
Chậu / Vòi

Guide for installation
Hướng dẫn lắp đặt

> Supply adapter (if needed) 
   Phụ kiện kết nối (nếu cần)

>  Not included in the product 
    Không kèm theo sản phẩm

REPAIRS 
SỬA CHỮA

> For products not under warranty, in the event of repairs, customer 
will incur all the costs, including service fees, spare part and material 
costs, travel expenses, and accommodation fees (applicable when 
repairs happen outside Häfele’s covered areas). Customer will be 
notified of the total cost in advance.

> If a minor repair or an inspection of an out-of-warranty application 
takes place at one of Häfele’s covered areas, customer will pay a 
service fee of VND 300,000/time (excl. 10% VAT). 

> Đối với các sản phẩm không thuộc phạm vi bảo hành, trong trường 
hợp cần sửa chữa, khách hàng sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí 
phát sinh gồm: phí dịch vụ (công sửa chữa), phí linh kiện, vật tư, phí 
đi lại, ăn ở (áp dụng cho các khu vực không nằm trong quy định của 
Häfele). Khách hàng sẽ được thông báo về tất cả chi phí liên quan 
trước khi Häfele thực hiện dịch vụ. 

> Trường hợp kiểm tra, sửa chữa nhỏ trong khu vực quy định của 
Häfele, phí dịch vụ sẽ là 300.000 đồng/lần (chưa bao gồm thuế VAT) 
đối với các sản phẩm không thuộc phạm vi bảo hành. 

Price is exclusive of 10% VAT. / Giá không bao gồm 10% VAT.
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This warranty covers the following manufacturing defects (customers are required 
to check the product upon receipt) 
Các lỗi sản phẩm liên quan đến quá trình sản xuất được bảo hành (khách hàng 
phải kiểm tra hàng khi nhận hàng) như sau:

SINKS AND TAPS / CHẬU VÀ VÒI 

>  Häfele offers a five-year warranty (since the date of purchase) for all 
defects in material and workmanship on condition that the product is 
used in a residence. 

> Häfele shall give customer an equivalent replacement for free 
(transportation and installation costs excluded), provided that the 
product has been installed in accordance with Häfele’s installation 
guide, used and cleaned as recommended by Häfele, and not been 
damaged by any abuse, misuse or negligence. In the event of making 
a warranty claim, customer shall be required to present a sales 
receipt (issued by Häfele or an authorized dealer of Häfele) as the 
proof of purchase and enclose warranty card.

> Häfele cam kết bảo hành 05 năm (kể từ ngày mua) cho các lỗi về 
vật liệu và chất lượng của sản phẩm trong điều kiện sử dụng bình 
thường tại gia đình. 

> Chúng tôi sẽ thay thế miễn phí cho khách hàng 01 sản phẩm tương 
đương, không bao gồm phí vận chuyển và công lắp đặt. Chúng tôi sẽ chỉ 
chấp nhận thay thế cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm đã được 
lắp đặt đúng theo hướng dẫn được cung cấp, được sử dụng và bảo quản 
như khuyến cáo, không bị hư hỏng do sử dụng sai, lạm dụng hoặc do sơ 
suất. Trong trường hợp có yêu cầu bảo hành, khách hàng sẽ được yêu 
cầu cung cấp hóa đơn mua hàng (từ Häfele hoặc từ đại lý được ủy quyền 
của Häfele) và phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

> Thermal cracks
> Inconsistent surface color 
> Surface blemishes
> Bubbles

> Vết nứt trên bề mặt do nhiệt gây ra
> Màu sắc bề mặt không đồng nhất 
> Các khuyết tật trên bề mặt
> Bọt khí trên bề mặt

WARRANTY TERMS
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
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This warranty is not applicable in the following cases 
Chúng tôi sẽ không chấp nhận bảo hành trong các trường hợp sau đây:

> The product has not been installed properly or has been modified
> Holes have not been drilled properly  
> Cuts and nicks have been caused by installation
> The product has been abused or misused (i.e. being hit with heavy  

objects or exposed to cookware hotter than 280OC) 
> Scratches have been caused by scrubbing the product with a steel 

wool, an abrasive pad, or any sharp object and bleaching agents 
> The product has not been used in accordance with Häfele’s instruction 

such as being exposed to corrosive substances
> Surface has rusted or corroded during use
> Defects have not been caused by manufacturing faults
> Damage has happened during shipping or freight
> The product has been used for commercial purposes (in case customer 

is not a trader or dealer authorized by Häfele)

> Lắp đặt không đúng cách hoặc sản phẩm đã bị thay đổi so với 
ban đầu

>  Lỗ khoan không đúng 
> Các lỗi cắt và khắc do quá trình lắp đặt 
> Lạm dụng hoặc sử dụng sai (các hư hỏng do vật nặng rơi vào bồn 

hoặc đặt nồi chảo nóng quá 280oC vào chậu rửa)
> Các vết xước do cọ sát với miếng chùi rửa, mài mòn, chất tẩy rửa 

hoặc các vật sắc nhọn khác
> Sử dụng không đúng hướng dẫn như tiếp xúc với hóa chất ăn mòn
> Bề mặt bị ăn mòn, gỉ sét trong quá trình sử dụng
> Các hư hỏng không phải do lỗi sản xuất
> Các hư hỏng trong quá trình vận chuyển
> Khách hàng mua bán, kinh doanh sản phẩm (đối với khách hàng là 

cá nhân, tổ chức không phải là đại lý do Häfele ủy quyền)

> This warranty does not allow the recovery of any indirect, incidental, 
special or consequential damage in any way related to the product. 
This warranty is extended only to the original consumer purchaser 
of the product.

> Häfele reserves the right to inspect any product prior to replacement.
> All failed or defective parts, accessories or products replaced 

according to this warranty shall be the property of Häfele.

> Bảo hành này không bao gồm việc bồi hoàn đối với bất kỳ thiệt 
hại nào mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu 
có liên quan đến sản phẩm vì bất kỳ lý do nào. Bảo hành chỉ áp 
dụng đối với khách hàng mua và sử dụng sản phẩm trực tiếp.

> Häfele có quyền kiểm tra bất kỳ sản phẩm nào trước khi thay thế.
> 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.

> The product should be installed during the final stage of construction. 
> If the product must be installed before the final stage of construction, 

shielding measures must be applied to protect its surface.
> Clean the sink after every use with hot water, a plain soapy detergent, 

and a soft cloth. Common stains shall be removed immediately.
> Common stains caused by foods or liquids which cause stains easily 

(tea, coffee, juice etc.) must be removed immediately by using very 
hot water, a cleaning product, and a soft cloth.

> Difficult stains such as ink, oil, or paint must be removed immediately 
by using a cloth dampened in denatured alcohol.

> Abrasive cleaning powders, creams or dangerous substances must 
not be used.

> During use, there will be lime buildup, especially at the bottom 
of the sink, which will become thicker if left uncared. This layer of 
lime buildup is very porous and easily stains. By following a certain 
procedure you can remove easily any buildup twice a week

> Sản phẩm nên được lắp đặt trong giai đoạn cuối của quá trình thi công. 
> Nếu cần thiết phải lắp đặt sản phẩm trong quá trình thi công, cần có các 

biện pháp che chắn, bao bọc sản phẩm để bảo vệ bề mặt sản phẩm.
> Vệ sinh chậu rửa sau mỗi lần sử dụng với nước nóng, chất tẩy rửa 

có chứa xà phòng (không pha chế) và vải mềm. Các vết bẩn thông 
thường sẽ dễ dàng được lau sạch bằng phương pháp này.

> Các vết bẩn do thức ăn hoặc các chất lỏng dễ vấy bẩn (trà, cà phê, 
nước trái cây…) cần được loại bỏ ngay bằng cách sử dụng nước thật 
nóng, chất tẩy rửa và vải mềm.

> Các vết bẩn khó tẩy rửa như mực, dầu hoặc sơn cần phải được làm 
sạch ngay bằng cách dùng vải mềm đã thấm cồn công nghiệp.

> Tuyệt đối không sử dụng bột và kem tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc 
hóa chất nguy hiểm.

> Trong quá trình sử dụng, sẽ có lớp vôi tích tụ trong bồn rửa, nhất là 
ở đáy bồn. Lớp vôi này sẽ dần dần dày lên và dễ vấy bẩn lên đồ vật 
khác. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ lớp vôi này hai lần một tuần theo 
quy trình sau:

> Date of purchase and installation
> Sales receipt and warranty card
> Description of defects and faults
> The product’s article number or name

> Ngày mua hàng và ngày lắp đặt
> Hóa đơn mua hàng và phiếu bảo hành 
> Mô tả lỗi và tình trạng của sản phẩm
> Mã số hoặc tên sản phẩm

In order to obtain a service under this warranty, customer must send a written notification to 
Häfele with the following information
Để được hỗ trợ bảo hành, khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin như sau:

Notes about sink installation and maintenance 
Một số lưu ý trong việc lắp đặt và bảo quản chậu rửa chén:

 • Cover the bottom of the sink with water and plain vinegar (or a 
lime buildup remover) and let it soak for a few hours.  

 • Scrub the affected part with the hard side of a sponge until the 
lime, dirt and stains are removed. 

 • Rinse it thoroughly with water.  

 • Cho nước và giấm không pha (hoặc sản phẩm chuyên dụng để 
loại lớp vôi) vào đầy đáy bồn và để yên trong vài giờ đồng hồ.  

 • Dùng mặt cứng miếng xốp (bọt biển) để chà mạnh đến khi lớp vôi 
và những vết bẩn khác bị loại bỏ.  

 • Rửa sạch với nước.  
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BACKSPLASH ACCESSORIES / PHỤ KIỆN TREO TƯỜNG 

Repair or replacement of parts or accessories shall be free of charge on condition that
Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy 
đủ các điều kiện sau:

> The product’s warranty period is still valid. 
> The product has been used properly and in accordance with the 

manufacturer’s instruction. 
> 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. 

> Customer presents a purchase invoice or delivery note issued by 
Häfele or Häfele’s authorized dealer when making a warranty claim.

> Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
> Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. 
> 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.
> 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.

Defective product shall be replaced with a new equivalent on condition that
Đổi sản phẩm mới tương tự cho khách hàng cho các trường hợp sau:

New equivalents
Các hình thức đổi sản phẩm mới:

>  It is impossible to repair or remedy the product’s failures. Repair time  
is much longer than regulated.  

> 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.

>  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.  

> 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.

> 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. 

>  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 thế mà một bên cần 
thanh toán lại cho bên kia tại thời điểm đổi sản phẩm.

All failed or defective parts, accessories, or products replaced 
according to this warranty article shall be the property of 
Häfele.

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.
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Notes about installation and maintenance
Một số lưu ý trong việc lắp đặt và bảo quản

This warranty shall not be applicable in the following cases 
Các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hành

> Most sinks and taps are installed during the final stage of construction.   
> If the product must be installed during construction, it needs to be 

carefully shielded.
> Do not let dirt, lime, and wall plaster get into or on the surface of the 

product
> Do not expose the product to corrosives such as gasoline, strong 

detergents with high content of chlorine, acetone solvent, acid, and 
benzene.

> Substances recommended for cleaning and preserving the product 
are RP7, WD40, and Autosol together with a dry and soft cloth.

> Đa số các sản phẩm sẽ được lắp đặt trong giai đoạn cuối của quá 
trình thi công.

> Nếu phải lắp đặt sản phẩm trong quá trình đang thi công, cần có biện 
pháp che chắn bao bọc sản phẩm cẩn thận. 

> Không để bụi bẩn, bột đá, bột trét tường v.v rơi vào bên trong hoặc 
trên bề mặt của sản phẩm.

> 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 v.v.

> Hóa chất được khuyến nghị để làm sạch bề mặt và bảo quản sản phẩm 
là RP7, WD40, Autosol với vải mềm và khô.

> Defects not caused by manufacturing faults
> Defects caused by improper transportation and installation  
> Improper storing of the product and the arbitrary change of the 

product’s structure synchronization
> Damage to the surface caused by construction and improper care of the 

product such as being exposed to substances, dirt, and high humidity 
> Surface has corroded or rusted (for stainless steel parts) during use  
> Abuse of the product with excessive loads 
> Damage caused by the product’s defects
> Exhibited products and the like 
> Wrong or improper use of the product 
> Damage caused by natural disasters such as floods and fires 

> Các hư hỏng không phải do lỗi sản xuất.
> Các hư hỏng do vận chuyển, lắp đặt không theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất 
> Khách hàng cất giữ sản phẩm không đúng yêu cầu, tự ý thay đổi cấu 

trúc sản phẩm đồng bộ 
> Các hư hỏng bề mặt do thi công, bảo quản sản phẩm không đúng, 

như để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, bụi bẩn, môi trường 
với độ ẩm cao v.v

> Bề mặt bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, hoặc bị rỉ sét đối với các 
thành phần thép xi mạ

> Sử dụng vượt quá tải trọng và thông số cho phép của sản phẩm
> Các thiệt hại do sản phẩm bị lỗi gây ra
> Các sản phẩm trưng bày và tương tự
> Sản phẩm không được sử dụng phù hợp với mục đích
> Thiệt hại bất khả kháng do thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn v.v

CAESARSTONE WARRANTS THAT ALL ITS QUARTZ SURFACES WILL REMAIN FREE FROM 
MANUFACTURING DEFECTS FOR 10 YEARS SINCE THE DATE OF INSTALLATION OF THE 
PRODUCT.

CAESARSTONE CAM KẾT RẰNG TẤT CẢ SẢN PHẨM BỀ MẶT ĐÁ THẠCH ANH SẼ KHÔNG BỊ LỖI 
DO TỪ PHÍA NHÀ SẢN XUẤT TRONG THỜI HẠN 10 NĂM KỂ TỪ NGÀY LẮP ĐẶT SẢN PHẨM.

COUNTERTOPS / BỀ MẶT BẾP 
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Notes about care and maintenance
Một số lưu ý trong việc chăm sóc và bảo quản

> For everyday cleaning, use warm soapy water (a mild detergent) and 
a damp cloth.

> Use a sharp blade to scrape firmly adhered materials like food and 
gum and clean the affected area with methylated spirits.

> Do not place hot pots, pans and oven trays directly on the surface to 
avoid thermal shock, discoloration and damage.

> Do not cut food directly on the surface to avoid blunting the knife and 
scratching the surface.

> Do not use highly aggressive cleaning agents and products containing 
trichloroethane or methylene chloride like paint removers. Rinse 
immediately with water to neutralize the effect in case of exposure.

> Dùng nước xà phòng ấm (chất tẩy rửa nhẹ) và vải ướt để vệ sinh bề 
mặt hàng ngày.

> Cạo bỏ các chất bám chặt trên bề mặt như thức ăn và kẹo cao su 
bằng lưỡi dao sắc và lau sạch bằng cồn methyl.  

> Không đặt trực tiếp nồi chảo và khay nướng còn nóng lên bề mặt để 
tránh sốc nhiệt, phai màu và hư hại cho sản phẩm. 

> Không cắt thực phẩm trực tiếp trên bề mặt để tránh làm cùn dao và trầy 
xước bề mặt.

> Không dùng các chất tẩy rửa mạnh và sản phẩm chứa trichloroethane 
hoặc methyl chloride như chất tẩy sơn. Rửa ngay bằng nước trong 
trường hợp tiếp xúc các chất để giảm thiểu tác hại.

> Please follow the care and maintenance guide.
> A warranty claim must be filed within twenty eight (28) days 

since the occurance of the event leading to the claim.

> Vui lòng sử dụng bộ chế phẩm vệ sinh Ceasarstone và tuân 
thủ các hướng dẫn bảo trì. 

> Thời gian yêu cầu bồi thường: trong vòng hai mươi tám (28) 
ngày sau khi phát sinh vấn đề dẫn đến yêu cầu bồi thường.

This warranty shall not be applicable in the following cases
Những trường hợp dưới đây sẽ không được bảo hành:

Other regulations
Quy định khác

>  Any defect or damage arising from work done by untrained technicians
> Any defect or damage caused by fabrication, installation, and 

workmanship  
> Any defect or damage caused by outdoor use or exposure to UV 

radiation, chemicals, fire or heat 
> Any defect or damage caused by failure to take care of the product in 

accordance with Caesarstone’s Care and Maintenance Guide 
> Any defect or damage caused by the wrong or improper use of the 

product   
> Any defect or damage caused by exposing the product to hot things, 

including but not limited to, hot pans, electric frying pans, and oven 
trays 

> Any defect or damage caused by the use of industrial cleaning agents 
containing trichloroethane or methyl chloride such as paint removers, 
or containing high levels of alkaline or pH 

> Any irregularity existing before fabrication and installation; it will be a 
fabrication issue  

> Any variation within or on the natural quartz surface of the product 
since the variations are inherent in the material or manufacturing 
process  

> Any crack not caused by the material’s faults but external impacts on 
the product after installation, most likely in the event of reinforcing or 
moving the product and putting excessive loads on the product such 
as standing or sitting on it. Heat may also result in a crack. Any crack 
resulted from a sink cut-out, cooktop cut-out, or “L-shaped” cut-out 
is also not covered under this warranty, since they are not caused by 
the material’s faults 

> Any chip not caused by the material’s faults but external impacts on 
the edges of the benchtop 

>  Any subsequent owner of the product; this warranty is not transferrable 
> The product moved from its original place of installation 
> The product not fabricated by a qualified and licensed stonemason  

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm có nguyên nhân từ thao tác không 
phải do kỹ thuật viên được đào tạo thực hiện.

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm liên quan đến quá trình gia công, lắp 
đặt và thao tác của nhân công 

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm có nguyên nhân từ việc sản phẩm 
được sử dụng ngoài trời hoặc tiếp xúc trực tiếp với bức xạ tia cực tím 
UV, hóa chất, lửa hoặc nhiệt độ cao 

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm có nguyên nhân từ việc sản phẩm 
không được vệ sinh theo đúng Hướng dẫn Chăm sóc và Bảo quản 
của Caesarstone

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm có nguyên nhân từ việc sử dụng 
không đúng cách hoặc sai mục đícḥ

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm có nguyên nhân từ việc đặt trực tiếp 
các vật nóng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các chảo nóng, 
các chảo chiên bằng điện hoặc khay lò nướng trên sản phẩm

> Lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm có nguyên nhân từ việc sử dụng các chế 
phẩm tẩy rửa công nghiệp (có chứa dẫn xuất trichloroethane hoặc methyl 
cloride như chất tẩy sơn) hoặc các chất tẩy rửa có nồng độ kiềm/ pH cao

> Những bất thường tồn tại trên sản phẩm trước khi gia công và lắp đặt 
hoàn chỉnh. Đây sẽ là trách nhiệm của bên gia công.̣

> Sự khác nhau về vân đá thạch anh tự nhiên bên trong hoặc trên bề 
mặt của tấm đá do các vân này xuất hiện trong quá trình gia công và 
do đặc trưng của vật liệu

> Các vết nứt trên thành phẩm không phải do lỗi của vật liệu, mà do các 
lực bên ngoài tác động lên tấm đá sau khi lắp đặt. Nguyên nhân phổ 
biến là do thao tác gia cố hoặc dịch chuyển, đặt quá tải trên bề mặt 
như đứng hoặc ngồi lên. Yếu tố nhiệt độ cũng có khả năng gây ra các 
vết nứt. Bất kỳ vết nứt nào phát sinh trong quá trình cắt lỗ để đặt chậu 
rửa, bếp hoặc cắt góc hình chữ L cũng sẽ không được nhà sản xuất 
bảo hành vì tất cả đều không phải do lỗi của vật liệu

> Các vết nứt mẻ trên bề mặt không phải là lỗi vật liệu mà thường là do 
tác động lực lên cạnh của bề mặt gia công, do đó cũng không được 
nhà sản xuất bảo hành

> Các điều khoản bảo hành chỉ được áp dụng cho khách hàng ban 
đầu và không có giá trị chuyển nhượng cho các chủ sở hữu tiếp theo

> Sản phẩm bị di dời khỏi vị trí lắp đặt ban đầu
> Sản phẩm không được gia công bởi một nhà chế tác có giấy chứng 

nhận chuyên môn
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Freight item 
Đặt hàng riêng

With a multilayered chrome coating, StarShine 
offers a long-lasting surface which maintains 
products unscathed, bright and clean. 

Với lớp mạ chrome nhiều lớp, công nghệ 
StarShine giữ bề mặt sản phẩm luôn sáng, 
bóng và khó bị trầy xước.

The full and smooth glazed ceramic surface 
makes it easier for cleaning and prevent the 
formation of germs and deposits. 

Lớp men phủ nhẵn bóng giúp dễ dàng vệ sinh, 
ngăn ngừa sự hình thành của vi khuẩn và cặn bã.

Unbeatable durability 
Độ bền cao

Shield against dirt 
Chống bụi

Warranty 
Bảo hành

Inset and undermount installation
Lắp đặt nổi hoặc âm 

Installation from above 
Lắp nổi trên mặt bàn

Undermount 
Lắp âm dưới mặt bàn

Chemical resistance 
Chống ăn mòn hóa chất

TECHNICAL 
FUNCTIONS
CHÚ THÍCH KÝ HIỆU
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505.22.241 49
521.00.006 45
521.00.009 45
521.00.012 45
521.00.999 46
521.01.510 46
521.01.511 46
521.01.520 45
521.01.522 45
521.01.530 45
521.01.541 46
521.01.571 45
521.01.590 45
521.01.591 45
521.01.750 46
521.02.501 45
521.02.570 44
521.02.571 44
521.02.572 44
521.16.257 48
521.19.221 48
521.19.231 48
521.19.311 48
521.19.427 48
521.19.431 48
521.19.511 48
522.48.201 47
522.48.205 47
522.48.207 47
522.51.214 48
522.53.206 48
522.54.204 48
522.66.292 48
532.90.255 37
532.90.262 37
532.90.263 37
532.90.328 37
562.53.208 41
562.53.218 41
562.53.258 41
562.53.278 41
562.53.288 41
562.53.298 41
562.59.904 40
562.59.907 40
562.59.909 40
562.59.910 40
562.59.914 40
562.59.923 40
562.59.932 40
562.59.937 40
562.59.938 40
562.59.941 40
562.59.944 40
562.59.953 40
565.68.350 30
565.68.650 26
565.68.950 28
565.69.200 36
565.69.890 37
565.69.927 37
565.76.350 8
565.76.650 6
565.76.950 7
565.83.241 6
565.83.251 10
565.83.341 8
565.83.351 12
565.84.261 18

565.84.271 17
565.84.281 15
565.84.361 19
565.84.371 18
565.84.381 16
565.84.561 19
565.84.571 17
565.84.581 16
565.86.271 14
565.86.281 9
565.88.501 11
565.88.511 7
566.32.201 34
566.32.211 34
566.32.221 35
566.32.231 35
566.32.240 33
567.23.010 15
567.23.020 14
567.23.030 9
567.23.040 13
567.23.050 13
567.24.000 20
567.25.910 36
567.25.911 36
567.25.920 36
567.25.921 36
567.25.930 36
567.25.990 37
567.43.130 21
567.43.140 20
567.68.340 12
567.68.640 10
567.68.940 11
569.07.300 30
569.07.600 26
569.07.900 28
569.15.201 32
569.15.211 33
569.15.220 32
569.15.301 31
569.15.311 31
569.15.401 27
569.15.411 27
569.15.501 29
569.15.511 29
833.71.406 50
833.71.407 50
833.71.408 50
833.71.409 50
833.71.410 50
833.71.411 50
833.71.412 50
833.71.413 50
833.71.426 50
833.71.430 50

Quick select with article & page number. 
Chọn nhanh với mã số và số trang.
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