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BẢN LỀ/HINGES

STERO C12

 Bản lề hai chiều, thép mạ, không giảm chấn, góc mở 95o, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

STERO C12-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 8.800 (vnđ)

STERO C12-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 8.800 (vnđ)

STERO C12-C Lắp lọt | Inset Chiếc 8.800 (vnđ)

ECLIP C14

 Bản lề thép mạ Nikel, giảm chấn thủy lực, góc mở 110o, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ECLIP C14-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 22.000 (vnđ)

ECLIP C14-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 22.000 (vnđ)

ECLIP C14-C Lắp lọt | Inset Chiếc 22.000 (vnđ)

ECLIP C15

 Bản lề thép mạ, giảm chấn thủy lực, góc mở 110o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ECLIP C15-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 24.200 (vnđ)

ECLIP C15-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 24.200 (vnđ)

ECLIP C15-C Lắp lọt | Inset Chiếc 24.200 (vnđ)

ECLIP C16

 Bản lề ba chiều, thép mạ, giảm chấn thủy lực, góc mở 110o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ECLIP C16-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 27.500 (vnđ)

ECLIP C16-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 27.500 (vnđ)

ECLIP C16-C Lắp lọt | Inset Chiếc 27.500 (vnđ)
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ECLIP C25

 Bản lề thép mạ Nikel, giảm chấn thủy lực, góc mở 110o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ECLIP C25-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 25.300 (vnđ)

ECLIP C25-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 25.300 (vnđ)

ECLIP C25-C Lắp lọt | Inset Chiếc 25.300 (vnđ)

ECLIP DR14

 Bản lề thép giả cổ đồng đỏ, giảm chấn thủy lực, góc mở 110o, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ECLIP DR14-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 33.000 (vnđ)

ECLIP DR14-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 33.000 (vnđ)

ECLIP DR14-C Lắp lọt | Inset Chiếc 33.000 (vnđ)

ECLIP DG14

 Bản lề thép giả cổ đồng vàng, giảm chấn thủy lực, góc mở 110o, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ECLIP DG14-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 33.000 (vnđ)

ECLIP DG14-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 33.000 (vnđ)

ECLIP DG14-C Lắp lọt | Inset Chiếc 33.000 (vnđ)

INOXA S33

 Bản lề inox bóng, giảm chấn pít-tông đồng, góc mở 110o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

INOXA S33-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 38.500 (vnđ)

INOXA S33-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 38.500 (vnđ)

INOXA S33-C Lắp lọt | Inset Chiếc 38.500 (vnđ)
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INOXA S35

 Bản lề inox 304 bóng, giảm chấn pít-tông đồng, góc mở 110o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

INOXA S35-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 49.500 (vnđ)

INOXA S35-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 49.500 (vnđ)

INOXA S35-C Lắp lọt | Inset Chiếc 49.500 (vnđ)

INOXA S36

 Bản lề ba chiều, inox 304 bóng, giảm chấn pít-tông đồng, góc mở 110o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

INOXA S36-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 55.000 (vnđ)

INOXA S36-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 55.000 (vnđ)

INOXA S36-C Lắp lọt | Inset Chiếc 55.000 (vnđ)

ANGLA C45

 Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc, không giảm chấn, góc mở 45o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ANGLA C45 Bản lề thép mạ dùng cho 
cánh tủ góc. Chiếc 44.000 (vnđ)

ANGLA C90

 Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc, không giảm chấn, góc mở 90o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ANGLA C90 Bản lề thép mạ dùng cho 
cánh tủ góc Chiếc 44.000 (vnđ)
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ANGLA C115

 Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc, mở 2 cánh cùng lúc, 
không giảm chấn, góc mở 115o

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ANGLA C115
Bản lề thép mạ dùng cho 
cánh tủ góc, mở 2 cánh 

cùng lúc
Chiếc 44.000 (vnđ)

ANGLA C165

 Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc/tủ kho, không giảm chấn, góc mở 165o

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ANGLA C165-A

Bản lề thép mạ dùng cho cánh tủ góc/tủ kho

Chiếc 55.000 (vnđ)

ANGLA C165-B Chiếc 55.000 (vnđ)

ANGLA C165-C Chiếc 55.000 (vnđ)

ANGLA C166

 Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc, giảm chấn, góc mở 165o

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ANGLA C166-A

Bản lề thép mạ dùng cho cánh tủ góc/tủ kho

Chiếc 88.000 (vnđ)

ANGLA C166-B Chiếc 88.000 (vnđ)

ANGLA C166-C Chiếc 88.000 (vnđ)

GLAXI K57

 Bản lề dùng cho cánh cửa kính, có giảm chấn, góc mở 95o, tháo lắp nhanh

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

GLASI K57-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 38.500 (vnđ)

GLAXI K57-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 38.500 (vnđ)

GLAXI K57-C Lắp lọt | Inset Chiếc 38.500 (vnđ)
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STERO C503

 Bản lề lắp âm, thép mạ Nikel, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

STERO C503 Bản lề lắp âm, thép mạ Nikel Chiếc 27.500 (vnđ)

STERO C403

 Bản lề thép mạ Nikel, có giảm chấn, góc mở 95o, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

STERO C403-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 17.600 (vnđ)

STERO C403-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 17.600 (vnđ)

STERO C403-C Lắp lọt | Inset Chiếc 17.600 (vnđ)

STERO C801

 Bản lề thép mạ Nikel, tháo lắp thường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

STERO C801 Bản lề thép mạ Nikel Chiếc 84.700 (vnđ)

GLAXI K116

 Bản lề dùng cho cửa kính, góc mở 165o, tháo lắp nhanh bằng nút nhấn

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

GLAXI K116-A  Lắp thẳng | Full overlay Chiếc 137.500 (vnđ)

GLAXI K116-B Lắp cong | Haft overlay Chiếc 137.500 (vnđ)

GLAXI K116-C Lắp lọt | Inset Chiếc 137.500 (vnđ)
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BL-1025

 Bản lề lá dùng cho cửa gỗ, inox 304 không gỉ

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

BL-1025 C100 x R75 x ø12 x D2.5 
(mm) Chiếc 38.500 (vnđ)

BL-1230

 Bản lề lá dùng cho cánh cửa gỗ, inox 304 không gỉ

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

BL-1230 C120 x R75 x ø12 x D3.0 
(mm) Chiếc 44.000 (vnđ)

BL-2025

 Bản lề lá đồng trục lắp nhanh  dùng cho cánh cửa gỗ, inox 304 không gỉ

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

BL-2025 C100 x R75 x ø10 x D2.5 
(mm) Chiếc 38.500 (vnđ)

ANGLA C22

   

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ANGLA C22 Bản lề nối cánh, sử dụng chung với tay 
nâng 2 cánh hoặc pittong Chiếc 66.000 (vnđ)

ANGLA C22N Bản lề nối cánh, sử dụng chung với tay 
nâng 2 cánh hoặc pittong có cân chỉnh Chiếc 88.000 (vnđ)
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DORIMA ZC-214

 Bản lề  âm, góc mở 180o   

 

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

DORIMA ZC 214-45 R13x C45 mm Chiếc 121.000 (vnđ)

DORIMA ZC 214-60 R13xC60 mm Chiếc 143.000 (vnđ)

DORIMA ZC 214-70 R16xC70 mm Chiếc 198.000 (vnđ)

DORIMA ZC 214-95 R19xC95 mm Chiếc 341.000 (vnđ)

DORIMA ZC-119

 Độ dày cánh cửa: 16-22 mm, đường kính đầu bật: 35 mm
Chất liệu: hợp kim kẽm mạ Nikel, không giảm chấn

Dễ dàng lắp đặt

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

DORIMA ZC-119 Bản lề cánh bướm, lắp âm
cánh cửa gỗ, khoét cánh mòi 45º Chiếc 181.500 (vnđ)
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DORIMA ZC-235

Bản lề  âm dùng cửa đi ,Góc mở 180o   

 khoản cách điều chỉnh 3 chiều

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

DORIMA ZC235-40 25mm / 40kg Chiếc 423.500 (vnđ)

DORIMA ZC23-80 30mm / 80kg Chiếc 544.500 (vnđ)

DORIMA ZC235-120 35mm / 120kg Chiếc 825.500 (vnđ)

35 mm

ZC - 235/120 ZC - 235/40

25 mm
30 mm

ZC- 235/80

BL-168

 Góc mở 270o

Độ dày cánh cửa tối thiểu: 32m
Tải trọng: 25kg

Chất liệu, hoàn thiện: Hợp kim kẽm, silver (gold)
Đóng cửa tự động

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

BL-168 C180 x R80 x ø10 x D4
(mm) Chiếc 154.000 (vnđ)

BL-188

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

BL-188 C180 x R80 x ø10 x D4.0 
(mm) Chiếc 231.000 (vnđ)

Bản lề dùng cho cửa mở 2 chiều
Độ dày cánh cửa tối thiểu: 32m

Tải trọng: 25kg
Chất liệu, hoàn thiện: Hợp kim kẽm, silver (gold)

Đóng cửa tự động
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RAY ÂM VÀ RAY BI

EXCELA P34

 Ray âm kiểu Blum giảm chấn, mở 3/4, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

 P34-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 154.000 (vnđ)

P34-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 165.000 (vnđ)

P34-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 176.000 (vnđ)

P34-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 187.000 (vnđ)

 P34-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 198.000 (vnđ)

EXCELA SGR

 Ray âm kiểu Blum giảm chấn nhẹ nhàng, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 
40-45 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

SGR-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 220.000 (vnđ)

SGR-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 231.000 (vnđ)

SGR-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 242.000 (vnđ)

SGR-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 258.000 (vnđ)

SGR-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 275.000 (vnđ)

EXCELA SBL

Ray âm kiểu Blum giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45 kg
Có chỉnh lực giảm chấn

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

SBL-250 Kích thước/Drawer Length: 250mm Bộ 220.000 (vnđ)

SBL-300 Kích thước/Drawer Length: 300mm Bộ 220.000 (vnđ)

SBL-350 Kích thước/Drawer Length: 350mm Bộ 231.000 (vnđ)

SBL-400 Kích thước/Drawer Length:400mm Bộ 242.000 (vnđ)

SBL-450 Kích thước/Drawer Length: 450mm Bộ 258.500 (vnđ)

SBL-500 Kích thước/Drawer Length: 500mm Bộ 275.000 (vnđ)

SBL-550 Kích thước/Drawer Length: 550mm Bộ 297.000 (vnđ)

SBL-600 Kích thước/Drawer Length: 600mm Bộ 319.000 (vnđ)

SBL-650 Kích thước/Drawer Length: 650mm Bộ 341.000 (vnđ)

SBL-700 Kích thước/Drawer Length: 700mm Bộ 363.000 (vnđ)

Chỉnh lực giảm chấn
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RAYOLA RGI

Ray bi 3 tầng, chất liệu inox, có giảm chấn, bản cao 45mm, 
tải trọng 30-35 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

RGI-250 Kích thước 250mm
Drawer length 250mm Bộ 154.000 (vnđ)

RGI-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 154.000 (vnđ)

RGI-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 170.500 (vnđ)

RGI-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 187.000 (vnđ)

RGI-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 203.500 (vnđ)

RGI-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 220.000 (vnđ)

RAYOLA RBI

Ray bi 3 tầng, chất liệu inox, không giảm chấn, bản cao 
45mm, tải trọng 30-35 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

RBI-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 110.000 (vnđ)

RBI-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 132.000 (vnđ)

RBI-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 154.000 (vnđ)

RBI-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 176.000 (vnđ)

RBI-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 198.000 (vnđ)

RAYOLA RBH

Ray bi 3 tầng, chất liệu thép mạ kẽm, không giảm chấn, tải 
trọng 30-35 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

RBH-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 77.000 (vnđ)

RBH-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 88.000 (vnđ)

RBH-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 99.000 (vnđ)

RBH-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 110.000 (vnđ)

RBH-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 121.000 (vnđ)
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RAYOLA RBB

Ray bi 3 tầng, chất liệu thép sơn tĩnh điện, không giảm 
chấn, tải trọng 30-35 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

RBB-250 Kích thước 250mm
Drawer length 250mm Bộ 66.000 (vnđ)

RBB-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 66.000 (vnđ)

RBB-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 77.000 (vnđ)

RBB-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 88.000 (vnđ)

RBB-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 99.000 (vnđ)

RBB-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 110.000 (vnđ)

RBB-600 Kích thước 600mm
Drawer length 600mm Bộ 135.000 (vnđ)

RBB-700 Kích thước 700mm
Drawer length 700mm Bộ 176.000 (vnđ)

RBB-800 Kích thước 800mm
Drawer length 800mm Bộ 209.000 (vnđ)

RAYOLA RGB

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, có giảm chấn, 
tải trọng 30-35 kg

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

RGB-250 Kích thước 250mm
Drawer length 250mm Bộ 132.000 (vnđ)

RGB-300 Kích thước 300mm
Drawer length 300mm Bộ 132.000 (vnđ)

RGB-350 Kích thước 350mm
Drawer length 350mm Bộ 143.000 (vnđ)

RGB-400 Kích thước 400mm
Drawer length 400mm Bộ 154.000 (vnđ)

RGB-450 Kích thước 450mm
Drawer length 450mm Bộ 165.000 (vnđ)

RGB-500 Kích thước 500mm
Drawer length 500mm Bộ 176.000 (vnđ)

RGB-800 Kích thước 800mm
Drawer length 800mm Bộ 275.000 (vnđ)

RGB-850 Kích thước 850mm
Drawer length 850mm Bộ 291.500 (vnđ)
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RAY HỘP NGĂN KÉO

SLIMBOX AX

Ray hộp siêu mỏng, nhôm sơn tĩnh điện màu xám
Cao 89mm và 212mm

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

SLIMBOX AX-89/500

Ray hộp siêu mỏng

Bộ 990.000 (vnđ)

SLIMBOX AX-89/450 Bộ 1.100.000 (vnđ)

SLIMBOX AX-121/450 Bộ 1.100.000 (vnđ)

SLIMBOX AX-121/500 Bộ 1.210.000 (vnđ)

SLIMBOX AT

Ray hộp siêu mỏng, nhôm sơn tĩnh điện màu trắng
Cao 89mm và 121mm

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

SLIMBOX AT-89/450

Ray hộp siêu mỏng

Bộ 990.000 (vnđ)

SLIMBOX AT-89/500 Bộ 1.100.000 (vnđ)

SLIMBOX AT-121/450 Bộ 1.100.000 (vnđ)

SLIMBOX AT-121/500 Bộ 1.210.000 (vnđ)

HORINA ST1

Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện
Loại ngăn thấp

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ST1/450
Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện màu trắng

Bộ 660.000 (vnđ)

ST1/500 Bộ 715.000 (vnđ)

SX1/450
Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện màu xám

Bộ 660.000 (vnđ)

SX1/500 Bộ 715.000 (vnđ)

HORINA ST2

Ray hộp ngăn kéo thép sơn tĩnh điện
Loại ngăn cao

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ST2/450
Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện màu trắng

Bộ 715.000 (vnđ)

ST2/500 Bộ 770.000 (vnđ)

SX2/450
Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện màu xám

Bộ 715.000 (vnđ)

SX2/500 Bộ 770.000 (vnđ)
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HORINA SS1

Ray hộp ngăn kéo inox 304, hộp cao 108mm
Loại ngăn thấp

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

HORINA SS1-450
Hộp cao 108mm

Bộ 990.000 (vnđ)

HORINA SS1-500 Bộ 1.100.000 (vnđ)

HORINA SS2

Ray hộp ngăn kéo inox 304, hộp cao 108mm
Loại ngăn cao, có thanh tăng cường

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

HORINA SS2-450
Ray hộp inox 304

Bộ 1.100.000 (vnđ)

HORINA SS2-500 Bộ 1.210.000 (vnđ)

HORINA SS3

Ray hộp inox 304
Loại ngăn cao, có vách kính 

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

HORINA SS3-450 Ray hộp inox 304 vách kín Bộ 1.210.000 (vnđ)

HORINA SS3-500 Ray hộp inox 304 vách kín Bộ 1.320.000 (vnđ)

HORINA ST3

Ray hộp thép sơn tĩnh điện, vách kính

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

ST3/450
Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện màu trắng

Bộ 880.000 (vnđ)

ST3/500 Bộ 1.045.000 (vnđ)

SX3/450
Ray hộp ngăn kéo sơn tĩnh điện màu xám

Bộ 880.000 (vnđ)

SX3/500 Bộ 1.045.000 (vnđ)
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HORINA SA1

Ray hộp nhôm mạ inox mờ
Loại ngăn thấp

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

HORINA SA1-450
Ray hộp nhôm mạ inox mờ

Bộ 990.000 (vnđ)

HORINA SA1-500 Bộ 1.100.000 (vnđ)

HORINA SA3

Ray hộp nhôm mạ inox mờ
Loại ngăn cao

Mã sản phẩm
Code

Mô tả
Description

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

HORINA SA3-450 Ray hộp nhôm mạ inox mờ Bộ 1.210.000 (vnđ)

HORINA SA3-500 Ray hộp nhôm mạ inox mờ Bộ 1.320.000 (vnđ)
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GIÁ INOX DẠNG NGĂN KÉO

Rimoula CG25

Ngăn kéo giá đựng xoong nồi inox 304 hộp
Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) hoặc cánh mở (thùng)

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG25-600 600mm S460xC150xR564mm Bộ 1.430.000 (vnđ)

CG25-700 700mm S460xC150xR664mm Bộ 1.485.000 (vnđ)

CG25-800 800mm S460xC150xR764mm Bộ 1.595.000 (vnđ)

CG25-900 900mm S460xC150xR864mm Bộ 1.705.000 (vnđ)

Rimoula CG26-A

Ngăn kéo giá đựng bát đĩa inox 304 hộp
Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) hoặc cánh mở (thùng)

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG26-60 600mm S460xC150xR564mm Bộ 1.760.000 (vnđ)

CG26-700 700mm S460xC150xR664mm Bộ 1.815.000 (vnđ)

CG26-800 800mm S460xC150xR764mm Bộ 1.925.000 (vnđ)

CG26-900 900mm S460xC150xR864mm Bộ 2.035.000 (vnđ)

Rimoula CK25

Ngăn kéo giá đựng xoong nồi inox hộp, vách kính cường lực 
Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CK25-600 600mm S460xC150xR564mm Bộ 1.705.000 (vnđ)

CK25-700 700mm S460xC150xR664mm Bộ 1.760.000 (vnđ)

CK25-800 800mm S460xC150xR764mm Bộ 1.815.000 (vnđ)

CK25-900 900mm S460xC150xR864mm Bộ 1.870.000 (vnđ)

Rimoula CK26

Ngăn kéo giá đựng bát đĩa inox hộp, vách kính cường lực 
Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CK26-600 600mm S460xC150xR564mm Bộ 2.145.000 (vnđ)

CK26-700 700mm S460xC150xR664mm Bộ 2.200.000 (vnđ)

CK26-800 800mm S460xC150xR764mm Bộ 2.255.000 (vnđ)

CK26-900 900mm S460xC150xR864mm Bộ 2.310.000 (vnđ)
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Badisola CH25

Ngăn kéo  giá đựng xoong nồi
chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome sợi dẹt

Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) 
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH25-600 600mm S464xC196xR564mm Bộ 1.870.000 (vnđ)

CH25-700 700mm S464xC196xR664mm Bộ 1.980.000 (vnđ)

CH25-800 800mm S464xC196xR764mm Bộ 2.090.000 (vnđ)

CH25-900 900mm S464xC196xR864mm Bộ 2.200.000 (vnđ)

Badisola CH26

Ngăn kéo giá đựng bát đĩa
chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome sợi dẹt

Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh)
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước) 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH26-600 600mm S464xC196xR564mm Bộ 2.090.000 (vnđ)

CH26-700 700mm S464xC196xR664mm Bộ 2.200.000 (vnđ)

CH26-800 800mm S464xC196xR764mm Bộ 2.310.000 (vnđ)

CH26-900 900mm S464xC196xR864mm Bộ 2.420.000 (vnđ)

Badisola CS26A

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS26A-600 600mm S435xC195xR564mm Bộ 1.795.000 (vnđ)

CS26A-700 700mm S435xC195xR664mm Bộ 2.015.000 (vnđ)

CS26A-800 800mm S435xC195xR764mm Bộ 2.125.000 (vnđ)

CS26A-900 900mm S435xC195xR864mm Bộ 2.235.000 (vnđ)

Ngăn kéo giá đựng bát đĩa
chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Dùng lắp cánh mở (thùng)
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Badisola CS25A

Ngăn kéo giá đựng xoong nồi
chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Dùng lắp cánh mở (thùng)
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS25A-600 600mm S435xC195xR564mm Bộ 1.685.000 (vnđ)

CS25A-700 700mm S435xC195xR664mm Bộ 1.795.000 (vnđ)

CS25A-800 800mm S435xC195xR764mm Bộ 1.905.000 (vnđ)

CS25A-900 900mm S435xC195xR864mm Bộ 2.015.000 (vnđ)
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Badisola CS25B

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS25B-600 600mm S435xC195xR564mm Bộ 1.685.000 (vnđ)

CS25B-700 700mm S435xC195xR664mm Bộ 1.795.000 (vnđ)

CS25B-800 800mm S435xC195xR764mm Bộ 1.905.000 (vnđ)

CS25B-900 900mm S435xC195xR864mm Bộ 2.015.000 (vnđ)

Badisola CW25

Ngăn kéo giá đựng xoong nồi
chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome  sợi tròn

Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) hoặc cánh mở (thùng)
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CW25-600 600mm S450xC130xR564mm Bộ 1.430.000 (vnđ)

CW25-700 700mm S450xC130xR664mm Bộ 1.485.000 (vnđ)

CW25-800 800mm S450xC130xR764mm Bộ 1.540.000 (vnđ)

CW25-900 900mm S450xC130xR864mm Bộ 1.650.000 (vnđ)

Badisola CS26B

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS26B-600 600mm S435xC195xR564mm Bộ 1.795.000 (vnđ)

CS26B-700 700mm S435xC195xR664mm Bộ 2.015.000 (vnđ)

CS26B-800 800mm S435xC195xR764mm Bộ 2.125.000 (vnđ)

CS26B-900 900mm S435xC195xR864mm Bộ 2.235.000 (vnđ)

Ngăn kéo giá đựng bát đĩa
chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Dùng lắp cánh mở (thùng)
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Ngăn kéo giá đựng xoong nồi
chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Dùng lắp cánh mở (thùng)
(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Badisola CW26

Ngăn kéo giá đựng bát đĩa inox 304  sợi tròn
Dùng lắp mặt ngăn kéo (cánh) hoặc cánh mở (thùng)

(kèm theo ray âm giảm chấn và khay hứng nước)

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CW26-600 600mm S450xC185xR564mm Bộ 1.485.000 (vnđ)

CW26-700 700mm S450xC185xR664mm Bộ 1.540.000 (vnđ)

CW26-800 800mm S450xC185xR764mm Bộ 1.595.000 (vnđ)

CW26-900 900mm S450xC185xR864mm Bộ 1.705.000 (vnđ)
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Danasola CS-1620

Kệ gia vị đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn,  lắp cho mặt cánh rộng 200mm 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS-1620 200mm S450 x C455 x R158 mm Bộ 2.125.000 (vnđ)

Danasola CS-1621

Kệ gia vị , dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn, lắp cho mặt cánh rộng 200mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS-1621 200mm S450xC455xR158mm Bộ 2.125.000 (vnđ)

Danasola CS-1625

Kệ gia vị, dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn, lắp cho cánh rộng 250mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS-1625 250mm S450xC455xR195mm Bộ 2.180.000 (vnđ)

Danasola CS-1630

Kệ gia vị, dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn, lắp cho cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS-1630 300mm S450xC455xR250mm Bộ 2.235.000 (vnđ)
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Danasola CS-1631

Kệ gia vị 3 tầng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn,  lắp cho mặt cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

Danasola CS-1635

Kệ gia vị, dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn, lắp cho mặt cánh rộng 350mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS-1635 350mm S450xC455xR293mm Bộ 2.290.000 (vnđ)

Danasola CS-1641

Kệ gia vị, dao thớt đa năng 
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa (xước mờ)

Ray âm giảm chấn, lắp cho mặt cánh rộng 400mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CS-1641 400mm S450xC455xR340mm Bộ 2.345.000 (vnđ)

Minoura CG-1730

Kệ gia vị đa năng, inox hộp,  Ray âm giảm chấn
Lắp cho cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1730 300mm S460xC490xR250mm Bộ 1.705.000 (vnđ)
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Minoura CG-1735

Kệ gia vị đa năng, inox hộp,  Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 350mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1735 350mm S460xC490xR300mm Bộ 1.815.000 (vnđ)

Minoura CG-1740

Kệ gia vị đa năng, inox hộp,  Ray âm giảm chấn 
 Lắp cho mặt cánh rộng  400mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1740 400mm S460xC490xR350mm Bộ 1.925.000 (vnđ)

Minoura CG-1820

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox hộp, Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 200mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1820 200mm S460xC480xR155mm Bộ 1.595.000 (vnđ)

Minoura CG-1825

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox hộp, Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 250mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1825 250mm S460xC480xR205mm Bộ 1.650.000 (vnđ)
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Minoura CG-1830

Kệ gia vị đa năng, inox hộp,  Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1830 300mm S460xC490xR250mm Bộ 1.705.000 (vnđ)

Minoura CG-1835

Kệ gia vị đa năng, inox hộp,  Ray âm giảm chấn 
Lắp cho mặt cánh rộng 350mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1835 350mm S460xC490xR300mm Bộ 1.815.000 (vnđ)

Minoura CG-1840

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox hộp, Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 400mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CG-1840 400mm S460xC490xR350mm Bộ 1.925.000 (vnđ)

Minoura CK-1735

Kệ gia vị đa năng, inox hộp vách kính cường lực
 Ray âm giảm chấn, Lắp cho mặt cánh rộng 350mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CK-1735 350mm S450xC490xR300mm Bộ 2.420.000 (vnđ)
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Minoura CK-1830

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox hộp vách kính, Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CK-1830 300mm S450xC490xR250mm Bộ 2.310.000 (vnđ)

Minoura CK-1835

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox hộp vách kính, Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 350mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CK-1835 350mm S450xC490xR300mm Bộ 2.420.000 (vnđ)

Minoura CK-1840

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox hộp vách kính, Ray âm giảm chấn
 Lắp cho mặt cánh rộng 400mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CK-1840 400mm S450xC490xR350mm Bộ 2.530.000 (vnđ)

Dasanola CH-1915

Kệ gia vị đa năng, inox 304 nan dẹt, Ray âm giảm chấn
 Lắp cho mặt cánh rộng 150mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-1915 150mm S490xC520xR100mm Bộ 1.760.000 (vnđ)
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Dasanola CH-1930

Kệ gia vị , dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome nan dẹt

Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-1930 300mm S450xC470xR245mm Bộ 2.090.000 (vnđ)

Dasanola CH-1935

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-1935 350mm S450xC470xR297mm Bộ 2.200.000 (vnđ)

Kệ gia vị , dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome nan dẹt

Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 350mm

Dasanola CH-1940

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-1940 400mm S450xC470xR345mm Bộ 2.310.000 (vnđ)

Kệ gia vị , dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome nan dẹt

Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 400mm

Dasanola CH-1945

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-1945 450mm S450xC470xR397mm Bộ 2.420.000 (vnđ)

Kệ gia vị , dao thớt đa năng
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 mạ chrome nan dẹt

Ray âm giảm chấn
Lắp cho mặt cánh rộng 450mm
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Hibomera CH-2030

Kệ gia vị , dao thớt đa năng, inox 304 nan dẹt, Ray âm giảm chấn 
Lắp cho mặt cánh rộng 300mm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

HIBOMERA CH-2030 S480xC450xR240mm Bộ 2.750.000 (vnđ)

Hibomera CH-2045

Kệ gia vị , dao thớt đa năng, inox 304 nan dẹt, Ray âm giảm chấn 
Lắp cho mặt cánh rộng 450mm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

HIBOMERA CH-2045 S480xC450xR330mm Bộ 3.630.000 (vnđ)

Hibomera CH-2040

Kệ gia vị , dao thớt đa năng, inox 304 nan dẹt, Ray âm giảm chấn 
Lắp cho mặt cánh rộng 400mm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

HIBOMERA CH-2040 S480xC450xR340mm Bộ 3.410.000 (vnđ)
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Hibomera CH-2060

Kệ gia vị , dao thớt đa năng, inox 304 nan dẹt, Ray âm giảm chấn 
Lắp cho mặt cánh rộng  600mm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

HIBOMERA CH-2060 S480xC450xR480mm Bộ 3.850.000 (vnđ)

CLERIA CD-2510

Kệ đựng chất tẩy rửa, inox hộp, lắp vách tủ
kèm theo ray giảm chấn

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CD-2510 S458xC450xR212mm Bộ 1.540.000 (vnđ)

CLERIA CR-300/350

Kệ đựng chất tẩy rửa inox, lắp trên cánh tủ

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CR-300 S120xC430xR300mm Bộ 1.155.000 (vnđ)

CR-350 S120xC430xR350mm Bộ 1.210.000 (vnđ)

CLERIA CH-3510S

Kệ đựng chất tẩy rửa inox sợi, ray âm giảnm chấn

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-3510 S450xC400xR300mm Bộ 2.860.000 (vnđ)
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DISOLA GB27

Giá đựng bát đĩa tủ trên 2 tầng, khung nhôm, inox 304 sợi tròn
khay nước kèm theo 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

GB27-700 700mm S270xC137xR664mm Bộ 1.650.000 (vnđ)

GB27-800 800mm S270xC137xR764mm Bộ 1.815.000 (vnđ)

GB27-900 900mm S270xC137xR864mm Bộ 1.980.000 (vnđ)

GB27-1000 1000mm S270xC137xR968mm Bộ 2.145.000 (vnđ)

DISOLA GB28

Giá đựng bát đĩa tủ trên 2 tầng, inox lá 304 
khay nước kèm theo 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

GB28-600 600mm S280xC95xR564mm Bộ 715.000 (vnđ)

GB28-700 700mm S280xC95xR664mm Bộ 770.000 (vnđ)

GB28-800 800mm S280xC95xR764mm Bộ 825.000 (vnđ)

GB28-900 900mm S280xC95xR864mm Bộ 880.000 (vnđ)

GB28-1000 1000mm S280xC95xR964mm Bộ 935.000 (vnđ)

DISOLA GB29

Giá đựng bát đĩa tủ trên 2 tầng, inox 304 sợi tròn 
khay nước kèm theo 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

GB29-600 600mm S270xC137xR564mm Bộ 1.485.000 (vnđ)

GB29-700 700mm S270xC137xR664mm Bộ 1.650.000 (vnđ)

GB29-800 800mm S270xC137xR764mm Bộ 1.815.000 (vnđ)

GB29-900 900mm S270xC137xR864mm Bộ 1.980.000 (vnđ)

GB29-1000 1000mm S270xC137xR964mm Bộ 2.145.000 (vnđ)

DISOLA GB30

Giá đựng bát đĩa tủ trên 3 tầng, inox lá 304 
khay nước kèm theo 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

GB30-600 600mm S280xC95xR564mm Bộ 1.010.000 (vnđ)

GB30-700 700mm S280xC95xR664mm Bộ 1.111.000 (vnđ)

GB30-800 800mm S280xC95xR764mm Bộ 1.221.000 (vnđ)

GB30-900 900mm S280xC95xR864mm Bộ 1.331.000 (vnđ)
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MOBIADO KD-24CI

Kệ di động đựng ly cốc, bát đĩa
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa mờ

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

KD24CI-600 600mm S280xC570xR564mm Bộ 5.720.000 (vnđ)

KD24CI-700 700mm S280xC570xR664mm Bộ 5.830.000 (vnđ)

KD24CI-800 800mm S280xC570xR764mm Bộ 5.940.000 (vnđ)

KD24CI-900 900mm S280xC570xR864mm Bộ 6.160.000 (vnđ)

KD-24E1

Kệ di động đa năng cảm ứng đựng gia vị E1

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MOBIADO KD-24E1/800 S270xC664xR764mm Bộ 19.800.000 (vnđ)

MOBIADO KD-24E1/900 S270xC664xR864mm Bộ 20.900.000 (vnđ)

KD-24E2

Kệ di động đa năng cảm ứng đựng gia vị, dao thớt E2

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MOBIADO KD-24E2/800 S270xC664xR764mm Bộ 19.800.000 (vnđ)

MOBIADO KD-24E2/900 S270xC664xR864mm Bộ 20.900.000 (vnđ)

KD-24E3

Kệ di động đa năng cảm ứng đựng bát đĩa E3

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MOBIADO KD-24E3/800 S270xC664xR764mm Bộ 19.800.000 (vnđ)

MOBIADO KD-24E3/900 S270xC664xR864mm Bộ 20.900.000 (vnđ)
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KD-24E4

Kệ di động đa năng cảm ứng đựng ly cốc E4

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MOBIADO KD-24E4/800 S270xC664xR764mm Bộ 19.800.000 (vnđ)

MOBIADO KD-24E4/900 S270xC664xR864mm Bộ 20.900.000 (vnđ)

KD-24E5

Kệ cảm ứng đa năng đựng gia vị E5

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MOBIADO KD-24E5/800 S270xC664xR764mm Bộ 19.800.000 (vnđ)

MOBIADO KD-24E5/900 S270xC664xR864mm Bộ 20.900.000 (vnđ)

CH-3030M

Kệ gia vị 3 tầng , ray  lắp bên  hông tủ 300 mm 

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-3030M R/L S460xC580xR235mm Bộ 2.640.000 (vnđ)

CH-2050M

Kệ đựng đồ khô 2 tầng mini, cánh rộng 500mm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CH-2050M S490x590xR410mm Bộ 3.740.000 (vnđ)
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GALITO TGK-260/300

Thùng gạo inox mặt kính gương

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGK-260 S450xC650xR258mm Bộ 1.925.000 (vnđ)

TGK-300 S450xC650xR298mm Bộ 2.090.000 (vnđ)

GALITO TGK-261/301

Thùng gạo inox mặt kính đen

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGK-261 S450xC650xR258mm Bộ 1.925.000 (vnđ)

TGK-301 S450xC650xR298mm Bộ 2.090.000 (vnđ)

GALITO TGK-262

Thùng gạo inox mặt kính trắng

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGK-262 S450xC620xR258mm Bộ 2.090.000 (vnđ)

TGK-302 S450xC620xR298mm Bộ 2.200.000 (vnđ)

GALITO TGK-320

Thùng gạo inox, 2 ngăn, mặt kính gương

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGK-320 S450xC620xR258mm Bộ 2.310.000 (vnđ)

GALITO-TGK-305

Thùng gạo inox, có hiển thị trọng lượng, mặt kính trắng

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGK-305 S450xC650xR298mm Bộ 2.310.000 (vnđ)
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GALITO TGA-300/450

Thùng gạo thép sơn tĩnh điện, có hiển thị trọng lượng, cánh mở

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGA-300 S390xC460xR260mm Bộ 1.430.000 (vnđ)

TGA-450 S410xC560xR390mm Bộ 3.410.000 (vnđ)

VARIO TR-8L/14L

Thùng rác tròn, lắp cánh

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TR-14L Ø330-H325mm Bộ 660.000

VARIO TR-21/22AB

Thùng rác nhựa màu trắng, 2 ngăn, mỗi ngăn 14  lít

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TR-21A S490xC430xR260mm Bộ 1.870.000

TR-21B S490xC430xR260mm Bộ 1.980.000

TR-22A S490xC330xR350mm Bộ 1.870.000

TR-22B S490xC330xR350mm Bộ 1.980.000

GALITO TGA-200/250

Thùng gạo thép sơn tĩnh điện, có hiển thị trọng lượng, cánh kéo

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TGA-200 S470xC560xR150mm Bộ 1.540.000 (vnđ)

TGA-250 S400xC510xR220mm Bộ 1.650.000 (vnđ)
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ROBINA MX-180

Mâm xoay 1/2, đường kính D=745mm
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa mờ sợi dẹt

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MX-180 400-450mm (630-800)xØ745m Bộ 1.430.000 (vnđ)

MX-180D 400-450mm (630-800)xØ745m Bộ 2.090.000 (vnđ)

ROBINA MX-270

Mâm xoay 3/4, đường kính D=710mm
Chất liệu thép không rỉ SUS 304 điện hóa mờ sợi dẹt 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MX-270 400-450mm (630-780)xØ710m Bộ 1.980.000 (vnđ)

MX-270D 400-450mm (630-780)xØ710m Bộ 2.640.000 (vnđ)

ANGELA KG-271

Kệ góc hình chiếc lá, thép mạ chrome, đáy melamin, giảm chấn thủy lực

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh kéo/
hướng trái 

phải

Kích thước sản phẩm Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

KG-271ML/MR 450mm S468xC(600-730)xR785mm Bộ 9.020.000 (vnđ)

Kệ góc liên hoàn, giảm chấn

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh  kéo 
hướng trái

Kích thước sản 
phẩm

Đơn 
vị

Unit

Giá bán
Price

KG-272GL
Rổ inox hộp 400 mm S505xC(610-810)

xR820mm Bộ 6.490.000 (vnđ)

KG-272KL
Rổ inox vách kính 400 mm S505xC(610-810)

xR820mm Bộ 7.150.000 (vnđ)

KG-272IL
Rổ inox 400 mm S505xC(610-810)

xR820mm Bộ 7.150.000 (vnđ)

KG-272ML
Rổ đáy melamin 400 mm S505xC(610-810)

xR820mm Bộ 7.370.000 (vnđ)

KG-272DML
Rổ inox đan dẹt đáy 

melamin chống  trược 
400 mm S510xC(620-750)

xR860mm Bộ 9.020.000 (vnđ)

ANGELA KG-272 
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ANGELA KG-275

Kệ góc liên hoàn, đáy melamin 

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

KG-275ML/MR
Rổ đáy melamin 800mm S460xC590xR670mm Bộ 9.020.000 (vnđ)

KG-275IL/IR
Rổ inox đan dẹt 800mm S460xC590xR670mm Bộ 9.020.000 (vnđ)
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MTK-660

Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ)
Lắp cho cánh mở rộng 600mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

MTK-660DM
Hệ tủ kho cánh mở, rổ 
thép sợi dẹt mạ crom, 

đáy melamin

600mm S530xC1950
xR525mm Bộ 15.840.000 (vnđ)

MTK-660G
Hệ tủ kho cánh mở,

rổ inox hộp
600mm S500xC1840

xR535mm Bộ 9.790.000 (vnđ)

MTK-660K
Hệ tủ kho cánh mở,

rổ inox vách kính 
600mm S500x C1840 

xR535mm Bộ 10.890.000 (vnđ)

MTK-645

Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ)
Lắp cho cánh mở rộng 450mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

MTK-645G
Hệ tủ kho cánh mở, 

rổ inox hộp
450mm S500x(C min 1800)

xR385mm Bộ 7.480.000 (vnđ)

MTK-645SS
Hệ tủ kho cánh mở,

rổ inox sợi tròn
450mm S500x(C1950-2100)

xR345mm Bộ 8.580.000 (vnđ)

MTK-645SD
Hệ tủ kho cánh mở,

rổ inox sợi dẹt
450mm S500x(C1950-2100)

xR345mm Bộ 9.680.000 (vnđ)

MTK-645K
Hệ tủ kho cánh mở,

rổ inox hộp vách kính
450mm S500x(C min 1800)

xR385mm Bộ 8.580.000 (vnđ)

MTK-645TD
Hệ tủ kho cánh mở, rổ đáy 

melamin
450mm S500x(C1950-2100)

xR385mm Bộ 10.560.000 (vnđ)

MTK-645TM
Hệ tủ kho cánh mở,

rổ đáy melamin
450mm S500x(C1950-2100)

xR385mm Bộ 10.560.000 (vnđ)
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KTK-640

Kệ tủ kho 6 tầng (6 rổ)
Lắp cho cánh kéo rộng 400 mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

KTK-640SS
Hệ tủ kho 6 tầng, 

cánh kéo, rổ inox sợi
400mm S510x(C1950-2100)

xR364mm Bộ 8.580.000 (vnđ)

MTK-445

Kệ tủ kho 4 tầng (8 rổ)
Lắp cho cánh mở rộng 450mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

MTK-445G
Hệ tủ kho cánh mở, 

rổ inox hộp
450mm S500x(C min 1400)

xR385mm Bộ 5.830.000(vnđ)

MTK-445K
Hệ tủ kho cánh mở, 

rổ inox vách kính
450mm S500x(C min 1400)

xR385mm Bộ 6.380.000(vnđ)
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KTK-540

Kệ tủ kho 5 tầng, cánh kéo xoay rộng 400mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

KTK-540HM
Hệ tủ kho cánh kéo 

xoay, rổ vách kính, đáy 
melamin

400mm S520x(C2100-2400)
xR340mm Bộ 26.180.000 (vnđ)

KTK-540WM
Hệ tủ kho cánh kéo xoay, 
rổ vách gỗ, đáy melamin

400mm S520x(C2100-2400)
xR340mm Bộ 26.180.000 (vnđ)

KTK-540SM
Hệ tủ kho cánh kéo xoay, 
rổ vách inox sợi dẹt, đáy 

melamin

400mm S520x(C2100-2400)
xR340mm Bộ 26.180.000 (vnđ)

MTK-550

Hệ tủ kho 5 tầng vách kính, cánh mở rộng 500-600mm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

MTK-550KM
Hệ tủ kho cánh mở, rổ 

vách kính, đáy melamin
500mm S535x(C2020-2320)

xR380mm Bộ 14.850.000 (vnđ)

MTK-560KM
Hệ tủ kho cánh mở, rổ 

vách kính, đáy melamin
600mm S535x(C2020-2320)

xR480mm Bộ 15.950.000 (vnđ)
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KỆ TỦ KHO

MTK-550

Mã sản phẩm
Code

Kích thước 
cánh

Kích thước sản 
phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

MTK-550WM
Hệ tủ kho cánh mở, rổ 
vách gỗ, đáy melamin

500mm S535x(C2020-2320)
xR380mm Bộ 21.560.000(vnđ)

MTK-560WM
Hệ tủ kho cánh mở, rổ 

vách kính, đáy melamin
600mm S535x(C2020-2320)

xR480mm Bộ 22.660.000(vnđ)

Hệ tủ kho 5 tầng vách gỗ, cánh mở rộng 500-600mm
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PHỤ KIỆN
TỦ QUẦN ÁO
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-301

Rổ đựng quần áo, vách kính

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA301-600 S460xC170xR564mm 1.540.000 (vnđ)

WA301-700 S460xC170xR664mm 1.595.000 (vnđ)

WA301-800 S460xC170xR764mm 1.650.000 (vnđ)

WA301-900 S460xC170xR864mm 1.705.000 (vnđ)

Mardio WA-302

Rổ đựng quần áo, vách mây nhựa

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA302-600 S460xC170xR564mm 1.925.000 (vnđ)

WA302-700 S460xC170xR664mm 1.980.000 (vnđ)

WA302-800 S460xC170xR764mm 2.035.000 (vnđ)

WA302-900 S460xC170xR864mm 2.090.000 (vnđ)

Mardio WA-303

Rổ đựng quần áo, vách thép mạ chrome

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA303-600 S460xC170xR564mm 1.650.000 (vnđ)

WA303-700 S460xC170xR664mm 1.705.000 (vnđ)

WA303-800 S460xC170xR764mm 1.760.000 (vnđ)

WA303-900 S460xC170xR864mm 1.815.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-402

Rổ đựng quần áo, vách mây nhựa

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA402-800 S477xC218xR764mm 2.310.000 (vnđ)

WA402-900 S477xC218xR864mm 2.365.000 (vnđ)

Mardio WA-305

Hệ thanh suốt treo quần kèm khay phụ kiện

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA305-600 S460xC170xR564mm 1.540.000 (vnđ)

WA305-700 S460xC170xR664mm 1.595.000 (vnđ)

WA305-800 S460xC170xR764mm 1.650.000 (vnđ)

WA305-900 S460xC170xR864mm 1.705.000 (vnđ)

Mardio WA-306

Kệ để phụ kiện, cà vạt, thắt lưng

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA306-600 S460xC170xR564mm 1.430.000 (vnđ)

WA306-700 S460xC170xR664mm 1.485.000 (vnđ)

WA306-800 S460xC170xR764mm 1.540.000 (vnđ)

WA306-900 S460xC170xR864mm 1.595.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-314

Rổ đựng quần dài đa năng

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-314 S460xC220xR360mm 1.089.000 (vnđ)

Mardio WA-313

Móc treo quần dài đa năng

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-313 S460xC135xR120mm 660.000 (vnđ)

Mardio WA-319A/B

Móc treo cà vạt, thắt lưng đa năng
A: treo trái, B: treo phải

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA319 - A/B S460xC70xR140mm 462.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-320A/B

Móc treo cà vạt, thắt lưng đa năng
A: treo trái, B: treo phải

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA 320-A/B S460xC70xR140mm 462.000 (vnđ)

Mardio WA-307

Kệ để giày dép

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA307-800 S460xC170xR564mm 1.430.000 (vnđ)

WA307-900 S460xC170xR664mm 1.485.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-311

Móc treo quần đôi lắp trần tủ

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-311 S460xC135xR650mm 1.430.000 (vnđ)

Mardio WA-304

Hệ thanh suốt treo quần dài

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA 304-600 S460xC60xR564mm 1.034.000 (vnđ)

WA 304-700 S460xC60xR664mm 1.078.000 (vnđ)

WA 304-800 S460xC60xR764mm 1.122.000 (vnđ)

WA 304/900 S460xC60xR864mm 1.166.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-312

Móc treo quần đơn lắp trần tủ

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-312 S460xC135xR360mm 979.000 (vnđ)

Mardio WA-308

Kệ xếp quần áo 3 tầng, vách kinh

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-308 S460xC960xR330mm 2.145.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-309

Kệ xếp quần áo 3 tầng, vách mây nhựa

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-309 S460xC960xR325mm 2.585.000 (vnđ)

Mardio WA-310

Kệ xếp quần áo 3 tầng, vách thép mạ chrome

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-310 S460xC960xR325mm 2.365.000 (vnđ)
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Mardio WA-225

Cầu bàn là gỗ, không xoay được

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-225 1.320.000 (vnđ)

Mardio WA-226

Cầu bàn là gỗ, xoay được

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-226 2.150.000 (vnđ)

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Mardio WA-410

Kệ xếp quần áo 4 tầng, thép mạ chrome

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-410 S478xC971xR305mm 2.475.000 (vnđ)
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Mardio WA-504A/B

Móc treo áo di động, chất liệu inox

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-504A R800 - 1000mm 1.650.000 (vnđ)

WA-504B R900 - 1000mm 1.760.000 (vnđ)

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO - HỆ PHÒNG THAY ĐỒ 

Mardio WA-224

Gương xoay lắp vách, kèm khay phụ kiện

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Giá bán

Price

WA-224A S40 x C1200 x R400mm 1.375.000 (vnđ)
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Mã sản 
phẩm
Code

Mô tả
Description

Giá bán
Price

CWA-201 Dùng cho cánh có độ dày từ 15-18mm , chiều cao cánh 
1900mm 137.500 (vnđ)

CWA-202 Dùng cho cánh có độ dày từ 15-18mm , chiều cao cánh 
1900mm, có thể tăng chỉnh 159.000 (vnđ)

UD-22/33 Thanh ray dùng cho bánh xe CWA-201/202 dài 2m(3m) 44.000 (vnđ)/m

CWA-203 Dùng cho cánh có chiều rộng tối thiểu 550mm 220.000 (vnđ)

CWA-204 Dùng cho cánh có chiều rộng tối thiểu 450mm 176.000 (vnđ)

UD-42/43 Thanh ray trên dùng cho bánh xe cửa lùa CWA-203/204 
dài 2m(3m) 77.000 (vnđ)/m

UD-52/53 Thanh ray dưới dùng cho bánh xe cửa lùa CWA-203/204 
dài 2m(3m) 38.500 (vnđ)/m

GC-203/204 Giảm chấn dùng cho bánh xe cửa lùa CWA-203/204 231.000 (vnđ)/bộ

CWA-203 CWA-204

CWA-115

HỆ RAY CỬA LÙA
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PHỤ KIỆN CỬA LÙA

HỆ RAY LÙA
SAMET
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SMT-75T

Hệ ray trượt 2 cánh, tải trọng 75kg
Hoạt động êm ái và nhẹ nhàng

Điều chỉnh dung sai lắp đặt 8mm
Chưa bao gồm hệ giảm chấn đóng mở cánh

Mã sản phẩm
Code Mô tả Giá bán

Price

SMT-75T Hệ ray trượt 2 cánh, tải trọng 75kg 320.000 (vnđ)

128018471300 Ray cửa lùa dùng cho SMT-75T (thanh 3m) 175.000 (vnđ)

SMT-110

Hệ ray trượt lắp trên cánh, tải trọng 80kg
Một bộ dùng cho 4 cánh, thiết kế nhỏ gọn

Hoạt động êm ái và nhẹ nhàng
Chiều dày cánh 18 - 50 mm

Điều chỉnh dung sai lắp đặt lên tới 20mm

Mã sản phẩm
Code Mô tả Giá bán

Price

SMT-110 Hệ ray trượt lắp trên cánh, tải trọng 80kg 2.159.000 (vnđ)

1280185711300 Ray trên dùng cho SMT-110 (3m) 1.450.000 (vnđ)

PHỤ KIỆN CỬA LÙA

SMT-500

Hệ ray trượt lắp cánh phủ ngoài, dùng cho 2 cánh, tải trọng 50kg
Hoạt động êm ái và nhẹ nhàng

Chiều dày cánh 22 mm
Điều chỉnh dung sai lắp đặt 7mm

Mã sản phẩm
Code Mô tả Giá bán

Price

SMT-500 Hệ ray trượt lắp cánh phủ, tải trọng 50kg 2.350.000 (vnđ)

1280185811300 Ray trên dùng cho SMT-500 (3m) 1.230.000 (vnđ)

1280185821300 Ray dưới dùng cho SMT-500 (3m) 1.150.000 (vnđ)
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THANH CHỐNG CONG
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THANH CHỐNG CONG

Name Giá L-Scale Suggested Height

ATB-1500 220.000 1500mm

ATB-1700 235.000 1700mm

ATB-2000 250.000 2000mm
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CARINY OMM ANTI-BEND

CTN-211
CTN-211CTN-213 CTN-213

THANH CHỐNG CONG

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Dung sai

Adjustment
Giá bán

Price

CTN-211
1740mm

Mạ nikel 10mm
250.000 (vnđ)

2040mm 270.000 (vnđ)

CTN-213 1740mm
2040mm Mạ Nikel 10mm

250.000 (vnđ)

270.000 (vnđ)

Thanh dài 2040mm có thể cắt được tối đa 400mm (theo yêu cầu của khách hàng)
Đơn giá sau khi cắt là 285.000 (vnđ)
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RAY CỬA NHẬT BẢN
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RAY CỬA NHẬT BẢN
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RAY CỬA NHẬT BẢN
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TAY NẮM

TAY NẮM
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TAY NẮM

CZ-014

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 014-192N 192mm Hợp kim kẽm Mat đồng
Mat nickel 169.000(vnđ)

CZ 014-192C 192mm Hợp kim kẽm Mat chrome
Mat nickel 169.000(vnđ)

CZ-2389

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 2389 -128 128mm Hợp kim kẽm Polished chrome 145.000 (vnđ)

CZ 2389 -160 160mm Hợp kim kẽm Polished chrome 171.000 (vnđ)

CZ 2389 -192 192mm Hợp kim kẽm Polished chrome 219.000 (vnđ)

CZ-136

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 136-160 160mm Hợp kim kẽm Mat nickel  249.000 (vnđ)

CZ-2414

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 2414-128 128mm Hợp kim kẽm Mat nickel 115.000 (vnđ)

CZ 2414-190 160mm Hợp kim kẽm Mat nickel 129.000 (vnđ)
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TAY NẮM

CZ-183

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 183-16 16mm Hợp kim kẽm Polished chrome 129.000 (vnđ)

CZ-070

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 070-160 160mm Hợp kim kẽm Polished chrome 129.000(vnđ)

CZ-108

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 108-36 36mm Hợp kim kẽm Polished chrome 59.000 (vnđ)

CZ-236

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 236-16 16mm Hợp kim kẽm Polished chrome 89.000 (vnđ)

CZ 236-160 160mm Hợp kim kẽm Polished chrome 119.000 (vnđ)
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TAY NẮM

CZ-2936

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 2936-160 160mm Hợp kim kẽm Mat chrome 205.900 (vnđ)

CZ 2936-96 96mm Hợp kim kẽm Mat chrome 175.000 (vnđ)

CZ-2168

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 96 96mm Hợp kim kẽm Polished chrome 121.000 (vnđ)

CZ 128 128mm Hợp kim kẽm Stainless steel 
finish 145.200 (vnđ)

CZ 160 160mm Hợp kim kẽm Mat chrome 152.900 (vnđ)

CZ-312

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 312-192 192mm Hợp kim kẽm Mat chrome
Mat nickel + Lack 130.900 (vnđ)

CZ-193

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 193-128 128mm Hợp kim kẽm Polished chrome 119.000(vnđ)

CZ 193-160 160mm Hợp kim kẽm Polished chrome 119.000  (vnđ)
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TAY NẮM

CZ-305

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 305-128 128mm Hợp kim kẽm Polished chrome 101.200 (vnđ)

CZ 305-160 160mm Hợp kim kẽm Polished chrome 101.200 (vnđ)

CZ 305-288 288mm Hợp kim kẽm Polished chrome 167.200 (vnđ)

CZ-839

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 839 Hợp kim kẽm Mat chrome
Mat bronze 59.000 (vnđ)

CZ-2786

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 2786 172mm Metal
Polished chrome

Mat chrome
Mat nickel+lack

66.000 (vnđ)

CZ-2324

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

CZ 2324-16 16mm Hợp kim kẽm
Mat chrome

Mate nickel+lacquer
Stainless steel finish

77.000 (vnđ)
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TAY NẮM

HGA - 05

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

HGA05-128 128mm Hợp kim kẽm 77.000 (vnđ)

HGA05-160 160mm Hợp kim kẽm 82.500 (vnđ)

HGA05-192 192mm Hợp kim kẽm 88.000 (vnđ)

HGA05-224 224mm Hợp kim kẽm 93.500 (vnđ)

HGA - 06

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

HGA06-128 128mm Hợp kim kẽm 104.500 (vnđ)

HGA06-160 160mm Hợp kim kẽm 110.000 (vnđ)

HGA06-192 192mm Hợp kim kẽm 115.500 (vnđ)

HGA06-224 224mm Hợp kim kẽm 121.000 (vnđ)

HGA-07

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

HGA07-96 96mm Hợp kim kẽm 27.500 (vnđ)

HGA07-128 128mm Hợp kim kẽm 33.000 (vnđ)

HGA07-160 160mm Hợp kim kẽm 38.500 (vnđ)

HGA07-192 192mm Hợp kim kẽm 44.000 (vnđ)

HGA07-224 224mm Hợp kim kẽm 49.500 (vnđ)
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TAY NẮM

HGA-10

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

HGA10-128 128mm Hợp kim kẽm 104.500 (vnđ)

HGA10-160 160mm Hợp kim kẽm 110.000 (vnđ)

HGA10-192 192mm Hợp kim kẽm 115.500 (vnđ)

HGA10-224s 224mm Hợp kim kẽm 121.000 (vnđ)

HG-439/589

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Hoàn thiện Giá bán

Price

HG439-297 297mm Hợp kim kẽm 192.500 (vnđ)

HG439-589 589mm Hợp kim kẽm 330.000 (vnđ)

HF-06 

Mã sản phẩm
Code Kích thước Chất Liệu Màu Giá bán

Price

HF06-250, 300 250-300mm Hợp kim kẽm 192.500 (vnđ)

HF06-350 350mm Hợp kim kẽm 220.000 (vnđ)

HF06-400 400mm Hợp kim kẽm 247.000 (vnđ)

HF06-450 450mm Hợp kim kẽm 275.000 (vnđ)

HF06-500 500mm Hợp kim kẽm 302.000 (vnđ)

HF06-600 600mm Hợp kim kẽm 330.000 (vnđ)

HF06-700 700mm Hợp kim kẽm 357.500 (vnđ)

HF06-800 800mm Hợp kim kẽm 385.000 (vnđ)

HF06-900 900mm Hợp kim kẽm 412.000 (vnđ)

HF06-1000 1000mm Hợp kim kẽm 439.000 (vnđ)
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Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

Kiểu dáng hiện đại

Thiết kế thông minh

Đa dạng trong lắp đặt và công năng sử dụng

www.cariny.vn 66

HỆ THỐNG PISTON THỦY LỰC
TAY NÂNG CÁNH TỦ
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HỆ PÍT-TÔNG VÀ TAY NÂNG

D-LITE LIFT HK-6

Chuyển động mượt mà và êm ái của sản phẩm đem lại trải nghiệm sử dụng thật sự thoải mái
Có thể dừng cánh tủ ở bất cứ vị trí nào nhờ tính năng dừng đa điểm

Thiết kế tinh tế tiết kiệm tối đa diện tích cho khoang tủ

Mã sản phẩm
Code Chiều cao thùng tủ Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

D-LITE LIFT HK-6 200-600mm Bộ 1.650.000 (vnđ)

MONOLIFT HK-5

Kết hợp giữa triết lý thiết kế tối giản, tinh tế và công nghệ chế tạo đẳng cấp đem lại kích 
thước cực kỳ nhỏ gọn và vẻ đẹp quyến rũ cho sản phẩm

Mã sản phẩm
Code Chiều cao thùng tủ Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

MONOLIFT HK-5 L/R 350-600mm Chiếc 950.000 (vnđ)

DUOLIFT HF-22

Kết hợp giữa triết lý thiết kế tối giản, tinh tế và công nghệ chế tạo đẳng cấp đem lại kích 
thước cực kỳ nhỏ gọn và vẻ đẹp quyến rũ cho sản phẩm

Mã sản phẩm
Code Chiều cao thùng tủ Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

DUOLIFT HF22/650 650mm Bộ 2.790.000 (vnđ)

DUOLIFT HF22/720 720mm Bộ 2.790.000 (vnđ)

DUOLIFT HF22/800 800mm Bộ 2.890.000 (vnđ)

DUOLIFT HF22/865 865mm Bộ 2.990.000 (vnđ)

JUPITA HF-21

Mã sản phẩm
Code Chiều cao thùng tủ Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

JUPITA HF-21 600-720mm Bộ 1.650.000 (vnđ)
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HỆ PÍT-TÔNG VÀ TAY NÂNG

JUPITA HK-3

Tay nâng thủy lực 1 cánh, dùng mọi vị trí

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

JUPITA HK-3L/R Chiếc 550.000 (vnđ)

JUPITA-PS

Pít-tông mở lên, có thể điều chỉnh, dừng đa điểm

Mã sản phẩm
Code

Kích thước
sản phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

JUPITA-PA 80/100/120N Chiếc 170.000/198.000/220.000 (vnđ)

JUPITA-PT 80/100/120/140N Chiếc 93.000/99.000/105.000/110.000 (vnđ)

JUPITA-PS 50/60/80/100N Chiếc

JUPITA-PD

Pít-tông mở xuống

Mã sản phẩm
Code

Kích thước
sản phẩm

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

JUPITA-PD 80/100/120N Chiếc 121.000/127.000/132.000 (vnđ)

JUPITA HK-41

Tay nâng compa

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

JUPITA HK-41 mm Cặp 99.000 (vnđ)

JUPITA HK-42 mm Cặp 132.000 (vnđ)

JUPITA HK-43 mm Cặp 165.000 (vnđ)

JUPITA HK-44 mm Cặp 198.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN HOÀN THIỆN

JUPITA HG5118

Bản lề giảm chấn dùng cho bàn phấn (3kg và 5kg)

Mã sản phẩm
Code Mô tả Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

JUPITA HG5118 Tải trọng 5kg Bộ 495.000 (vnđ)

CP-202

Nút nhấn mở cánh tủ có nam châm và không nam châm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CP-201 Bộ 87.000 (vnđ)

CP-201 Bộ 87.000 (vnđ)

TMT-2000

Bát treo dài 2m

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TMT-2000 Thanh 2m Mét 200.000 (vnđ)

HYDRA MT

Móc treo tủ trên

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

HYDRA MT-1 Chiếc 42.500 (vnđ)

HYDRA MT-2 Chiếc 14.300 (vnđ)

HYDRA MT-3 Chiếc 16.500 (vnđ)

HYDRA MT-4 Chiếc 79.000 (vnđ)
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PHỤ KIỆN HOÀN THIỆN

YC-120

Yếm che chân đế nhựa, mạ nhôm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

YC-100 Mét dài 165.000 (vnđ)

YC-120 Mét dài 165.000 (vnđ)

SD-12/100

Chốt đợt gỗ

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

SD-12/100 L=100mm Chiếc 27.500 (vnđ)

CD276-12/110

Chốt đợt gỗ có khóa

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CD276-12/110 Chiếc 38.500 (vnđ)

TAMLOT

Tấm lót thùng tủ (nhôm/nhựa)

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

TAMLOTNHOM Mét dài 88.000 (vnđ)

TAMLOTNHUA Mét dài 88.000 (vnđ)
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CDN90-150B

Chân đế tủ bếp, chất liệu nhựa ABS, gioăng ngược NEW, có tăng chỉnh chiều cao: 90-150mm

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

CDN90-150B 100mm+20mm Chiếc 16.500 (vnđ)

CDN90-150 100mm+20mm Chiếc 14.300 (vnđ)

KCC/KCL

Khay chia thìa dĩa, inox 304

Mã sản phẩm
Code Kích thước sản phẩm Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

KCC-450 S425xC65xR280mm Bộ 990.000 (vnđ)

KCC-500 S425xC65xR280mm Bộ 1.100.000 (vnđ)

KCI-450 S425xC65xR380mm Bộ 1.100.000 (vnđ)

KCI-500 S425xC65xR380mm Bộ 1.210.000 (vnđ)

PHỤ KIỆN HOÀN THIỆN
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220V-AC

12V-DC

24V-DC

dây

áp

ĐÈN LED
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ĐÈN LED

CL-3008PAH

Mã sản phẩm
Code

Nhiệt độ màu
Color temperature

Quang thông
Lumen

Công suất
& Nguồn vào

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

CL-1006
IR sensor 4500-6000K 137 2,1W

12V-DC Chiếc 638.000 (vnđ)

CL-1006 PIR 
sensor 4500-6000K 137 2,1W

12V-DC Chiếc 638.000 (vnđ)

CL-3008PAH
PAH sensor 3000K 137 2,2W

12V-DC Chiếc 638.000 (vnđ)

Thiết kế mỏng để dễ dàng lắp trên bề mặt tủ, không cần khoét gỗ
Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới nóc tủ bếp trên

Vật liệu hoàn thiện: nhựa sơn ánh kim
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP VÀ TỦ ÁO
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Mã sản phẩm

Code

Nhiệt độ màu

Color temperature

Quang thông 

Lumen & Nguồn vào

Công suất Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

CL-1011/800

(L=762mm)
4500-6000K 435

5,4W

12V-DC
Chiếc 1.111.000 (vnđ)

CL-1011/900

(L=862mm)
4500-6000K 490

6W

12V-DC
Chiếc 1.221.000 (vnđ)

Thiết kế đặc biệt dành cho ngăn kéo

Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới thanh giằng tủ ngăn kéo

Tích hợp cảm biến đóng mở cánh

Vật liệu hoàn thiện: nhựa sơn ánh kim

CL-1011

24
17

L

12V-DC

Mã sản phẩm 

Code Color temperature

Nhiệt độ màu Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào

Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

CL-1012/800

(L=762mm)
4500-6000K 380

12V-DC

6,8W
Chiếc 1.342.000 (vnđ)

CL-1012/900

(L=862mm)
4500-6000K 440

7,8W

12V-DC
Chiếc 1.441.000 (vnđ)

12V-DC

Thiết kế đặc biệt dành cho ngăn kéo

Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới thanh giằng tủ ngăn kéo

Tích hợp công tắc cảm biến đóng mở cánh

Vật liệu hoàn thiện: nhựa sơn ánh kim

13

25

30

16.5

CL-1012

Mã sản phẩm 

Code

Nhiệt độ màu

Color temperature

Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán

Price

CL-LD4512/5 4500K 465
5W / m

12V-DC

Cuộn

1.650.000 (vnđ)

CL-LD4524/5 4500K 465
5W / m

24V-DC

CL-LD6012/5 6000K 465
12V-DC

5W / m

1.650.000 (vnđ)

CL-LD6024/5 6000K 465
24V-DC

5W / m

Vị trí lắp đặt thông dụng: dưới đáy tủ bếp trên, dưới tấm đợt

Tích hợp băng dính 3M ở mặt sau để lắp đặt dễ dàng

Số lượng bóng LED: 120 bóng trên 1 mét dài

Có thể cắt tại điểm nối mạch (xem hình bên)

Quy cách: cuộn 5m

CL-LD

12V-DC24V-DC
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP VÀ TỦ ÁO

www.cariny.vn69

Mã sản phẩm 

Code

Nhiệt độ màu

Color temperature

Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán

Price

CL-5030 4500K 145
2,5W

12V-DC
Chiếc 418.000 (vnđ)

Thiết kế mỏng để dễ dàng lắp trên bề mặt tủ, không cần khoét gỗ

Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới nóc tủ bếp trên

Vật liệu hoàn thiện: nhôm xước

74

16

12V-DC

CL-5030

Mã sản phẩm

Code Color temperature

Nhiệt độ màu Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán

Price

CL-4012/600

(L=563mm)
4500-6000K 230

3,8W

2V-DC
Chiếc 429.000 (vnđ)

CL-4012/900

(L=863mm)
4500-6000K 347

5,7W

12V-DC
Chiếc 583.000 (vnđ)

Thiết kế đặc biệt dành cho đợt kính

Vị trí lắp đặt thông dụng: dọc theo cạnh trong và ngoài của đợt kính

Vật liệu hoàn thiện: nhựa sơn ánh kim

CL-4012

12V-DC

12

15

5

15 8

Dùng cho kính dày 8mm

Vật liệu hoàn thiện: nhựa sơn ánh kim

Tích hợp công tắc cảm biến đóng mở cánh

Thiết kế mỏng để dễ dàng lắp trên bề mặt tủ, không cần khoét gỗ

Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới nóc tủ bếp trên

Mã sản phẩm

Code

Nhiệt độ màu

Color temperature

Quang thông 

Lumen & Nguồn vào

Công suất

Unit

Đơn vị Giá bán

Price

CL-1007 PIR 4500-6000K 98
1,3W

12V-DC
Chiếc 638.000 (vnđ)

CL-1007 IR 4500-6000K 98
1,3W

12V-DC
Chiếc 572.000 (vnđ)

12V-DC

CL-1007

180

13

60
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP VÀ TỦ ÁO

www.cariny.vn 70

Vật liệu hoàn thiện: nhôm xước

Thiết kế đặc biệt để lắp đặt cho tấm dày 18mm

Vị trí lắp đặt thông dụng: cạnh ngoài tấm đáy hoặc tấm đợt của tủ bếp

Tích hợp công tắc cảm biến chuyển động gần (vẫy tay)

Mã sản phẩm

Code

Nhiệt độ màu

Color temperature

Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào

Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

CL-3045/800

(L=764mm)
4500-6000K 955

12V-DC

16,5W
Chiếc 1.342.000 (vnđ)

CL-3045/900

(L=864mm)
4500-6000K 1114

18,4W

12V-DC
Chiếc 1.441.000 (vnđ)

12V-DC

CL-3045

1
8
.7

29.8

Code

Mã sản phẩm

Color temperature

Nhiệt độ màu Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán

Price

CL-3002/600

(L=563mm)
4500-6000K 300

12V-DC

4,2W
Chiếc 968.000 (vnđ)

(L=863mm)

CL-3002/900
4500-6000K 400

12V-DC

5,6W
Chiếc 1.177.000 (vnđ)

Thiết kế mỏng để dễ dàng lắp trên bề mặt tủ, không cần khoét gỗ

Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới đáy tủ bếp trên, đặc biệt phía trên chậu rửa

Tích hợp công tắc cảm ứng chuyển động gần (vẫy tay)

Vật liệu hoàn thiện: nhôm mờ

12V-DC

CL-3002

60

13L

220V-AC

Tích hợp đợt kính cường lực 8mmvới cách lắp 

đặt dễ dàng

Vị trí lắp đặt thông dụng: làm đợt vách hoặc 

đợt trong tủ

Vật liệu hoàn thiện: nhôm xước

Code

Mã sản phẩm

Color temperature

Nhiệt độ màu Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán

Price

(L=600mm)

CL-4009/600
6000K 230

220V

3,8W
Chiếc 1.804.000 (vnđ)

(L=900mm)

CL-4009/900
6000K 347

220V

5,7W
Chiếc 2.343.000 (vnđ)

CL-4009

70

175
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ĐÈN LED

Kích th��c, màu s�c và giá thành có th� thay đ�i mà không c�n báo tr��c

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP VÀ TỦ ÁO

71

V� trí l�p đ�t thông d�ng: 

Vt li�u hoàn thi�n: nhôm x��c

Mã s�n ph�m
Code Color temperature

Nhi
t đ� màu Quang thông 
Lumen

Công su�t
& Ngu�n vào Unit

Đ�n v� Giá bán
Price

-DC

CL-1039

42

19

L

Mã s�n ph�m
Code Color temperature

Nhi
t đ� màu Quang thông 
Lumen & Ngu�n vào

Công su�t
Unit

Đ�n v� Giá bán
Price

-DC

CL-5013

15

79
79

Vt li�u hoàn thi�n: nhôm x��c

Code
Mã s�n ph�m Nhi
t đ� màu

Color temperature
Quang thông 

Lumen
Công su�t

& Ngu�n vào
Đ�n v�
Unit

Giá bán
Price

35

13.7

-DC

CL-3009

CL-5013
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP VÀ TỦ ÁO
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Vị trí lắp đặt thông dụng: 

Vật liệu hoàn thiện: nhôm xước

Mã sản phẩm
Code

Nhiệt độ màu
Color temperature

Quang thông 
Lumen

Công suất
& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán
Price

-DC

CW-1007

32

18.7

L

CL-5042

Mã sản phẩm
Code

Nhiệt độ màu
Color temperature

Quang thông 
Lumen

Công suất
& Nguồn vào

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

Vị trí lắp đặt thông dụng: bên dưới nóc tủ bếp trên

Vật liệu hoàn thiện:  kim

75

11

-DC

Mã sản phẩm 
Code

Nhiệt độ màu
Color temperature

Quang thông 
Lumen

Công suất
& Nguồn vào

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

LP - 90

-DC

(L = 1162mm) 

1.595.000 (vnđ)
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP VÀ TỦ ÁO
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Mã sản phẩm 

Code Color temperature

Nhiệt độ màu Quang thông 

Lumen

Công suất

& Nguồn vào Unit

Đơn vị Giá bán

Price

LP-928 Chiếc 935.000 (vnđ)

Thiết kế dạng thanh dài tối đa 3m, có thể cắt ngắn

Vị trí lắp đặt thông dụng: soi âm vào gỗ, dọc theo hồi tủ, các khe trang trí, khe hắt

Chưa bao gồm đèn LED và công tắc cảm ứng, dây nối...

Vật liệu hoàn thiện: hợp kim, bóng mờ

LP-928

18

L - 4mm10

L

18

21
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

PHỤ KIỆN ĐÈN - BIẾN ÁP
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Thiết kế siêu mỏng để giấu phía sau tấm hậu tủ

Tương thích các loại giắc nối và cảm biến đang có sẵn

Chống đoản mạch, hở mạch và quá tải

Code

Mã sản phẩm

Input

Đầu vào

Output

Đầu ra

Slot

Cổng ra Công suất

Wattage

Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

CL-1215
AC

100-240V 12V

DC
6 Max. 15W Chiếc 319.000 (vnđ)

CL-1215

2000mm

18

130

49

12V-DC

Chống đoản mạch, hở mạch và quá tải

Thiết kế siêu mỏng để giấu phía sau tấm hậu tủ

Tương thích các loại giắc nối và cảm biến đang có sẵn

Mã sản phẩm

Code

Đầu vào

Input Output

Đầu ra

Slot

Cổng ra Công suất

Wattage

Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

CL-1248
100-240V

AC

12V

DC
6 Max. 48W Chiếc 825.000 (vnđ)

CL-1248

2000

210
6
8

18.5

12V-DC

CL-2412

2000

210

6
8

18.5

Mã sản phẩm

Code

Đầu vào

Input

Đầu ra

Output Slot

Cổng ra

Wattage

Công suất Đơn vị

Unit Price

Giá bán

CL-2412/15
100-240V

AC DC

24V
6 Max. 15W Chiếc 363.000 (vnđ)

CL-2412/48
AC

100-240V 24V

DC
6 Max. 48W Chiếc 363.000 (vnđ)

Thiết kế siêu mỏng để giấu phía sau tấm hậu tủ

Tương thích các loại giắc nối và cảm biến đang có sẵn

Chống đoản mạch, hở mạch và quá tải
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ĐÈN LED

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

PHỤ KIỆN ĐÈN - CÔNG TẮC CẢM ỨNG
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Cảm biến chạm để bật / tắt

Vị trí lắp đặt thông dụng: lắp chìm trong thân tấm

CL-S004
Mã sản phẩm

Code Input

Đầu vào Đầu ra

Output

Dây

Length Wattage

Công suất Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

CL-S004

Touch

12V - DC

DC

12V
1500mm Max. 20W Chiếc 308.000 (vnđ)

220V - AC

13.5

17

20

Cảm biến đóng mở cánh: đèn bật khi cánh tủ mở ra và tắt khi cánh tủ đóng lại

Vị trí lắp đặt thông dụng: lắp chìm trong thân tấm hoặc lắp nổi với đai tích hợp

Mã sản phẩm

Code

Đầu vào

Input

Đầu ra

Output

Dây

Length

Công suất

Wattage

Đơn vị

Unit

Giá bán

Price

IR

CL-S102
12V - DC

12V

DC
1100mm Max. 60W Chiếc 308.000 (vnđ)

220V - AC

CL-S102

13

13

15

CL-S106
Mã sản phẩm

Code Input

Đầu vào Đầu ra

Output

Dây

Length

Công suất

Wattage

Đơn vị

Unit Price

Giá bán

CL-S106

PIR

12V - DC
12V

DC
1100mm Max. 20W Chiếc 308.000 (vnđ)

220V - AC

Cảm biến chuyển động

Vị trí lắp đặt thông dụng: lắp chìm trong thân tấm

13

13

14.56
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POLAR

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output

Dây
Length

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

POLAR 24V/DC 5W Bộ 750.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp

www.cariny.vn 66

Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

POLAR SWS

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output

Dây
Length

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

POLAR SWS 24V/DC 5W Bộ 2.090.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

7
0

190

4

K-PAD

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output

Dây
Length

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

K-PAD Slave 24V/DC 5W Bộ 1.430.000 (vnđ)

K-PAD SDM 24V/DC 5W Bộ 1.870.000 (vnđ)

7
6

180

8
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POLAR UP

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output

Dây
Length

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

POLAR UP 24V/DC 5W Chiếc 750.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

7
0

190

4

POLAR XL

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output

Dây
Length

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

POLAR XL2 24V/DC 10W Bộ 1.815.000 (vnđ)

POLAR XL3 24V/DC 15W Bộ 2.640.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

4
7
0

450

7
0

4

600

SKATE 3

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output

Dây
Length

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

SKATE 3
có công tắc cảm 

ứng chạm
12V/DC 4W Bộ 1.980.000 (vnđ)

SKATE 3
không có công 

tắc
12V/DC 4W Bộ 1.320.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

6
6

151 54
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FLEXY LED

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Công suất
Wattage

Đơn vị
Unit

Giá bán
Price

FLEXY LED
màu trắng hoặc vàng 12V/DC 24W Cuộn 5m 2.750.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

X-DRIVER-1512

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

X-DRIVER-1512 110-240V
AC 12V/DC 4 15W Chiếc 000.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

4
9
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187

1
6

X-DRIVER-1524

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

X-DRIVER-1524 110-240V
AC 24V/DC 6 15W Chiếc 000.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

202

218

1
6

6
0

X-DRIVER-3012

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

X-DRIVER-3012 110-240V
AC 12V/DC 4 30W Chiếc 000.000 (vnđ)

X-DRIVER-3024 110-240V
AC 24V/DC 6 30W Chiếc 000.000 (vnđ)

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Kích thước, màu sắc và giá thành có thể thay đổi mà không cần báo trước

22�V-�C

�2V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

24V-DC
Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 24V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

dây

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

ứng chạm

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

áp

Hoạt động bền bỉ và tiết kiệm với bộ đổi 

nguồn tích hợp
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Tương thích lưới điện 220V

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

cắm Micro 24, có lẫy chống tuột 

Dễ dàng lắp đặt với các đầu giắcDễ dàng lắp đặt với các đầu giắc

Công tắc cảm ứng có chức năng chiết

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Sử dụng linh hoạt nhờ tích hợp các loại 

công tắc cảm ứng đa dạng: cảm ứng 

chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm chuyển động, cảm ứng đóng mở, cảm 

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12V

Tương thích bộ nguồn một chiều, 

hiệu điện thế 12Vhiệu điện thế 12V

4
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PIR-XD

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

PIR-XD Chiếc 000.000 (vnđ)

Recessed installation Surface installation
with holder 
separately sold
Code: 3055401

A

B

C

CONTROL MODULE

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

Control Module Chiếc 000.000 (vnđ)

IR-XD

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

 IR-XD-LSW Chiếc 000.000 (vnđ)

IR-XD-DSW

Recessed installation
IR-XD LSW

Surface installation
IR-XD LSW

Under cabinet installation
IR-XD DSW

Lắp đặt bên trong tấm hoặc trên bề mặt

A

B

C

REMOTE CONTROL

Mã sản phẩm
Code

Đầu vào 
Input

Đầu ra 
Output Cổng ra Công suất

Wattage
Đơn vị

Unit
Giá bán

Price

Remote Bộ 000.000 (vnđ)


