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TỔNG QUAN BẢO HÀNH

CHẤT LƯỢNG ĐỨC. TỪ NĂM 1923.

Taps, accessories, shower systems, hand 
shower sets, overhead shower, bath mixers, 
concealed mixers.
Vòi, phụ kiện, hệ thống sen tắm, bộ sen tắm, 
sen đầu, bộ trộn bồn tắm, bộ trộn lắp âm.

Concealed cisterns, mounting elements, 
Monolith.
Két nước âm, khung đỡ và các sản phẩm 
thuộc dòng Monolith

Ceramic wares, Acrylic bathtubs
Thiết bị sứ và bồn tắm Acrylic

Acrylic bathtubs, electronic component.
Bồn tắm Acrylic, các phụ kiện liên quan đến 
điện tử.

Actuator plates, replacement fill valve, 
flush mechanism.
Nút nhấn, van lấp thay thế và các phụ kiện 
liên quan đến cơ chế xả

All products
Tất cả sản phẩm

AquaClean, electronic components.
Các sản phẩm thuộc dòng AquaClean và 
phụ kiện liên quan đến điện tử.

Bathroom furniture, electronic component.
Nội thất phòng tắm và các phụ kiện liên 
quan đến điện tử
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BATHROOM CONCEPT
PHONG CÁCH PHÒNG TẮM

HOW TO CHOOSE
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Aside from satisfying your personal hygienic needs, a 
bathroom is also a place where you unwind and find the 
much needed peace of mind after slogging through a busy 
day. That’s why we are presenting you 9 bathroom concepts 
with a hope that you can find the one that suits your needs, 
be it physical or spiritual. 

Không chỉ đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân, phòng tắm còn 
là nơi bạn thư giãn và tìm thấy sự tĩnh tâm cần thiết sau một 
ngày bận rộn. Vì thế, chúng tôi giới thiệu đến bạn 9 bộ sưu 
tập giải pháp phòng tắm với hy vọng rằng bạn sẽ có thể tìm 
thấy câu trả lời hoàn hảo cho nhu cầu của mình, cả về thể 
chất lẫn tinh thần.

YOUR BATHROOM. 
YOUR STYLE.
Phòng tắm của bạn. Phong cách của bạn.
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Blending in seamlessly with the mixer, 
the washbasin is ideally suited for 
dealing with the characteristic gush 
spray, minimizing splashing as a result 
while increasing comfort. 

Chậu rửa là sự phối hợp hoàn hảo với 
bộ trộn nhờ thiết kế rộng rãi, thích hợp 
với dòng nước chảy lớn và do đó giảm 
thiểu nước văng ra ngoài, đồng thời 
tăng thêm sự thoải mái trong sử dụng. 

Wash basin
Clearly designed, the showers 
are equipped with the innovative 
technology of mixing air and power 
to make your experiences all the 
more comfortable. 

Sen tắm được thiết kế đơn giản 
cùng với công nghệ trộn khí vào 
nước hiện đại để những trải nghiệm 
của bạn trong phòng tắm càng 
thêm thoải mái, tiện nghi.

Shower
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From a branch-like tower holder to 
a mirror with a base resembling a 
bough, Axor Massaud accessories 
help amplify the natural concept in 
every small detail.

Từ thanh treo khăn đến giá đỡ 
gương mang dáng hình cành cây, 
chủ đề thiên nhiên của bộ sưu tập 
Axor Massaud được thể hiện sống 
động trong từng chi tiết.

Conforming to the collection's 
natural design concept, the bathtub 
resembles a lake, making bathing 
much easier and splash-free, aside 
from brilliant scratch resistance 
thanks to white gelcoat finish. 

Áp dụng chủ đề thiên nhiên của bộ 
sưu tập, bồn tắm mang thiết kế của 
hồ nước, giúp việc tắm rửa dễ dàng 
và gọn gàng hơn. Bên cạnh đó là 
khả năng chống trầy vượt trội nhờ 
lớp gia công gelcoat màu trắng.

AccessoriesBathtub

Inspired by nature, the Axor Massaud collection awakens every sense of yours, 
helping you feel really alive after an exhausting day. From the waterfall-like gush of 
water coming from the wide-spray mixer to the serenity of wild lakes recreated in 
the organically-designed washbasin and bathtub - everything comes together in a 
sensual harmony that is your bathroom. 

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, bộ sưu tập Axor Massaud đánh thức mọi giác quan 
của bạn, giúp bạn tiếp thêm năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Từ dòng nước chảy 
lớn của bộ trộn tựa như những dòng thác đổ, đến hình ảnh những hồ nước êm ả 
được tái hiện qua thiết kế tự nhiên của chậu rửa mặt và bồn tắm. Tất cả cùng tạo 
nên bản hòa âm đầy gợi cảm ngay trong không gian phòng tắm của chính bạn.

Massaud

Basin mixer - Vòi Massaud | 589.29.490 | 44.770.000 Đ

Lavabo counter  - Lavabo đặt bàn | 588.32.010 | 36.080.000 Đ

Overhead shower - Sen đầu | 589.30.872 | 22.880.000 Đ

Wall bar set - Thanh treo sen tắm | 589.29.724 | 11.770.000 Đ

Fixfit wall outlet - Phụ kiện cấp nước | 589.30.814 | 1.210.000 Đ

Themostatic bath mixer - Bộ trộn điều nhiệt | 589.29.512 | 39.710.000 Đ

Free standing towel holder - Cây treo khăn | 580.39.520 | 72.050.000 Đ

Towel holder - Thanh treo khăn | 580.39.421 | 14.520.000 Đ

Mirror - Gương đặt bàn | 580.39.490 | 15.070.000 Đ

Bathtub - Bồn tắm | 588.32.610 | 406.340.000 Đ

Bath mixer - Cây sen tắm âm sàn | 589.29.492 | 115.610.000 Đ

1 WASH BASIN

2 SHOWER

3 BATHTUB

4 ACCESSORIES



8    

Less water consumption but more choices 
of spray type at your pleasure with the 
cutting-edge technology of mixing air and 
power. 

Tiết kiệm nước nhưng thêm nhiều lựa chọn 
về dạng tia nước để bạn thoải mái sử dụng 
nhờ công nghệ trộn khí vào nước. 

With a gentle interior wave, the washbasin 
looks soft and elegant, but at the same 
time spacious and comfortable.

Đường lượn sóng mềm mại bên trong khiến 
chậu rửa trông thật trang nhã và tinh tế, đồng 
thời mang đến sự thoải mái cho người dùng 
nhờ thiết kế rộng rãi.

Wash basin Shower

3

2

1

5
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Besides a generous and thus more 
comfortable seating, the toilet also 
comes with an anti-bacteria ceramic 
glaze and an eco-friendly flushing 
technology.

Ngoài bệ ngồi rộng 
rãi, thoải mái, bồn 
cầu còn được trang 
bị lớp tráng men 
kháng khuẩn cùng 
công nghệ xả tiên 
tiến tiết kiệm nước.

Stylish touches, the chrome-coated 
accessories are remarkably resistant 
to corrosion and easy to clean. 

Là những điểm nhấn phong cách, 
các phụ kiện mạ chrome sáng bóng 
còn có khả năng chống ăn mòn cao 
và dễ vệ sinh. 

Toilet

Themed on white color, minimalist designs, and soft curves, the PuraVida collection 
is not only pure but charming and poetic as well. Added with the shiny chrome 
color of the mixer and the Raindance Select shower set, your bathroom looks all 
the more impressive with the stylish touches. 

Lấy màu trắng làm chủ đạo cùng thiết kế tối giản và những đường cong mềm mại, bộ 
sưu tập PuraVida không chỉ thuần khiết mà còn vô cùng duyên dáng, đầy thơ mộng. 
Kết hợp với màu chrome sáng bóng của bộ trộn và bộ sen tắm Raindance Select, 
phòng tắm của bạn càng ấn tượng hơn với những điểm nhấn đầy phong cách.

Puravida

Although both bevel inside, the gentle wave of the 
washbasin serves as an aesthetic appeal, while the 
bathtub’s slope is a comfortable back-rest. 

Dù cùng thiết kế nghiêng bên trong, nhưng “đường 
lượn sóng” của chậu rửa chủ yếu tạo nên sự hấp dẫn 
về thẩm mỹ, còn cạnh nghiêng của bồn tắm là chỗ 
tựa lưng thoải mái.  

AccessoriesBathtub

4

Basin mixer - Vòi Puravida | 589.50.850 | 18.920.000 Đ

Basin - Lavabo đặt bàn | 588.45.000 | 23.540.000 Đ

Valve showerselect - Van điều chỉnh | 589.50.322 | 17.160.000 Đ

Fixfit wall outlet - Phu kiện cấp nước | 589.50.706 | 1.650.000 Đ

Raindance rainfall - Sen đầu | 589.29.561 | 98.450.000 Đ

Themostatic showerselect - Bộ trộn điều nhiệt | 589.50.320 | 23.760.000 Đ

Shower set - Bô thanh treo sen tắm  | 589.30.863 | 11.880.000 Đ

Paper holder - Giá treo giấy vệ sinh | 580.39.840 | 4.730.000 Đ

Towel bar - Thanh treo khăn đơn | 580.39.820 | 4.950.000 Đ

Toilet - Bồn cầu* | 588.45.580 | 15.730.000 Đ
*Not included accessories. Chưa bao gồm phụ kiện.

Hand shower set - Bộ thanh treo sen | 589.50.810 | 14.960.000 Đ

P3 Comforts bathtub - Bồn tắm | 588.45.700 | 28.490.000 Đ

Bath mixer - Bộ trộn bồn tắm | 589.50.822 | 28.710.000 Đ

4 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

3 BATHTUB

5 ACCESSORIES
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The washbasin’s excellence shines 
through its comfortable inner basin 
depth as well as the striking ceramic 
edges that offer a generous storage 
area.  

Sự vượt trội của chậu rửa không chỉ 
nằm ở độ sâu hoàn hảo bên trong mà 
còn ở cả những cạnh lớn bằng sứ nổi 
bật cho bạn nhiều không gian lưu trữ. 

Wash basin
The overhead shower’s impressive 
spray disc gives you a true indulgence 
in showering. Flexible silicon snaps, 
meanwhile, help you remove dirt and 
limescale deposits quickly and easily. 

Sen đầu với đầu phun kích thước lớn 
cho phép bạn thực sự đắm mình dưới 
những dòng nước thư giãn. Đặc biệt, 
lớp nhựa silicone dễ tháo lắp giúp bạn 
vệ sinh các chất bẩn và cặn vôi một 
cách nhanh chóng, dễ dàng. 

Shower

3

2
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With simple yet outstanding designs, the Durastyle collection fits every style of 
bathroom, be it a hotel or a home, luxury or minimalism. The white smooth ceramics 
are a perfect match for light and dark décor, especially wood tones, allowing you to 
create an elegant and comforting bathroom. 

Thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, bộ sưu tập Durastyle phù hợp với mọi không gian 
phòng tắm, dù là khách sạn hay nhà ở, sang trọng hay tối giản. Với chất liệu sứ 
trắng, các sản phẩm cũng dễ dàng phối hợp với các tông màu đậm và nhạt, đặc 
biệt là màu gỗ, giúp bạn tạo nên một phòng tắm trang nhã và thư giãn. 

Durastyle & Talis

Thanks to the innovative technology 
of multi-layer chrome coating, the 
accessories are resistant to scratches 
while remaining bright and clean for a 
long time.  

Nhờ công nghệ mạ chrome nhiều lớp 
hiện đại, các phụ kiện vẫn giữ được 
độ sáng, bóng sau một thời gian dài 
sử dụng đồng thời hạn chế trầy xước 
hiệu quả. 

Accessories
Aside from a comfortable flat seat, 
the toilet also has an open, easily 
accessible rim area enabling a powerful 
flush even with just a small amount of 
water. 

Ngoài bệ ngồi thoải mái nhờ thiết kế 
phẳng, phần viền bên trong của bồn 
cầu được thiết kế rộng thoáng, giúp 
bạn xả nước hiệu quả dù chỉ với lượng 
nước nhỏ. 

Toilet

1

4 Basin mixer - Vòi Talis -S | 589.29.774 | 13.640.000 Đ

Basin  - Lavabo âm vành nổi Durastyle | 588.45.202 | 9.680.000 Đ

Paper holder - Giá treo giấy vệ sinh | 495.80.204 | 1.100.000 Đ

Towel holder - Thanh treo khắn đôi | 495.80.209 | 2.420.000 Đ

Showerpipe - Bộ sen tắm đứng | 589.54.501 | 14.960.000 Đ

Bath mixer - Bộ trộn nổi | 589.29.271 | 7.920.000 Đ

Durastyle toilet - Bồn cầu* | 588.45.441 | 13.600.000 Đ

3 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

4 ACCESSORIES

*Not included accessories. Chưa bao gồm phụ kiện.
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The overhead shower’s impressive 
spray disc gives you a true indulgence 
in showering. Flexible silicon snaps, 
meanwhile, help you remove dirt and 
limescale deposits quickly and easily. 

Sen đầu với đầu phun kích thước lớn 
cho phép bạn thực sự đắm mình dưới 
những dòng nước thư giãn. Đặc biệt, 
lớp nhựa silicone dễ tháo lắp giúp bạn 
vệ sinh các chất bẩn và cặn vôi một 
cách nhanh chóng, dễ dàng.

Shower

3

1

The washbasin is undoubtedly the 
best solution for space optimization 
with its built-in design, spacious inner 
basin, and ample storage area. 

Nhờ thiết kế lắp âm bàn, kích thước chậu 
lớn cùng khu vực lưu trữ rộng rãi, sản 
phẩm chậu rửa mặt là giải pháp tuyệt vời 
cho vấn đề tối ưu hóa không gian. 

Wash basin
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Delicate in details and innovative in features, the Darling New collection is a perfect 
balance between aesthetics and functionality, offering you the best comfort imaginable. 
The products’ fine edges can be combined with white LED lights to give your 
bathroom a relaxing and classy ambience. 

Tinh tế trong từng đường nét và tối tân trong từng tính năng, bộ sưu tập Darling New 
là sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công năng, mang đến sự thoải mái tối ưu 
cho bạn. Đặc biệt, những đường viền thanh mảnh khi kết hợp với ánh đèn LED màu 
trắng sẽ tạo một bầu không khí thư giãn và sang trọng cho phòng tắm của bạn.

Darling New & Logis

Thanks to the innovative technology 
of multi-layer chrome coating, the 
accessories are resistant to scratches 
while remaining bright and clean for a 
long time.  

Nhờ công nghệ mạ chrome nhiều lớp 
hiện đại, các phụ kiện vẫn giữ được 
độ sáng, bóng sau một thời gian dài 
sử dụng đồng thời hạn chế trầy xước 
hiệu quả.

Accessories
Aside from a comfortable flat seat, 
the toilet also has an open, easily 
accessible rim area enabling a 
powerful flush even with just a 
small amount of water. 

Ngoài bệ ngồi thoải mái nhờ thiết 
kế phẳng, phần viền bên trong của 
bồn cầu được thiết kế rộng thoáng, 
giúp bạn xả nước hiệu quả dù chỉ 
với lượng nước nhỏ.

Toilet

2

4

Logis basin mixer  - Vòi Logis | 589.52.402 | 5.280.000 Đ

Vero basin - Lavabo đặt bàn Vero | 588.45.021 | 6.380.000 Đ

Ceiling Connector - Tay sen nối trần  | 589.52.628 | 2.090.000 Đ

Overhead Shower - Sen đầu | 589.54.503 | 8.580.000 Đ

Shower set - Bộ thanh treo sen | 589.54.029 | 2.090.000 Đ

Wall Outlet - Bộ tiếp nước sen tay | 589.30.814 | 1.210.000 Đ

Concealed bath mixer - Bộ trộn âm tường | 589.52.416 | 16.500.000 Đ

Stop valve - Van khóa nước | 495.61.250 | 220.000 Đ

Spray WC - Vòi xịt toilet | 485.95.008 | 660.000 Đ

Towel holder  - Thanh treo khăn đơn | 495.80.197 | 1.980.000 Đ

Wall-mounted toilet - Bồn cầu treo tường* | 588.45.481 | 13.860.000 Đ

Duofix sigma concealed - Két nước âm | 588.53.914 | 14.740.000 Đ

Flush Sigma 01 - Nút nhấn xả | 588.53.500 | 2.420.000 Đ

3 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

4 ACCESSORIES

*Not included accessories. Chưa bao gồm phụ kiện.
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Classic yet comfortable, the washbasin 
and the bathtub are made of durable 
materials, acrylic and ceramic, to ease 
your mind during use. 

Thiết kế cổ điển nhưng vô cùng thoải 
mái, chậu rửa mặt và bồn tắm được làm 
bằng các vật liệu có độ bền cao là acrylic 
và sứ để bạn có thể an tâm sử dụng sản 
phẩm. 

Wash basin
Finished in a premium chrome coating, 
the showerpipe consists of a large 
overhead shower for a pampering 
shower and a flexible hand shower.

Bộ sen tắm được mạ chrome cao cấp, 
bao gồm sen đầu lớn để bạn thư giãn 
thực sự dưới những dòng nước lớn và 
một sen tay linh hoạt. 

Shower

3

2

4
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Victoria gold classic

Thanks to the innovative technology 
of multi-layer chrome coating, the 
accessories are resistant to scratches 
while remaining bright and clean for 
a long time.  

Nhờ công nghệ mạ chrome nhiều 
lớp hiện đại, các phụ kiện vẫn giữ 
được độ sáng, bóng sau một thời 
gian dài sử dụng đồng thời hạn chế 
trầy xước hiệu quả.

A special ceramic cartridge helps 
the mixers move smoothly for many 
years to come, while a multi-layered 
chrome coating protects their shiny 
surface for a long time.

Bộ chia đĩa sứ đặc biệt giúp bộ trộn 
hoạt động êm ái trong nhiều năm, 
còn lớp mạ chrome nhiều lớp giúp 
sản phẩm sáng bóng ngay cả sau 
một thời gian dài sử dụng. 

AccessoriesMixers

1

Basin mixer gold color - Vòi Victoria mạ vàng | 589.10.170 | 16.984.000 Đ

Draco inset basin - Lavabo âm vành nổi | 588.64.012 | 4.070.000 Đ

Shower pipe gold color - Bộ sen tắm đứng mạ vàng | 589.10.174 

 | 35.497.000 Đ

Soap holder gold color - Giá đựng xà phòng mạ vàng | 580.27.050 

| 4.323.000 Đ

Double towel bar gold color - Giá treo khăn mạ vàng | 580.27.010 

| 8.184.000 Đ

Victoria bath mixer gold color - Bộ trộn bồn tắm mạ vàng | 589.10.772 

| 71.560.000 Đ

Free standing bathtub - Bồn tắm độc lập | 588.55.650 | 19.690.000 Đ

1 WASH BASIN

2 SHOWER

3 BATHTUB

4 ACCESSORIES

Named after the UK’s classic style, the Victoria collection is defined in thick edges 
and pleasantly imposing textures. In fact, by adding contemporary twists like a 
simple and streamlined window, you will have a bathroom that looks both romantic 
and vintage. 

Được đặt tên theo phong cách cổ điển nổi tiếng của Anh, các sản phẩm trong bộ 
sưu tập Victoria mang nhiều họa tiết và đường nét bản lớn nhưng hài hòa. Kết hợp 
với những chi tiết hiện đại như khung cửa sổ mang thiết kế tối giản, bạn sẽ sở hữu 
một phòng tắm vừa lãng mạn vừa cổ điển. 
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The washbasin is coated in an anti-bacteria 
ceramic glaze. Meanwhile, the mixers can 
run smoothly and remain shiny for a long 
time thanks to a special cartridge and a 
multi-layered chrome coating.

Chậu rửa được tráng lớp men bóng cao cấp 
kháng khuẩn. Trong khi đó, bộ trộn hoạt 
động êm ái và sáng bóng trong nhiều năm 
nhờ bộ chia đĩa sứ đặc biệt cùng lớp mạ 
chrome nhiều lớp.  

Wash basin
Different types of spray can be 
switched easily with a click, and 
empowered by the technology of 
mixing air with water to give you 
surpassingly comfortable showers. 

Các chế độ tia nước khác nhau có 
thể dễ dàng chuyển đổi qua lại chỉ 
bằng thao tác nhấn nút. Hơn thế, 
chúng còn được hỗ trợ bằng công 
nghệ trộn khí vào nước để cho bạn 
những trải nghiệm vô cùng thư giãn. 

Shower

3

2

4
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From a round washbasin, an oval toilet to a cylinder mixer, the soft curves of the 
Celina collection give your bathroom an aesthetic appeal and sexiness even. The 
curvy designs also make everything easy to use, especially when applied with 
advanced technologies.  

Từ lavabo hình tròn, bồn cầu hình bầu dục đến bộ trộn hình trụ, những đường cong 
mềm mại trong thiết kế của bộ sưu tập Celina mang đến cho không gian phòng 
tắm nhà bạn sự gợi cảm, cuốn hút. Hơn nữa, thiết kế uốn cong còn tạo cho bạn 
sự dễ dàng trong sử dụng, nhất là khi được kết hợp với những công nghệ hiện đại. 

Celina

Thanks to the innovative technology 
of multi-layer chrome coating, the 
accessories are resistant to scratches 
while remaining bright and clean for 
a long time.  

Nhờ công nghệ mạ chrome nhiều 
lớp hiện đại, các phụ kiện vẫn giữ 
được độ sáng, bóng sau một thời 
gian dài sử dụng đồng thời hạn chế 
trầy xước hiệu quả.

Accessories
A soft-close cover. A spacious 
seat. An eco-friendly dual flush 
technology. Your bathroom time is 
never more comfortable.    

Nắp đậy đóng êm ái. Bệ ngồi rộng 
rãi. Công nghệ xả kép thân thiện 
với môi trường. Trải nghiệm của 
bạn trong phòng tắm giờ đây tiện 
nghi và thoải mái hơn hẳn. 

Toilet

1

Basin mixer - Vòi Celina | 589.02.181 | 6.490.000 Đ

Crux lavabo - Lavabo đặt bàn Crux | 588.64.021 | 2.090.000 Đ

Bathtowel rack - Kệ để khăn tắm | 495.80.199 | 3.740.000 Đ

Toilet brush holder - Cọ vệ sinh | 580.20.370 | 1.540.000 Đ

Paper holder - Giá treo giấy vệ sinh | 580.20.340 | 990.000 Đ

Celina bath mixer - Bộ trộn nổi Celina | 589.02.189 | 6.600.000 Đ

Shower set - Bộ thanh treo sen | 589.85.007 | 2.090.000 Đ

Titania Toilet - Bồn cầu hai khối Titania | 588.64.480 | 10.560.000 Đ

3 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

4 ACCESSORIES



18    

3

2

1 5

A special cartridge and a multi-layered 
chrome coating help the mixers run 
smoothly and remain shiny for a long time. 
Meanwhile, the showers’ technology 
of mixing air with water gives you truly 
comfortable experiences. 

Bộ trộn hoạt động êm ái và sáng bóng 
trong nhiều năm nhờ bộ chia đĩa sứ đặc 
biệt cùng lớp mạ chrome nhiều lớp. 
Trong khi đó, công nghệ trộn khí vào 
nước của sen tắm cho bạn những trải 
nghiệm thư giãn tuyệt vời. 

The above-counter washbasin’s linear 
design is not only about aesthetics but 
the comfort of use. Its spacious rim, in 
fact, can house a mixer and accessories 
such as a soap dish and décor items

Thiết kế vuông vức của chậu rửa không 
chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ mà còn 
cả sự tiện nghi cho người dùng. Thành 
chậu rộng rãi thích hợp để đặt bộ trộn 
cùng các phụ kiện như đĩa xà phòng và 
đồ dùng trang trí. 

Wash basin Shower
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With linear and strong designs, the InnoSquare collection is easily one of the top 
choices for modern bathrooms. Cool colors such as charcoal and Prussian blue 
are best suited for the InnoSquare, helping turn your bathroom into a true retreat. 

Thiết kế góc cạnh và mạnh mẽ, bộ sưu tập InnoSquare là một trong những lựa 
chọn hàng đầu cho các phòng tắm hiện đại. Kết hợp với các tông màu lạnh như 
màu than hoặc màu xanh đậm, phòng tắm sẽ trở thành góc thư giãn thực sự trong 
nhà bạn. 

InnoSquare

4

5

A soft-close cover. A spacious 
seat. An eco-friendly dual flush 
technology. Your bathroom time 
is never more comfortable.    

Nắp đậy đóng êm ái. Bệ ngồi 
rộng rãi. Công nghệ xả kép 
thân thiện với môi trường. Trải 
nghiệm của bạn trong phòng 
tắm giờ đây tiện nghi và thoải 
mái hơn hẳn.

Toilet

The built-in bathtub is a perfect choice when 
you want to save space and love a seamless 
and minimalist bathroom.

Bồn tắm âm là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn 
tiết kiệm không gian và muốn sở hữu phòng 
tắm với thiết kế tối giản. 

AccessoriesBathtub

The accessories are impressive touches 
with strong and edgy designs. 

Các phụ kiện là những điểm nhấn độc 
đáo với thiết kế vuông vức, mạnh mẽ. 

Basin mixer  - Vòi InnoSquare | 589.82.030 | 2.420.000 Đ

Vela lavabo - Lavabo đặt bàn Vela | 588.64.000 | 3.190.000 Đ

Bathtub built-in Square - Bồn tắm âm vuông | 588.55.600 | 9.680.000 Đ

Bath mixer - Vòi nóng lạnh | 589.02.035 | 15.400.000 Đ

Venus toilet - Bồn cầu 1 khối Venus | 588.64.403 | 13.310.000 Đ

Soap dish - Giá đựng xà phòng | 580.34.050 | 880.000 Đ

Tumber holder - Giá đỡ ly InnoSquare | 580.34.060 | 880.000 Đ

Towel shelf - Kệ để khắn tắm InnoSquare | 580.34.011 | 4.400.000 Đ

Paper holder  - Giá treo giấy vệ sinh | 580.34.040 | 770.000 Đ

Toiet brush & holder  - Cọ vệ sinh | 580.34.070 | 1.650.000 Đ

Shower set - Bộ thanh treo sen tay vuông | 589.85.317 | 2.420.000 Đ

Concealed mixer - Bộ trộn âm tường | 589.82.033 | 4.070.000 Đ

Overheadshower - Sen đầu Ultraslim | 485.60.305 | 2.860.000 Đ

Wall shower arm - Tay sen gắn tường | 485.60.953 | 1.650.000 Đ

Fixfit wall outlet - Bộ tiếp nước sen tay | 485.60.009 | 440.000 Đ

4 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

3 BATHTUB

5 ACCESSORIES
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The washbasin is resistant to scratches 
and chips thanks to top-quality ceramic 
material. A special cartridge and a multi-
layered chrome coating, meanwhile, 
help the mixers run smoothly and remain 
shiny for a long time.

Nhờ chất liệu sứ cao cấp, chậu rửa mặt 
hạn chế trầy xước và nứt vỡ. Trong khi 
đó, bộ trộn hoạt động êm ái và sáng 
bóng trong nhiều năm nhờ bộ chia đĩa sứ 
đặc biệt cùng lớp mạ chrome nhiều lớp.

Wash basin
Aside from the advanced technology 
of mixing air and water to give you truly 
comfortable experiences, the shower set 
is also equipped with a thermostatic valve 
and thermal insulation technology to ensure 
your safety. 

Ngoài công nghệ trộn khí vào nước tiên 
tiến để cho bạn những trải nghiệm thực sự 
thư giãn, hệ thống sen tắm còn được trang 
bị van điều nhiệt và công nghệ cách nhiệt 
để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bạn. 

Shower

3

1

4
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Developed with advanced technologies and built-in designs, the InnoRound 
collection is an effective solution to the contemporary issues of space optimization 
and easiness – easy to install, use, and maintain. Its curved lines also make your 
bathroom look welcoming and elegant. 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng thiết kế lắp âm, bộ sưu tập InnoRound là giải 
pháp hiệu quả cho các vấn đề của thời đại: tối ưu hóa không gian và sự dễ dàng 
trong lắp đặt, sử dụng cũng như bảo quản. Các đường cong trong thiết kế còn 
mang đến bầu không khí chào đón và trang nhã cho phòng tắm nhà bạn. 

InnoRound

Thanks to the innovative technology of multi- 
layer chrome coating, the accessories 
are resistant to scratches while remaining 
bright and clean for a long time.  

Nhờ công nghệ mạ chrome nhiều lớp hiện 
đại, các phụ kiện vẫn giữ được độ sáng, 
bóng sau một thời gian dài sử dụng đồng 
thời hạn chế trầy xước hiệu quả.

Accessories
A soft-close cover. A spacious 
seat. An eco-friendly dual flush 
technology. Your bathroom time is 
never more comfortable.    

Nắp đậy đóng êm ái. Bệ ngồi rộng 
rãi. Công nghệ xả kép thân thiện 
với môi trường. Trải nghiệm của 
bạn trong phòng tắm giờ đây tiện 
nghi và thoải mái hơn hẳn.

Toilet

2

Basin mixer - Vòi InnoRound | 589.82.000 | 2.200.000 Đ

Lavabo counter - Lavabo đặt vàn Pictor | 588.64.050 | 2.640.000 Đ

Paper holder - Giá treo giấy vệ sinh | 580.34.340 | 770.000 Đ

Single towel bar - Thanh treo khăn đơn | 580.34.320 | 1.540.000 Đ

Wall mounter toilet - Bồn cầu treo tường | 588.64.402 | 7.370.000 Đ

Concealed cistern  - Két nước âm Häfele | 588.73.920 | 5.302.000 Đ

Flush Häfele - Nút nhấn xả Häfele | 588.73.543 | 638.000 Đ

Shower pipe - Bộ sen tắm đứng | 589.98.120 | 16.500.000 Đ

3 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

4 ACCESSORIES



22    

The washbasin is resistant to scratches 
and chips while being easy to clean 
thanks to top-quality ceramic material.

Chậu rửa mặt hạn chế trầy xước và nứt 
vỡ, đồng thời dễ dàng vệ sinh nhờ chất 
liệu sứ cao cấp.

Wash basin
The premium matte black coating not 
only helps the shower and mixers look 
classy, but effectively hide surface 
imperfections and thus requiring low 
maintenance. 

Bề mặt đen mờ không chỉ giúp sen 
tắm và bộ trộn phong cách hơn, mà 
còn che đi những khuyết điểm bề mặt 
một cách hiệu quả và do đó không đòi 
hỏi nhiều công sức và thời gian bảo 
dưỡng. 

Shower

3

2

4
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A good balance between black and white colors will give your bathroom a striking 
look aside from an intimate and cozy ambience. That’s why we have developed 
Black Range – a collection of black mixers, showers, and fittings, so you can give 
your bathroom a stylish, luxurious, and timeless look. 

Trong thiết kế phòng tắm, sự kết hợp khéo léo giữa màu đen và trắng sẽ tạo nên sự 
tương phản nổi bật cùng không khí thân mật và ấm cúng. Đó là lý do vì sao chúng 
tôi cho ra đời bộ sưu tập Black Range, bao gồm các sản phẩm vòi, bộ trộn và phụ 
kiện màu đen, để bạn có thể dễ dàng tạo ấn tượng sang trọng, phong cách và vượt 
thời gian cho không gian phòng tắm của mình. 

Mysterious

From door hardware for the glass 
shower to the towel bar, every 
accessory is coated in top-quality 
matte black, giving the bathroom 
stylish touches.

Từ phụ kiện dành cho cửa phòng 
tắm kính đến thanh treo khăn tắm, 
tất cả phụ kiện được phủ lớp sơn 
đen mờ, tạo nên những điểm nhấn 
phong cách cho phòng tắm. 

Accessories
A soft-close cover. A spacious 
seat. An eco-friendly dual flush 
technology. Your bathroom time is 
never more comfortable.    

Nắp đậy đóng êm ái. Bệ ngồi rộng 
rãi. Công nghệ xả kép thân thiện 
với môi trường. Trải nghiệm của 
bạn trong phòng tắm giờ đây tiện 
nghi và thoải mái hơn hẳn.

Toilet

1

Single lever basin mixer  - Vòi Anista | 589.02.450 | 7.260.000 Đ

Draco Lavabo - Lavabo đặt bàn Draco | 588.64.010 | 3.850.000 Đ

Nemo Toilet  | 588.64.470 | 9.350.000 Đ

Toilet brush holder - Cọ vệ sinh | 580.41.550 | 1.980.000 Đ

Towel double bar - Thanh treo khắn đôi | 580.41.512 | 3.410.000 Đ

Toilet paper holder - Giá treo giấy vệ sinh | 580.41.540 | 1.100.000 Đ

Bath mixer - Bộ trộn bồn tắm nổi | 589.02.456 | 12.650.000 Đ

Hand shower  - Bộ thanh treo sen tay | 589.47.090 | 3.300.000 Đ

3 TOILET

1 WASH BASIN

2 SHOWER

4 ACCESSORIES
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As bathroom accessories come in different designs and 
sizes, it can be a challenge to find the ones that perfectly fit 
in your bathroom. However, with Häfele’s following guide, 
you will be able to equip your space with maximum efficiency 
and a minimum of headaches.

Đứng trước sự đa dạng về thiết kế và kích thước của các 
thiết bị phòng tắm, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp là một 
thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, với hướng dẫn sau đây 
của Häfele, bạn sẽ có thể trang bị hiệu quả cho phòng tắm 
của mình mà không phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều.

YOUR BATHROOM. 
YOUR CHOICE.
Phòng tắm của bạn. Lựa chọn của bạn.
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How to choose a washbasin & compatible mixer? 
Hướng dẫn chọn mua chậu rửa và vòi đi kèm

Some basic installation types / Một số vị trí lắp đặt căn bản

Basin mounting / Gắn lên thành chậu rửa

For the best efficiency and comfort, never forget to take into consideration 
the following things when choosing and installing your washbasin and mixer. 

1. The distance between the mixer’s spout and the washbasin’s rim must 
be comfortable.

2. The mixer’s spout must be right above the washbasin’s overflow hole. 
3. The distance between the mixer’s body and the washbasin must not 

be too short or long.

Để đạt hiệu quả tối ưu và sự thoải mái tối đa trong sử dụng, hãy luôn cân 
nhắc những điều sau, trước khi chọn và lắp đặt chậu rửa và bộ trộn:

1. Khoảng cách giữa đầu bộ trộn và thành chậu rửa cần hợp lý.
2. Đầu vòi nước phải nằm ngay phía trên tâm xả của chậu rửa. 
3. Khoảng cách giữa thân vòi và chậu rửa không nên quá gần cũng không 

quá xa.

Counter mounting / Lắp bàn

Wall mounting / Gắn tường

LAVABO ABOVE COUNTER
BỒN LẮP NỔI

UNDER COUNTER
BỒN LẮP ÂM

MASSAUD
588.32.010

CAPE COD 
588.45.240

CAPE COD 
588.45.241

CAPE COD 
588.45.242

STARCK 1
588.45.081

STARCK 3
588.45.084

STARCK V
589.51.220 ✓ ✓

MASSAUD
589.29.490 ✓

STARCK
589.29.400 ✓ ✓ ✓ ✓

STARCK
589.29.422 ✓

CITTERIO M
589.29.520 ✓ ✓

CITTERIO M
589.29.533 ✓

BASIN
CHẬU RỬA

BASIN MIXER
VÒI
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

How to choose a washbasin & compatible mixer? 

LAVABO ABOVE COUNTER / CHẬU RỬA LẮP NỔI UNDER COUNTER / CHẬU RỬA LẮP ÂM

PURAVIDA
588.45.000

P3 COMFORTS 
588.45.230

VERO 500 
588.45.024

VERO 600
588.45.022

DURASTYLE
588.45.202

STARCK 3
588.45.084

STARCK 3
588.45.082

VERO
588.45.021

D-CODE BACINO
588.45.041

D-CODE SANTOSA
588.45.060

PURAVIDA
589.50.850 ✓ ✓ ✓

PURAVIDA
589.50.829 ✓ ✓ ✓

METRIS
589.50.200 ✓ ✓

METRIS
589.50.220 ✓ ✓

TALIS
589.29.772 ✓ ✓

TALIS
589.29.774 ✓

FOCUS
589.29.224 ✓ ✓ ✓

FOCUS
589.29.223 ✓

LOGIS
589.52.405 ✓ ✓

LOGIS
589.52.406 ✓ ✓

BASIN
CHẬU RỬA

BASIN MIXER
VÒI
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Hướng dẫn chọn mua chậu rửa và vòi đi kèm

LAVABO ABOVE COUNTER / CHẬU RỬA LẮP NỔI UNDER COUNTER / CHẬU RỬA LẮP ÂM

PURAVIDA
588.45.000

P3 COMFORTS 
588.45.230

VERO 500 
588.45.024

VERO 600
588.45.022

DURASTYLE
588.45.202

STARCK 3
588.45.084

STARCK 3
588.45.082

VERO
588.45.021

D-CODE BACINO
588.45.041

D-CODE SANTOSA
588.45.060

PURAVIDA
589.50.850 ✓ ✓ ✓

PURAVIDA
589.50.829 ✓ ✓ ✓

METRIS
589.50.200 ✓ ✓

METRIS
589.50.220 ✓ ✓

TALIS
589.29.772 ✓ ✓

TALIS
589.29.774 ✓

FOCUS
589.29.224 ✓ ✓ ✓

FOCUS
589.29.223 ✓

LOGIS
589.52.405 ✓ ✓

LOGIS
589.52.406 ✓ ✓
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

How to choose a washbasin & compatible mixer?

LAVABO ABOVE COUNTER - CHẬU RỬA LẮP NỔI UNDER COUNTER                                 CHẬU RỬA LẮP ÂM SEMI-RECESSED - CHẬU RỬA BÁN ÂM
WALL MOUNTED

CHẬU RỬA GẮN TƯỜNG

HÄFELE

VELA
588.64.000

PICTOR 
588.64.050

CRUX 
588.64.021

DRACO
588.64.010

URSA
588.64.030

SQUARE
588.64.080

DRACO
588.64.011

AQUILA
588.64.020

VELA
588.64.061

ARIES
588.64.040

H
Ä

FE
LE

VICTORIA
589.10.151 ✓ ✓

VICTORIA
589.02.271 ✓ ✓

ANISTA
589.02.150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ V✓

ANISTA
589.02.152 ✓ ✓

ANISTA
589.02.153 ✓ ✓

CELINA
589.02.180 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CELINA
589.02.181 ✓ ✓

CELINA
589.02.183 ✓ ✓

EMMA
589.02.030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EMMA
589.02.031 ✓ ✓

INNO
ROUND

589.82.000
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

INNO
SQUARE

589.82.030
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BASIN
CHẬU RỬA

BASIN MIXER
VÒI
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Hướng dẫn chọn mua chậu rửa và vòi đi kèm

LAVABO ABOVE COUNTER - CHẬU RỬA LẮP NỔI UNDER COUNTER                                 CHẬU RỬA LẮP ÂM SEMI-RECESSED - CHẬU RỬA BÁN ÂM
WALL MOUNTED

CHẬU RỬA GẮN TƯỜNG

HÄFELE

VELA
588.64.000

PICTOR 
588.64.050

CRUX 
588.64.021

DRACO
588.64.010

URSA
588.64.030

SQUARE
588.64.080

DRACO
588.64.011

AQUILA
588.64.020

VELA
588.64.061

ARIES
588.64.040

H
Ä

FE
LE

VICTORIA
589.10.151 ✓ ✓

VICTORIA
589.02.271 ✓ ✓

ANISTA
589.02.150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ V✓

ANISTA
589.02.152 ✓ ✓

ANISTA
589.02.153 ✓ ✓

CELINA
589.02.180 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CELINA
589.02.181 ✓ ✓

CELINA
589.02.183 ✓ ✓

EMMA
589.02.030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EMMA
589.02.031 ✓ ✓

INNO
ROUND

589.82.000
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

INNO
SQUARE

589.82.030
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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How to choose showers? Hướng dẫn chọn mua sen tắm

For exposed mixers
Đối với bộ trộn nổi

Without spout / Không có xả xô With spout / Có xả xô

Used with one of the following showers
Kết hợp với một trong các sen tắm sau đây

Set of hand and head showers
Bộ sen tay và sen đầu

Hand shower set
Bộ thanh sen tay

Hand shower
Sen tay

The rule of thumb, when it comes to shopping for a shower, is take a 
closer look at your mixer. Is it exposed or concealed? One or two outlets? 
One or multiple functions? Each type of mixer must be used with a 
compatible shower to ensure the accessories’ functionality. Below are 
some of our recommended combinations of showers and mixers.

As its name suggested, an exposed mixer is mounted onto a wall, and 
thus being easy to install, repair and replaced. Although exposed mixers 
are divided into those with a spout and those not, all are best matched 
with a hand shower, a hand shower set, or a set of hand and head  
showers, since the mixers have one outlet only.

Một quy tắc thông dụng trong việc chọn mua sen tắm chính là xác định 
loại bộ trộn của bạn. Nó được lắp âm hay lắp nổi, một hay hai đường nước 
ra, một hay nhiều chức năng. Mỗi một loại bộ trộn cần được kết hợp với 
sen tắm phù hợp để đảm bảo tính năng hoạt động của các sản phẩm. 
Dưới đây là một số công thức kết hợp hiệu quả sen tắm và bộ trộn.

Bộ trộn nổi là dạng bộ trộn nằm bên ngoài tường với ưu điểm dễ dàng lắp 
đặt, sửa chữa và thay mới. Có hai loại bộ trộn chính trên thị trường hiện 
nay là bộ trộn có xả bồn và bộ trộn không có xả bồn. Do chỉ có một đường 
nước ra, bộ trộn nổi phù hợp với sen tay, bộ thanh sen tay hoặc bộ sen 
tay kết hợp sen đầu. 
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How to choose showers? Hướng dẫn chọn mua sen tắm

For concealed mixers with 1 function
Đối với bộ trộn âm 01 chức năng

Without Select push button
Không có nút nhấn mở Select

With Select push button
Có nút nhấn mở Select

Used with one of the following showers
Kết hợp với một trong các sen tắm sau đây

Set of hand and head showers
Bộ sen tay và sen đầu 

Hand shower set
Bộ thanh sen tay

Hand shower
Sen tay

Head shower with 01 function 
Sen đầu 01 chức năng

For concealed mixers with 2 functions
Đối với bộ trộn âm 02 chức năng 

Used combine with a set of 
Kết hợp với bộ sản phẩm gồm

A head shower with 1 function
Sen đầu 1 chức năng

A hand shower
Sen tay

Built into a wall, a concealed mixer not only optimizes space, but adds 
aesthetic value to a bathroom. Moreover, concealed mixers can come with 
one or two outlets, giving you more choices of showers. 

Được lắp âm vào tường, bộ trộn âm không chỉ tối ưu hóa không gian mà 
còn mang tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, với loại bộ trộn này, bạn có thể 
chọn một hoặc hai đường nước ra và do đó có nhiều lựa chọn hơn về sản 
phẩm sen tắm kết hợp.
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How to choose a toilet? Hướng dẫn chọn mua bồn cầu

Two-piece toilet / Bồn cầu hai khối

One-piece toilet / Bồn cầu một khối

> Most popular

   Phổ biến nhất hiện nay

> Suitable for a spacious bathroom

   Thích hợp cho không gian rộng rãi 

> No crevices: easy to clean

   Dễ vệ sinh do không có các khe hở

> Optional features: soft-close and Sensowash for the cover 

   Tính năng tùy chọn: đóng êm và Sensowash cho nắp đậy

> Various designs

   Đa dạng thiết kế

> Easy to install

   Dễ lắp đặt 

> Suitable for different sizes of bathroom

   Thích hợp với nhiều kích thước không gian khác nhau

> Optional features: soft-close and Sensowash for the cover

   Tính năng tùy chọn: đóng êm và Sensowash cho nắp đậy

Wall-mounted toilet / Bồn cầu treo tường
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Free-standing or wall-mounted? One piece or two pieces? Here are a few 
things you need to know before heading out and shopping for a toilet. 

Độc lập hay treo tường? Một khối hay hai khối? Dưới đây là một số điều 
bạn cần biết trước khi chọn mua bồn cầu. 

> Elegant and minimalist design

   Thiết kế tinh tế, tối giản

> Able to be installed at a preferred height for more comfort

   Có thể lắp đặt theo chiều cao ưa thích, giúp tăng thêm sự 
thoải mái

> Saving floor space

   Tiết kiệm diện tích sàn

> Suitable for small bathrooms

   Thích hợp với không gian nhỏ

> Easy to clean

   Dễ vệ sinh

> Less likely to leak thanks to the concealed tank

   Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ nhờ két nước âm 

> Optional features: Sensowash for the cover and Monolith 
for covering the tank (in case the toilet is installed after the 
wall is completed)

    Chức năng tùy chọn: Sensowash cho nắp đậy và Monolith 
để che két nước trong trường hợp bồn cầu được lắp sau 
khi tường đã hoàn thiện
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How to choose a bathtub? Hướng dẫn chọn mua bồn tắm

Free-standing bathtubs are more suitable for a large bathroom while 
offering different designs and flexible installation. Built-in bathtubs, on the 
other hand, are the best choice when you need to save space. Find what 
suits you best and do not forget to check out the following guide for buying 
compatible accessories. 

Bồn tắm độc lập đa dạng về thiết kế, linh hoạt trong lắp đặt và thích hợp 
với không gian lớn, trong khi bồn tắm âm là lựa chọn tối ưu khi bạn cần 
tiết kiệm diện tích. Sau khi đã lựa chọn bồn tắm phù hợp, đừng quên tham 
khảo hướng dẫn mua thiết bị đi kèm sau đây của chúng tôi. 

Best matches / Sản phẩm có thể kết hợp

Floor-standing bath mixer
Cây sen tắm âm sàn

Shower mixer for concealed installation
Bộ trộn sen tắm âm tường

Single lever bath mixer and shower set
Bộ trộn bồn tắm và sen tay

Best matches / Sản phẩm có thể kết hợp

4-hole deck-mounted bath mixer
Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ

Shower mixer for concealed installation
Bộ trộn sen tắm âm tường

Single lever bath mixer and shower set
Bộ trộn bồn tắm và sen tay

For free-standing bathtubs / Đối với bồn tắm độc lập

For built-in bathtubs / Đối với bồn tắm âm

> A floor-standing bath mixer is the best and most popular match.

   Sen tắm đứng âm sàn là lựa chọn tuyệt vời và phổ biến nhất.

> In case the bathtub is placed against a wall, alternatives are a set of a 
concealed bath mixer and a wall-mounted shower arm, or a set of an 
exposed mixer and a hand shower with rail.

   Trong trường hợp bồn tắm được đặt sát tường, lựa chọn thay thế có thể 
là bộ trộn âm tường kết hợp tay sen âm tường, hoặc bộ trộn nổi kết 
hợp sen tay có thanh treo. 

>  A deck-mounted bath mixer with 03 or 04 holes are the best option.

    Bộ trộn lắp trên thành gồm 03 hoặc 04 lỗ là lựa chọn tối ưu. 

> Other choices are a set of a concealed bath mixer and a wall-mounted 
shower arm, or a set of an exposed mixer and a hand shower with rail.

    Lựa chọn thay thế có thể là bộ trộn âm tường kết hợp tay sen âm tường, 
hoặc bộ trộn nổi kết hợp sen tay có thanh treo.
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Axor works with the world’s leading designers 
to invent bathroom collections that reflect 
its ideology and aspiration, “Form Follows 
Perfection”. It means Axor’s products are more 
than the combination of form and function - they 
are made to perfection.
Axor’s showers and mixers fully embrace the 
philosophy with a wide selection of avant-garde 
designs and technologies to fit in high-class 
bathrooms flawlessly. 

Axor hợp tác với các nhà thiết kế hàng đầu thế 
giới để mang đến những giải pháp phòng tắm thể 
hiện lý tưởng và mục đích của mình: “Hoàn hảo 
tạo nên hình thức”, để từ đó các sản phẩm của 
Axor không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa thiết 
kế và tính năng, mà còn đạt đến sự hoàn hảo. 
Ứng dụng triết lý ấy, các sản phẩm sen tắm và 
bộ trộn của Axor tiên phong và đa dạng về thiết 
kế lẫn công nghệ, là lựa chọn hoàn hảo cho 
những không gian phòng tắm sang trọng. 
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STARCK V
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Starck V single lever basin mixer
Vòi lavabo Starck V

    

> Flow rate: 4 litres/min
> Handle can be positioned on the right or left
> Combination of crystal glass and metal
> EasyClick connection between body and spout
> Swivel range 360O

> Non-closing waste

> Lưu lượng nước: 4 lít/phút
> Tay gạt có thể chuyển đổi vị trí trái hoặc phải
> Chất liệu từ pha lê và kim loại
> Phần thân và phần vòi xả dễ dàng tháo rời bởi EasyClick
> Vòi có thể xoay 360O

> Có bộ xả rời đi kèm

Chrome / Màu chrome             Art.No.: 589.51.220 39.270.000 Đ

White / Màu trắng                     Art.No.: 589.54.220 50.930.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

Basin Massaud 800 mm
Lavabo Massaud 800 mm

> Counter top washbowl
> Only in conjunction with basin mixers without 

pull roll
> Mineral cast with gelcoat

> Lavabo đặt bàn
> Chỉ kết hợp được với vòi lavabo không có thanh 

kéo cho bộ xả
> Chất liệu đá nhân tạo

Art.No.: 588.32.010 36.080.000 Đ

Massaud single lever basin mixer
Vòi lavabo Massaud

      

> Flow rate: 4 litres/min
> Wide flood jet
> Non-closing waste

> Lưu lượng nước: 4 lít/phút
> Kiểu phun dạng dòng nước
> Có bộ xả rời đi kèm

Art.No.: 589.29.490 44.770.000 Đ

RainDance E overhead shower
Sen đầu Raindance E

        

> Shower head size: 360 x 190 mm
> Spray type: RainAir 
> Flow rate RainAir spray: 20 litres/min

> Kích thước sen đầu: 360 x 190 mm
> Dạng tia nước: RainAir 
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 20 lít/phút

Art.No.: 589.30.872 22.880.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Massaud bathtub 1900mm
Bồn tắm Massaud 1900mm

> Free-standing bath tub
> Filling capacity: approx. 397 litres
> Weight with water (1 person 70 kg): 

approx. 470 kg
> Includes pre-assembled waste and overflow 

system, push-open waste system

> Bồn tắm độc lập Massaud
> Sức chứa nước: xấp xỉ 397 lít
> Trọng lực bao gồm nước (với 1 người 70 kg): 

xấp xỉ 470 kg
> Đã bao gồm hệ thống xả và xả tràn

Art.No.: 588.32.610 406.340.000 Đ

Massaud free standing single lever bath mixer
Cây sen tắm âm sàn Massaud 

      

> Flow rate: 22 litres/min
> Wide flood jet
> 2 jet hand shower
> Metal effect shower hose 1.25 m
> Please order basic set 589.29.126 and seal 

589.29.127 separately

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Chức năng phun dạng dòng nước
> Sen tay 2 chức năng
> Dây sen kim loại 1,25 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.126 và miếng 

đệm 589.29.127

Art.No.: 589.29.492 115.610.000 Đ

Wall bar set
Bộ thanh treo sen tắm

    

> Wall bar 0.90 m
> 1 jet hand shower
> Shower hose 1.60 m

> Thanh treo sen 0.90 m
> Sen tay 1 chức năng
> Dây sen 1,6 m

Art.No.: 589.29.724 11.770.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

Massaud themostatic bath mixer for 
concealed installation
Bộ trộn bồn tắm có điều nhiệt âm tường 
Massaud

> Flow rate: 26 litres/min
> 2 outlets with shut off/diverter valve
> Safety lock at 380C
> Please order iBox universal 589.29.950 separately

> Lưu lượng nước: 26 lít/phút
> 2 đường nước ra với van tắt mở/ chuyển đổi chức 

năng
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 380C
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.29.512 39.710.000 Đ

Free standing towel holder 
Cây treo khăn đứng sàn 

Art.No.: 580.39.520 72.050.000 Đ

Thanh treo khăn đơn Massaud
Massaud towel holder

Art.No.: 580.39.421 14.520.000 Đ

Massaud free standing mirror
Gương đặt bàn Massaud

Art.No.: 580.39.490 15.070.000 Đ

Ø 30

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

Special order
Đặt hàng riêng

Starck
Starck single lever basin mixer 
Vòi lavabo Starck

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.400 16.500.000 Đ

Starck single lever basin mixer 
Vòi lavabo Starck

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.422 25.080.000 Đ

Starck single lever bath mixer for  
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Starck

> Please order iBox universal  589.29.950
   separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.29.673 10.780.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Starck wall bar set 
Bộ thanh treo sen tắm Starck

    

> Wall bar 0.90 m
> 1 jet hand shower
> Shower hose 1.60 m

> Thanh treo sen 0,9 m
> Sen tay 1 chức năng
> Dây sen 1,6 m

Art.No.: 589.29.724 11.770.000 Đ

Starck free-standing single lever bath mixer
Cây sen tắm âm sàn Starck

  

> Flow rate: 22 litres/min
> 2 jet hand shower
> Shower hose 1.25 m
> Please order basic set 589.29.126 and seal 

589.29.127 separately

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Sen tay 2 chức năng
> Dây sen 1,25 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.126 và miếng 

đệm 589.29.127

Art.No.: 589.29.677 53.900.000 Đ

Shower arm 389 mm
Tay sen 389 mm

   

Art.No.: 589.50.001 3.190.000 Đ

Starck overhead shower 
Sen đầu Starck

      

> Maximum low rate: 18 litres/min
> Spray type: RainAir

> Lưu lượng nước tối đa: 18 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir

Art.No.: 589.29.719 20.570.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

Citterio M single lever basin mixer for 
concealed installation 
Vòi lavabo âm tường Citterio M

    

> Normal spray 
> Flow rate: 5 litres/min
> Temperature limitation adjustable
> Ceramic cartridge
> Please order basic set 589.50.219 separately

> Tia nước phun thường
> Lưu lượng nước 5 lít/phút
> Điều chỉnh được nhiệt độ nóng lạnh
> Cartridge bằng sứ
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.50.219

Art.No.: 589.29.529 20.350.000 Đ

Citterio M single lever basin mixer 
Vòi lavabo Citterio M

      

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.533 20.790.000 Đ

Citterio M single lever basin mixer 
Vòi lavabo Citterio M

       

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.520 12.980.000 Đ

Basic set for basin mixer concealed 
installation 
Bộ âm cho vòi trộn lavabo treo tường

Art.No.: 589.50.219 7.590.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Citterio M single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Citterio M

> Please order iBox universal 589.29.950 
separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.29.544 11.990.000 Đ

Citterio M 4-hole tile mounted bath mixer 
Bộ vòi nóng lạnh 4 lỗ cho bồn tắm
Citterio M

  

> Ceramic valves hot/ cold
> Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
> Please order basic set 589.29.952 separately

> Có hai van sứ nóng/ lạnh
> Chiều dài tối đa của dây sen khi kéo ra: 1,10 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.952

Art.No.: 589.30.500 54.450.000 Đ

110 110
410

110

19
1

Citterio M thermostatic bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm có điều nhiệt Citterio M

     

> Flow rate: 20 litres/min
> Safety lock at 40OC

> Lưu lượng nước: 20 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40OC

Art.No.: 589.29.546 17.710.000 Đ

Citterio M
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Founded in 1901 in Germany, Hansgrohe is 
one of the world’s leading providers of sanitary 
fittings. The brand, which has developed a 
variety of world-renowned collections over the 
years, stands for the best designs, intelligent 
functions, and excellent user-friendliness. 
Hansgrohe’s showers come with different jet 
types, countless sizes, and award-winning 
designs, while its mixers are known for brilliant 
water-saving technologies. Everything ensures 
you have a truly personal and enjoyable 
experience in showering. 

Ra đời vào năm 1901 tại Đức, Hansgrohe 
là một trong những nhà cung cấp thiết bị vệ 
sinh hàng đầu thế giới. Sở hữu nhiều dòng 
sản phẩm nổi tiếng toàn cầu, thương hiệu 
Hansgrohe là biểu tượng của những thiết kế 
tinh tế, tính năng thông minh và sự thân thiện 
tối ưu với người dùng. Sen tắm của Hansgrohe 
đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều 
giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc 
biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất 
sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải 
nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm. 
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Changes to a different spray 
type or shower in moments.

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

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

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

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

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

Remove limescale deposits 
simply by rubbing the flexible 
silicone jets.

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

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

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

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

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

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

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

EcoSmart 
technology

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

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

Technologies Công nghệ

5YEARS
GUARANTEE
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One for all …

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

Một cho tất cả…

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

Overhead shower
Sen đầu

Shower panels
Bảng sen tắm đứng

iControl
Bộ trộn điều khiển 
nhiều chức năng

Shower mixers
Bộ trộn sen tắm âm tường

Bath mixers
Bộ trộn bồn tắm âm tường

Thermostat
Bộ trộn điều nhiệt

Shower pipes
Cây sen tắm đứng

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

Special order
Đặt hàng riêng

Puravida
Puravida single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Puravida

      

> Flow rate: 19 litres/min
> Joystick ceramic cartridge
> Normal spray
> Temperature limitation not adjustable

> Lưu lượng nước: 19 lít/phút
> Cartridge dĩa sứ
> Phun nước dạng thường 
> Giới hạn nhiệt độ không điều chỉnh được

Art.No.: 589.50.822 28.710.000 Đ

Puravida single lever basin mixer 
Vòi lavabo Puravida

      

> Flow rate: 5 litres/min
> Laminar spray
> Push-open waste set
> Adjustable spray former

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Tia nước dạng nhiều tầng
> Có bộ xả nhấn
> Có thể điều chỉnh hình dạng tia nước

Art.No.: 589.50.850 18.920.000 Đ

Puravida single lever basin mixer 
Vòi lavabo Puravida

       

> Flow rate: 5 litres/min
> Laminar spray
> Push-open waste set
> Adjustable spray former

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Tia nước dạng nhiều tầng
> Có bộ xả nhấn
> Có thể điều chỉnh hình dạng tia nước

Art.No.: 589.50.821 15.840.000 Đ

Ø 32

Ø 46
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Puravida 3 hold basin mixer
Vòi lavabo 3 lỗ Puravida

      

> Flow rate: 5 litres/min
> Laminar spray, adjust spray former
> With pop up waste

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Tia nước dạng nhiều tầng, có thể điều chỉnh hình 

dạng tia nước
> Có bộ xả nhấn.

Art.No.: 589.50.829 32.340.000 Đ

Puravida overhead shower 
Sen đầu Puravida

         

> Flow rate: 21 litres/min
> Spray type: RainAir
> Shower head size: 390x260 mm
> Shower arm length: 390 mm

> Lưu lượng nước: 21 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir
> Kích thước sen đầu: 390x260 mm
> Tay sen đầu: 390 mm

Art.No.: 589.50.825 44.330.000 Đ

Puravida single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Puravida

  

> Joystick ceramic cartridge
> Temperature limitation not adjustable
> Please order iBox universal 589.29.950 

separately

> Cartridge dĩa sứ 
> Giới hạn nhiệt độ không điều chỉnh được 
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Chrome / Màu chrome
Art.No.: 589.29.134
White / Màu trắng             
Art.No.: 589.50.834

16.060.000 Đ

16.060.000 Đ

    

Puravida

5°
5°

5°
5°

5°
5°

5°
5°



57    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Puravida unica set 
Bộ thanh treo sen tắm Puravida

            

> Puravida 3 jet hand shower
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Puravida Unica wall bar 0.90 m
> Spray type: Rainair, Caresseair, Mix
> Shower head size: 150 mm 

> Sen tay 3 chức năng Puravida
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Thanh treo sen Puravida Unica 0,9 m
> Dạng tia nước: Rainair, Caresseair, Mix
> Kích thước sen đầu: 150 mm

Art.No.: 589.50.810 14.960.000 Đ

Puravida bath spout 
Vòi xả bồn tắm Puravida

  

> Flow rate: 25 liters/min
> Spray type: normal spray
> Wall-mounted

> Lưu lượng nước: 25 lít/phút
> Loại tia nước: tia nước thường
> Lắp dặt trên tường

Art.No.: 589.50.833 10.890.000 Đ

Puravida
Puravida single lever bath mixer floor-
standing 
Cây sen tắm âm sàn Puravida

    

      

> Flow rate: 20 litres/min
> Normal and spray jet
> Puravida 120 Air 1 jet hand shower
> Isiflex shower hose 1.25 m
> Please order basic set 589.29.126 and seal 

589.29.127 separately

> Lưu lượng nước: 20 lít/phút
> Chức năng phun thường hoặc phun xịt
> Sen tay 1 chức năng 120 Air
> Dây sen Isiflex 1,25 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.126 và miếng 

đệm 589.29.127

Art.No.: 589.50.835 81.180.000 Đ
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METRIS    
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Metris
Metris single lever basin mixer 
Vòi lavabo Metris

           

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.50.200 9.460.000 Đ

Metris single lever basin mixer 
Vòi lavabo Metris

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.50.220 12.430.000 Đ

Metris single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Metris

    

> Flow rate: 22 liters/min

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút

Art.No.: 589.50.211 12.100.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Metris Classic single lever basin mixer 
Vòi lavabo Metris Classic

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.330 12.210.000 Đ

Metris Classic single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Metris Classic

    

> Flow rate: 22 litres/min

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút

Art.No.: 589.29.331 15.840.000 Đ

Metris concealed bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Metris

    

> Please order iBox universal 589.29.950 
separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.50.213 8.250.000 Đ

    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Talis
Talis Select S basin mixer 
Vòi lavabo Talis Select S

          

> Flow rate: 5 litres/min
> Select Cartridge with temperature control
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Công nghệ Select để tắt mở điều chỉnh nhiệt độ
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.772 8.580.000 Đ

Talis Select S basin mixer 
Vòi lavabo Talis Select S

          

> Flow rate: 5 litres/min
> Select Cartridge with temperature control
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Công nghệ Select để tắt mở điều chỉnh nhiệt độ
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.774 13.640.000 Đ

Talis Select S single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Talis Select S

    

> Flow rate: 20 liters/min
> Joystick ceramic cartridge
> Normal spray

> Lưu lượng nước: 20 lít/phút
> Cartridge dĩa sứ
> Phun nước dạng thường

Art.No.: 589.29.775 10.120.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Talis E2 single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Talis E2

    

> Flow rate: 22 liters/min

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút

Art.No.: 589.29.271 7.920.000 Đ

Talis E2 concealed  bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Talis E2

> Please order iBox universal 589.29.950 
separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.29.278 6.050.000 Đ

Talis E2 single lever basin mixer 
Vòi lavabo Talis E2

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.270 6.270.000 Đ

    

Talis

180

133

15 - 23
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Focus
Focus single lever basin mixer 
Vòi lavabo Focus

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.300 4.180.000 Đ

Focus single lever basin mixer 
Vòi lavabo Focus

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.224 5.280.000 Đ

Focus single lever basin mixer 
Vòi lavabo Focus

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.29.223 6.270.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Focus single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Focus

    

> Flow rate: 22 liters/min
> Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.29.301 5.170.000 Đ

Focus 4 hold bath mixer 
Bộ vòi nóng lạnh 4 lỗ cho bồn tắm Focus

  

> Flow rate: 22 litres/min
> Ceramic valves hot/cold
> Please order basic set 589.29.168 separately

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Có hai van sứ nóng/ lạnh
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.168

Art.No.: 589.29.229 12.430.000 Đ

Focus Electronic basin mixer 
Vòi lavabo điện tử Focus

  

> Flow rate: 5 litres/min
> Infrared sensor technology
> Battery operation 6V with lifetime
   approx. 2 years
> Adjustable optical range of infrared sensor

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Công nghệ cảm ứng hồng ngoại
> Hoạt động bằng pin 6V với tuổi thọ 2 năm
> Có thể điều chỉnh khoảng cách cảm ứng

Art.No.: 589.29.326 17.930.000 Đ

    

Focus
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8
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Logis
Logis single lever basin mixer 
Vòi lavabo Logis

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.52.405 4.180.000 Đ

Logis single lever basin mixer 
Vòi lavabo Logis

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.52.406 6.270.000 Đ

Logis single lever basin mixer 
Vòi lavabo Logis

        

> Flow rate: 5 litres/min
> Pop-up waste set

> Lưu lượng nước: 5 lít/phút
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.52.402 5.280.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Logis
Logis single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Logis

  

> Flow rate: 22 liters/min
> Please order basic set 589.29.305 separately

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.305

Art.No.: 589.52.416 2.090.000 Đ

Logis single lever shower mixer 
Bộ trộn sen tắm Logis

  

> Flow rate: 22 liters/min
> Joystick ceramic cartridge
> Normal spray
> Centre distance: 150mm

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Cartridge dĩa sứ
> Phun nước dạng thường
> Khoảng cách tâm: 150 ± 12mm

Art.No.: 589.52.403 5.390.000 Đ

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

  

> Flow rate: 22 litres/min
> Ceramic valves hot/ cold
> Maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
> Please order basic set 589.29.168 separately

> Lưu lượng nước: 22 lít/phút
> Có hai van sứ nóng/ lạnh
> Chiều dài tối đa của dây sen khi kéo ra: 1,1 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.168

Art.No.: 589.52.415 16.280.000 Đ

12 5 125 12 5

79-107

14

G1/2

137

194

205

15 -23

G
1

/
2

Ø
71

1
7

9
3 11

6

3 6°

150 ±12

221

187



73    



74    

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

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

Special order
Đặt hàng riêng

Shower Pipes / Panels Hệ thống sen tắm đứng

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

Cây sen tắm đứng
Dễ dàng lắp đặt với đầy đủ chức năng.
Hoàn hảo để tân trang nhà tắm.

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

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

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

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

Overhead and hand shower
For refreshing or relaxing because every 
day deserves a different shower. Concealed 
installation, integrated in the wall.

Sen đầu và sen tay
Nhiều lựa chọn cho mỗi ngày để tận hưởng 
cảm giác thư giãn và thoải mái khi sử dụng. 
Giải pháp lắp đặt âm tường

Shower family
Showering couldn’t be more varied than with 
this concealed solution. From the waterfall to all-
round pleasure, customise you experience.
 
Hệ thống sen tắm
Giải pháp sen tắm âm tường tốt nhất. Từ 
sen đầu thác nước đổ đến hệ thống sen tắm 
phun 2 bên cho bạn tùy thích trải nghiệm.

Rain
Perfect for rinsing shampoo out 
of your hair.

Hoàn hảo để sử dụng khi làm 
sạch tóc khỏi xà phòng.

RainAir
This gentle shower rain with air 
enriched drops will help to wash 
daily life from you, drop by drop.

Tia nước như mưa rơi nhẹ nhàng 
được làm giàu bởi không khí.

RainAir XL
The very large shower disc 
envelops your whole body with 
soft drops.

Tia nước thư giãn nhẹ nhàng.

RainFlow
A powerful surge spray that makes 
you feel as if you were standing on 
your own in a lagoon.

Dòng nước dạng thác ôm trọn cơ 
thể. 

Whirl
A concentrated spray for 
massaging specific parts of the 
body.

Tia nước xoáy xóa tan mệt mỏi.

Mix
The harmonious combination 
of gentle shower drops and 
dynamic spray.

Kết hợp giữa tia nước nhẹ nhàng 
và tia nước xoáy.

CaresseAir
Dynamic, revitalising massage 
spray.

Tia nước xoáy mát xa đem lại 
sức sống mới.

Massage
Strong, pulsing massage spray.

Dòng nước mạnh để mát xa.

Mono
A bundled jet for targeted, 
refereshing shower pleasure.

Một tia nước mạnh mẽ cho cảm 
giác thoải mái.



76    

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Shower Pipes / Panels Hệ thống sen tắm đứng

Rainmaker Select showerpipe 
Cây sen tắm đứng Rainmaker Select

            

> Overhead shower Raindance E 420 Air
> Shower head size: 420 x 240 mm
> Spray type: RainAir, RainFlow
> Flow rate RainAir spray: 20 litres/min
> Flow rate RainFlow: 22 litres/min
> Thermostatic ShowerTablet Select 700
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Raindance Select S 120 3 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Raindance E 420 Air
> Kích thước sen đầu: 420 x 240 mm
> Dạng tia nước: RainAir, RainFlow
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 20 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia RainFlow: 22 lít/phút
> Bộ trộn điều nhiệt ShowerTable Select 700
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay 3 chức năng Raindance Select S 120
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.54.300 116.600.000 Đ

Raindance Select E showerpipe 
Cây sen tắm đứng Raindance Select E

            

> Overhead shower Raindance E 300 3 jet
> Spray type: RainAir, Rain, RainStream
> Flow rate RainAir spray: 16 litres/min
> Flow rate Rain spray: 16 litres/min
> Flow rate RainStream spray: 19 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Porter'S shower holder
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Raindance Select E 3 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Raindance E 300 3 chức năng
> Dạng tia nước: RainAir, Rain, RainStream
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 16 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 16 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia RainStream: 19 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Giá đỡ sen tay Porter’S
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay 3 chức năng Raindane Select E
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.51.519 84.920.000 Đ

Raindance Select E showerpipe 
Cây sen tắm đứng Raindance Select E

            

> Overhead shower Raindance E 360
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray : 17 litres/min
> Flow rate bath filler: 20 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Porter'S shower holder
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Raindance Select E 3 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Raindance E 360
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút
> Lưu lượng nước vòi xả xô: 20 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40OC
> Giá đỡ sen tay Porter’S
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay 3 chức năng Raindane Select E
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.51.507 52.580.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Shower Pipes / Panels Hệ thống sen tắm đứng

Raindance Select S showerpipe 
Cây sen tắm đứng Raindance Select

            

> Overhead shower Raindance S 300
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 17 litres/min
> Swivel shower arm
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Raindance Select S 3 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Raindance S 300
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút
> Tay sen đầu có thể xoay được
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay 3 chức năng Raindane Select S
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.30.865 38.500.000 Đ

Raindance Select S showerpipe 
Cây sen tắm đứng Raindance Select S

            

> Overhead shower Raindance S 240
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 17 litres/min
> Flow rate bath filler: 20 litres/min
> Swivel shower arm
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Raindance Select S 3 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Raindance S 240
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút
> Lưu lượng nước vòi xả xô: 20 lít/phút
> Tay sen đầu có thể xoay được
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay 3 chức năng Raindane Select S
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.30.866 41.360.000 Đ

Croma Select S280 air 1 jet showerpipe
Cây sen tắm đứng Croma Select S280

          

> Overhead shower Croma S 280
> Spray type: RainAir 
> Flow rate RainAir spray: 16 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Croma Select S Multi hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Croma S 280 
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 16 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Croma Select S multi
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.52.309 30.140.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Shower Pipes / Panels Hệ thống sen tắm đứng

Croma Select E showerpipe 
Cây sen tắm đứng Croma Select E

            

> Overhead shower Croma Select E 180 2 jet
> Spray type: Rain, IntenseRain
> Flow rate IntenseRain spray: 9 litres/min
> Flow rate Rain spray: 9 litres/min
> Swivel shower arm
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Croma Select E Multi hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Croma Select E 180 2 chức năng
> Dạng tia nước: Rain, IntenseRain
> Lưu lượng nước dạng tia IntenseRain: 9 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 9 lít/phút
> Tay sen đầu có thể xoay được
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Croma Select E Multi
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.54.118 28.490.000 Đ

Croma Select S280 air 1 jet showerpipe 
for bathtub 
Cây sen tắm đứng Croma Select S280 có 
xả bồn

          

> Overhead shower Croma S 280
> Spray type: RainAir 
> Flow rate RainAir spray: 16 litres/min
> Flow rate bath filler: 20 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Croma Select S Multi hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Croma S 280
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 16 lít/phút
> Lưu lượng nước vòi xả xô: 20 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Croma Select S multi
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.52.310 36.630.000 Đ

Raindance shower panel 
Cây sen tắm đứng Raindance S 180

            

> Overhead shower Raindance S 180
> Spray type: RainAir, wide flood jet
> Flow rate RainAir spray: 14 litres/min
> Flow rate flood spray: 17 litres/min
> Safety lock at 40– 0C
> Porter'S shower holder
> Isiflex shower hose 1.60 m
> PuraVida 120 Air 1 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Raindance S 180
> Dạng tia nước: RainAir, dạng dòng nước
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 14 lít/ phút
> Lưu lượng nước dạng dòng nước: 17 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Giá đỡ sen tay Porter’S
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay 1 chức năng PuraVida 120 Air
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.30.861 91.300.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Shower Pipes / Panels Hệ thống sen tắm đứng

Raindance S240 showerpipe 
Cây sen tắm đứng Raindance S 240

        

> Overhead shower Raindance S 240
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 17 litres /min
> Safety lock at 38 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Raindance S 100 3 jet hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Raindance S 240
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 38 0C
> Dây sen Isiflex 1,6m
> Sen tay 3 chức năng Raindane S 100
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.29.553 54.450.000 Đ

Croma 220 showerpipe 
Cây sen tắm đứng Croma 220

          

> Overhead shower Croma 220
> Swivel shower arm
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 17 litres/min
> Flow rate bath filler: 20 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Croma 100 Vario hand shower
> Height-adjustable hand shower holder
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Croma 220
> Sen đầu có thể điều chỉnh xoay
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút
> Lưu lượng nước vòi xả xô: 20 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Croma 100 Vario
> Có thể điều chỉnh độ cao của giá đỡ sen tay
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.:589.51.702 35.310.000 Đ

Croma 160 showerpipe 
Cây sen tắm đứng Croma 160

      

> Overhead shower Croma 160
> Spray type: Rain
> Flow rate Rain spray: 17 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Croma 100 Vario hand shower
> Height-adjustable hand shower holder
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Croma 160
> Dạng tia nước: Rain
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 17 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Croma 100 Vario
> Có thể điều chỉnh độ cao của giá đỡ sen tay
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.51.600 16.720.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Shower Pipes / Panels Hệ thống sen tắm đứng

Crometta showerpipe 
Cây sen tắm đứng Crometta

      

> Overhead shower Crometta 160
> Spray type: Rain
> Flow rate Rain spray: 17 litres/min
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Crometta 100 Vario hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Crometta 160
> Dạng tia nước: Rain
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 17 lít/phút
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Crometta 100 Vario
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.54.004 16.390.000 Đ

Crometta themostatic showerpipe  
Cây sen tắm đứng Crometta điều nhiệt

      

> Overhead shower Crometta 160
> Spray type: Rain
> Flow rate Rain spray: 17 litres/min
> Safety lock at 40 0C
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Crometta 100 Vario hand shower
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu Crometta 160
> Dạng tia nước: Rain
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 17 lít/phút
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Sen tay Crometta 100 Vario
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.54.003 17.380.000 Đ

Crometta E 240 1 jet Reno 
Bộ thanh sen tắm kết hợp Crometta E240 Reno

    

> Overhead shower size 240x240mm with Air 
system

> Hand shower Ø100 mm with Air system
> Shower hose 0.8 m
> Flow limiter: 9 litres/min
> Note the installation of suitable height for 

showerpipe

> Sen đầu kích thước 240 x240 mm với hệ thống 
trộn khí

> Sen tay Ø100 mm với hệ thống trộn khí
> Dây sen 0,8 m
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.54.501 13.200.000 Đ
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OVERHEAD SHOWER
HỆ THỐNG SEN TRẦN
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Rain Air
The overhead shower with AirPower 
technology provides luncious raindrops.

Sen tắm với công nghệ AirPower tạo nên 
những giọt nước căng tràn bởi khí.

Rain Air XXL
All-over soft with AirPower technology.

Làn nước nhẹ nhàng giàu bọt khí với công 
nghệ AirPower

Whirl
Three rotating massage jets with AirPower 
technology.

Các tia nước xoáy vào nhau kết hợp với công 
nghệ AirPower để mát xa.

Rain Air
Central overhead shower function with 
AirPower technology.

Chức năng của sen tắm chính với công nghệ 
AirPlower.

Rain Air XXL
The unique pleasure of the waterfall spray.

Sự thư giãn thích thú dưới dòng thác chảy.

Whirl
The massage jets tilt to the front when the 
water starts.

Khi nước bắt đầu chảy thì các tia nước xoáy 
vào nhau để massage.
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Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Raindance Rainmaker overhead shower 
with lighting 
Sen đầu có đèn chiếu sáng Raindance 
Rainmaker

            

> Shower head size: 680 x 460 mm
> Spray type: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
> Flow rate RainAir spray: 20 litres/min
> Flow rate WhirlAir spray: 22 litres/min
> Flow rate RainAir XXL spray: 24 litres/min
> The 3 spray zones must be controlled via 3 

valves or a diverter valve with 3 outlets
> With integrated lighting
> Illuminant: 4 x 20 W low voltage halogen reflector 

lamps incl. 80 VA power supply unit
> Please order basic set 589.30.834 separately

> Kích thước sen đầu: 680 x 460 mm
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 20 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia WhirlAir: 22 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir XXL: 24 lít/phút
> 3 vùng phun phải được điều chỉnh bằng 3 van 

nước hoặc một van nước chuyển đổi chức năng 
có 3 đường nước ra

> Được tích hợp với đèn chiếu sáng
> Nguồn sáng: 4 đèn chiếu halogen x 20 W điện áp 

thấp có bộ nguồn điện 80 VA
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.30.834

Art.No.: 589.30.835 176.550.000 Đ

Raindance Rainmaker overhead shower 
with lighting 
Sen đầu có đèn chiếu sáng Raindance 
Rainmaker

            

> Shower head size: 610 mm
> Spray type: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
> Flow rate RainAir spray: 20 litres/min
> Flow rate WhirlAir spray: 22 litres/min
> Flow rate RainAir XXL spray: 24 litres/min
> The 3 spray zones must be controlled via 3 

valves or a diverter valve with 3 outlets
> With integrated lighting
> Illuminant: 4 x 20 W low voltage halogen reflector 

lamps incl. 80 VA power supply unit
> Please order basic set 589.51.403 separately

> Kích thước sen đầu: 610 mm
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 20 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia WhirlAir: 22 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir XXL: 24 lít/phút
> 3 vùng phun phải được điều chỉnh bằng 3 van 

nước hoặc một van nước chuyển đổi chức năng 
có 3 đường nước ra

> Được tích hợp với đèn chiếu sáng
> Nguồn sáng: 4 đèn chiếu halogen x 20 W điện áp 

thấp có bộ nguồn điện 80 VA
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.51.403

Art.No.: 589.30.871 174.900.000 Đ

Ecostat S thermostatic mixer highflow for 
concealed installation 
Bộ trộn điều nhiệt âm tường với lưu lượng 
nước cao Ecostat S

> Safety lock at 380C
> Extra high flow rate 59 litres/min. at 3 bar for 

showers with high water consumption
> Suitable for high pressure only
> Maximum pressure: 10 bar
> Color: Chorme
> Please order iBox universal 589.29.950 

separately

> Khóa nhiệt độ an toàn ở 380C
> Lưu lượng nước cao 59 lít/phút ở áp lực 3 bar cho 

hệ thống sen tắm có lượng tiêu thụ cao
> Phù hợp cho áp lực nước cao
> Áp lực nước tối đa: 10 bar
> Màu: crome
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.30.850 20,680.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Raindance Rainfall overhead shower 
Sen đầu Raindance Rainfall

      

> Shower head size: 584L x 280W mm
> Spray type: RainAir, WhirlAir, wide flood jet
> Flow rate RainAir spray: 18 litres/min
> Flow rate WhirlAir spray: 16 litres/min
> Flow rate wide flood jet: 28 litres/min
> The 3 spray zones must be controlled via 3 

valves or a diverter valve with 3 outlets
> Please order iBox universal 589.29.950 

separately 

> Kích thước sen đầu: 584D x 280R mm
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, dạng dòng nước
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 18 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia WhirlAir:16 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng theo dòng: 28 lít/phút
> 3 vùng phun phải được điều chỉnh bằng 3 van 

nước hoặc một van nước chuyển đổi chức năng 
có 3 đường nước ra

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.29.561 98.450.000 Đ

ShowerSelect thermostatic mixer 
highflow for concealed installation 
Bộ trộn điều nhiệt âm tường ShowerSelect

     

> Flow rate: 30 litres/min
> Select push-button on/ off control for
   1 outlet
> Safety lock at 40 0C
> Please order iBox universal 589.29.950
   separately

> Lưu lượng nước: 30 lít/phút
> Nút nhấn Select điều chỉnh tắt/ mở
   cho một chức năng
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40 0C
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.:589.50.320 23.760.000 Đ

ShowerSelect valve for concealed 
installation for 3 functions 
Van điều chỉnh tắt mở nước 3 chức năng 
ShowerSelect

  

> 3 outlets
> Select valve
> Flow rate: 30 litres/min
> Please order iBox universal 589.29.950
   separately

> 3 chức năng
> Van select
> Lưu lượng nước: 30 lít/phút
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.950

Art.No.: 589.50.322 17.160.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ thống sen trần

ShowerHeaven overhead shower with 
lighting 
Sen đầu có đèn chiếu sáng ShowerHeaven

          

> Shower head size: 720 x 720 mm
> Spray type: RainAir, normal, laminar
> Flow rate RainAir spray: 20.5 litres/min
> Flow rate normal spray: 36.8 litres/min
> Flow rate laminar spray: 15.9 litres/min
> The 3 spray zones must be controlled via 3 

valves or a diverter valve with 3 outlets
> With integrated lighting
> Illuminant: 4 x 20 W low voltage halogen reflector 

lamps incl. 80 VA power supply unit

> Kích thước sen đầu: 720 x 720 mm
> Dạng tia nước: RainAir, bình thường, tia phun 

nhiều tầng
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 20,5 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia bình thường: 36,8 lít/phút
> Lưu lượng nước tia phun nhiều tầng : 15,9 lít/phút
> 3 vùng phun phải được điều chỉnh bằng 3 van 

nước hoặc một van nước chuyển đổi chức năng 
có 3 đường nước ra

> Được tích hợp với đèn chiếu sáng
> Nguồn sáng: 4 đèn chiếu halogen x 20 W điện áp 

thấp có bộ nguồn điện 80 VA

Art.No.: 589.29.686 256.520.000 Đ

Trio/ Quattro shut-off/ diverter valve for 
concealed installation 
Van đóng mở/ chuyển đổi chức năng

> For use with basic set trio shut-off/ diverter valve 
or basic set quattro four-way diverter

> Sử dụng với van đóng mở/chuyển đổi chức năng 
3 hướng hoặc van chuyển đổi chức năng 4 hướng

Art.No.: 589.50.314 4.400.000 Đ

Basic set for trio shut-off/ diverter valve 
Bộ âm cho van đóng mở/ chuyển đổi chức 
năng ba hướng

 

> 1 inlet, 2 outlets
> Flow rate: 65 litres/min

> 1 đường nước vào, 2 đường nước ra
> Lưu lượng nước: 65 lít/phút

Art.No.: 589.29.145 6.050.000 Đ

Basic set for quattro four-way diverter valve 
Bộ âm cho van chuyển đổi chức năng 4 hướng

> 1 inlet, 3 outlets
> Flow rate: 65 litres/min

> 1 đường nước vào, 3 đường nước ra
> Lưu lượng nước: 65 lít/phút

Art.No.: 589.29.140 9.790.000 Đ

Shut-off valve for concealed installation
Van điều chỉnh đóng mở

> For use with basic set of shut-off
   valve, concealed installation

> Sử dụng với bộ âm van điều chỉnh
   đóng mở nước

Art.No.: 589.29.571 3.300.000 Đ

Basic set for shut-off valve 
Bộ âm cho van điều chỉnh đóng mở

    

Art.No.: 589.29.142 3.190.000 Đ



86    

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

Special order
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Overhead Shower Hệ thống sen trần

Shower module basic set 
Bộ âm cho sen tắm

Art.No.: 589.29.717 4.840.000 Đ

ShowerCollection hand shower module 
Bộ sen tay ShowerCollection

> 2 jet baton hand shower
> Metal effect shower hose 1.25 m
> Please order basic set 589.29.687 separately

> Sen tay 2 chức năng
> Dây sen kim loại dài 1,25 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.687

Art.No.: 589.29.688 27.280.000 Đ

Hand shower module basic set 
Bộ âm bộ sen tay

 

Art.No.: 589.29.687 7.040.000 Đ

ShowerCollection thermostatic module 
for concealed installation 
Bộ trộn điều nhiệt âm tường ShowerCollection

 

> 3 outlets
> Safety lock at 40OC
> Please order basic set 589.29.693
   separately

> 3 đường nước ra
> Khóa nhiệt độ an toàn ở 40OC
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.693
   

Art.No.: 589.29.694 38.500.000 Đ

ShowerCollection shower module 
Sen tắm ShowerCollection

> Shower size: 120 x 120 mm
> Functions as overhead, shoulder or side shower
> Spray type: normal spray
> Flow rate: 5.3 litres/min
> Please order basic set 589.29.717 separately

> Kích thước sen tắm: 120 x 120 mm
> Sử dụng với nhiều chức năng sen trần, sen tắm 

mặt bên
> Dạng tia phun: bình thường
> Lưu lượng nước: 5,3 lít/phút
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.717

Art.No.: 589.29.718 14.630.000 Đ

Thermostatic module basic set 
Bộ âm bộ trộn điều nhiệt

Art.No.: 589.29.693 33.110.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ thống sen trần

ShowerCollection shelf for concealed 
installation 
Kệ tắm ShowerCollection

> Please order basic set 589.29.704
   separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.51.209

Art.No.: 589.51.205 18.480.000 Đ

Basic set for ShowerCollection shelf 
Bộ âm kệ treo tường ShowerCollection

 

Art.No.: 589.51.209 8.360.000 Đ

ShowerCollection shut-off valve for 
concealed installation 
Van điều chỉnh đóng/ mở ShowerCollection

 

> Please order basic set 589.29.704
   separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.29.704

Art.No.: 589.29.705 8.030.000 Đ

Shut-off valve basic set 
Bộ âm cho van điều chỉnh đóng/ mở

Art.No.: 589.29.704 5.280.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Raindance Select S design shower set 
Bộ sản phẩm sen tắm âm tròn Raindance Select S

                  

> Raindance Select S 240 2 jet overhead shower with shower arm 390 mm
> Raindance Select S 120 3 jet hand shower 
> Isiflex shower hose 1.25 m
> Porter'S shower holder
> Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle
> Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
> Basic set iBox universal  

> Sen đầu Select S 240, 2 chức năng với tay sen đầu 390mm.
> Sen tay raindance select S 120, 3 chức năng.
> Dây sen Isiflex 1,25m
> Giá đỡ sen tay Porter
> Tiếp nước gắn tường
> Bộ trộn điều nhiệt âm tường 2 chức năng
> Ibox 

Art.No.: 589.52.635 46.090.000 Đ

Raindance Select E design shower set 
Bộ sản phẩm sen tắm âm vuông Raindance Select E

              

> Raindance Select E 300 2 jet overhead shower with shower arm 390 mm
> Raindance Select E 120 3 jet hand shower
> Isiflex shower hose 1.25 m
> Porter'S shower holder
> Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle
> Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
> Basic set iBox universal

> Sen đầu Select E 300, 2 chức năng với tay sen đầu 390mm.
> Sen tay raindance select E 120, 3 chức năng.
> Dây sen Isiflex 1,25m
> Giá đỡ sen tay Porter
> Tiếp nước gắn tường
> Bộ trộn điều nhiệt âm tường 2 chức năng
> Ibox 

Art.No.: 589.52.634 48.950.000 Đ

 

90°

160  /  300

470

1
27

  

20

Ø
 4

4

57

54-82

47
10

8
15

5/
15

5

G ½G
 ½

Ø
 6

1

38

G 1/2G 1/2

18
0

12
0

72°

Ø
 8

0

17

Ø
 2

3

G
1/

2

Ø 243

26° 26°

25

65

12
7

390

20

Ø
 4

4

57

54-82

44
10

6
Ø

15
0

G ½G
 ½

Ø
 6

1

38

G 1/2G 1/2

16
0

72°

12
5



89    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Raindance S overhead shower with 
ceiling connector 
Sen đầu có tay sen Raindance S

        

> Shower head size: 300 mm
> Ceilling conncection length: 100mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 19 litres/min

> Kích thước sen đầu: 300 mm
> Tay nối sen đầu: 100 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 19 lít/phút

Art.No.: 589.30.818 23.980.000 Đ

Raindance E overhead shower with 
shower arm 
Sen đầu có tay sen Raindance E

        

> Shower head size: 360 x 190 mm
> Shower arm length: 240 mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 17 litres/min

> Kích thước sen đầu: 360 x 190 mm
> Tay sen đầu: 240 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút

Art.No.: 589.30.872 22.880.000 Đ

Raindance E overhead shower with 
shower arm 
Sen đầu có tay sen Raindance E

        

>  Shower head size: 360 x 190 mm
> Ceilling conncection length: 100mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 16 litres/min

> Kích thước sen đầu: 360 x 190 mm
> Tay nối sen đầu: 100 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 16 lít/phút

Art.No.: 589.52.618 21.560.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Croma 220 overhead shower 
Sen đầu Croma 220

        

> Shower head size: 220 mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 19 litres/min

> Kích thước sen đầu: 220 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 19 lít/phút

Art.No.: 589.29.609 7.920.000 Đ

Croma Select E overhead shower 
Sen đầu Croma Select E

            

> Shower head size: 187 x 187 mm
> Spray type: Rain, IntenseRain
> Flow rate Rain spray: 17 litres/min
> Flow rate IntenseRain spray: 16 litres/min

> Kích thước sen đầu: 187 x 187 mm
> Dạng tia nước: Rain, IntenseRain
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 17 lít/phút
> Lưu lượng nước dạng tia IntenseRain: 16 lít/phút

Chrome / Màu chrome
Art.No.: 589.52.308
White / Màu Trắng  
Art.No.: 589.51.563

10.450.000 Đ

       10.450.000 Đ

Crometta overheadshower E 240 
Sen đầu Crometta E 240

        

> Shower head size: 240 x 240 mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: Rain
> Flow rate Rain spray: 18 litres/min

> Kích thước sen đầu: 240 x 240 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: Rain
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 18 lít/phút

Art.No.: 589.54.503 8.580.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ thống sen trần

Croma 160 overhead shower 
Sen đầu Croma 160

        

> Shower head size: 160 mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: RainAir
> Flow rate RainAir spray: 17 litres/min

> Kích thước sen đầu: 160 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: RainAir
> Lưu lượng nước dạng tia RainAir: 17 lít/phút

Art.No.: 589.29.598 7.150.000 Đ

Shower arm E 389 mm
Tay sen E 389 mm

  

Art.No.: 589.52.629 3.190.000 Đ

Crometta overhead shower 
Sen đầu Crometta

        

> Shower head size: 178 mm
> Connection thread: G ½
> Spray type: Rain
> Flow rate Rain spray: 17 litres/min

> Kích thước sen đầu: 178 mm
> Ren kết nối: G ½
> Dạng tia nước: Rain
> Lưu lượng nước dạng tia Rain: 17 lít/phút

Art.No.: 589.54.005 6.270.000 Đ
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Ceiling connector E 100 m 
Tay sen nối trần E 100 mm

  

Art.No.: 589.52.628 2.090.000 Đ

Ceiling connector 100 mm 
Tay sen nối trần 100 mm

  

Art.No.: 589.30.817 2.090.000 Đ
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HỆ THỐNG SEN TAY
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Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Hand Shower Hệ thống sen tay

EcoSmart technology

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

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

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

QuickClean 
Showerheads remain limescale-free and fully functioning for longer 
simply by rubbing over the silicone nubs.

Dễ dàng lau sạch bụi bẩn và cặn bã với đầu nút silicone.

AirPower
Exceptional showering pleasure and large drops thanks to the addition 
of generous amounts of air.

Trộn lẫn không khí vào nước để tận hưởng cảm giác thư giãn từ những 
bọt khí.
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Hand Shower Hệ thống sen tay

Raindance Select S shower set 
Bộ thanh treo sen tắm Raindance Select S

            

> Raindance Unica wall bar 0.90 m
> Raindance Select S 150 3 jet hand shower
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Flow rate: 16 litres/min

> Thanh treo sen Raindance Unica 0,9 m
> Sen tay 3 chức năng Raindance Select S 150
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Lưu lượng nước: 16 lít/phút

Art.No.: 589.30.863 11.880.000 Đ

Croma Select E Vario shower set
Bộ thanh treo sen Croma Select E Vario

 

      

> Unica'Croma wall bar 0.65 m
> Croma Select E Vario hand shower
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Flow rate: 15 litres/min

> Thanh treo sen Unica'Croma 0,65 m
> Sen tay Croma Select E Vario
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Lưu lượng nước: 15 lít/phút

Art.No.: 589.51.566 4.620.000 Đ

Croma Select S Vario shower set
Bộ thanh treo sen Croma Select S Vario

      

> Unica'Croma wall bar 0.65 m
> Croma Select S Vario hand shower
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Flow rate: 15 litres/min

> Thanh treo sen Unica'Croma 0,65 m
> Sen tay Croma Select S Vario
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Lưu lượng nước: 15 lít/phút

Art.No.: 589.54.119 4.620.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Hand Shower Hệ thống sen tay

Crometta 100 Vario shower set 0.65 m 
Bộ thanh treo sen tắm Crometta 100 Vario

          

> Unica wall bar 0.65m
> Crometta hand shower size 100mm Vario 3 jet 

Rain, Shamboo, Massage
> Metaflex shower hose 1.6m

> Thanh treo sen Unica 0,65m
> Sen tay Crometta 100 Vario 3 chức năng Rain, 

Shamboo, Massage
> Dây sen Metaflex 1,6m

Art.No.: 589.54.022 3.129.000 Đ

Crometta 1 jet shower set 0.65 m 
Bộ thanh treo sen tắm Crometta 1 chức năng

      

> Unica wall bar 0.65m
> Crometta hand shower size 100mm 1 jet Rain
> Comfortflex shower hose 1.6m
> Flow rate: 14 litres/min

> Thanh treo sen Unica 0,65m
> Sen tay Crometta 100mm 1 chức năng Rain
> Dây sen Comfortflex 1,6 m
> Lưu lượng nước: 14 lít/phút

Art.No.: 589.54.029 2.0900.000 Đ

Croma 100 Vairo shower set
Bộ thanh treo sen tắm Croma 100 Vario

  

> Unica wall bar 0.65 m
> Croma 100 Vario hand shower
> Isiflex shower hose 1.60 m
> Casetta’C soap dish

> Thanh treo sen Unica 0,65 m
> Sen tay Croma 100 Vario
> Dây sen Isiflex 1,6 m
> Đĩa đựng xà phòng Casetta’C

Art.No.: 589.29.585 3.630.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Hand Shower Hệ thống sen tay

Raindance E hand shower 
Sen tay Raindance E

            

> Maximum flow rate: 18 litres/min
> Spray type: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

> Lưu lượng nước tối đa: 18 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

Art.No.: 589.29.555 4.730.000 Đ

Raindance E hand shower 
Sen tay Raindance E

 

          

> Maximum flow rate: 15 litres/min
> Spray type: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

> Lưu lượng nước tối đa: 15 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

Art.No.: 589.30.838 3.520.000 Đ

Raindance E hand shower 
Sen tay Raindance E

            

> Maximum flow rate: 16 litres/min
> Spray type: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

> Lưu lượng nước tối đa: 16 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

Art.No.: 589.30.860 4.070.000 Đ

Ø150

160

G ½

60O

Ø130

155

G ½

60O

Ø110

145

G ½

60O



97    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Hand Shower Hệ thống sen tay

Raindance S hand shower 
Sen tay Raindance S

            

> Maximum flow rate: 18 litres/min
> Spray type: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

> Lưu lượng nước tối đa: 18 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

Art.No.: 589.30.843 5.280.000 Đ

  

Raindance S hand shower 
Sen tay Raindance S

          

> Maximum flow rate: 17 litres/min
> Spray type: RainAir, WhirlAir

> Lưu lượng nước tối đa: 17 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir

Art.No.: 589.30.840 4.620.000 Đ

Raindance S hand shower 
Sen tay Raindance S

            

> Maximum flow rate: 18 litres/min
> Spray type: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

> Lưu lượng nước tối đa: 18 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

Art.No.: 589.29.551 5.940.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Hand Shower Hệ thống sen tay

Raindance Select hand shower 
Sen tay Raindance Select

            

> Maximum flow rate: 16 litres/min
> Spray type: RainAir, CaresseAir, Mix

> Lưu lượng nước tối đa: 16 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, CaresseAir, Mix

Art.No.: 589.30.870 4.950.000 Đ

Raindance S hand shower 
Sen tay Raindance S

             

> Maximum flow rate: 18 litres/min
> Spray type: RainAir

> Lưu lượng nước tối đa: 18 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir

Art.No.: 589.30.842 3.520.000 Đ

Raindance Select hand shower 
Sen tay Raindance Select

 

             

> Maximum flow rate: 16 litres/min
> Spray type: RainAir, CaresseAir, Mix

> Lưu lượng nước tối đa: 16 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, CaresseAir, Mix

Art.No.: 589.30.858 4.510.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Hand Shower Hệ thống sen tay

Croma Select S hand shower with holder 
Bộ sen tay Croma Select S

        

> Croma Select S Vario hand shower
> Spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain
> Porter'S shower holder
> Isiflex shower hose 1.25 m

> Sen tay Croma Select S Vario
> Dạng tia nước: Rain, IntenseRain, TurboRain
> Giá đỡ sen Porter'S
> Dây sen Isiflex 1,25 m

Art.No.: 589.54.123 3.190.000 Đ

Raindance Select hand shower 
Sen tay Raindance Select

            

> Maximum flow rate: 16 litres/min
> Spray type: Rain, RainAir, WhirlAir

> Lưu lượng nước tối đa: 16 lít/phút
> Dạng tia nước: Rain, RainAir, WhirlAir

Art.No.: 589.30.869 4,070.000 Đ

  

Raindance Select hand shower 
Sen tay Raindance Select

            

> Maximum flow rate: 16 litres/min
> Spray type: RainAir, Rain, massage spray

> Lưu lượng nước tối đa: 16 lít/phút
> Dạng tia nước: RainAir, Rain, tia massage

Art.No.: 589.30.868 3.740.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Hand Shower Hệ thống sen tay

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

 

      

> Croma 100 hand shower
> Porter'S shower holder
> Isiflex Shower Hose 1.25 m

> Sen tay Croma 100
> Giá đỡ sen Porter’S
> Dây sen Metaflex 1,25 m

Art.No.: 589.51.601 2.310.000 Đ

Croma Select E hand shower with holder 
shower 
Bộ sen tay Croma Select E

        

> Croma Select E Vario hand shower
> Spray type: Rain, IntenseRain,
TurboRain
> Porter'S shower holder
> Isiflex shower hose 1.25 m

> Sen tay Croma Select E Vario
> Dạng tia nước: Rain, IntenseRain, TurboRain
> Giá đỡ sen Porter'S
> Dây sen Isiflex 1,25 m

Art.No.: 589.54.120 3.190.000 Đ

Crometta 100 hand shower with holder 
shower 
Bộ sen tay Crometta 100

      

> Crometta 100 Vario hand shower
> Spray type: Rain, Normal, Shampoo, Massage
> Porter'S shower holder
> Metaflex Shower Hose 1.25 m

> Sen tay Crometta 100 Vario
> Dạng tia nước: Rain, Normal, Shampoo,
   Massage
> Giá đỡ sen Porter'S
> Dây sen Isiflex 1,25 m

Art.No.: 589.54.012 2.090.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Sensoflex Metal shower hose 1.6 m 
Dây sen Sensoflex Metal 1,6 m

> Metal shower hose with plastic coating
> Kink-protected

> Dây sen kim loại, phủ nhựa
> Không bị xoắn

Art.No.: 589.29.902 1.540.000 Đ

Isiflex shower hose 1.6 m 
Dây sen Isiflex 1,6 m

> Metal shower hose with plastic coating
> Kink-protected

> Dây sen kim loại, phủ nhựa
> Không bị xoắn

Art.No.: 589.29.908 1.100.000 Đ

Porter's shower support 
Giá đỡ sen tay Porter's

 

Art.No.: 589.50.708 880.000 Đ

Metaflex shower hose 1.6 m 
Dây sen Metaflex 1,6 m

> Plastic shower hose
> Kink-protected

> Dây sen nhựa
> Không bị xoắn

Art.No.: 589.29.905 660.000 Đ

Unica’s Crometta wall bar 0.9 m 
Thanh treo sen Unica’s Crometta 0,9 m

Art.No.: 589.29.658 1.870.000 Đ

Shower support 
Giá đỡ sen tay 

 

Art.No.: 589.30.662 4.180.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Angle valve E 
Van đóng mở nước

Art.No.: 589.29.999 550.000 Đ

Bidette 1 jet hand shower 
Vòi xịt vệ sinh 1 chức năng

> Porter'S shower holder
> Isiflex shower hose 1.25 m

> Giá đỡ sen Porter’S
> Dây sen Isiflex 1,25 m

Art.No.: 589.50.017 2.970.000 Đ

Angle valve E 
Van đóng mở nước

 

Art.No.: 589.29.994 550.000 Đ

Fittings Phụ kiện cho sen tay

Pipe trap Standard Model 
Ống xả thải Standard Model

 

Art.No.: 589.29.923 990.000 Đ

Pipe trap Standard Model 
Ống xả thải Standard Mode

Art.No.: 589.29.931 770.000 Đ

Cup-shaped trap Standard Model 
Ống xả thải Standard Model

Art.No.: 589.29.930 990.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Basic set for Raindance Rainmaker 
Bộ âm cho sen đầu âm tường Raindance 
Rainmaker

 

Art.No.: 589.51.403 4.180.000 Đ

Basic set for Raindance Rainmaker 
Bộ âm cho sen đầu âm tường Raindance 
Rainmaker

 

Art.No.: 589.30.834 4.400.000 Đ

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

Art.No.: 589.29.168 10.670.000 Đ

DN 15
(½)

Basic Set Phụ kiện bộ âm

Fixfit wall outlet 
Phụ kiện cấp nước cho sen tay

Art.No.: 589.50.706 1.650.000 Đ

Fixfit S wall outlet 
Phụ kiện cấp nước cho sen tay

Art.No.: 589.29.960 1.100.000 Đ

Fixfit S wall outlet 
Phụ kiện cấp nước cho sen tay

 

Art.No.: 589.30.814 1.210.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Push-open non waste set 
Bộ xả cho lavabo không có xả tràn

 

Art.No.: 589.29.991 1.430.000 Đ

Push-open waste set 
Bộ xả nhấn cho lavabo có xả tràn 

Art.No.: 589.29.995 2.310.000 Đ

Basic set iBox universal
Bộ âm iBox universal

> Suitable for all shower, bathtub and thermostatic 
finish sets for concealed installation

> Phù hợp với tất cả bộ trộn sen tắm, bồn tắm và bộ 
trộn có điều nhiệt âm tường

Art.No.: 589.29.950 5.170.000 Đ

Ø
 1

22

Ø 122

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

Art.No.: 589.29.952 53.350.000 Đ

Basic set for bath mixer floor-standing 
Bộ âm cho sen tắm âm sàn

 

Art.No.: 589.29.126 16.280.000 Đ
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Basic set for single lever bath mixer 
Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm âm tường

 

Art.No.: 589.29.305 4.510.000 Đ

15
0

8 9

12
3

8 0
G 1 / 2

9 0

17

3 0
5

5 5
6 0

G 3 / 4

G
1

/2

Fittings Phụ kiện khác

145

560

max.30

700

51
0-

70
0



105    



106    

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Häfele’s collections of bathroom solutions – 
Anista, Celina, Emma, and Victoria - are the 
unique hybrids of innovative technologies and 
classy designs to add comfort and luxury 
to your bathroom. With diverse designs and 
products, they can also cater for different 
preferences and needs. 

Các bộ sưu tập giải pháp phòng tắm của 
Häfele, bao gồm Anista, Celina, Emma và 
Victoria là kết tinh độc đáo của công nghệ 
hiện đại và thiết kế sang trọng để mang đến 
sự tiện nghi và đẳng cấp cho không gian 
phòng tắm nhà bạn. Đặc biệt, sự đa dạng về 
thiết kế và sản phẩm sẽ sẵn sàng đáp ứng 
các sở thích và nhu cầu khác nhau. 
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

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

Special order
Đặt hàng riêng

Victoria 
Victoria 3-hole basin mixer 
Vòi lavabo 3 lỗ Victoria

       

> Pop-up waste set

>  Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.02.271 11.000.000 Đ

Victoria single lever bath mixer with shower set 
Bộ trộn bồn tắm có bộ sen tay Victoria

       

> Brass flexible hose 1.5 m
> Brass hand shower

> Dây sen kim loại 1,5 m
> Sen tay kim loại

Art.No.: 589.10.153 11.000.000 Đ

Victoria 3-hole basin mixer 
Vòi lavabo 3 lỗ Victoria

       

> Pop-up waste set

> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.10.151 11.330.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Victoria 
Victoria overhead shower 
Sen đầu Victoria

    

> Brass overhead shower Ø205 mm

>  Sen đầu kim loại Ø205 mm

Art.No.: 589.02.913 6.160.000 Đ

Box for concealed shower mixer 
Bộ âm cho bộ trộn sen tắm âm tường

Art.No.: 485.60.991 1.155.000 Đ

Victoria single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Victoria

      

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.096 6.820.000 Đ

Victoria single lever shower mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn sen tắm âm tường Victoria

      

> Please order box 485.60.991 separately 

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.991

Art.No.: 589.02.098 3.850.000 Đ
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Round shower arm 
Tay sen gắn tường tròn

    

Art.No.: 589.02.930 1.760.000 Đ

Box for concealed shower/ bath mixer 
Bộ âm cho bộ trộn sen tắm/ bồn tắm âm 
tường

Art.No.: 485.60.990  3.080.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Victoria 
Victoria showerpipe 
Cây sen tắm đứng Victoria

    

> Overhead shower Ø205 mm
> Brass hand shower
> Brass flexible hose 1.5 m
> Adjustable height

> Sen đầu Ø205 mm
> Sen tay kim loại
> Dây sen kim loại 1,5 m
> Có thể điều chỉnh độ cao cây sen

Art.No.: 589.02.270 26.510.000 Đ

Victoria 4-hole deck-mounted bath mixer 
Bộ vòi nóng lạnh 4 lỗ cho bồn tắm Victoria

    

> Brass hand shower
> Maximum pull-out length of hand shower: 1.5 m

> Sen tay kim loại
> Chiều dài tối đa của dây sen khi kéo ra: 1,5 m

Art.No.: 589.10.159 20.790.000 Đ

Victoria shower set 
Bộ thanh treo sen Victoria

    

> Brass hand shower
> 1.5 m brass flexible hose

> Sen tay kim loại
> Dây sen kim loại 1,5 m

Art.No.: 589.10.340 5.170.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Victoria 
Basic set for floor-standing bath mixer 
Bộ âm cho cây sen tắm âm sàn

Art.No.: 589.10.531 4.510.000 Đ

  

Victoria floor-standing bath mixer 
Cây sen tắm âm sàn Victoria

    

> 2 standpipes
> Brass hand shower
> Brass flexible hose 1.5 m
> Please order box 589.10.531 separately

> Hai thân trụ đứng
> Sen tay kim loại
> Dây sen kim loại 1,5 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.10.531

Art.No.: 589.02.272  25.630.000 Đ

26

74

80
0

59

10
0

15
0

119

168

22
0

11
0

215

84G
 1

/2
”

G 3/4”

66

G1/2

G
1/

2

120240

110

10
0

110

150

33
13

90

90



113    



114    

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

Mysterious Dòng sản phẩm đặc biệt

Anista single lever tall basin mixer black 
matt
Vòi lavabo Anista cao màu đen mờ 

    

>  Flow limiter : 5 litres/min
>  Pop-up waste G1 1/4
>  Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước 5 lít/ phút
> Có bộ xả Pop-up G1 1/4
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.02.452 11.220.000 Đ

Anista single lever exposed bath mixer, 
black matt
Bộ trộn bồn tắm Anista màu đen mờ

    

> Flow limiter : 22 litres/min
> Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước 22 lít/ phút
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.02.456 12.650.000 Đ

Anista single lever basin mixer black 
matt
Vòi lavabo Anista màu đen mờ

    

>  Flow limiter : 5 litres/min
>  Pop-up waste G1 1/4
>  Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước 5 lít/ phút
> Có bộ xả Pop-up G1 1/4
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.02.450                              7.260.000 Đ
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

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

Special order
Đặt hàng riêng

Celina single lever basin mixer black 
matt
Vòi lavabo Celina màu đen mờ 

    

> Flow limiter : 5 litres/min
> Pop-up waste G1 1/4
> Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước 5 lít/ phút
> Có bộ xả Pop-up G1 1/4
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.02.480 6.050.000 Đ

Celina single lever tall basin mixer, 
black matt
Vòi lavabo Celina cao màu đen mờ 

    

> Flow limiter : 5 litres/min
> Pop-up waste G1 1/4
> Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước 5 lít/ phút
> Có bộ xả Pop-up G1 1/4
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.02.481 9.460.000 Đ

Celina single lever exposed bath mixer, 
black matt
Bộ trộn bồn tắm Celina màu đen mờ

    

> Flow limiter : 22 litres/min
> Ceramic cartridge

> Lưu lượng nước 22 lít/ phút
> Cartridge dĩa sứ

Art.No.: 589.02.489                              9.790.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Inline round shower column
Bộ thanh sen tắm kết hợp Inline hình tròn 

    

> Overhead shower Ø200 mm with Air system
> Hand shower Ø100 mm 2-functions with Air system
> Shower hose 1,500 mm
> Flow limiter: Overhead shower 9 litres/min, Hand 

shower 8 litres/min
> Height adjustable shower holder
> Material: Brass/ABS
> Color: Black matt

> Sen đầu Ø200 mm với hệ thống trộn khí.
> Sen tay Ø100 mm 2 chức năng với hệ thống 

trộn khí
> Dây sen 1.500 mm
> Lưu lượng nước sen đầu 9 lít/ phút, sen tay 8 lít /phút
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Chất liệu: Đồng/nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.530 10.010.000 Đ

Senso Square shower column
Bộ thanh sen tắm kết hợp Senso hình vuông

    

> Overhead shower 200 x 200 mm with Air system
> Hand shower Ø100 mm 1-function with Air system
> Shower hose 1,500 mm
> Flow limiter: Overhead shower 9 litres/min, Hand 

shower 8 litres/min
> Height adjustable shower holder
> Material: Brass/ABS
> Color: Black matt

> Sen đầu 200x200 mm với hệ thống trộn khí.
> Sen tay Ø100 mm 1 chức năng với hệ thống trộn khí
> Dây sen 1.500 mm
> Lưu lượng nước sen đầu 9 lít/ phút, sen tay 8 lít /phút
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Chất liệu: Đồng/nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.531 11.770.000 Đ

Round Hand Shower Inline
Bộ thanh treo sen tắm tròn Inline

      

> Hand shower Ø100 mm 2-functions with Air 
system

> Shower hose1,500 mm
> Slide bar 600 mm
> Flow limiter: 8 litres/min
> Height adjustable shower holder
> Material: Brass/ABS
> Color: Black matt

> Sen tay Ø100 mm 2 chức năng với hệ thống trộn khí 
> Dây sen 1.500 mm
> Thanh sen 600mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Chất liệu: Đồng/nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.560 2.750.000 Đ
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

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

Special order
Đặt hàng riêng

Square Hand Shower  Senso
Bộ thanh treo sen tắm vuông Senso

     

> Hand shower 100x100 mm, 1-function with Air 
system

> Shower hose 1,500 mm
> Slide bar 600 mm
> Flow limiter: 8 lít/min
> Height adjustable shower holder
> Material: Brass/ABS
> Color: Black matt

> Sen tay 100x100 mm 1 chức năng với hệ thống 
trộn khí 

> Dây sen 1.500 mm
> Thanh sen 600 mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Chất liệu: Đồng/nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.561 3.080.000 Đ

Hand shower set  X-JET
Bộ thanh treo sen tay X-JET

      

> Hand shower Ø110 mm with 12 Cascade Sprays
> Shower hose 1,500 mm
> Slide bar 600 mm
> Flow limiter: 8 lít/min
> Height adjustable shower holder
> Material: Brass/ABS
> Color: Black matt

> Sen tay Ø110 mm 1 chức năng với hệ thống trộn 
khí và 12 đầu nước phun Cascade.

> Dây sen 1.500 mm
> Thanh sen 600 mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Chất liệu: Đồng/nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.47.090 3.300.000 Đ

Round Hand Shower Dense 2-Function
Sen tay Dense tròn 2 chức năng

     

> Hand shower Ø100 mm, 2-functions with Air 
system and click button jet selector

> Shower hose: 1,500 mm
> Flow limiter: 8 lít/min
> Material: ABS
> Color: Black matt

> Sen tay Ø100 mm 2 chức năng với hệ thống trộn 
khí và nút nhấn điều chỉnh tia nước.

> Dây sen 1.500 mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Chất liệu: nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.565 1.430.000 Đ

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

Square Hand Shower  Senso 2-Function
Sen tay Senso vuông 2 chức năng

     

> Hand shower 100x100 mm, 2-functions with Air 
system and click button jet selector

> Shower hose: 1,500 mm
> Flow limiter: 8 litres/min
> Material: ABS
> Color: Black matt

> Sen tay 100x100 mm 2 chức năng với hệ thống 
trộn khí và nút nhấn điều chỉnh tia nước.

> Dây sen 1.500 mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Chất liệu: nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.563 1.650.000 Đ

Hand shower X-JET 
Sen tay X-JET

   

> Hand shower Ø110 mm 1 function with air 
system and 12 Cascade Sprays

> Shower hose: 1,500 mm
> Flow limiter: 8 litres/min
> Material: ABS
> Color: Black matt

> Sen tay Ø110 mm 1 chức năng với hệ thống trộn 
khí và 12 đầu nước phun Cascade.

> Dây sen 1.500 mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Chất liệu: nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.368 2.200.000 Đ

Square Hand Shower  Senso 1 Function
Sen tay Senso vuông 1 chức năng

   

> Hand shower 100x100 mm 1 function with air 
system

> Shower hose: 1,500 mm
> Flow limiter: 8 litres/min
> Material: ABS
> Color: Black matt

> Sen tay 100 x 100 mm 1 chức năng với hệ thống 
trộn khí 

> Dây sen 1.500 mm
> Lưu lượng nước 8 lít /phút
> Chất liệu: nhựa ABS
> Màu: đen mờ

Art.No.: 589.85.562 1.540.000 Đ
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

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

Special order
Đặt hàng riêng

Anista
Anista single lever basin mixer 
Vòi lavabo Anista

        

> Water saving cartridge
> Pop-up waste set

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.02.152 6.160.000 Đ

Anista single lever basin mixer 
Vòi lavabo Anista

        

> Water saving cartridge
> Pop-up waste set

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.02.150 4.070.000 Đ

Anista wall-mounted basin mixer for 
concealed installation 
Vòi lavabo âm tường Anista

          

> Water saving cartridge
> Pop-up waste set
> Please order box 589.02.980 separately

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước
> Có bộ xả pop-up
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.02.980

Art.No.: 589.02.153 8.690.000 Đ

Box for wall-mounted basin mixer 
Bộ âm cho vòi lavabo âm tường

Art.No.: 589.02.980 3.410.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Anista 
Anista single lever shower mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn sen tắm âm tường Anista

      

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.160 4.290.000 Đ

Anista single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Anista

    

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.157 5.170.000 Đ

Anista single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Anista

      

> Water saving cartridge

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước

Art.No.: 589.02.156 8.580.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Anista
Box for concealed shower/ bath mixer 
Bộ âm cho bộ trộn sen tắm/ bồn tắm âm 
tường

Art.No.: 485.60.990 3.080.000 Đ

Anista 4-hole deck-mounted bath mixer 
Bộ vòi nóng lạnh 4 lỗ cho bồn tắm Anista

          

> Anti-limestone hand shower
> Maximum pull-out length of hand shower: 1.5 m

> Sen tay chống cặn bám
> Chiều dài tối đa của dây sen khi kéo ra: 1,5 m

Art.No.: 589.02.158 22.550.000 Đ155
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Anista floor-standing bath mixer 
Cây sen tắm âm sàn Anista

        

> 2 standpipes
> Brass hand shower
> Cromaluxflex flexible hose 1.5 m
> Please order box 589.10.531 separately

> Hai thân trụ đứng
> Sen tay kim loại
> Dây sen Cromaluxflex 1,5 m
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.10.531

Art.No.: 589.02.161 25.740.000 Đ

Basic set for floor-standing bath mixer 
Bộ âm cho cây sen tắm âm sàn

Art.No.: 589.10.531 4.510.000 Đ
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

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

Special order
Đặt hàng riêng

Celina
Celina single lever basin mixer 
Vòi lavabo Celina

      

> Including waste set

> Có bộ xả đi kèm

Art.No.: 589.02.180 4.180.000 Đ

Celina single lever basin mixer 
Vòi lavabo Celina

      

> Including waste set

> Có bộ xả đi kèm

Art.No.: 589.02.181 6.490.000 Đ

  

Celina single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Celina

    

Art.No.: 589.02.189 6.600.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Celina 
Celina single lever shower mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn sen tắm âm tường Celina

      

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.190 3.520.000 Đ

Box for wall-mounted basin mixer 
Bộ âm cho vòi lavabo âm tường

Art.No.: 589.02.980 3.410.000 Đ

Celina 4-hole deck-mounted bath mixer
Bộ vòi nóng lạnh 4 lỗ cho bồn tắm Celina

        

> Anti-limestone hand shower
> Maximum pull-out length of hand shower: 1.5 m

> Sen tay chống cặn bám
> Chiều dài tối đa của dây sen khi kéo ra: 1,5 m

Art.No.: 589.02.188 21.670.000 Đ

Celina wall-mounted basin mixer for 
concealed installation 
Vòi lavabo âm tường Celina

        

> Please order box 589.02.980 separately
> Including waste set

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.02.980
> Có bộ xả đi kèm

Art.No.: 589.02.183 7.480.000 Đ
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Box for concealed shower/ bath mixer 
Bộ âm cho bộ trộn sen tắm/ bồn tắm âm 
tường

Art.No.: 485.60.990 3.080.000 Đ
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Celina single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Celina

    

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.187 4.070.000 Đ
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

EMMA



129    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Emma
Emma single lever basin mixer 
Vòi lavabo Emma

        

> Water saving cartridge
> Pop-up waste set

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.02.031 6.710.000 Đ

Emma single lever bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm Emma

      

> Water saving cartridge

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước

Art.No.: 589.02.033 3.520.000 Đ

Emma single lever basin mixer 
Vòi lavabo Emma

        

> Water saving cartridge
> Pop-up waste set

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước
> Có bộ xả pop-up

Art.No.: 589.02.030 2.640.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Emma 

Box for wall-mounted basin mixer 
Bộ âm cho vòi lavabo âm tường

Art.No.: 589.02.980 3.410.000 Đ

Emma single lever shower mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn sen tắm âm tường Emma

      

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.242 2.640.000 Đ

Emma wall-mounted basin mixer for 
concealed installation 
Vòi lavabo âm tường Emma

          

> Water saving cartridge
> Including waste set
> Please order box 589.02.980 separately

> Bộ chia nước với chế độ tiết kiệm nước
> Có bộ xả đi kèm
> Vui lòng đặt thêm bộ âm 589.02.980

Art.No.: 589.02.032 6.160.000 Đ
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Emma single lever bath mixer for 
concealed installation 
Bộ trộn bồn tắm âm tường Emma

      

> Please order box 485.60.990 separately

> Vui lòng đặt thêm bộ âm 485.60.990

Art.No.: 589.02.036 3.410.000 Đ

Emma 4-hole deck-mounted bath mixer 
Bộ vòi nóng lạnh 4 lỗ cho bồn tắm Emma

          

> Anti-limestone hand shower
> Maximum pull-out length of handshower: 1.5 m

> Sen tay chống cặn bám
> Chiều dài tối đa của dây sen khi kéo ra: 1,5 m

Art.No.: 589.02.035 15.400.000 Đ

Box for concealed shower/ bath mixer 
Bộ âm cho bộ trộn sen tắm/ bồn tắm âm 
tường

Art.No.: 485.60.990 3.080.000 Đ
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INNO RANGE
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

InnoRound
InnoRound single lever exposed bath mixer 
Bộ trộn bồn tắm InnoRound

  

> Basic set included

> Bao gồm phụ kiện lắp đặt

Art.No.: 589.82.001 2.640.000 Đ

  

InnoRound concealed shower mixer 
Bộ trộn bồn tắm âm tường InnoRound

    

> Basic set included

> Bao gồm phụ kiện lắp đặt

Art.No.: 589.82.003 3.080.000 Đ

InnoRound single lever basin mixer 
Vòi lavabo InnoRound

  

> Pressure at 3 bar
> Flow rate: 7.6 litres/min
> Waste set included

> Áp lực nước 3 bar
> Lưu lượng nước: 7,6 lít/phút
> Bao gồm bộ xả

Art.No.: 589.82.000 2.200.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

InnoSquare
InnoSquare single lever basin mixer 
Vòi lavabo InnoSquare

    

> Pressure at 3 bar
> Flow rate: 7.6 litres/min
> Waste set included

> Áp lực nước 3 bar
> Lưu lượng nước: 7,6 lít/phút
> Bao gồm bộ xả

Art.No.: 589.82.030 2.420.000 Đ

InnoSquare concealed shower mixer 
Bộ trộn bồn tắm âm tường InnoRound

    

> Basic set included

> Bao gồm phụ kiện lắp đặt

Art.No.: 589.82.033 40.700.000 Đ

InnoSquare single lever exposed bath mixer
Bộ trộn bồn tắm InnoSquare

    

> Basic set included

> Bao gồm phụ kiện lắp đặt

Art.No.: 589.82.031 3.300.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Shower Pipes Cây Sen Tắm Đứng

Thermostatic Pearl square showerpipe 
Bộ sen tắm điều nhiệt Pearl

         

> Showerhead 250x200 mm with Air system
> 2-function hand shower Ø105 mm
> Safety lock at 380C
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 12 litres/min
> Note the installation of suitable height for shower 

pipe

> Sen đầu 250x200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng Ø105 mm
> Khóa nhiệt độ ở 380C
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 12 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.98.150 19.360.000 Đ

  

Thermostatic Pure square showerpipe 
Bộ sen tắm điều nhiệt Pure

          

> Showerhead 200x200 mm with Air system
> 2-function hand shower Ø105 mm
> Safety lock at 380C
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 12 litres/min
> Note the installation of suitable height for shower 

pipe

> Sen đầu 200x200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng Ø105 mm
> Khóa nhiệt độ ở 38 0C
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 12 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.98.030 18.810.000 Đ

Thermostatic Infinity round showerpipe 
Bộ sen tắm điều nhiệt Infinity

            

> Showerhead Ø300 mm with Air system
> 2-function hand shower Ø120 mm
> Safety lock at 380C
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 12 litres/min
> Note the installation of suitable height for shower 

pipe

> Sen đầu Ø300 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng Ø120 mm
> Khóa nhiệt độ ở 38 0C
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 12 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.98.000 23.210.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Shower Pipes Cây Sen Tắm Đứng

Thermostatic Techno round showerpipe 
Bộ sen tắm điều nhiệt Techno

          

> Showerhead 200 mm with Air system
> 2-function hand shower Ø105 mm
> Safety lock at 38 0C
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 12 litres/min
> Note the installation of suitable height for shower 

pipe

> Sen đầu 200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng Ø105 mm
> Khóa nhiệt độ ở 38 0C
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 12 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.98.090 13.640.000 Đ

  

Shower column with thermostatic mixer 
Cây sen tắm đứng có bộ trộn điều nhiệt

    

> Overhead shower size Ø200 mm with Air system
> 2-function hand shower Ø100 mm with Air system
> Thermostatic mixer with safety lock at 380C
> Shower hose 1.5 m
> Shower arm swiveling left/ right 1800

> Flow limiter: 9 litres/min
> Note the installation of suitable height for shower 

pipe

> Sen đầu kích thước Ø200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng Ø100 mm với hệ thống trộn khí
> Bộ trộn điều nhiệt với khóa an toàn nhiệt độ ở 38 0C
> Dây sen 1,5 m
> Tay sen đầu có thể xoay trái/ phải 1800

> Lưu lượng nước: 9 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.85.004 13.200.000 Đ

Thermostatic Telescopic round showerpipe 
Bộ sen tắm điều nhiệt Telescopic

          

> Showerhead 200 mm with Air system
> 2-function hand shower Ø105 mm
> Showerpipe height is adjustable
> Safety lock at 38 0C
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 12 litres/min
> Note the installation of suitable height for shower 

pipe

> Sen đầu 200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng Ø105 mm
> Có thể điều chỉnh độ cao thanh sen
> Khóa nhiệt độ ở 38 0C
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 12 lít/phút
> Lưu ý chiều cao lắp đặt phù hợp cho cây sen

Art.No.: 589.98.120 16.500.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Shower kit x-jet with slide rail 600mm 
and shower hose, chrome 
Bộ thanh treo sen X-Jet

  

> Hand shower Ø110 with Air system
> Spray type: X-Jet
> Shower hose 1.5m
> Slide rail Inline 600mm
> ABS plastic, chrome plated

> Sen tay Ø110 với hệ thống trộn khí
> Tia nước dạng X-Jet
> Dây sen 1,5m
> Thanh trượt Inline 600mm
> Nhựa ABS, mạ crome bóng

Art.No.: 589.47.080 2.750.000 Đ

  

Inline shower system 
Bộ thanh sen tắm kết hợp Inline

      

> Showerhead 200 mm with Air system
> 3-function hand shower 100 mm with Air system
> Shower hose 1.5 m
> Connection hose 500 mm
> Flow limiter: 9 litres/min
> Used with exposed shower/ bath mixer

> Sen đầu 200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 100 mm 3 chức năng với hệ thống trộn 

khí
> Dây sen 1,5 m
> Dây kết nối bộ trộn 500 mm
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút
> Sử dụng với bộ trộn sen tắm/ bồn tắm

Art.No.: 589.85.023 6.710.000 Đ

  

Senso shower system 
Bộ thanh sen tắm kết hợp Senso

      

> Showerhead 200x200 mm with Air system
> 2-function hand shower 100x100 mm with Air 

system
> Shower hose 1.5 m
> Connection hose 500 mm
> Flow limiter: 9 litres/min
> Used with exposed shower/ bath mixer

> Sen đầu 200x200 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 100x100 mm 2 chức năng với hệ thống 

trộn khí
> Dây sen 1,5 m
> Dây kết nối bộ trộn 500 mm
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút
> Sử dụng với bộ trộn sen tắm/ bồn tắm

Art.No.: 589.85.022 8.360.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Dense shower bar 
Bộ thanh treo sen Dense

      

> Hand shower Ø120 mm with Air system
> 3-function hand shower with Mist Spray
> Shower hose 1.5 m
> Slide rail Inline 600 mm
> Flow limiter: 9 litres/min

> Sen tay Ø120 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 3 chức năng với tia phun sương
> Dây sen 1,5 m
> Thanh trượt Inline 600 mm
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.316 2.420.000 Đ

Shower Set Hệ Thống Sen Tắm

Ergo shower bar 
Bộ thanh treo sen Ergo

    

> Hand shower Ø100 mm with Air system
> 3-function hand shower
> Shower hose 1.5 m
> Slide rail Inline 600 mm
> Flow limiter: 9 litres/min

> Sen tay Ø100 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 3 chức năng
> Dây sen 1,5 m
> Thanh trượt Inline 600 mm
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.315 2.310.000 Đ

  

Senso shower bar 
Thanh treo sen Senso

      

> Hand shower 100x100 mm with Air system
> 2-function hand shower
> Shower hose 1.5 m
> Slide rail Inline 600 mm
>  Flow limiter: 9 litres/min

> Sen tay 100x100 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng
> Dây sen 1,5 m
> Thanh trượt Inline 600 mm
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.317 2.420.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Hand shower with shower rail 
Bộ thanh treo sen tắm

    

> 3-function hand shower Ø100 mm with Air 
system

> Adjustable shower holder
> Slide bar 600 mm
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 9 litres/min

> Sen tay 3 chức năng Ø100 mm với hệ thống trộn khí
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Thanh treo sen 600 mm
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.007 2.090.000 Đ

Shower Set Hệ Thống Sen Tắm

Dense hand shower 
Bộ sen tay Dense

      

> Hand shower Ø120 mm with Air system
> 3-function hand shower with Mist Spray
> Shower hose 1.5 m
> Flow limiter: 9 lites/min

> Sen tay Ø120 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 3 chức năng với tia phun sương
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.313 1.650.000 Đ

  

Handshower pack X-Jet 
Bộ sen tay X-Jet

    

> Hand shower Ø110 with air system
> Spray type: X-Jet
> Shower hose 1.5m
> ABS plastic, chrome plated

> Sen tay Ø110 với hệ thống trộn khí
> Tia nước dạng X-Jet
> Dây sen 1,5m
> Nhựa ABS, mạ crome bóng

Art.No.: 589.85.318 1.870.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Shower Set Hệ Thống Sen Tắm

Senso hand shower 
Bộ sen tay Senso

      

> Hand shower 100x100 mm with Air system
> 2-function hand shower
> Shower hose 1.5 m
> Flow limiter: 9 litres/min

> Sen tay 100x100 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 2 chức năng
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.314 1.650.000 Đ

Hand shower set 
Bộ sen tay

    

> 3-function hand shower Ø100 mm with Air system
> Adjustable shower holder
> Shower hose 1.5 m
> Flow rate: 9 litres/min

> Sen tay 3 chức năng Ø100 mm với hệ thống trộn khí
> Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh được
> Dây sen 1,5 mm
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.300 1.430.000 Đ

  

Ergo hand shower 
Bộ sen tay Ergo

    

> Hand shower Ø100 mm with Air system
> 3-function hand shower
> Shiny shower hose 1.5 m
> Flow limiter: 9 liters/min

> Sen tay Ø100 mm với hệ thống trộn khí
> Sen tay 3 chức năng
> Dây sen 1,5 m
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 589.85.312 1.540.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ Thống Sen Đầu

InnoRound showerhead
Sen đầu InnoRound

    

> Overhead shower with Air system
> Easy to clean anti limescale
> Flow rate: 9 litres/min

> Sen đầu tích hợp trộn khí
> Dễ dàng lau chùi cặn bám
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 485.60.311 1.100.000 Đ

  

UltraSlim square showerhead 
Sen đầu vuông UltraSlim

    

> Stainless steel overhead shower with Air system
> Easy to clean anti limescale
> Flow rate: 9 litres/min

> Sen đầu thép không gỉ với tích hợp trộn khí
> Dễ dàng lau chùi cặn bám
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

200 x 200 mm    Art.No.: 485.60.305
300 x 300 mm    Art.No.: 485.60.306

2.860.000 Đ
4.840.000 Đ

InnoSquare showerhead 
Sen đầu InnoSquare

    

> Overhead shower with Air system
> Easy to clean anti limescale
> Flow rate: 9 litres/min

> Sen đầu tích hợp trộn khí
> Dễ dàng lau chùi cặn bám
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

Art.No.: 485.60.309 1.210.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Square shower arm 
Tay sen gắn tường vuông

  

Art.No.: 485.60.953 1.650.000 Đ

Ceiling mounted shower arm 
Tay sen gắn trần

  

Art.No.: 485.60.954 880.000 Đ

Round shower arm 
Tay sen gắn tường tròn

  

Art.No.: 589.02.930 1.760.000 Đ

UltraSlim round showerhead
Sen đầu tròn UltraSlim

    

> Stainless steel overhead shower with Air system
> Easy to clean anti limescale
> Flow rate: 9 litres/min

> Sen đầu thép không gỉ với tích hợp trộn khí
> Dễ dàng lau chùi cặn bám
> Lưu lượng nước: 9 lít/phút

200 mm            Art.No.:485.60.307 
300 mm            Art.No.:485.60.308 

2.640.000 Đ
4.400.000 Đ

  

Overhead Shower Hệ Thống Sen Đầu

Round shower arm 
Tay sen gắn tường tròn

  

Art.No.: 485.60.952 1.320.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Overhead Shower Hệ Thống Sen Đầu

Round wall station 
Bộ tiếp nước dạng tròn

  

Art.No.: 485.61.030 660.000 Đ

Square wall-mounted bath spout 
Vòi xả bồn tắm vuông

  

Art.No.: 589.02.950 4.510.000 Đ

Round wall-mounted bath spout 
Vòi xả bồn tắm tròn

  

Art.No.: 589.02.951 4.730.000 Đ

Square wall station 
Bộ tiếp nước dạng vuông

Art.No.: 485.60.009 440.000 Đ

Square wall station 
Bộ tiếp nước dạng vuông

  

Art.No.: 485.61.031 770.000 Đ

Round wall station 
Bộ tiếp nước dạng tròn

 

Art.No.: 485.60.008 440.000 Đ
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Since starting to make sanitary ceramics in 
1956 in Germany, Duravit has established 
its name as a world-eminent brand whose 
essences come from timeless designs, 
hand-made quality craftsmanship, as well as 
sustainable materials and technologies. 
Duravit’s pioneering products, bathtubs and 
washbasins are designed ergonomically so 
users can find great pleasure even in the 
most basic practices –washing and bathing.  

Trải qua nhiều thập kỷ kể từ khi bắt đầu sản 
xuất thiết bị vệ sinh bằng sứ vào năm 1956 tại 
Đức, Duravit ngày nay là một thương hiệu lớn 
trên thế giới với những giá trị kết tinh từ thiết kế 
vượt thời gian, tay nghề kỹ thuật chất lượng cao 
cùng các vật liệu và công nghệ bền vững, thân 
thiện với môi trường. 
Là những sản phẩm tiên phong của Duravit, bồn 
tắm và chậu rửa mặt được thiết kế theo nguyên 
tắc về công thái học (ergonomics) để người dùng 
có thể tìm thấy sự khoan khoái ngay cả trong 
những việc cơ bản nhất là tắm rửa. 



145    



146    

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

Special order
Đặt hàng riêng

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

> White free-standing bathtub with backrest slope
> Special waste and overflow
> Support frame

> Bồn tắm độc lập màu trắng với dốc dựa lưng
> Bộ xả tràn cho bồn tắm
> Khung đỡ bồn tắm

Art.No.: 588.45.690 189.530.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Cape Cod
Cape Cod washbowl 490 mm 
Lavabo Cape Cod 490 mm

> White ceramic washbowl 490 mm with tap dome
> Without overflow

> Lavabo bằng sứ màu trắng 490 mm
> Có lỗ vòi
> Không có xả tràn

Art.No.: 588.45.242 16.170.000 Đ

Cape Cod washbowl 480 mm 
Lavabo Cape Cod 480 mm

> White ceramic washbowl 480 mm with tap dome
> Without overflow

> Lavabo bằng sứ 480 mm màu trắng có lỗ vòi
> Không có xả tràn

Art.No.: 588.45.240 17.380.000 Đ

  

Cape Cod washbowl 460x460 mm 
Lavabo Cape Cod 460x460 mm

> White ceramic washbowl 460x460 mm with tap 
dome

> Without overflow

> Lavabo bằng sứ màu trắng 460x460 mm
> Có lỗ vòi
> Không có xả tràn

Art.No.: 588.45.241 17.380.000 Đ
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STARCK
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Starck
Starck 1 two-piece toilet 
Bồn cầu hai khối Starck 1

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 6 liters, Stop & Go mechanism, push 

button PURO
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set
> Please order connector set 588.45.983 or 

588.45.984 separately

> Bồn cầu hai khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6 lít, cơ cấu Stop & Go, nút nhấn PURO
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt
> Vui lòng đặt thêm bộ ống nối 588.45.983 hoặc
   588.45.984

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.475

Cistern / Két nước
Art.No.: 588.45.976

Seat and cover / Nắp đậy
Art.No.: 588.45.508

32.340.000 Đ

36.300.000 Đ

12.320.000 Đ

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

> White ceramic wall hung toilet
> Toilet seat and cover with soft close

> Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm

Wall hung WC bowl / Bồn cầu treo tường
Art.No.: 588.45.471

Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.504

14.850.000 Đ

4.290.000 Đ

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

> White ceramic wall hung toilet
> Combine with Sensowash Starck C (588.45.478)

or SensoWash Slim (588.45.519)

> Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng
> Kết hợp với nắp bồn cầu Sensowash Starck C 

(588.45.478) hoặc SensoWash Slim (588.45.519)

Wall-mounted toiletl / Bồn cầu treo tường
Art.No.: 588.45.552

SensoWash shower toilet seat 
Nắp đậy toilet cảm ứng SensoWash
Art.No.: 588.45.478

Mounting Set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.995

21.560.000 Đ

65.010.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Me by Starck one-piece toilet 
Bồn cầu một khối Me by Starck

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 5/3.5litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set

> Bồn cầu một khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 5/3,5 lít, nút xả đôi nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.574

Seat and cover / Nắp đậy
Art.No.: 588.45.504

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

24.300.000 Đ

4.290.000 Đ

1.210.000 Đ

Me by Starck two piece toilet 
Bồn cầu hai khối Me by Starck

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 5/3.5 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with solf close, mounting set

> Bồn cầu hai khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 5/3,5 lít, nút xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu hai khối
Art.No.: 588.45.590

Cistern / Két nước bồn cầu
Art.No.: 588.45.914

Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.521

18.810.000 Đ

8.690.000 Đ

4.290.000 Đ

Me by Starck wall-mounted toilet 
Bồn cầu treo tường Me by Starck

> White ceramic wall hung toilet
> Only combine with Sensowash Slim

> Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng
> Chỉ kết hợp với nắp Sensowash Slim

Wall-mounted toilet
Bồn cầu treo tường
Art.No.: 588.45.591

SensoWash Slim shower toilet seat 
Nắp đậy toilet cảm ứng SensoWash Slim
Art.No.: 588.45.519

Mounting Set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.995

18.810.000 Đ

51.480.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

Starck 3 countertop basin 
Lavabo vành nổi Starck 3

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

> Lavabo vành nổi bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.45.084 6.600.000 Đ

Starck 3 one-piece toilet 
Lavabo âm bàn Starck 3

> White ceramic under counter basin
> Fixings included for stone (Depth ≥ 25mm)

> Lavabo âm bàn bằng sứ màu trắng
> Phụ kiện lắp đặt cho mặt bàn đá (nếu độ dày mặt 

đá ≥ 25mm)

Undercounter basin / Lavabo âm bàn
Art.No.: 588.45.082

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

5.940.000 Đ

330.000 Đ

Starck 1 above counter basin 
Lavabo đặt bàn Starck 1

> White ceramic above counter basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap
> Fixings included

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ
> Đã bao gồm phụ kiện

Above counter basin / Lavabo đặt bàn
Art.No.: 588.45.081

Drain cover / Nắp đậy bộ xả
Art.No.: 588.45.990

31.790.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Starck
Starck whirltub 
Bồn tắm massage Starck

> White free-standing jet-system whirltub
> Equipped by 6 water-air nozzles in side wall
> 5 mm sanitary acrylic
> Support frame for bathtub
> Waste and overflow

> Bồn tắm massage jet-system độc lập màu trắng
> Được tích hợp 6 cổng massage khí thủy lực
> Chất liệu acrylic 5 mm
> Khung đỡ bồn tắm
> Bộ xả tràn cho bồn tắm 

Art.No.: 588.45.611 299.970.000 Đ

Starck 3 urinal
Bồn tiểu nam Starck 3

> White ceramic urinal with concealed inlet
> Including fixings
> Please order Duofix element and flush control for 

urinal separately (page 164)

> Bồn tiểu nam có van xả âm bằng sứ màu trắng
> Đã bao gồm phụ kiện lắp đặt
> Vui lòng đặt thêm khung đỡ âm và nút nhấn xả 

cho bồn tiểu nam (trang 164)

Art.No.: 588.45.474 14.300.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Puravida washbowl 
Lavabo Puravida

> White ceramic washbowl without overflow
> Fixings included

> Lavabo bằng sứ màu trắng không có xả tràn
> Đã bao gồm phụ kiện
 

Art.No.: 588.45.500 23.540.000 Đ

Puravida bathtub 
Bồn tắm Puravida

> White free-standing bathtub
> 5 mm sanitary acrylic
> Support frame for bathtub
> Waste and overflow

> Bồn tắm độc lập màu trắng
> Chất liệu acrylic 5 mm
> Khung đỡ bồn tắm
> Bộ xả tràn cho bồn tắm

Free-standing Bathtub / Bồn tắm độc lập
Art.No.: 588.45.630
Waste and overflow / Bộ xả tràn cho bồn tắm
Art.No.: 588.45.985

198.440.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

P3 Comforts
P3 Comforts built-in bathtub 
Bồn tắm âm P3 Comforts

> White built-in bathtub
> 5 mm sanitary acrylic
> Support frame for bathtub
> Waste and overflow

> Bồn tắm âm màu trắng
> Chất liệu 5 mm acrylic
> Khung đỡ bồn tắm
> Bộ xả tràn cho bồn tắm 

Built-in bathtub / Bồn tắm âm:
Art.No.: 588.45.700
Support frame for bathtubs / Bộ giá đỡ cho bồn tắm:
Art.No.: 588.45.952
Waste and overflow / Bộ chống tràn và xả cho bồn:
Art.No.: 588.45.988

28.490..000 Đ

3.630.000 Đ

6.270.000 Đ



160    

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

P3 Comforts
P3 Comforts countertop basin
Lavabo đặt bàn P3 Comforts

> White ceramic countertop basin 550 mm
> Without platform
> With overflow

> Lavabo đặt bàn bằng sứ 550 mm màu trắng
> Không có lỗ vòi
> Có xả tràn
 

Art.No.: 588.45.230 10.450.000 Đ

P3 Comforts two piece toilet 
Bồn cầu 2 khối P3 Comforts

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with solf close
> Mounting set

> Bồn cầu hai khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.580
Cistern / Két nước
Art.No.: 588.45.913
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.520
Mounting set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.983

 
15.730.000 Đ

15.180.000 Đ 

7.260.000 Đ

2.860.000 Đ

P3 Comforts one piece toilet 
Bồn cầu 1 khối P3 Comforts

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with solf close
> Mounting set 

> Bồn cầu một khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.581
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.528
Mounting set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.996

32.340.000 Đ 

8.030.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

Vero
Vero above counter basin with tap platform
Lavabo đặt bàn Vero 

> White ceramic above counter basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap
> Fixings included

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ
> Đã bao gồm phụ kiện
 

Art.No.: 588.45.024 10.230.000 Đ

Vero above counter basin without tap platform
Lavabo đặt bàn Vero

> White ceramic washbowl without overflow
> Fixings included

> Lavabo bằng sứ màu trắng không có xả tràn
> Đã bao gồm phụ kiện

Art.No.: 588.45.022  10.890.000 Đ

Vero undercounter basin without tap platform
Lavabo âm bàn Vero

> White ceramic under counter basin
> Fixings included for stone (Depth  ≥ 25mm)

> Lavabo âm bàn bằng sứ màu trắng
> Phụ kiện lắp đặt cho mặt bàn đá (nếu độ dày mặt 

đá ≥ 25mm)

Undercounter basin / Lavabo âm bàn
Art.No.: 588.45.021
Fixing sex for stone countetops 
Phụ kiện lắp đặt cho mặt bàn đá
Art.No.: 588.45.994

6.380.000 Đ 

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

Special order
Đặt hàng riêng

Darling New
Darling New one-piece toilet 
Bồn cầu một khối Draling New

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 4.8 litres, top flush, single flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting Set
> Bồn cầu liền khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 4,8 lít, nút nhấn xả đơn nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.480
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.504
Mounting set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.996

16.720.000 Đ

4.290.000 Đ

1.210.000  Đ

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

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 4.8 litres, top flush, single flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting Set
> Bồn cầu hai khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 4,8 lít, nút nhấn xả đơn phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.482
Cistern / Két nước:
Art.No.: 588.45.979
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.504
Mounting set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.996

 
9.020.000 Đ

5.830.000 Đ

4.290.000 Đ

1.210.000 Đ

Darling New wall-mounted toilet
Bồn cầu treo tường Daring New

> White ceramic wall-mounted toilet
> Toilet seat and cover with soft close

> Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm

Wall-mounted WC bowl / Bồn cầu treo tường
Art.No.: 588.45.481                               16.500.000 Đ
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.504                                 4.290.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Durastyle
Durastyle countertop basin 
Lavabo vành nổi Durastyle

> White ceramic countertop basin
without overflow

> Lavabo vành nổi bằng sứ màu trắng không có 
xả tràn 

Art.No.: 588.45.202 9.680.000 Đ

Durastyle one-piece toilet
Bồn cầu một khối Durastyle

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 5/3.5 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set

> Bồn cầu liền khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 5/3,5 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu
Art.No.: 588.45.452
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.495
Mounting set / Bộ phụ kiện lắp đặt
Art.No.: 588.45.999

 
13.600.000 Đ

6.380.000 Đ

1.210.000 Đ

Durastyle two-piece toilet
Bồn cầu hai khối Durastyle

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 5/3.5 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting Set

> Bồn cầu liền khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 5/3,5 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

WC bowl / Bồn cầu:
Art.No.: 588.45.442                                 7.810.000 Đ
Cistern / Két nước:
Art.No.: 588.45.917                                 5.100.000 Đ
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu:
Art.No.: 588.45.495                                 6.380.000 Đ
Mounting set / Bộ phụ kiện lắp đặt:
Art.No.: 588.45.999                                 1.210.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Durastyle wall-mounted toilet 
Bồn cầu treo tường Durastyle

> White ceramic wall-mounted toilet
> Toilet seat and cover with soft close

>  Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm

Wall-mounted WC bowl / Bồn cầu treo tường
Art.No.: 588.45.440                                                                           9.790..000 Đ
Seat and cover / Nắp đậy bồn cầu
Art.No.: 588.45.495                                                                            6.380.000 Đ

Durastyle wall-mounted toilet washdown model 
Bồn cầu treo tường Durastyle washdown model

> White ceramic wall hung toilet washdown model
> Only in combination with SensoWash 588.45.517

> Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng was down model
> Kết hợp nắp đậy Sensowash 588.45.517

Art.No.: 588.45.446  15.290.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

D-Code
D-Code bathtub 
Bồn tắm D-Code

> White built-in bathtub
> 5 mm sanitary acrylic
> Support frame for bathtub
> Waste and overflow

> Bồn tắm âm màu trắng
> Chất liệu acrylic 5 mm
> Khung đỡ bồn tắm
> Bộ xả tràn cho bồn tắm

Built-in bathtub / Bồn tắm âm
Art.No.: 588.45.640
Support frame for bathtubs / Bộ giá đỡ cho bồn tắm
Art.No.: 588.45.950
Waste and overflow / Bộ chống tràn và xả cho bồn
Art.No.: 588.45.986

12.430.000 Đ

1.100.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

D-Code
Santosa washbasin 
Lavabo âm bàn Santosa

> White ceramic above undercounter basin with 
overflow

> Fixings included

> Lavabo âm bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Đã bao gồm phụ kiện

Art.No.: 588.45.060  7.700.000 Đ

D-code washbasin wall hung 
Lavabo treo tường D-code 

> White ceramic wall hung washbasin with overflow
> Tap platform for 1-hold tap

> Lavabo treo tường bằng sứ màu trắng có xả tràn 
bằng sứ màu trắng

> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.45.413  11.880.000 Đ

Bacino washbasin 
Lavabo âm bàn Bacino

> White ceramic above counter basin
> Tap platform for 1-hole tap
> Fixings included

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng
> Sử dụng với vòi 1 lỗ
> Đã bao gồm phụ kiện

Art.No.: 588.45.041  5.390.000 Đ
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SensoWash

SensoWash Product Information 
Thông tin sản phẩm Sensowash

SensoWash Starck - The comfort model of Duravit, designed by 
Philippe Starck.

All the functions of the SensoWash® Starck are operated by remote 
control. Starting with the motor-operated toilet lid and toilet seat that open 
and close on command. Thanks to the silent closing technology, they can 
also be closed gently by hand. The heated toilet seat feels pleasant to the 
touch and its temperature can be individually controlled. A sensor makes 
sure that it doesn’t get too hot. After using the toilet, simply select the 
desired function - Rearwash, Comfort wash or Lady wash - and enjoy the 
pleasant cleaning with warm water. This is followed by a gentle flow of 
warm, drying air. Water temperature, water volume, nozzle position and 
drying temperature are all individually adjustable. For added convenience, 
personal preferences can be stored in two different user profiles.

And even though the remote control is completely intuitive: for reassurance, 
the cradle contains quick reference to the operating instructions - a 
particularly useful feature when SensoWash® Starck is used in hotels.

Rearwash

After using the toilet, the rear 
wash is both pleasant and safe. 
Water temperature, water volume 
and nozzle position can all be 
individually adjusted and, one 
saved, are easy to select. The spray 
wand has a ultrahygienic stainless 
steel surface and a replaceable 
nozzle. The spray wand and 
nozzles are cleaned automatically 
before and after each use.

Chế độ rửa thường

Sử dụng chức năng rửa tự động 
sau khi đi vệ sinh thật thoải mái và 
an toàn. Điều chỉnh dễ dàng nhiệt 
độ nước, khối lượng nước, vị trí vòi 
rửa theo yêu cầu người sử dụng và 
có thể lưu lại để sử dụng lần sau. 
Đầu phun được làm bằng thép 
không gỉ hoàn toàn vệ sinh và có 
thể thay thế. Vòi rửa được tự động 
làm sạch trước và sau khi sử dụng.

Comfortwash

The Comfortwash function offers 
a wider wash as the spray wand 
moves forwards and backwards. 
Alternatively, the Comfortwash also 
offers a pulsating water jet.

Chế độ rửa tiện lợi

Chế độ này giúp vệ sinh sạch 
ở vùng rộng hơn, đầu phun di 
chuyển về phía trước và sau. Có 
thể điều chỉnh nhịp độ phun nước 
mạnh hoặc nhẹ tùy thích

Ladywash

Especially developed to meet 
the needs of female users, the 
Ladywash function uses a water jet 
at a comfortable anatomical angle 
for gentle cleaning. As with the 
Rear-and Comfortwash, individual 
settings can be selected and the 
spray wand nozzles are cleaned 
automatically before and after use.

Chế độ rửa dành cho phụ nữ

Tia nước được đều chỉnh góc phun 
giúp làm sạch nhẹ nhàng, đáp ứng 
được nhu cầu đặc biệt của phụ nữ. 
Chế độ này cũng có thể được tùy 
chỉnh theo yêu cầu và vòi rửa cũng 
được tự động làm sạch trước và 
sau khi sử dụng.

Warm Air Dryer

Use of the various wash functions 
is followed by a gentle flow of 
warm, drying air. The temperature 
of the dryer air can be adjusted by 
remote control. With this function, 
too, it is possible to save personal 
preferences and select them agian 
at a later date.

Chức năng hong khô bằng hơi ấm

Sau khi sử dụng chức năng rửa tự 
động, có thể dùng chức năng hong 
khô bằng hơi ấm. Nhiệt độ được 
điều chỉnh bằng điều khiển từ xa và 
có thể lưu lại chế độ điều chỉnh này 
để sử dụng lần sau.

SensoWash Starck - Dòng sản phẩm tiện nghi của Duravit, được thiết 
kế bởi Phillippe Starck.

Tất cả chức năng tự động vệ sinh của SensoWash Starck đều có thể sử 
dụng bằng điều khiển từ xa. Nhờ công nghệ đóng mở êm ái, người dùng 
cũng có thể đóng mở nắp bồn cầu và nắp ngồi bằng tay. Nắp ngồi luôn 
được sưởi ấm tạo cảm giác dễ chịu, nhiệt độ cũng có thể điều chỉnh theo 
yêu cầu và đảm bảo không quá nóng. Sau khi đi vệ sinh, chọn chế độ 
rửa tự động như mong muốn và tận hưởng cảm giác sạch sẽ thoải mái 
với làn nước ấm sau đó hong khô một cách nhẹ nhàng. Nhiệt độ nước, 
khối lượng nước, vị trí vòi rửa, và nhiệt độ hong khô đều có thể tùy chỉnh 
theo ý thích. Để tiện lợi hơn, có thể sử dụng chế độ lưu trữ cho hai người 
riêng biệt.

Ngay cả điều khiển từ xa cũng rất dễ sử dụng: hướng dẫn sử dụng nhanh 
được tích hợp bên trong bảng điều khiển, đặc biệt tiện dụng cho khách 
sử dụng Sensor Wash Starck trong các khách sạn.
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

SensoWash Starck C

Electromotive actuated seat and lid 
Nắp điều khiển tự động

Easy-care surface
Dễ dàng vệ sinh bề mặt

Elegant, ergonomic lines
Thiết kế đường nét hài hòa

Child safety feature
An toàn cho trẻ em

Infrared sensor
Cổng hồng ngoại

Rearwash, Ladywash, Power
Chế độ rửa thường, chế độ rửa dành 
cho phụ nữ, bật/tắt

Silent closing seat and lid
Nắp đóng êm 

Silent closing seat and lid
Nắp đóng êm 

Integrated seat heating
Nắp ngồi luôn ấm 

Quick release: easy seat removal
Dễ dàng tháo lắp

Illuminated inner bowl
Phát quang trong tối

Remote control
Bảng điều khiển

Stop
Tắt

Comfortwash
Chế độ rửa tiện lợi

Ladywash
Chế độ rửa dành cho phụ nữ

Warm Air Dryer
Chức năng hong bằng hơi ấm

User profile storage
Lưu trữ chế độ theo yêu cầu người 
sử dụng

Water pressure and temperature 
adjustment
Tăng giảm nhiệt độ và áp lực nước

IR transmitter
Kết nối hồng ngoại

Automatic opening and closing of 
seat and cover

Chế độ tự động đóng mở nắp
 bồn cầu

Rearwash
Chế độ rửa thường

Individual positioning of spray wand
Điều chỉnh vị trí đầu phun

Water pressure adjustment
Điều chỉnh áp lực nước

Individual dryer, seat and water 
temperature

Điều chỉnh nhiệt độ, sấy, nước và 
nắp ngồi
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Electromotive actuated seat and lid 
Nắp điều khiển tự động

Sturdy, scratch resistant surface 
Chống trầy xước bề mặt

Illuminated inner bow
Phát quang trong tối

Quick release: easy seat removal
Dễ dàng tháo lắp

Rearwash, Ladywash, Power
Chế độ rửa thường, chế độ rửa dành 
cho phụ nữ, bật/tắt

Infrared sensor
Cổng hồng ngoại

Silent closing seat and lid
Nắp đóng êm 

Simplified shape
Góc cạnh mềm mại

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

Deliberately flat, solid
shower-toilet seat
Nắp đậy được làm phẳng và rắn chắc 

SensoWash Slim

Infrared transmitter
Máy phát hồng ngoại

Activating Rearwash and
adjusting water spray intensity 

Kích hoạt Rearwash và điều chỉnh 
cường độ phun nước

Activating Ladywash and
adjusting water spray intensity 
Kích hoạt Ladywash và điều chỉnh cường 
độ phun nước

Activating and deactivating
Comfortwash

Kích hoạt và hủy chế độ rửa tiện lợi

Adjusting spray wand position 
Điều chỉnh vị trí vòi phun nước

Adjusting water temperature 
Điều chỉnh nhiệt độ nước

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

SensoWash shower toilet seat Slim 
Nắp đậy toilet cảm ứng SensoWash Slim

> Please order Connecting set 588.45.991 and 
Mounting set 588.45.995 for wall-hung toilet

> Vui lòng đặt thêm Bộ dây hỗ trợ 588.45.991 và 
Bas đỡ 588.45.995 cho bồn cầu treo

Art.No.: 588.45.519  51.480.000 Đ

Sensowash
SensoWash shower toilet seat Starck C 
Nắp đậy toilet cảm ứng SensoWash Starck C

> Please order Connecting set 588.45.991 and 
Mounting set 588.45.995 for wall-hung toilet

> Vui lòng đặt thêm Bộ dây hỗ trợ 588.45.991 và 
Bas đỡ 588.45.995 cho bồn cầu treo

 

Art.No.: 588.45.478 65.010.000 Đ

SensoWash Slim shower toilet seat DuraStyle 
Nắp đậy toilet cảm ứng SensoWash Slim 
cho bồn cầu Durastyle 

> Please order connecting set 588.45.991 and 
mounting set 588.45.995 for wall-hung toilet

> Vui lòng đặt thêm bộ dây hỗ trợ 588.45.991 và 
bass đỡ 588.45.995 cho bồn cầu treo

Art.No.: 588.45.517 41.060.000 Đ
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Connecting set for SensoWash 
Bộ dây hỗ trợ SensoWash

Art.No.: 485.45.991 1.870.000 Đ

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

Art.No.: 485.45.995 1.650.000 Đ

Accessories For Toilets Phụ Kiện cho Toilets

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

Art.No.: 589.45.998 990.000 Đ

Vario connector set
Bộ nối chuyển đổi đường xả đa năng

Art.No.: 588.45.983 2.860.000 Đ

Vario connecting bend 
Bộ nối ống xả thẳng

Art.No.: 588.45.984 2.090.000 Đ
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Geberit has a long tradition of quality, 
reliability, and innovation established since 
its beginning in Switzerland in 1874. That 
tradition together with the philosophy of 
“Design Meets Function” is applied to 
Geberit’s extensive range of solutions, 
enabling users to indulge in a stylish and 
highly functional bathroom. 

Chất lượng, sự đáng tin cậy cùng sự sáng 
tạo là những truyền thống lâu đời của Geberit 
được định hình kể từ khi ra đời tại Thụy Sĩ 
vào năm 1874. Cùng với triết lý “Thiết kế Kết 
hợp Chức năng”, các truyền thống ấy được 
Geberit ứng dụng để phát triển vô số giải 
pháp phòng tắm vừa phong cách vừa hiệu 
quả cho người dùng.
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Sanitary Systems Phụ Kiện Phòng Tắm

Duofix Sigma concealed cistern UP320 
Két nước âm cho bồn cầu treo Duofix 
Sigma UP320

> Concealed cistern for wall-mounted ceramic 
toilet. Dual flush 3/6 l

> Compatible with Bolero, Sigma01, Sigma20, 
Sigma50, Sigma80 actuator plate

> Please order Duofix wall anchoring set 
588.53.991 separately for concealed cistern 
made in Europe

> Két nước âm cho bồn cầu sứ treo tường
> Chế độ xả kép 3/6 l
> Sử dụng với nút nhấn xả Bolero, Sigma01, 

Sigma20, Sigma50, Sigma80
> Vui lòng đặt thêm bộ phụ kiện bas đỡ Duofix 

588.53.991 đối với két nước âm xuất xứ Châu Âu

Conceal cistem / Két nước âm
Art.No.: 588.53.914
Duofix wall anchoring set  
Bộ phụ kiện bas đỡ Doufix
Art.No.: 588.53.911

13.860.000 Đ

990.000 Đ

Sigma01 WC flush actuator Alpine 
Nút xả thải toilet Sigma01

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

Alpine white / Màu trắng
Art.No.: 588.53.500
Jet black / Màu đen
Art.No.: 588.53.501
Matt chrome / Màu chrome mờ
Art.No.: 588.53.503

 
2.420.000 Đ

2.860.000 Đ

3.300.000 Đ

Sigma20 WC flush actuator Alpine 
Nút xả thải toilet Sigma20

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

White/ Bright chrome 
Màu trắng mạ chrome
Art.No.: 588.53.531
White/ matt chrome 
Màu trắng mạ ánh vàng
Art.No.: 588.53.533
White/ Matt chrome 
Màu trắng mạ chrome mờ
Art.No.: 588.53.534
Black/ Bright chrome 
Màu đen mạ chrome bóng
Art.No.: 588.53.535
Matt chrome/ Bright chrome 
Màu chrome mờ ánh chrome
Art.No.: 588.53.536
Bright chrome/ Matt chrome 
Màu chrome bóng mạ chrome mờ
Art.No.: 588.53.532
Stainless Steel / Màu inox
Art.No.: 588.53.530

 

3.420.000 Đ

4.180.000 Đ

4.180.000 Đ

4.180.000 Đ

4.840.000 Đ

4.840.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

Sanitary Systems Phụ Kiện Phòng Tắm

Sigma30 WC flush actuator Alpine 
Nút xả thải toilet Sigma30

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

White/ Bright chrome 
Màu trắng mạ chrome bóng
Art.No.: 588.53.592
White/ matt chrome 
Màu trắng mạ ánh vàng
Art.No.: 588.53.593
White/ Matt chrome 
Màu trắng mạ chrome mờ
Art.No.: 588.53.594
Black/ Bright chrome 
Màu đen mạ chrome bóng
Art.No.: 588.53.595
Matt chrome/ Bright chrome 
Màu chrome mờ ánh chrome
Art.No.: 588.53.590
Bright chrome/ Matt chrome  
Màu chrome bóng mạ chrome mờ
Art.No.: 588.53.591

 

4.180.000 Đ

4.950.000 Đ

4.950.000 Đ

4.950.000 Đ

5.610.000 Đ

5.610.000 Đ

Sigma80 WC flush actuator Alpine 
Nút xả thải toilet Sigma80

> Electronic actuator plate with dual flush system
> Actuator buttons identifiable by light bar which 

can be set in five colors
> Electrical power supply via power supplier unit. 

Infrared user detection
> Flush actuation can be manually deactivated for 

cleaning
> Please order Installation set 588.53.997 for 

Sigma80 actuator plate separately

> Nút xả thải kép có cảm ứng
> Nút xả thải được nhận diện bằng thanh tia sáng 

với năm màu để lựa chọn
> Có bộ nguồn điện để cung cấp điện
> Nhận diện người sử dụng bằng tia hồng ngoại
> Có thể cài đặt nút xả thải ngừng hoạt động khi 

cần làm vệ sinh
> Vui lòng đặt thêm bộ phụ kiện lắp đặt 588.53.997 

cho nút xả thải Sigma 80

WC flush actuator / Nút xả toilet
Art.No.: 588.53.580
Installation set for Sigma80 actuator 
plate / Bộ phụ kiện lắp đặt cho nút xả 
thải Sigma80
Art.No.: 588.53.997

 
43.780.000 Đ

3.740.000 Đ

Geberit Monolith sanitary module for 
wall-hung WC 
Hệ thống két nước Monolith cho bồn cầu treo

> Concealed cistern for wall-mounted ceramic 
toilet. 

> Dual flush 3/6 l
> Color: White 
> Compatible with Sigma 20, Sigma 50, Sigma 80

> Sử dụng với bồn cầu treo
> Hệ thống xả kép 3/6 lít
> Màu sắc: trắng
> Sử dụng với nút nhấn xả Sigma01, Sigma20, 

Sigma50, Sigma80

Geberit Monolith sanitary module 
for toilet / Hệ thống két nước 
Monolith cho bồn cầu treo
Art.No.: 588.53.701
S-Bend connector 
Bộ ống chuyển đổi S-Bend
Art.No.: 588.53.999

 

46.970.000 Đ

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Duofix element for urinal 
Khung đỡ cho bồn tiểu nam

> For installing urinals with concealed inlet
> Compatible with urinal flush control
> Flow rate (at 1 bar) 0.3 litres/s

> Khung đỡ để lắp đặt với bồn tiểu nam có van 
xả âm

> Kết hợp nút nhấn xả cho bồn tiểu
> Lưu lượng nước (với áp lực 1 bar) 0,3 lít/giây

Art.No.: 588.53.591 13.530.000 Đ

Sigma01 WC flush actuator Alpine 
Nút xả thải toilet Sigma01

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

Alpine white / Màu trắng
Art.No.: 588.53.970
Matt chrome / Màu chrome mờ
Art.No.: 588.53.972
Bright chrome / Màu chrome sáng
Art.No.: 588.53.971

 
7.040.000 Đ

7.040.000 Đ

7.040.000 Đ 
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Shower channel seal CleanLine20 
Nắp che rãnh thoát sàn Cleanline20

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

> Sử dụng với rãnh thoát nước sàn
> Có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng
> Vui lòng đặt thêm rãnh thoát nước 588.53.929

Art.No.: 588.53.925 10.780.000 Đ

Installation set for shower channels Cleanline20 
Rãnh thoát sàn Cleanline20

 

> Used for draining water from flatbottom showers
> Discharge rate 0.8 litres/s
> Please order shower channel seal 588.53.925

> Dùng để thoát nước mặt sàn nhà tắm
> Lưu lượng nước thoát: 0,8 lít/giây
> Vui lòng đặt thêm nắp rãnh thoát sàn 588.53.925

Art.No.: 588.53.929 7.590.000 Đ

Sanitary Systems Phụ Kiện Phòng Tắm
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Built-in or free-standing, curved or linear, 
Häfele’s washbasins and bathtubs are 
distinguished by top-quality materials and 
ergonomic designs that allow you to sit back 
and take pleasure in washing and bathing, 
practices often taken for granted. 

Dù được thiết kế lắp âm hay đứng độc lập, 
mang đường cong trang nhã hay thẳng hàng 
mạnh mẽ, các sản phẩm chậu rửa mặt và bồn 
tắm của Häfele luôn nổi bật với chất liệu cao 
cấp cùng thiết kế tối ưu, để bạn thư giãn và 
tận hưởng những việc tưởng chừng như là hiển 
nhiên nhưng vô cùng quan trọng là tắm rửa. 
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Venus one-piece toilet 
Bồn cầu liền khối Venus

        
5
YEARS

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set
> Including flexible water hose

> Bồn cầu liền khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt
> Đã bao gồm dây cấp nước

Art.No.: 588.64.403 13.310.000 Đ

Saturn one-piece toilet 
Bồn cầu liền khối Saturn

        
5
YEARS

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set
> Including flexible water hose

> Bồn cầu liền khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt
> Đã bao gồm dây cấp nước

Art.No.: 588.64.460 12.100.000 Đ

Nemo one-piece toilet 
Bồn cầu liền khối Nemo

        
5
YEARS

> White ceramic one-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set
> Including flexible water hose

> Bồn cầu liền khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt
> Đã bao gồm dây cấp nước

Art.No.: 588.64.470 9.350.000 Đ

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Titanla two-piece toilet 
Bồn cầu hai khối Titanla

        

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set
> Including flexible water hose

> Bồn cầu hai khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt
> Đã bao gồm dây cấp nước

Art.No.: 588.64.480 10.560.000 Đ

Leo two-piece toilet 
Bồn cầu hai khối Leo

        

> White ceramic two-piece toilet
> Cistern 6/3 litres, top flush, dual flush
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set
> Including flexible water hose

> Bồn cầu hai khối bằng sứ màu trắng
> Két nước 6/3 lít, nút nhấn xả kép nằm phía trên
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt
> Đã bao gồm dây cấp nước

Art.No.: 588.64.490 8.140.000 Đ

Cetus wall-mounted toilet 
Bồn cầu treo tường Cetus

      

> White ceramic wall-mounted toilet
> Toilet seat and cover with soft close
> Mounting set

> Bồn cầu treo tường bằng sứ màu trắng
> Nắp đậy bồn cầu đóng êm
> Bộ phụ kiện lắp đặt

Art.No.: 588.64.402 7.370.000 Đ

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm
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Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Dual Mechanical actuator square
Nút nhấn xả thải Mechanical vuông

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

Bright crome / Màu crome
Art.No.: 588.73.564                                   638.000 Đ
White / Màu trắng
Art.No.: 588.73.565                                   638.000 Đ
Black / Màu đen
Art.No.: 588.73.566                                   638.000 Đ

 

Dual Mechanical actuator plate round
Nút nhấn xả thải Mechanical tròn

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

Bright crome / Màu crome
Art.No.: 588.73.543                                   638.000 Đ
White / Màu trắng
Art.No.: 588.73.544                                   638.000 Đ
Black / Màu đen
Art.No.: 588.73.545                                   638.000 Đ

Concealed cistern Mechanical for wall hung toilet
Két nước âm Mechanical cho bồn cầu treo 
tường

> Concealed cistern Mechanical  for wall-mounted 
ceramic toilet, fasten distance 180/230mm, 
Adjustable feet: 0-200 mm

> Dual flush 3/6 litres or 4.5/3 litres
> Compatible with dual frush Mechanical of Hafele

> Két nước âm Mechanical cho bồn cầu sứ treo 
tường, khoản cách lắp đặt tường 180/230mm, 
chân có thể điều chỉnh từ 0-200mm

> Chế độ xả kép 3/6 lít hoặc 4,5/3 lít 
> Sử dụng với nút nhấn xả của Hafele

Art.No.: 588.73.920 5.302.000 Đ

Sanitary systems Phụ kiện phòng tắm
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Special order
Đặt hàng riêng

Concealed cistern Pneumatic for wall hung toilet 
Két nước âm Pneumatic cho bồn cầu treo tường

> Concealed cistern Pneumatic for wall-mounted ceramic toilet, fasten distance 
180/230mm, Adjustable feet: 0-200 mm

> Dual flush 3/6 litres or 4.5/3 litres
> Compatible with dual frush Pneumatic of Hafele

> Két nước âm Pneumatic cho bồn cầu sứ treo tường, khoản cách lắp đặt 
tường 180/230mm, chân có thể điều chỉnh từ 0-200mm

> Chế độ xả kép 3/6 lít hoặc 4.5/3 lít
> Sử dụng với nút nhấn xả Pneumatic của Hafele

Art.No.: 588.73.921 5.467.000 Đ

Pneumatic Actuator Plate 
Nút nhấn xả Pneumatic

> Flush actuator plate with dual flush system
> Plastic material

> Nút xả thải kép
> Chất liệu bằng nhựa

White / Màu trắng
Art.No.: 588.73.622                                                                             4.246.000 Đ
Black / Màu đen:
Art.No.: 588.73.623                                                                             4.246.000 Đ
Stainless Steel / Màu inox
Art.No.: 588.73.624                                                                             4.246.000 Đ

Sanitary systems Phụ kiện phòng tắm
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm

Vela above counter basin 
Lavabo đặt bàn Vela

   

> White ceramic above counter basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.000 3.190.000 Đ

Pictor above counter basin 
Lavabo đặt bàn Pictor

   

> White ceramic above counter basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.050 2.640.000 Đ

Crux above counter basin 
Lavabo đặt bàn Crux

   

> White ceramic above counter basin with overflow

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn

Art.No.: 588.64.021 2.090.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm

Draco above counter basin 
Lavabo đặt bàn Draco

   

> White ceramic above counter basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.010 3.850.000 Đ

Ursa above counter basin 
Lavabo đặt bàn Ursa

   

> White ceramic above counter basin with overflow

> Lavabo đặt bàn bằng sứ màu trắng có xả tràn

Art.No.: 588.64.030 2.200.000 Đ

Draco inset basin 
Lavabo vành nổi Draco

   

> White ceramic inset basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo vành nổi bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.012 4.070.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm

Draco semi-recessed basin 
Lavabo bán âm Draco

     

> White ceramic semi-recessed basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo bán âm bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.011 4.510.000 Đ

Aquaila semi-recessed basin 
Lavabo bán âm Aquaila

     

> White ceramic semi-recessed basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo bán âm bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.020 2.420.000 Đ

Vela semi-recessed basin 
Lavabo bán âm Vela

     

> White ceramic inset basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo vành nổi bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.061 3.410.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm

Aries wall-mounted basin 
Lavabo treo tường Aries

     

> White ceramic wall-mounted basin with overflow
> Tap platform for 1-hole tap

> Lavabo treo tường bằng sứ màu trắng có xả tràn
> Sử dụng với vòi 1 lỗ

Art.No.: 588.64.040 1.650.000 Đ

Victoria free-standing bathtub 
Bồn tắm độc lập Vitoria

2
YEARS

> White free-standing acrylic bathtub with claw foot
> Including chrome aluminum claw foot, pop-up drainage and siphon

> Bồn tắm độc lập chất liệu acrylic màu trắng cổ điển
> Đã bao gồm chân đỡ và bộ xả

Art.No.: 588.55.650 19.690.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm

Free-standing bathtub round 
Bồn tắm độc lập tròn

2
YEARS

> White free-standing acrylic bathtub with claw foot
> Including brass overflow drainage

> Bồn tắm độc lập chất liệu acrylic màu trắng 
> Đã bao gồm bộ xả

Art.No.: 588.55.620 27.940.000 Đ

Free-standing bathtub square 
Bồn tắm độc lập vuông

2
YEARS

> White free-standing acrylic bathtub with claw foot
> Including brass overflow drainage

> Bồn tắm độc lập chất liệu acrylic màu trắng
> Đã bao gồm bộ xả

Art.No.: 588.55.640 25.300.000 Đ
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Special order
Đặt hàng riêng

Ceramic and Bathtub Thiết bị vệ sinh sứ và bồn tắm

Built-in bathtub round 
Bồn tắm âm tròn

2
YEARS

> White built-in acrylic bathtub
> Including brass overflow drainage and support frame

> Bồn tắm âm chất liệu acrylic màu trắng
> Đã bao gồm bộ xả và giá đỡ

Art.No.: 588.55.601 9.680.000 Đ

Built-in bathtub square 
Bồn tắm âm vuông

2
YEARS

> White built-in acrylic bathtub
> Including brass overflow drainage and support frame

> Bồn tắm âm chất liệu acrylic màu trắng
> Đã bao gồm bộ xả và giá đỡ

Art.No.: 588.55.600 9.680.000 Đ
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ACCESSORIES
PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Mysterious Dòng sản phẩm đặc biệt
Tumbler holder 72x122x117mm
Ly đựng dụng cụ 72x122x117mm

Toilet paper holder 179x50x70mm
Giá treo giấy vệ sinh 179x50x70mm

Towel double bar 750mm
Thanh treo khăn đôi 750mm

Toilet brush holder 93x385x146mm
Giá treo cọ toilet 93x385x146mm

Soap holder 120x77x122mm
Dĩa đựng xà phòng 120x77x122mm

Towel ring 180x199x64mm
Vòng treo khăn 180x199x64mm

Towel rack 600mm
Kệ để khăn tắm 600mm

Hook 50x50x55mm
Móc treo đồ 50x50x55mm

Towel single bar 750mm
Thanh treo khăn đơn 750mm

Glass shelf 510x54.4x136mm
Kệ kính 510x54,4x136mm

Art.No.: 580.41.570 1.540.000 Đ

Art.No.: 580.41.540 1.100.000 Đ

Art.No.: 580.41.512 3.410.000 Đ

Art.No.: 580.41.550 1.980.000 Đ

 Art.No.: 580.41.560 1.540.000 Đ

Art.No.: 580.41.510 1.430.000 Đ

Art.No.: 580.41.513 4.400.000 Đ

Art.No.: 580.41.500 770.000 Đ

Art.No.: 580.41.511 2.530.000 Đ

Art.No.: 580.41.530 2.200.000 Đ

  
5
YEARS   

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS   

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
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5
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5
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5
YEARS  
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

InnoGeo-E hook
Móc áo InnoGeo-E

InnoGeo-E paper holder 
Giá treo giấy vệ sinh InnoGeo-E

InnoGeo-E brass comestic shelf 
Kệ đỡ dụng cụ InnoGeo-E

InnoGeo-E towel shelf
Kệ để khăn tắm InnoGeo-E

InnoGeo-E soap holder 
Đĩa đựng xà phòng InnoGeo-E

InnoGeo-E towel ring 
Vòng treo khăn InnoGeo-E

InnoGeo-E single towel bar 
Thanh treo khăn đơn InnoGeo-E

InnoGeo-E toilet brush & holder
Cọ vệ sinh InnoGeo-E

InnoGeo-E tumbler holder 
Giá đỡ và ly InnoGeo-E

InnoGeo-E soap dispenser 
Bình xịt xà phòng InnoGeo-E

InnoGeo-E double towel bar 
Thanh treo khăn đôi InnoGeo-E

Art.No.: 495.80.190 550.000 Đ

Art.No.: 495.80.193 990.000 Đ

Art.No.: 495.80.196 2,530.000 Đ

Art.No.: 495.80.199 3.740.000 Đ

Art.No.: 495.80.191 1.210.000 Đ

 Art.No.: 495.80.194 990.000 Đ

Art.No.: 495.80.197 1.980.000 Đ

Art.No.: 495.80.200 1.540.000 Đ

Art.No.: 495.80.192 1.210.000 Đ

Art.No.: 495.80.195 1.540.000 Đ

Art.No.: 495.80.198 2.310.000 Đ

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

Accessories InnoGeo-E Phụ kiện InnoGeo-E
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Special order
Đặt hàng riêng

Accessories InnoGeo-S Phụ kiện InnoGeo-S

453

12
0

25

600

89
25

InnoGeo-S hook 
Móc InnoGeo-S

InnoGeo-S paper holder 
Giá treo giấy vệ sinh InnoGeo-S

InnoGeo-S brass comestic shelf 
Kệ đỡ dụng cụ InnoGeo-S

InnoGeo-S towel shelf
Kệ để khăn tắm InnoGeo-S

InnoGeo-S soap holder 
Đĩa đựng xà phòng InnoGeo-S

InnoGeo-S towel ring 
Vòng treo khăn InnoGeo-S

InnoGeo-S single towel bar 
Thanh treo khăn đơn InnoGeo-S

InnoGeo-S toilet brush & holder 
Cọ vệ sinh InnoGeo-S

InnoGeo-S tumbler holder 
Giá đỡ và ly InnoGeo-S

InnoGeo-S dispenser with holder 
Bình xịt xà phòng InnoGeo-S

InnoGeo-S double towel bar 
Thanh treo khăn đôi InnoGeo-S

Art.No.: 495.80.201 550.000 Đ

Art.No.: 495.80.204 990.000 Đ

Art.No.: 495.80.207 2.640.000 Đ

Art.No.: 495.80.210 3.960.000 Đ

Art.No.: 495.80.202 1.320.000 Đ

Art.No.: 495.80.205 1.100.000 Đ

Art.No.: 495.80.208 1.980.000 Đ

Art.No.: 495.80.211 1.650.000 Đ

Art.No.: 495.80.203 1.320.000 Đ

Art.No.: 495.80.206 1.650.000 Đ

Art.No.: 495.80.209 2.420.000 Đ

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  
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Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Accessories InnoRound Phụ kiện InnoRound
InnoRound soap holder 
Giá đựng xà phòng InnoRound

InnoRound paper holder (incl. lid)
Giá treo giấy vệ sinh có nắp che

InnoRound glass shelf with barrier 
Kệ kính có thanh chắn InnoRound

InnoRound double towel bar
Thanh treo khăn đôi InnoRound

InnoRound tumbler holder 
Giá đỡ và ly InnoRound

InnoRound paper holder (excl. lid)
Giá treo giấy vệ sinh không nắp che

InnoRound toilet brush & holder 
Giá treo và cọ vệ sinh InnoRound

InnoRound towel shelf 
Kệ để khăn tắm InnoRound

InnoRound robe hook 
Móc treo InnoRound

InnoRound towel ring 
Vòng treo khăn InnoRound

InnoRound single towel bar 
Thanh treo khăn đơn InnoRound

Art.No.: 580.34.350 770.000 Đ

Art.No.: 580.34.340 770.000 Đ

Art.No.: 580.34.331 1.210.000 Đ

Art.No.: 580.34.321 2.310.000 Đ

Art.No.: 580.34.360 660.000 Đ

Art.No.: 580.34.341 770.000 Đ

Art.No.: 580.34.370 1.100.000 Đ

Art.No.: 580.34.311 3.850.000 Đ

Art.No.: 580.34.300 660.000 Đ

Art.No.: 580.34.310 1.100.000 Đ

Art.No.: 580.34.320 1.540.000 Đ

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

86

39
46

58

206

6658

11
7

39

600

54239
21

1

58

600

54239
66

58

600

54239
10

1

58

520

14
4

53
.5

149

79.5

13
0

13
0

39

218

58

66

110

128 46

39

106.5106.5

67.567.5

3939

9494

106.5106.5

67.567.5

3939

9494

146

38
5

39

120



203    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Accessories InnoSquare Phụ kiện InnoSquare
InnoSquare soap dish
Đĩa đựng xà phòng InnoSquare

InnoSquare paper holder (incl. lid)
Giá treo giấy vệ sinh có nắp che

InnoSquare glass shelf with barrier 
Kệ kính có thanh chắn InnoSquare

InnoSquare double towel bar 
Thanh treo khăn đôi InnoSquare

InnoSquare tumbler holder 
Giá đỡ và ly InnoSquare

InnoSquare paper holder (excl. lid) 
Giá treo giấy vệ sinh không nắp che

InnoSquare toilet brush & holder 
Giá treo và cọ vệ sinh InnoSquare

InnoSquare towel shelf 
Kệ để khăn tắm InnoSquare

InnoSquare robe hook 
Móc treo InnoSquare

InnoSquare towel ring 
Vòng treo khăn InnoSquare

InnoSquare single towel bar
Thanh treo khăn đơn InnoSquare

Art.No.: 580.34.050 880.000 Đ

Art.No.: 580.34.040 770.000 Đ

Art.No.: 580.34.031 1.320.000 Đ

Art.No.: 580.34.021 2.310.000 Đ

Art.No.: 580.34.060 880.000

Art.No.: 580.34.041 770.000 Đ

Art.No.: 580.34.070 1.650.000 Đ

Art.No.: 580.34.011 4.400.000 Đ

Art.No.: 580.34.000 660.000 Đ

Art.No.: 580.34.010 990.000 Đ

Art.No.: 580.34.020 1.650.000 Đ

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
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5
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5
YEARS  
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Accessories InnoClassic Phụ kiện InnoClassic
InnoClassic soap holder 
Giá đựng xà phòng InnoClassic

InnoClassic paper holder (incl. lid) 
Giá treo giấy vệ sinh có nắp che

InnoClassic glass shelf with barrier 
Kệ kính có thanh chắn InnoClassic

InnoClassic double towel bar 
Thanh treo khăn đôi InnoClassic

InnoClassic tumbler holder 
Giá đỡ và ly InnoClassic

InnoClassic dispenser
Bình xịt xà phòng InnoClassic

InnoClassic toilet brush & holder 
Giá và cọ vệ sinh InnoClassic

InnoClassic towel shelf 
Kệ để khăn tắm InnoClassic

InnoClassic hook 
Móc treo InnoClassic

InnoClassic towel ring 
Vòng treo khăn InnoClassic

InnoClassic single towel bar 
Thanh treo khăn đơn InnoClassic

Art.No.: 495.80.138 770.000 Đ

Art.No.: 495.80.137 990.000 Đ

Art.No.: 495.80.136 1.430.000 Đ

Art.No.: 495.80.135 1.760.000 Đ

Art.No.: 495.80.141 880.000 Đ

Art.No.: 495.80.140 1.210.000 Đ

Art.No.: 495.80.142 1.320.000 Đ

Art.No.: 495.80.132 3.410.000 Đ

Art.No.: 495.80.130 770.000 Đ

Art.No.: 495.80.131 1.210.000 Đ

Art.No.: 495.80.133 1.540.000 Đ

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
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5
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5
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5
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Grip handle with soap basket 
Tay vịn có giá đựng xà phòng

Built-in paper holder 
Giá để giấy âm tường có nắp đậy

Grip handle 
Tay vịn

Built-in double paper holder 
Giá để giấy đôi âm tường có nắp đậy

Bộ vòi xịt WC
WC rinsing spray

WC rinsing spray 
Bộ vòi xịt WC

Shaving mirror 
Gương cạo râu

Tier corner wire basket 
Rổ 2 tầng treo góc tường

Bộ vòi xịt WC
WC rinsing spray

WC rinsing spray 
Bộ vòi xịt WC

Bộ vòi xịt WC
WC rinsing spray

WC rinsing spray 
Bộ vòi xịt WC

Art.No.: 499.95.205 1.870.000 Đ

Art.No.: 980.64.302 1.210.000 Đ

Art.No.: 499.95.206 1.430.000 Đ

Art.No.: 980.64.322 2.350.000 Đ

Art.No.: 485.95.016 770.000 Đ

Art.No.: 485.95.042 440.000 Đ

Art.No.: 499.98.200 2.310.000 Đ

Art.No.: 499.98.010 2.662.000 Đ

Art.No.: 485.95.008 660.000 Đ

Art.No.: 485.95.043 440.000 Đ

Art.No.: 485.95.041 440.000 Đ

Art.No.: 485.95.015 440.000 Đ

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS  

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

  
5
YEARS   

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

WC rinsing spray 
Bộ vòi xịt WC

Square stop valve 
Van khóa nước dạng vuông

Hexagonal stop valve 
Van khóa nước dạng lục giác

Art.No.: 485.95.040 770.000 Đ Art.No.: 495.61.254 330.000 Đ Art.No.: 495.61.252 330.000 Đ

  
5
YEARS     

5
YEARS     

5
YEARS  

1200mm Art.No.: 495.60.099 330.000 Đ
1500mm Art.No.: 495.60.098 330.000 Đ

Cold faucet 
Vòi lạnh

Floor drain 
Phễu thoát nước sàn

Water trap 
Bẫy nước P-trap

Pop-up waste 
Bộ xả thoát nước

Floor drain 
Phễu thoát nước sàn

Water trap 
Bẫy nước S-trap

Shower hose 
Dây sen

Stop valve 
Van khóa nước

Water trap 
Bẫy nước ZinC-trap

Art.No.: 495.61.039 1.1000.000 ĐArt.No.: 495.60.803 330.000 Đ

Art.No.: 495.61.242 880.000 Đ

Art.No.: 495.61.244 550.000 Đ

Art.No.: 495.60.801 330.000 Đ

Art.No.: 495.61.241 770.000 Đ

Art.No.: 495.61.250 220.000 Đ

Art.No.: 495.61.239 550.000 Đ

  
5
YEARS    

5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

  
5
YEARS  

 
5
YEARS     

5
YEARS  

  
5
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Others accessories Phụ kiện khác
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EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

THE MULTI-DIMENSIONAL MIRROR

COMFORT PLUS

See your bathroom in a new light.

The multi-dimensional mirror transforms every 

bathroom into a spa quickly and easily. The product 

comes fully assembled and unites the functions of 

make-up light, room lighting, mood lighting, mirror 

defogger and sound system in an elegant design.

GIA TĂNG SỰ TIỆN NGHI

Nâng cấp không gian phòng tắm với nguồn sáng 

mới. 
Gương đa năng biến mọi phòng tắm thành nơi thư 
giãn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm 
được lắp ráp hoàn thiện, thiết kế trang nhã kết hợp 
các chức năng của đèn chuyên dùng trang điểm, 
đèn trong phòng, đèn mờ cùng hệ thống chống 
bám hơi nước và âm thanh.

New product Sản phẩm mới từ Häfele

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

Special order
Đặt hàng riêng

900x600mm

Art.No.: 983.19.010 19.500.000 Đ

900x900mm

Art.No.: 983.19.020 23.600.000 Đ

1200x900mm

Art.No.: 983.19.030                            27.400.000 Đ

Cool white (4,000 K)

Warm white (2,700 K)
Trắng sáng (4.000 K)
Trắng ấm (2.700 K)

Mirror defogger.
Chống bám hơi nước

Bluetooth Sound.
Kết nối âm thanh thông qua 
Bluetooth

Mood lighting (2,700 K)
Sáng mờ (2.700K)

 > The front light – in cool and warm white with memory 

function offers excellent color trueness that exceeds 

the market color rendering indexes making it very 

suitable as a make-up light. All other functions are 

controlled via touch keys that are incorporated into 

the mirror.
Nhờ vào bộ nhớ chức năng giúp đèn mặt trước của 
gương có màu trắng sáng và trắng ấm một cách 
chân thật đến tuyệt vời. Chỉ số kết xuất màu giúp 
ánh sáng phát ra phù hợp với môi trường và dùng để 
trang điểm. Tất cả chức năng khác được điều khiển 

qua các phím cảm ứng tích hợp vào trong gương.

 > The product is certified and offers splash protection 

(IP44). The mirror is available in 3 sizes of 900 x 600 

mm, 900 x 900 mm and 1200 x 900 mm.
Sản phẩm được chứng nhận và cung cấp bảo vệ 
chống giật (IP44). Gương có 3 kích cỡ là 900 x 600 
mm, 900 x 900 mm và 1200 x 900 mm.

900x600mm 900x900mm 1200x900mm 900x1200mm600x900mm

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

SHOWER ROOM - 90°
giải pháp cho phòng tắm kính 90°

4

3

5
6
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

1

2

78 1

2

3

4

5

6

7

8

Shower hinge 90O

Bản lề cửa kính 90O

981.00.532

Magnetic glass door seal 
180O

Ron kính nam châm 180O

950.36.070

Shower pull handle 
Tay nắm phòng tắm kính

903.04.151

Wall-to-glass clamp 
Kẹp tường-kính

981.00.562

Wall-to-rail connector 
Bas giữ thanh treo gắn tường

981.52.791

Glass-to-rail connector
Bas giữ thanh treo gắn kín

981.52.793

Rail connector 90O

Bas nối ray 90O

981.52.796

Shower rail
Thanh treo phòng tắm kính

981.74.000(2m)
981.74.001(3m)
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

SHOWER ROOM - 180°
giải pháp cho phòng tắm kính 180°

1

3

2
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

SHOWER ROOM - 180°
giải pháp cho phòng tắm kính 180°

1

2

3

Shower hinge 180 degree
Bản lề cửa kính 180O

981.00.512

Shower pull handle
Tay nắm phòng tắm kính

981.53.272

Wall-to-glass clamp
Kẹp tường-kính

981.00.542
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

SHOWER ROOM - 135°
giải pháp cho phòng tắm kính 135°

1

2
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

SHOWER ROOM - 135°
giải pháp cho phòng tắm kính 135°

1

2

Shower hinge 135 degree
Bản lề cửa kính 135O

981.00.532

Wall to glass clamp
Kẹp tường-kính

981.00.562
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT./ Giá đã bao gồm 10% VAT.

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

Description Finish Cat. No
Price 
(VND)

Wall to Glass hinge 90°
Bản lề Tường - Kính 90O

Black matt
Đen mờ 981.00.503  1.193.500 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Glass to Glass hinge 
135°
Bản lề Kính - Kính 135O

Black 
matt
Đen mờ

981.00.523  2.013.000 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Glass to Glass hinge 
180°
Bản lề Kính - Kính 180O

Black matt
Đen mờ 981.00.513 2.013.000 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Glass-to-Glass hinge 
90°
Bản lề Kính - Kính 90O

Black matt
Đen mờ 981.00.533  2.013.000 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Wall to Glass clamp 
with plate
Kẹp Tường - Kính 
có bas

Black matt
Đen mờ 981.00.543  379.500 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Wall to Glass clamp
Kẹp Tường - Kính

Black matt
Đen mờ 981.00.563  379.500 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Glass to Glass 
clamp 90°
Kẹp Kính - Kính 90O

Black matt
Đen mờ 981.00.553   456.500 

Description Finish Cat. No Price (VND)

Glass-to-Glass clamp 
180°
Kẹp Kính - Kính 180O

Black matt
Đen mờ 981.00.583   456.500

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation



217    

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

Special order
Đặt hàng riêng

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

Bas giữ thanh treo gắn tường 
Wall-to-rail connector
Material/Finish Cat. No Price (VND)

Inox 304/Màu inox mờ
SUS304/Stainless steel matt  981.52.791  275.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Bas giữ thanh treo gắn kính 
Glass-to-rail connector
Material/Finish Cat. No Price (VND)

Inox 304/Màu inox mờ
SUS304/Stainless steel matt  981.52.793  385.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Bas nối ray 
Rail connector

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Inox 304/Màu inox mờ
SUS304/Stainless steel matt 981.52.795 539,000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Thanh treo phòng tắm kính
Shower rail

Material/Finish Length Cat. No Price (VND)

Inox 304/Màu inox mờ
SUS304/Stainless 
steel matt

2.000 981.74.000 500.500

3.000 981.74.001 740.300

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Kẹp Kính - Kính 90O

Glass-to-glass clamp 90O

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.552 368.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Kẹp Tường - Kính có bas 
Wall-to-glass clamp with plate
Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.542 279.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Kẹp Tường - Kính 
Wall-to-glass Clamp

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.562 279.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Kẹp Kính - Kính 180O

Glass-to-glass clamp 180O

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.582 368.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

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

Special order
Đặt hàng riêng

EASY TO RELAX · DỄ DÀNG THƯ GIÃN

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

Glass-to-glass hinge 90O

Kẹp Kính - Kính 90O

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.532 1.469.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Glass-to-glass hinge 135O

Kẹp Kính - Kính 135O

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.522 1.518.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Glass-to-glass hinge 90O

Kẹp Kính - Kính 90O

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.502 911.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Glass-to-glass hinge 180O

Kẹp Kính - Kính 180O

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng 
Brass chrome plated polished 981.00.512 1.493.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Back-to-back knob set 
Tay nắm cho cửa kính 
Material/Finish Cat. No Price (VND)

Đồng mạ chrome bóng
Brass chrome plated polished 981.53.272 604.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
Packing: 1 pc

Flush handle 
Tay nắm âm cho cửa kính 

Material/Finish Cat. No Price (VND)

Inox 304/Inox mờ
SUS304/Stainless steel matt 902.00.390 399.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
Packing: 1 pc

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Pull handle set for shower room 
Tay nắm kéo phòng tắm kính 
Material/Finish Length Cat. No Price (VND)

Inox 304/Inox mờ
SUS304/Stainless 
steel matt

Dài (L) 425mm
CC 275 mm 903.04.151 783.000 

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Modern
Design

Easy
Operation

Pull handle set for shower room
Tay nắm kéo phòng tắm kính 
Description Finish Cat. No Price (VND)

Bathroom pull 
handle
Tay nắm phòng 
tắm kính

Black matt
Đen mờ 903.04.153  940.500

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Modern
Design

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

Special order
Đặt hàng riêng

Bathroom fittings Phụ kiện phòng tắm kính

Cho kinh day 8-12mm For glass thicknesses 8-12mm

Glass door seal 
Định vị kính

Material/Finish Glass thicknesses Cat. No Price (VND)

Nhựa PVC mềm, 
trong suốt 
Soft PVC,
transparent

10-12mm 950.36.000 121.000 

8-10 mm 950.06.590 99,000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Glass door seal 
Định vị kính

Material/Finish Glass thicknesses Cat. No Price (VND)

Nhựa PVC mềm, 
trong suốt 
Soft PVC,
transparent

10-12mm 950.36.030 110.000 

8-10 mm 950.14.010 88,000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Glass door seal 
Định vị kính
Material/Finish Glass thicknesses Cat. No Price (VND)

Nhựa PVC mềm, 
trong suốt 
Soft PVC,
transparent

10-12mm 950.36.020 99.000 

8-10 mm 950.06.650 88.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Glass door seal 
Định vị kính
Material/Finish Glass thicknesses Cat. No Price (VND)

Nhựa PVC mềm, 
trong suốt 
Soft PVC,
transparent

10-12mm 950.36.080 110.000 

8-10 mm 950.14.050 88.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ
Packing: 1 set

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation

Cho kính dày 10 - 12 mm For glass thicknesses 8 - 10 mm

Magnet glass door seal 180O

Ron kính nam châm 180O

Material/Finish Glass thicknesses Cat. No Price (VND)

Nhưa PVC mềm, 
trong suốt 
Soft PVC,
transparent

10-12mm 950.36.070 638.000 

8-10 mm 950.14.040 495,000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
Packing: 1 pc

Magnet glass door seal 90O

Ron kính nam châm 90O

Material/Finish Glass thicknesses Cat. No Price (VND)

Nhưa PVC mềm, 
trong suốt 
Soft PVC,
transparent

10-12mm 950.36.060 638.000 

8-10 mm 950.14.020 495.000

Tiêu chuẩn đóng gói: 1 cái
Packing: 1 pc

Modern
Design

Easy
Operation

Modern
Design

Easy
Operation
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WARRANTY TERMS
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 

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

 kiện sau:

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

3. New equivalents  
    Các hình thức đổi sản phẩm mới:

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

a. 
b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 
b. 

c. 

d. 

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

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

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
Xuất trình hóa đơn mua hàng hoặc biên bản giao hàng (được cung cấp 
bởi Häfele hoặc đại lý được ủy quyền của Häfele) khi có yêu cầu bảo hành. 
Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.
Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc 
lỗi của phụ tùng, linh kiện hoặc do lỗi nhà sản xuất.

Không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi của sản phẩm. 
Thời gian để sửa chữa, khắc phục quá lâu so với quy định.
Đã thực hiện bảo hành nhiều lần (cho cùng một lỗi) trong thời hạn bảo 
hành mà vẫn không khắc phục được lỗi. Việc xác định số lần bảo hành 
đã thực hiện làm căn cứ đổi sản phẩm mới tương tự sẽ được Häfele xem 
xét và toàn quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

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

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

Tất cả các phụ tùng, linh kiện hoặc sản phẩm bị lỗi, hư hỏng 
hoặc khiếm khuyết và được thay thế theo điều khoản bảo hành 
này sẽ trở thành tài sản của Häfele.
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4. This warranty shall not be applicable in the following cases  
   Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hành:

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

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
f.

g.

h.
i.
j.

k.

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
f.

g.
h.
i.
j.
k.

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

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

Phụ kiện, vật liệu và sản phẩm kết nối hoặc bất kỳ sản phẩm liên 
quan phục vụ cho mục đích lắp đặt.
Các bộ phận tiêu hao như lưới lọc, vỏ lưới lọc, bộ phận tạo bọt khí, pin v.v. 
hoặc bất kỳ thành phần nào dễ bị hao mòn như ron, ống nhựa.
Hư hỏng do sự bể vỡ của các thành phần dễ vỡ như thủy tinh hoặc 
bóng đèn. 
Sai số cho phép của sản phẩm để đạt mục tiêu chất lượng, nhưng 
không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của sản phẩm.
Hư hỏng do vệ sinh, bảo dưỡng không đầy đủ hoặc không đúng cách. 
Hư hỏng do ảnh hưởng môi trường tiêu cực như hóa chất, chất tẩy 
rửa, cặn vôi hoặc sự ngưng hoạt động do đá và/hoặc vôi. 
Hư hỏng do vận chuyển, lắp đặt hoặc vận hành thử sản phẩm. 
Thiệt hại do sản phẩm lỗi gây ra. 
Sản phẩm dùng cho mục đích trưng bày. 
Hư hỏng liên quan đến việc sử dụng sai sản phẩm. 
Hư hỏng do thiên tai hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác. 

Luôn xả nước trong đường ống trước khi kết nối với sản phẩm để 
tránh các cặn bẩn bên trong đường ống làm nghẹt lưới lọc.
Không để sản phẩm tiếp xúc với các hóa chất ăn mòn như: xăng, 
chất tẩy rửa mạnh, có nồng độ Clo cao, dung môi aceton, axit, 
benzen, … vì chúng sẽ làm hoen rỉ sản phẩm.
Chỉ vệ sinh sản phẩm với nước xà phòng ấm hoặc vải mềm, sau đó 
rửa lại bằng nước và để sản phẩm tự khô. Lau khô sản phẩm sau mỗi 
lần sử dụng sẽ ngăn vôi đóng trên bề mặt sản phẩm.
Không để xà phòng, chất tẩy rửa đóng khô trên bề mặt sản phẩm.
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2
YEARS

5
YEARS

12
YEARS

Combines water with a generous amount of 
air. For a soft, splash-free water jet and rich, 
full shower drops. 
Trộn lẫn không khí vào nước để tận hưởng 
cảm giác thư giãn từ những bọt khí.

Remove limescale deposits simply by 
rubbing the flexible silicone jets. 
Dễ dàng lau sạch bụi bẩn, cặn bã nhờ vào 
các đầu nút silicone.

RainAir
Central overhead shower function with
AirPower technology.
Tia nước như mưa rơi nhẹ nhàng được làm 
giàu bởi không khí

Warranty products 2 years
Sản phẩm bảo hành 2 năm.

Warranty products 5 years
Sản phẩm bảo hành 5 năm.

Warranty products 12 years
Sản phẩm bảo hành 12 năm.

The AirMixer technology enriches water 
with air, allowing to fully experience an 
unforgettable shower pleasure. 
Công nghệ AirMixer trộn khí vào nước, cho 
phép cơ thể hoàn toàn trải nghiệm cảm giác 
thư giãn nhất khi tắm.

Enjoy the powerful massaging shower spray
that exhilarates the body and awaken 
the senses. Booster technology creates 
the sensation of a full shower function 
regardless of the water pressure.
Tận hưởng sự mạnh mẽ của tia massa giúp 
thư giãn cơ thể và đánh thức giác quan. 
Công nghệ Booster giúp cảm nhận đầy đủ 
chức năng của sen tắm bất kể áp lực nước.

The dual flush technology flushes 
hygienically using just 6/3 liters of water, 
with the choice of water amount being 
released. More water saving with dual-flush! 
Công nghệ nút nhấn kép 3/6 lít tạo ra sự lựa 
chọn mức lưu lượng nước thích hợp cần xả. 
Tiết kiệm nước hơn với nút nhấn kép

Fireclay is heated to high temperature that 
offers high durability and resistance to 
scratch and chip. 
Chất liệu sét chịu lửa được nung ở nhiệt độ 
cao mang lại độ bền và độ chắc chắn cho 
sản phẩm, hạn chế trầy xước và sứt mẻ.

Rain
Perfect for rinsing shampoo out of your hair.
Hoàn hảo để sử dụng khi làm sạch tóc khỏi 
xà phòng.

Insulated shower systems prevent scalding
and prevent accumulation of residues. This
protects and saves you much cleaning time
and the use of harsh chemicals.
Hệ thống vòi hoa sen cách nhiệt giúp tránh 
bỏng và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám. 
Công nghệ này giúp bảo vệ và tiết kiệm thời 
gian vệ sinh bằng các loại hóa chất mạnh.

CaresseAir
Dynamic, revitalising massage spray.
Tia nước xoáy massage đem lại sức sống mới.

With soft rubber nozzles, the occurred 
particles can be removed easily to prevent 
any build-up of lime scale and clear away 
any debris from the water. 
Với các đầu nút cao su mềm, các bụi bẩn dính 
lại dễ dàng được loại bỏ sạch bằng tay giúp 
giảm trừ khả năng đóng cặn ở sản phẩm.

Thanks to the one-piece bowl design, the 
possibility of leaks between the tank and the 
bowl are eliminated. 
Với thiết kế bồn cầu liền khối, vấn đề rỉ nước 
giữ nước và bệ ngồi được giải quyết triệt để.

TurboRain
Intensive shower rain that refreshes and 
rejuvenates.
Dạng tia đôi giúp tăng cường và hồi phục 

Thermostatic mixers are made for your 
comfort and safety. The high quality 
thermostatic cartridge is preset at an 
enjoyable and save 38– Celsius.
Công nghệ Thermostatic được tạo ra để 
mang lại sự thoải mái và an toàn. Bộ chia 
nước chất lượng cao có khả năng điều nhiệt 
được cài đặt ở mức nhiệt độ 38OC cho một 
trải nghiệm an toàn và thú vị.

The push-button system makes it easy to
switch from a soothing soft shower spray to
a pulsating massage spray. Enjoy an 
exhilarating shower at any water pressure.
Hệ thống nút nhấn giúp dễ dàng chuyển từ 
chế độ sen tắm nhẹ nhàng đến tia massa 
thư giãn. Tận hưởng hệ thống sen tắm thú vị 
ở bất kỳ áp lực nước nào.

The full and smooth glazed ceramic surface 
makes it easier for cleaning and prevent the 
formation of germs and deposits. 
Lớp men phủ nhẵn bóng giúp dễ dàng vệ 
sinh bồn cầu, ngăn ngừa sự hình thành của
vi khuẩn và cặn bã.

Massage
Strong, pulsing massage spray.
Dòng nước mạnh để mát xa.

RainAir XL
The unique pleasure of the waterfall spray.
Sự thư giãn thích thú dưới dòng thác chảy. 

Changes to a different spray type or shower 
in moments. 
Điều chỉnh chế độ phun chỉ với một thao 
tác nhấn.The water saving cartridge has two levels 

to control the water flow which reduces the 
water consumption with convenience. 
Bộ chia nước tiết kiệm nước với 2 nấc điều 
khiển lưu lượng nước giúp tiết kiệm tối đa 
lượng nước tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo sự 
thoái mái và tiện dụng.

Defines the individually utilisable area 
between basin and mixer, to suit any 
requirement. 
Tỉ lệ khoảng cách phù hợp giữa vòi và bồn 
rửa, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Thanks to an integrated coin slot, the 
threaded aerator can be assembled 
and removed using simply a coin. Less 
maintenance and installation time!
Được tích hợp rãnh ở giữa, bộ phận lưới lọc 
dễ dàng được lắp đặt và tháo dỡ vệ sinh 
bằng một đồng xu. Tiết kiệm thời
gian lắp đặt và bảo trì hơn!

Mix
The harmonious combination of gentle 
shower drops and dynamic spray.
Kết hợp giữa tia nước nhẹ nhàng và tia nước 
xoáy.

This unique characteristic of soft-closing 
technology makes low noise and decrease
considerable damage to the toilet bowl 
when consistently closing with substantial
amount of force.
Tính năng vượt trội của công nghệ đóng 
êm giúp giảm tiếng ồn và giảm đáng kể khả 
năng va đập làm hư hại bề mặt bệ ngồi.

Whirl
The massage jets tilt to the front when the 
water starts.
Tia nước xoáy xóa tan mệt mỏi

The elongated bowl and oval shape provide 
a bigger seating area and greater comfort. 
Bệ ngồi bầu và thon giúp thoải mái hơn khi 
ngồi.

Keeps the flow to a minimum to save water 
and energy without any performance loss. 
For lasting pleasure. 
Giữ dòng chảy ở mức tiết kiệm nước tối đa 
nhưng vẫn mang lại sự sảng khoái.

Mono
A bundled jet for targeted, refereshing 
shower pleasure.
Một tia nước mạnh mẽ cho cảm giác thoải mái

RainFlow
A powerful surge spray that makes you feel 
as if you were standing on your own in a 
lagoon. Every day.
Dòng nước dạng thác ôm trọn cơ thể.

The ceramic cartridge ensures full enjoyment 
of the extremely smooth turn of the faucet 
for a lifetime. SoftMove guarantees to work 
perfectly in a minimum of 70.000 cycles.
Bộ chia nước đĩa sứ đặc biệt giúp điều chỉnh 
vòi một cách mượt mà và êm ái nhất. Công 
nghệ SoftMove cam kết mang lại sự hoạt động 
hoàn hảo trong ít nhất 70,000 lần đóng mở.

Our state of the finish plating technology 
can be produced for customer's diverse 
requirements. The customized products 
can also prevent the buildup of lime and 
residues.
Công nghệ mạ màu có thể đáp ứng những 
nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản 
phẩm với lớp mạ màu còn có thể ngăn ngừa 
mảng bám và cặn bã.

Equipped with a water saving cartridge, the 
water flow rate can be controlled precisely and 
reduce the waste of water resources. The
Được tích hợp bộ chia tiết kiệm nước hoặc 
tiết kiệm năng lượng, lưu lượng nước sử 
dụng được điều chỉnh dễ dàng và tránh 
tiêu hao phung phí lượng nước nóng. 

Distributes the water over a large shower 
face, so your whole body is completely
enveloped in well-being drops. 
Tận hưởng cảm giác cơ thể hoàn toàn được 
thư giãn với sen tắm có kích thước lớn.

IntenseRain
Intense water spray, perfect for rinsing out 
shampoo.
Tia nước mạnh hoàn hảo để gội sạch xà 
phòng

With a multilayered chrome coating, 
StarShine offers a long-lasting surface 
which maintains products unscathed, 
bright and clean. 
Với lớp mạ chrome nhiều lớp, công nghệ 
StarShine giữ bề mặt sản phẩm luôn 
sáng, bóng và khó bị trầy xước.

Icon explanation Chú thích ký hiệu



485.45.991 179
485.45.995 179
485.60.008 143
485.60.009 143
485.60.305 141
485.60.306 141
485.60.307 142
485.60.308 142
485.60.309 141
485.60.311 141
485.60.952 142
485.60.953 142
485.60.954 142
485.60.990 110
485.60.991 110
485.61.030 143
485.61.031 143
485.95.008 205
485.95.015 205
485.95.016 205
485.95.040 206
485.95.041 205
485.95.042 205
485.95.043 205
495.60.098 206
495.60.099 206
495.60.801 206
495.60.803 206
495.61.039 206
495.61.239 206
495.61.241 206
495.61.242 206
495.61.244 206
495.61.250 206
495.61.252 206
495.61.254 206
495.80.130 204
495.80.131 204
495.80.132 204
495.80.133 204
495.80.135 204
495.80.136 204
495.80.137 204
495.80.138 204
495.80.140 204
495.80.141 204
495.80.142 204
495.80.190 200
495.80.191 200
495.80.192 200
495.80.193 200
495.80.194 200
495.80.195 200
495.80.196 200
495.80.197 200
495.80.198 200
495.80.199 200
495.80.200 200
495.80.201 201
495.80.202 201
495.80.203 201
495.80.204 201
495.80.205 201
495.80.206 201
495.80.207 201
495.80.208 201
495.80.209 201
495.80.210 201
495.80.211 201
499.95.205 205
499.95.206 205
499.98.010 205
499.98.200 205
580.34.000 203
580.34.010 203

580.34.011 203
580.34.020 203
580.34.021 203
580.34.031 203
580.34.040 203
580.34.041 203
580.34.050 203
580.34.060 203
580.34.070 203
580.34.300 202
580.34.310 202
580.34.311 202
580.34.320 202
580.34.321 202
580.34.331 202
580.34.340 202
580.34.341 202
580.34.350 202
580.34.360 202
580.34.370 202
580.39.421 41
580.39.490 41
580.39.520 41
580.41.500 199
580.41.510 199
580.41.511 199
580.41.512 199
580.41.513 199
580.41.530 199
580.41.540 199
580.41.550 199
580.41.560 199
580.41.570 199
588.32.010 39
588.32.610 40
588.45.021 163
588.45.022 163
588.45.024 163
588.45.041 172
588.45.060 172
588.45.081 153
588.45.082 153
588.45.084 153
588.45.202 167
588.45.230 160
588.45.240 148
588.45.241 148
588.45.242 148
588.45.413 172
588.45.440 168
588.45.442 167
588.45.446 168
588.45.452 167
588.45.471 151
588.45.474 154
588.45.475 151
588.45.480 165
588.45.481 165
588.45.482 165
588.45.495 167
588.45.495 167
588.45.495 168
588.45.500 157
588.45.504 151
588.45.508 151
588.45.517 168
588.45.519 151
588.45.520 160
588.45.521 152
588.45.528 160
588.45.552 151
588.45.574 152
588.45.580 160
588.45.581 160
588.45.590 152

588.45.591 152
588.45.611 154
588.45.630 157
588.45.640 171
588.45.690 147
588.45.700 159
588.45.913 160
588.45.914 152
588.45.917 167
588.45.950 171
588.45.952 159
588.45.976 151
588.45.979 165
588.45.983 151
588.45.984 151
588.45.985 157
588.45.986 171
588.45.988 159
588.45.990 153
588.45.991 178
588.45.994 153
588.45.995 151
588.45.996 152
588.45.996 165
588.45.999 167
588.53.500 182
588.53.501 182
588.53.503 182
588.53.530 182
588.53.531 182
588.53.532 182
588.53.533 182
588.53.534 182
588.53.535 182
588.53.536 182
588.53.580 183
588.53.590 183
588.53.591 183
588.53.591 184
588.53.592 183
588.53.593 183
588.53.594 183
588.53.595 183
588.53.701 183
588.53.911 182
588.53.914 182
588.53.925 184
588.53.925 184
588.53.929 184
588.53.970 184
588.53.971 184
588.53.972 184
588.53.991 182
588.53.997 183
588.53.997 183
588.53.999 183
588.55.600 197
588.55.601 197
588.55.620 196
588.55.640 196
588.55.650 195
588.64.000 192
588.64.010 193
588.64.011 194
588.64.012 193
588.64.020 194
588.64.021 192
588.64.030 193
588.64.040 195
588.64.050 192
588.64.061 194
588.64.402 189
588.64.403 188
588.64.460 188
588.64.470 188

588.64.480 189
588.64.490 189
588.73.543 190
588.73.544 190
588.73.545 190
588.73.564 190
588.73.565 190
588.73.566 190
588.73.622 191
588.73.623 191
588.73.624 191
588.73.920 190
588.73.921 191
589.02.030 129
589.02.031 129
589.02.032 130
589.02.033 129
589.02.035 130
589.02.036 130
589.02.096 110
589.02.098 110
589.02.150 121
589.02.152 121
589.02.153 121
589.02.156 122
589.02.157 122
589.02.158 123
589.02.160 122
589.02.161 123
589.02.180 125
589.02.181 125
589.02.183 126
589.02.187 126
589.02.188 126
589.02.189 125
589.02.190 126
589.02.242 130
589.02.270 111
589.02.271 109
589.02.272 112
589.02.450 115
589.02.452 115
589.02.456 115
589.02.480 116
589.02.481 116
589.02.489 116
589.02.913 110
589.02.930 110
589.02.950 143
589.02.951 143
589.02.980 121
589.10.151 109
589.10.153 109
589.10.159 111
589.10.340 111
589.10.531 112
589.29.126 40
589.29.127 40
589.29.134 56
589.29.140 85
589.29.142 85
589.29.145 85
589.29.168 68
589.29.223 67
589.29.224 67
589.29.229 68
589.29.270 64
589.29.271 64
589.29.278 64
589.29.300 67
589.29.301 68
589.29.305 72
589.29.326 68
589.29.330 60
589.29.331 60

589.29.400 43
589.29.422 43
589.29.490 39
589.29.492 40
589.29.512 41
589.29.520 47
589.29.529 47
589.29.533 47
589.29.544 48
589.29.546 48
589.29.551 97
589.29.553 79
589.29.555 96
589.29.561 84
589.29.571 85
589.29.585 95
589.29.598 91
589.29.609 90
589.29.658 101
589.29.673 43
589.29.677 44
589.29.686 85
589.29.687 86
589.29.688 86
589.29.693 86
589.29.694 86
589.29.704 87
589.29.705 87
589.29.717 86
589.29.718 86
589.29.719 44
589.29.724 40
589.29.772 63
589.29.775 63
589.29.902 101
589.29.905 101
589.29.908 101
589.29.923 102
589.29.930 102
589.29.931 102
589.29.950 41
589.29.952 48
589.29.952 104
589.29.960 103
589.29.991 104
589.29.994 102
589.29.995 104
589.29.999 102
589.30.500 48
589.30.662 101
589.30.814 103
589.30.817 91
589.30.818 89
589.30.834 83
589.30.835 83
589.30.838 96
589.30.840 97
589.30.842 98
589.30.843 97
589.30.850 83
589.30.858 98
589.30.860 96
589.30.861 78
589.30.863 94
589.30.865 77
589.30.866 77
589.30.868 99
589.30.869 99
589.30.870 98
589.30.871 83
589.30.872 39
589.30.872 89
589.45.998 179
589.47.080 137
589.47.090 118

589.50.001 44
589.50.017 102
589.50.200 59
589.50.211 59
589.50.213 60
589.50.219 47
589.50.220 59
589.50.314 85
589.50.320 84
589.50.322 84
589.50.706 103
589.50.708 101
589.50.810 57
589.50.821 55
589.50.822 55
589.50.825 56
589.50.829 56
589.50.833 57
589.50.834 56
589.50.835 57
589.50.850 55
589.51.205 87
589.51.209 87
589.51.220 37
589.51.403 83
589.51.507 76
589.51.519 76
589.51.563 90
589.51.566 94
589.51.600 79
589.51.601 100
589.51.702 79
589.52.308 90
589.52.309 77
589.52.310 78
589.52.402 71
589.52.403 72
589.52.405 71
589.52.406 71
589.52.415 72
589.52.416 72
589.52.618 89
589.52.628 91
589.52.629 91
589.52.634 88
589.52.635 88
589.54.003 80
589.54.004 80
589.54.005 91
589.54.012 100
589.54.022 95
589.54.029 95
589.54.118 78
589.54.119 94
589.54.120 100
589.54.123 99
589.54.220 37
589.54.300 76
589.54.501 80
589.54.503 90
589.82.000 133
589.82.001 133
589.82.003 133
589.82.030 134
589.82.031 134
589.82.033 134
589.85.004 136
589.85.007 139
589.85.022 137
589.85.023 137
589.85.300 140
589.85.312 140
589.85.313 139
589.85.314 140
589.85.315 138

589.85.316 138
589.85.317 138
589.85.318 139
589.85.368 119
589.85.530 117
589.85.531 117
589.85.560 117
589.85.561 118
589.85.562 119
589.85.563 119
589.85.565 118
589.98.000 135
589.98.030 135
589.98.090 136
589.98.120 136
589.98.150 135
902.00.390 218
903.04.151 211
903.04.151 218
903.04.153 218
950.06.590 219
950.06.650 219
950.14.010 219
950.14.020 219
950.14.040 219
950.14.050 219
950.36.000 219
950.36.020 219
950.36.030 219
950.36.060 219
950.36.070 211
950.36.070 219
950.36.080 219
980.64.302 205
980.64.322 205
981.00.502 218
981.00.503 216
981.00.512 213
981.00.512 218
981.00.513 216
981.00.522 218
981.00.523 216
981.00.532 211
981.00.532 215
981.00.532 218
981.00.533 216
981.00.542 213
981.00.542 217
981.00.543 216
981.00.552 217
981.00.553 216
981.00.562 211
981.00.562 215
981.00.562 217
981.00.563 216
981.00.582 217
981.00.583 216
981.52.791 211
981.52.791 217
981.52.793 211
981.52.793 217
981.52.795 217
981.52.796 211
981.53.272 213
981.53.272 218
981.74.000 211
981.74.000 217
981.74.001 211
981.74.001 217
983.19.010 209
983.19.020 209
983.19.030 209
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