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CABINET FRONTS
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GIẢI PHÁP CHO CÁNH CỬA TỦ



Founded in Germany in 1923, Häfele is a world-renowned provider of smart 
home and project solutions. Häfele’s superior range of products not only 
exemplifies German quality standards, but is developed with the philosophy 
of “functionality” and “easiness” in mind to offer reliable solutions for both 
professionals and consumers.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been continuously 
improving and expanding its products and services, making the key 
components of Vietnamese homes - door security as well as kitchen, 
wardrobe, and bathroom - much more efficient spaces. 

With innovative solutions, an excellent delivery service, and a dedicated 
team, Häfele Vietnam looks to create more modern and optimal living 
spaces for Vietnamese in the future.

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

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

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng xuất sắc cùng đội ngũ 
nhân viên tận tâm, Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian 
sống hiện đại và tối ưu cho người Việt Nam trong tương lai.

HÄFELE - WHERE TRUST 
WAS BUILT FROM
COMPETENCE. 
HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.
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PROFILE DOORS
CỬA TRANG TRÍ

A collection of profile doors with 8 decorative patterns to 
lend a classic look to your furniture - from kitchen cabinets to 
wardrobes. The surfaces are thermolaminated to preserve 
their beauty and durability for many years to come. 

Bộ sưu tập các cánh cửa tủ với 8 mẫu trang trí khác nhau 
mang đến vẻ cổ điển cho nội thất của bạn, từ bếp đến tủ 
quần áo. Cánh cửa được hút chân không để giữ vẻ đẹp và 
độ bền của bề mặt trong suốt nhiều năm sử dụng.

A CLASSIC TOUCH TO MODERN 
FURNITURE 
ĐIỂM NHẤN CỔ ĐIỂN CHO NỘI THẤT 
HIỆN ĐẠI



PROFILE COLLECTION
BỘ SƯU TẬP THIẾT KẾ
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COLOR SELECTION
BỘ SƯU TẬP MÀU

LIGHT SORANO OAK

Art. No.: 564.71.285

CHAMPAGNE FLEETWOOD

Art. No.: 564.71.291

CARBON GREY

Art. No.: 564.71.283

NATURAL DIJON WALNUT

Art. No.: 564.71.287

NATURAL DAVOS OAK

Art. No.: 564.71.293

LIGHT LAKELAND ACACIA

Art. No.: 564.71.289

PREMIUM WHITE

Art. No.: 564.71.281
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BLACK-BROWN SORANO OAK

Art. No.: 564.71.295
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WOODEN DOORS
CỬA GỖ

Oak, walnut, pine wood, concrete, marble, and even 
linen, etc. all the traditional and familiar materials are finely 
reproduced on the surfaces of MFC boards by world 
famous wood manufacturer EGGER. The durable and easy 
to process boards are ready to help your cabinet fronts 
make a statement about your style. 

Gỗ sồi, gỗ óc chó, gỗ thông, bê tông, đá hoa và thậm chí là 
vải linen, ... tất cả những vật liệu truyền thống và quen thuộc 
trong cuộc sống được tái hiện tinh tế trên bề mặt ván MFC 
bởi nhà sản xuất gỗ nổi tiếng thế giới là EGGER. Các tấm 
ván bền chắc, dễ thi công này sẵn sàng tạo nên những cánh 
cửa tủ nổi bật, thể hiện cá tính của riêng bạn.  

MODERN REPRESENTATION OF 
TRADITIONAL MATERIALS 
TÁI HIỆN VẬT LIỆU TRUYỀN THỐNG 
THEO PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI



MFC
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Why EGGER MFC boards?
> E1 classification - one of the European highest standards for 

furniture’s formaldehyde emissions 
> Resistant to heat, abrasion and scratch, and easy to clean. 

Ready to use, requiring no further protection
> Authentic textures, including solid wood, textile and concrete
> Comprehensive decor range, from classic to in-vogue, 

industrial style

Specifications
> Type: Melamine faced chipboard (MFC)
> Stock format: 2800 x 2070 x 18 mm
> Core: E1 P2 dry environment chipboard
> Areas of application: Cabinet fronts for wardrobes and 

kitchens, shelves, wall claddings, etc.

Tại sao chọn ván MFC của Egger?
> Xếp loại E1 - một trong những tiêu chuẩn cao nhất của châu 

Âu về khí thải formaldehyde trong gỗ nội thất.
> Chịu nhiệt, chống ăn mòn, trầy xước và dễ vệ sinh. Không yêu 

cầu xử lý bề mặt trước khi sử dụng.
> Mô phỏng chân thật các bề mặt khác nhau, như gỗ tự nhiên, 

vải và bê tông.
> Đa dạng về kích thước và mẫu mã, thích hợp với gần như mọi 

phong cách thiết kế từ cổ điển đến hiện đại.

Thông tin kỹ thuật 
> Loại: Gỗ Melamine (MFC)
> Kích thước sản xuất: 2800 x 2070 x 18 mm
> Cốt gỗ: Ván dăm tiêu chuẩn  E1 P2 
> Phạm vi áp dụng: tủ quần áo và bếp, giá để đồ, ốp tường, v.v.



QUALITY / CHẤT LƯỢNG

All MFC products are classified E1 - one of the European highest standards 
for formaldehyde emissions. Since formaldehyde is a toxin and a known 
carcinogen,  all panels are healthy solutions for home furniture. 

Formaldehyde occurs naturally in wood at a steady-state concentration 
below 0.01 ppm (parts per million). In glue for wood-based materials, 
such as urea, melamine and phenolic resins, formaldehyde has been 
reduced as much as possible. 

The World Health Organisation (WHO) has confirmed that E1 grade 
wood boards are accepted in Europe and are the benchmark for  safe 
level. High concentration of Formaldehyde may cause cancer.

Scan and download the full Environmental Brochure here
Quét mã và tải toàn bộ ấn phẩm về Môi trường

LO
W

 FORMALDEHYDE FURNIT
U

R
E

European
Standard
Class 1

 

Tất cả ván phủ melamine (MFC) đều được xếp hạng E1 - một trong 
những tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu về nồng độ formaldehyde trong 
gỗ nội thất. Vì formaldehyde được xem là chất gây ung thư, các sản 
phẩm MFC của EGGER là giải pháp nội thất tốt cho sức khỏe của các 
gia đình.

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

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các tấm ván đạt chuẩn E1 đủ an toàn 
và đủ điều kiện để lưu hành ở Châu Âu. Nồng độ formaldehyde cao có 
thể gây ung thư.
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Decor paper impregnated with 
melamine resin
Giấy trang trí ngâm nhựa melamine

Core board (chipboard or MDF, 
chosen according to the usage)
Cốt gỗ (ván dăm hoặc gỗ MDF,
tùy chọn theo nhu cầu sử dụng

Decor paper impregnated with 
melamine resin
Giấy trang trí ngâm nhựa melamine
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MATERIAL REPRODUCTIONS
VẬT LIỆU ĐƯỢC TÁI HIỆN
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MFC DARK GREY CHICAGO 
CONCRETE

Art. No.: 564.73.594
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC WHITE CARRARA MARBLE

Art. No.: 564.73.752
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC LIGHT GREY CHICAGO 
CONCRETE

Art. No.: 564.73.512
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC BLACK PIETRA GRIGIA

Art. No.: 564.73.754
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC ANTHRACITE LINEN 

Art. No.: 564.73.596
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC TITANIUM GREY STEELCUT

Art. No.: 564.73.756
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC BEIGE LINEN 

Art. No.: 564.73.514
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC BRONZE CHROMIX

Art. No.: 564.73.762
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm
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WOODGRAINS / VÂN GỖ
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MFC ATTIC WOOD

Art. No.: 564.73.528
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC TOBACCO PACIFIC 
WALNUT 

Art. No.: 564.73.504
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC GREY- BEIGE TOSSINI ELM

Art. No.: 564.73.586
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC NATURAL HAMILTON OAK

Art. No.: 564.73.590
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC NATURAL HALIFAX OAK

Art. No.: 564.73.524
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC BLACK HAVANA PINE

Art. No.: 564.73.510
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC TOBACCO AIDA WALNUT

Art. No.: 564.73.536
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC LIGHT SORANO OAK

Art. No.: 564.73.526
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC TOBACCO CHARLESTON 
OAK 

Art. No.: 564.73.532
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC NATURAL BARDOLINO OAK 

Art. No.: 564.73.520
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC LOCARNO CHERRY

Art. No.: 564.73.588
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC NATURAL PACIFIC 
WALNUT

Art. No.: 564.73.506
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC COGNAC KENDAL OAK

Art. No.: 564.73.548
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC LIGHT LAKELAND ACACIA

Art. No.: 564.73.508
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC WHITE FLEETWOOD

Art. No.: 564.73.534
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC TRUFFLE BROWN 
DENVER OAK

Art. No.: 564.73.592
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm
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UNI COLORS

 17

MFC BLACK

Art. No.: 564.73.542
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC PLATINUM WHITE

Art. No.: 564.73.538
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC DIAMOND GREY 

Art. No.: 564.73.540
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC BASIC WHITE

Art. No.: 564.73.704
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC STONE GREY

Art. No.: 564.73.546
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC PREMIUM WHITE

Art. No.: 564.73.706
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC LIGHT GREY

Art. No.: 564.73.598
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC NUDE APPRICOT

Art. No.: 564.73.758
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC GARNET RED 

Art. No.: 564.73.760
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC PURPLE

Art. No.: 564.73.770
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC VELVET YELLOW

Art. No.: 564.73.764
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC DENIM BLUE

Art. No.: 564.73.772
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC SORBET ORANGE

Art. No.: 564.73.766
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC JORD GREEN

Art. No.: 564.73.774
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MFC INDIAN RED

Art. No.: 564.73.768
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm

MDF PREMIUM WHITE PG

Art. No.: 564.73.776
> Dim. / KT: 2800 x 2070 x 18 mm
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ACRYTEC
CỬA ACRYLIC

Acrylic cabinet fronts are a perfect choice for every 
contemporary space. They are easy to clean and offer a 
wide selection of colors.

Acrytec is an Acrylic range Häfele developed for Vietnam's 
market with many remarkable features: affordable, durable, 
resistant to heat, chemicals and moisture. Acrytec is 
available in two finishes: ultra-gloss and ultra-matt.

Cửa tủ bằng acrylic là lựa chọn hoàn hảo cho mọi không 
gian nội thất hiện đại. Không chỉ dễ vệ sinh, cửa acrylic còn 
mang đến nhiều lựa chọn về màu sắc.

Acrytec là dòng acrylic do Häfele phát triển riêng cho thị 
trường Việt Nam với nhiều ưu điểm như: giá thành cạnh 
tranh, bền chắc, chịu nhiệt, ẩm và hóa chất. Sản phẩm có 
hai dạng hoàn thiện: bóng (ultra-gloss) và mờ (ultra-matt). 

IN GLOSS, IN GLORY 
BÓNG LOÁNG & QUYẾN RŨ



U LT R A - G L O S S
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A high gloss acrylic foil which lends a modern look to your space, 
Ultra-Gloss is easy to cut and shape while offering great durability. It is 
also customizable to suit your preferences for sizes and colors. 

Với thành phần chính là acrylic với độ bóng cao, Ultra-Gloss dễ cắt và 
tạo hình nhưng vẫn đảm bảo độ bền tối ưu trong quá trình sử dụng. 
Đặc biệt, tấm vật liệu có thể tùy chỉnh theo yêu cầu về kích thước và 
màu sắc, mang đến vẻ ngoài hiện đại cho không gian nội thất. 

Applications
> Kitchen cabinets and doors
> Office furniture and partitions
> Wall cladding
> Occasional furniture

Features
> High gloss acrylic surfaces (PMMA)
> Good chemical resistance
> Easy to clean and easy to fabricate
> Eco-friendly

Ứng dụng
> Tủ và cửa bếp
> Nội thất và vách ngăn văn phòng 
> Tường
> Nội thất nhỏ

Đặc điểm 
> Bề mặt acrylic có độ bóng cao
> Chống hóa chất
> Dễ vệ sinh và gia công 
> Thân thiện với môi trường 

Specifications
> Stock format: 1220 x 2440 mm
> Thickness / Độ dày: 0.8-1 mm

Thông tin kỹ thuật 
> Kích thước sản xuất: 1220 x 2440 mm
> Thickness / Độ dày: 0.8-1 mm
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BLACK              

Art. No.: 564.71.260
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

WHITE-METALLIC  

Art. No.: 564.71.262
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

CRÈME             

Art. No.: 564.71.252
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

CAPPUCCINO     

Art. No.: 564.71.254
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

BURGUNDI       

Art. No.: 564.71.258
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

MOCHA          

Art. No.: 564.71.256
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

CHAMPAGNE   

Art. No.: 564.71.264
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

ANTIQUE          

Art. No.: 564.71.250
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

ARCTIC WHITE   

Art. No.: 564.71.248
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm
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U LT R A - M AT T

A new advanced substrate material, Ultra-Matt is laminated using  
hot-melt glue PUR which delivers unmatched adhesion and a premium 
ripple-free finish highly resistant to heat and moisture. It gives cabinetry 
a smooth surface with the remarkable depth of colors. 

Utra-Matt là vật liệu nền tiên tiến được ép lên ván bằng hệ thống keo 
nóng PUR để đạt độ dính tối ưu cùng bề mặt gia công bền chắc với 
khả năng chịu nhiệt và chịu ẩm cao. Ultra-Matt mang đến cho đồ nội 
thất bề mặt trơn mượt và màu sắc tinh tế.  

Applications
> Kitchen cabinets & doors
> Office furniture and partitions
> Occasional furniture and cabinets

Ứng dụng
> Tủ và cửa bếp 
> Nội thất văn phòng và vách ngăn 
> Nội thất nhỏ

Features
> Super-matt, smooth surface
> Gloss level < 8 gloss units
> Excellent chemical resistance
> Easy to clean and easy to fabricate

Đặc điểm 
> Bề mặt trơn và mờ 
> Độ bóng < 8 
> Khả năng chống hóa chất tối ưu 
> Dễ vệ sinh và gia công 

Specifications
> Stock format: 1220 x 2440 mm
> Thickness / Độ dày: 0.8-1 mm

Thông tin kỹ thuật 
> Kích thước sản xuất: 1220 x 2440 mm
> Thickness / Độ dày: 0.8-1 mm
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BLACK    

Art. No. (Sheet): 564.71.268
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

GRAPHITE   

Art. No. (Sheet): 564.71.270
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm

ARCTIC WHITE   

Art. No. (Sheet): 564.71.266
> Dim. / KT: 1220 x 2440 x 0.8-1 mm
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U LT R A - M AT T
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ALUSION
CỬA KÍNH KHUNG 
NHÔM

Häfele’s innovative solutions for aluminum-framed doors 
are now expanded with more profiles and accessories for a 
wide variety of applications, so you can create smooth and 
clean lines for modern interior design.

> No edge or super-thin edge structure, ensuring the 
aesthetics of cabinets

> Elegant and modern design 

> Applicable for both hinges and concealed hinges  

Giải pháp tiên tiến của Häfele dành cho cửa khung nhôm 
giờ đây được mở rộng với nhiều mẫu mã và phụ kiện hơn, 
phù hợp với đa dạng ứng dụng, giúp thiết kế nội thất hiện 
đại thêm hài hòa, tinh tế.

> Cấu tạo không viền hoặc viền rất mỏng, đảm bảo tính 
thẩm mỹ cao cho hệ tủ

> Thiết kế tinh tế và hiện đại

> Có thể sử dụng được với cả bản lề thường và bản lề âm

ELEGANT AND MODERN 
TINH TẾ VÀ HIỆN ĐẠI
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NARROW FRAME PROFILE N01 KHUNG NHÔM N01

NARROW FRAME PROFILE N02 KHUNG NHÔM N02

Narrow frame profile N01
Khung nhôm N01

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Natural anodized
Màu nhôm

3000 563.84.903  270.000 

Black matt anodized
Màu đen mờ

3000 563.84.303  350.000 

Narrow frame profile N02
Khung nhôm N02

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Natural anodized
Màu nhôm

3000 563.84.923  300.000 

Black matt anodized
Màu đen mờ

3000 563.84.323  380.000 

Features
 > 19 x 21.6 mm, 6.5 mm reveal, for glass fixing with transparent gasket 
 > Suitable for 4-6 mm glass thickness

Features
 > 19 x 21.6 mm, 19 mm reveal, for glass fixing with transparent gasket 
 > Suitable for 4-6 mm glass thickness

Đặc tính
 > 19 x 21.6 mm, 6.5 mm viền, cố định kính bằng miếng đệm trong suốt 
 > Phù hợp với kính dày 4-6 mm

Đặc tính
 > 19 x 21.6 mm, 19 mm viền, cố định kính bằng miếng đệm trong suốt
 > Phù hợp với kính dày 4-6 mm

Note:
- If a handle is required, it is recommended to use the handle profile 

shown on following page.
- A regular furniture handle is not recommended as it would require a 

glass drilling.

Chú ý:
-  Khuyến khích sử dụng thanh nhôm tay nắm ờ trang kế tiếp trong 

trường hợp dùng tay nắm.
- Tay nắm thông thường không được khuyến khích vì sẽ cần phải 

khoan kính.

196.8

6.5

21.6
R1

Note:
- It is possible to use a regular furniture handle fixed with M4 screws 

through center.

Chú ý:
- Có thể sử dụng tay nắm tủ thông thường với vít M4 để cố định.

6.8

19

21.6R1
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NARROW FRAME PROFLE S01  KHUNG NHÔM S01

Narrow frame profile S01
Khung nhôm S01

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Natural anodized
Màu nhôm

3000 563.84.963  400.000 

Black matt anodized
Màu đen mờ

3000 563.84.363  510.000 

Features
 > 20 x 23 mm, for glass fixing with adhesive tape or silicone
 > Suitable for glass thickness 4-6 mm

Đặc tính
 > 20 x 23 mm, cố định kính bằng băng keo hoặc silicon
 > Phù hợp với kính dày 4-6 mm

Note:
Applicable glass types:
-  Non transparent with colour coated backside
-  Transparent glass with dark colour

Chú ý:
Loại kính phù hợp:
- Kính không trong suốt (sơn màu mặt sau)
- Kính trong suốt màu tối

NARROW FRAME PROFILE N03 KHUNG NHÔM N03

Narrow frame profile N03
Khung nhôm N03

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Natural anodized
Màu nhôm

3000 563.84.913  260.000 

Black matt anodized
Màu đen mờ

3000 563.84.313  330.000 

Features
 > 19 x 19 mm, for glass fixing with adhesive tape or silicone
 > Suitable for glass thickness 4-6 mm

Đặc tính
 > 19 x 19 mm, cố định kính bằng băng keo hoặc silicon
 > Phù hợp với kính dày 4-6 mm

Note:
Applicable glass types:
- Non transparent with colour coated backside.
- Transparent glass with dark colour.

Chú ý:
Loại kính phù hợp:
- Kính không trong suốt (sơn màu mặt sau).
- Kính trong suốt màu tối

15

19

19

4

1

23

19

20

4
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DECORATIVE PROFILE THANH NHÔM TRANG TRÍ

Decorative profile
Thanh nhôm trang trí

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Natural anodized
Màu nhôm

1000 563.84.981  90.000 

Black matt anodized
Màu đen mờ

1000 563.84.381  90.000 

Features
 > 7 x 0.9 mm, 7mm reveal 
 > Decorative profile for subdividing the glass panel; for adhesive tape

Đặc tính
 > 7 x 0.9 mm, 7mm viền
 > Thanh nhôm trang trí để chia tấm kính; dùng với băng keo7

0.9

ALUSION HANDLE PROFILE  THANH NHÔM TAY NẮM

Decorative profile
Thanh nhôm trang trí

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Natural anodized
Màu nhôm

3000 126.14.818  240.000 

Black matt anodized
Màu đen mờ

3000 126.14.820  310.000 

Features
 > 8.5 x 37.5 mm 
 > Material: Aluminum
 > For fixing with double sided adhesive tape, silicone or screws

Đặc tính
 > 8.5 x 37.5 mm
 > Vật liệu: Nhôm
 > Gắn bằng băng keo 2 mặt, silicon hoặc vít

20.6

15 6.5

6.5

1

1.8

37.5

2.2

8.5

1

ACCESSORIES FOR ALUSION ALUMINUM FRAME PROFILE
PHỤ KIỆN CHO KHUNG NHÔM ALUSION

Gasket for 4-6 mm glass panel
Ron cao su cho kính 4-6mm

Finish
Màu hoàn thiện

Length (m)
Chiều dài (m)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Semi Transparent
Nửa trong suốt

20 563.86.482 370.000 
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CORNER CONNECTOR FOR NARROW FRAME PROFILE BÁT NỐI GÓC

Corner connector for narrow frame profile
Bát nối góc

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Steel galvanized
Mạ thép

260.26.995  20.000 

40.5

40.5

25

6

25

EQ

EQ

M5

90°
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HINGE OPTIONS
LỰA CHỌN BẢN LỀ

Concealed Hinge 3D
Bản lề âm 3 chiều

Version
Loại

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No.
Mã số

Components
Thành phần

Price* (VND)
Giá* (Đ)

With soft 
closing 
mechnism
Có giảm 
chấn

Nickel plated
342.79.700 342.79.701 1.840.000 

342.79.702

Nickel plated 
black

342.79.300 342.79.301 1.840.000

342.79.302

Packing: 1 set
Đóng gói: 1 bộ

Note:
- Only suitable with profile S01.
- Supplied with 2 hinges (top and bottom) and 2 cover caps.

Chú ý:
- Chỉ phù hợp với thanh nhôm S01.
- Sản phẩm bao gồm 2 bản lề (trên và dưới) và 2 nắp che.
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HINGE OPTIONS
LỰA CHỌN BẢN LỀ

Metalla SM 110O For Narrow Aluminium Frame Doors
Bản lề Metalla SM 110O cho cửa khung nhôm nhỏ

Description
Miêu tả

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Full overlay mounting
Lắp trùm ngoài

Black / Đen 315.26.710  60.000 

Bright  / Sáng 311.68.510 55.000 

Half overlay mounting
Lắp trùm nửa

Black / Đen 315.26.711  60.000 

Bright  / Sáng 311.68.511  59.000 

Insert mounting
Lắp lọt lòng

Black / Đen 315.26.712  60.000

Bright  / Sáng 311.68.512  59.000 

Mounting plate
Đế bản lề

Black / Đen 315.98.656  10.500 

Bright  / Sáng 311.71.540  5.800 

Concealed hinge bracket for use with aluminium frame
Bas nối khung nhôm cho bản lề âm 

Finish
Màu hoàn thiện

Version
Phiên bản

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Zinc alloy
Hợp kim kẽm

Left hand use 342.79.718  90.000 

Right hand use 342.79.717  90.000 



WE WORK FOR YOUR 
CREATIVITY 
TẤT CẢ VÌ SỰ SÁNG TẠO CỦA BẠN 
On top of the superior range of products are professional finishing services, helping you realize 
your design ideas, effortlessly. 

Ngoài dải sản phẩm phong phú và chất lượng, Häfele còn mang đến những dịch vụ gia công chuyên 
nghiệp, sẵn sàng giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng thiết kế. 
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With excellent workmanship, state-of-the-art machinery and strictly-controlled 
technical procedure, your laminate is perfectly pressed onto moisture-resistant 
MDF while ensuring high-quality and durability during use. 

Với kỹ thuật xuất sắc, máy móc hiện đại và quy trình được giám sát chặt chẽ, tấm 
laminate được ép hoàn hảo trên ván MDF kháng ẩm, đảm bảo chất lượng và độ bền 
của sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. 

No room is made the same. So are its surfaces. That’s why 
Häfele offers to cut your board to your required sizes, precisely 
with hi-end cutting technology.

Mỗi không gian sẽ có kích thước và diện tích khác nhau. Với 
Häfele, bạn có thể yêu cầu cắt các tấm bề mặt theo kích thước 
yêu cầu và hoàn toàn yên tâm về độ chính xác nhờ công nghệ 
cắt tiên tiến. 

01

02

PRESSING 
ÉP TẤM

CUTTING TO SIZE 
CẮT THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU 
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Fancy a smooth looking room? Check out our edgebanding 
service. Your surfaces will have a seamless and elegant look, 
thanks to the accuracy of our machinery and the quality of 
our materials.

Với máy móc và chất liệu cao cấp đa dạng, dịch vụ nẹp chỉ dán 
cạnh từ Häfele sẽ giúp bạn có được những không gian nội thất 
mang thiết kế liền mạch, hiện đại và trang nhã vô cùng. 

03
EDGEBANDING 
NẸP CHỈ DÁN CẠNH
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