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 8  PHỤ KIẾN BẾP THÔNG MINH

THỰC SỰ TIỆN LỢI

GIÁ BÁT NÂNG HẠ

Lắp tại tủ bếp trên, có thể nâng lên hạ
xuống với 4 mức trợ lực, đựng đa năng
bát đĩa, nồi chảo và đồ khô. Giá bát
nâng hạ rất tiện lợi cho trẻ em và
người thấp.
Dưới có khay nhựa cao cấp hứng nước

Bộ piston giảm chấn thuỷ lực

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH

Gắn vào tủ bếp trên với các khay đựng
bát và đĩa. Giá đóng cố định ở tủ bếp

trên với nhiều qui cách từ 600mm đến
900mm. Sản phẩm thiết kế cao cấp với

các rảnh khe để bát chén rất tiện lợi.
Dưới có khay nhựa cao cấp hứng nước 

Inox nan, 2-3 tầng, cố định bếp trên

GIÁ XOONG NỒI BÁT ĐĨA

Đầy đủ các kích thước từ 600 đến
900mm, làm từ inox 304 cho inox nan
và hộp. Ray bi giảm chấn chất lượng,
cánh kéo cánh mở theo thiết kế. Khay
được thiết kế và phân chia khoa học,
có thể để bát đĩa, thìa dĩa, đũa...

Inox nan, hộp, mã crome, tĩnh điện

GIÁ GIA VỊ DAO THỚT

Đầy đủ các kích thước và qui cách từ
inox hộp đến nan. Có thể đựng chai lọ
dao thớt và gia vị. Sản phẩm làm bằng
Inox 304, ray giảm chấn, vận hành êm

ai, hàng chính hãng nhập khẩu. Kích
thước từ 200mm đến 400mm

Inox nan, hộp, ray giảm chấn

THÙNG GẠO THÔNG MINH

Nhiều lựa chọn với các mặt gương,
cánh kéo, cánh mở, thùng gạo 1 ngăn,
2 ngăn và 3 ngăn. Thùng lắp âm tủ
tránh côn trùng và bụi rác. Bề mặt
được làm từ inox 304, nhựa tổng hợp
cao cấp. Lắp âm tủ dưới, vận hành êm
ái có ray trượt tuỳ sản phẩm

Mặt gương, 2 đến 3 ngăn, đồng hồ

THÙNG RÁC THÔNG MINH

Đặt âm tủ với các ngăn chứa các loại
rác. Có nắp kiểm soát mùi hôi của rác.
Nhựa cao cấp cho khay đựng. Chuyển
động bằng ray bi giảm chấn Inox, giá

đỡ bằng thép không gỉ

Âm tủ, cánh kéo, mở, 1 đến 3 ngăn

PHỤ KIỆN GÓC TỦ BẾP

Thiết kế với bộ chuyển động giảm
chấn. Cấu tạo 2 tầng với inox 304, trục
xoay vận chuyển êm. Có nhiều lựa
chọn với hệ sole, mâm xoay chiếc
lá...với các loại inox nan và hộp. Sản
phẩm thiết kế đẹp, hoàn thiện cao
cấp, với nhiều lựa chọn thương hiệu
tốt.

Góc mở trái, phải. Mâm xoay, Sole

TỦ  ĐỒ KHÔ

Tủ đồ khô (Pantry) là tủ chứa đựng
nhiều đồ dùng nhất. Được thiết kế
inox hộp và nan, rộng 45mm đến

600mm. Khay và rổ rá có thể tháo lắp.
Bộ ray chuyển động và vận hành êm

ái. Tủ đồ khô là lựa chọn lưu trử hoàn
hảo cho các gia đình. 

Loại 2 tầng, 4 tầng và 6 tầng

THÊM THÔNG TIN: WWW.FLEXHOUSE.VN

Các sản phẩm bán tại flexhouse.vn đều là các sản phẩm chính hãng, hàng nhập
khẩu cao cấp từ các thương hiệu Hettich, Hafele, Garis, Eurogold...Hàng bảo hành

từ 2 năm, vận chuyển nhanh, hỗ trợ lắp đặt
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