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Công ty Cổ phần thương mại HMH Việt Nam – nhà phân phối chính hãng mặt hàng phụ kiện tủ bếp 
Vauth Sagel tại Việt Nam. Với mong muốn mang đến các giải pháp hệ thống chất lượng cao cho tổ ấm 
gia đình Việt, đồng thời xây dựng một xã hội tiêu dùng văn minh, chúng tôi tư vấn và cung cấp thiết bị 
Vauth Sagel theo nhu cầu thực tế của khách hàng với tiêu chuẩn CHLB Đức.

Công ty HMH Việt Nam cung cấp sản phẩm Vauth Sagel chính hãng đến khách hàng, mọi sản phẩm bán 
ra được bảo hành TRỌN ĐỜI CHỨC NĂNG theo các tiêu chuẩn tủ bếp. Linh kiện thay thế chính hãng với 
đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bởi các chuyên gia từ hãng Vauth Sagel.

Lấy phương châm chất lượng và uy tín để phát triển, HMH Việt Nam không ngừng tăng trưởng qua các 
năm. Đặc biệt với hệ thống đại lý trải rộng toàn quốc, chúng tôi tự tin cung cấp cho các đối tác và khách 
hàng của mình sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

HMH Việt Nam hiện đang không ngừng mở rộng các mặt hàng với xuất xứ và tiêu chuẩn Châu Âu, đồng 
thời đảm bảo các tiêu chí phù hợp nhất với thị trường Việt Nam, nhằm mang đến một giải pháp toàn 
diện cho không gian sống người Việt.



 

  
 

 

 

Tạo ra những giải pháp chất lượng cao cho không gian sống,
cho tất cả cho mọi người.

Mọi thứ đều bắt đầu từ một ý tưởng. Một ý tưởng mà chúng ta thực sự tin vào, tạo động lực cho chúng ta nỗ lực hàng ngày và 

luôn khiến chúng ta phải ngạc nhiên và hào hứng. 

Đây là ý tưởng mà Hermann Vauth và Heinrich Sagel đã tạo nên vào năm 1962 và được chúng tôi tuân theo mỗi ngày, cho tới 

tận ngày nay. Đối với chúng tôi, không gian trống phụ thuộc vào mắt người nhìn. Chúng tôi nhìn ra những giải pháp ở những 

nơi mà người khác phải đầu hàng. Chúng tôi chưa bao giờ thỏa mãn. Chúng tôi luôn đi tiên phong và đón đầu những thử 

thách mới để tạo nên và định hình cho không gian sống của tương lai, làm đẹp thêm cho cuộc sống mỗi ngày của bạn.
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         Căn bếp tốt  
là phần không thể thiếu 
để có một cuộc sống tốt đẹp.

Căn bếp là trái tim của tất cả mọi gia đình trên toàn thế giới. Tùy 
thuộc vào vị trí địa lý, văn hóa từng nơi trên thế giới mà căn bếp có 
cách sắp xếp riêng. Nhưng nó luôn là nơi mọi người xum vầy bên 
nhau. Nơi mọi người không chỉ nấu ăn mà còn cùng nhau thưởng 
thức các món ăn tuyệt vời, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ. Một căn 
bếp hoàn hảo với chất lượng cao, được thiết kế phù hợp, thuận tiện 
cho người sử dụng, tối ưu hóa không gian, có tính thẩm mỹ cao 
chính là lý tưởng mà chúng tôi đã cam kết trong hơn 50 năm qua.
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VS ENVI - Hệ thống thùng rác

VS TOP - Tủ treo

VS TAL - Tủ bếp đứng
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THIẾT KẾ KHAY 
ĐA DẠNG, 
TỪ CỔ ĐIỂN ĐẾN 
HIỆN ĐẠI

 
 

 

Với số lượng khay đa dạng cùng màu sắc hoàn 
thiện phong phú, các giải pháp của chúng tôi 
luôn đáp ứng dễ dàng mọi yêu cầu của thiết 
kế, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.
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Premea RailSaphir

LavagreyChrome        

M À U  H O À N  T H I Ệ N
TỪ CỔ ĐIỂN ĐẾN HIỆN ĐẠI

Dù nằm gọn trong tủ nhưng màu sắc các phụ kiện trong bếp sẽ tạo ra dấu ấn riêng cho căn bếp của bạn. Màu sắc các sản phẩm 

của chúng tôi đa dạng, đáp ứng mọi sở thích và không gian.

T H I Ế T  K Ế  K H A Y
THIẾT KẾ KHAY ĐA DẠNG

Hình dạng và chất liệu là yếu tố quan trọng để bạn chọn lựa loại khay phù hợp. Đó là lý do tại sao các khay rổ của Vauth-Sagel 

được thiết kế với kiểu dáng giống nhau cho tất cả các dòng sản phẩm để loại khay bạn chọn có thể phù hợp với mọi sản phẩm.

 



SUB
VS



VS SUB -
TỦ BẾP DƯỚI
Tủ bếp dưới là hệ tủ cơ bản cho mỗi căn bếp. 
Những gì xảy ra phía trên mặt bếp cũng sẽ 
quan trọng như những việc xảy ra dưới mặt bếp. 

Cho dù là thực phẩm hay dụng cụ nấu ăn, dao
kéo hay bát đĩa, từ vật dụng lớn cho tới nhỏ,

 

việc sắp xếp không gian cho tủ bếp dưới sẽ là một 
giải pháp thông minh, linh hoạt, giúp cuộc sống 
của bạn trở nên dễ dàng hơn.  



VS SUB Slim 
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 150 mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 495 mm

 Chiều cao lắp đặt: tối thiểu 530 mm

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit

 Kiểu khay: 2 kệ đựng gia vị, giá treo khăn và giữ khay nướng

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện và dễ dàng

 Vận hành êm ái, có tích hợp cơ chế đóng giảm chấn

 Khối lượng tải: 6 kg/khay

V S  S U B  -  T ủ  b ế p  d ư ớ i

VS  SUB  Slim
KHÔNG CÓ KHÔNG GIAN NÀO LÀ QUÁ NHỎ

Các khoảng không gian nhỏ trong bếp thường bị lãng phí – nhưng giờ sự lãng phí đó không còn 

nữa. Với hệ phụ kiện hai tầng VS Sub Slim như thanh treo khăn bếp hoặc giữ khay nướng, khoảng 

không gian nhỏ nhất cũng có thể trở thành không gian lưu trữ tuyệt vời.

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Tổng quan tầm nhìn trong một lần kéo

3.  Dễ dàng sử dụng

4.  Tiết kiệm thời gian
5.  Đóng mở nhẹ nhàng, có tích hợp giảm chấn

1900 1538

Màu Mã số Loại Chiều rộng tủ (mm) Số lượng khay Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.520.26.1000 2 tầng 150 2  4,004,000

Chrome HMH.520.26.1020 Thanh treo khăn 150 1  4,026,000 

Chrome HMH.520.26.1030 Đựng khay 
lò nướng

150 1  4,092,000 

Lavagrey HMH.520.28.1000 2 tầng 150 2  8,459,000 
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VS SUB Side | Premea
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17VAUTH-SAGEL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 300mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 495 mm

 Chiều cao lắp đặt: tối thiểu 485 mm

 Có thể lắp trái hoặc phải

 Dễ dàng lắp đặt với hệ thống EasyFit

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện và dễ dàng

 Tích hợp cơ chế đóng giảm chấn

 Khối lượng tải: 20 kg

 Kiểu khay: Saphir, Premea

Số lượng khay: 2 

LUÔN LUÔN BÊN CẠNH BẠN

Nhu cầu trong nhà bếp ngày càng thay đổi với tốc độ chóng mặt. Những vật dụng truyền thống 

phù hợp với mọi không gian đã được nâng cấp về thiết kế và tính năng. Trong đó, hệ phụ kiện tủ 

kéo phù hợp với mọi không gian là một sản phẩm rất thiết yếu.

V S  S U B  -  T ủ  b ế p  d ư ớ i

VS SUB Side

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Tổng quan tầm nhìn trong một lần kéo

3.  Dễ dàng sử dụng

4.  Tiết kiệm thời gian

5.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay

6.  Đóng mở nhẹ nhàng, tích hợp giảm chấn

1900 15381900 1538

Màu Mã số Loại khay Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.520.26.1100 Saphir 300   6,314,000 

Chrome HMH.520.27.1100 Premea 300   7,337,000 

Lavagrey HMH.520.28.1100 Premea 300  7,447,000 

6
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VS SUB Flex | Premea
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 450, 600 mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 470 mm

 Chiều cao lắp đặt: từ 650 - 850 mm

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện và dễ dàng

 Tích hợp cơ chế đóng giảm chấn

 Khối lượng tải: 40 kg

 Kiểu khay: Saphir, Premea

 Số lượng khay: 3

TỦ CHỨA VỚI KHÔNG GIAN RỘNG

Sự linh hoạt luôn được đề cao - đặc biệt là trong không gian bếp. Hiểu được điều này, tủ 

VS SUB Flex cho phép bạn tùy chỉnh độ cao một cách dễ dàng. Việc đóng mở tủ vô cùng êm

ái nhờ tích hợp đóng giảm chấn.

V S  S U B  -  T ủ  b ế p  d ư ớ i

VS  SUB  Flex

ƯU ĐIỂM
1.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay

2.  Tiết kiệm thời giản

3.  Đóng mở nhẹ nhàng, tích hợp giảm chấn

Màu Mã số Loại khay Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.520.26.1200 Saphir 450 11,066,000

Chrome HMH.520.26.1210 Saphir 600 11,451,000 

Chrome HMH.520.27.1200 Premea 450 13,409,000 

Chrome HMH.520.27.1210 Premea 600 14,245,000 

Lavagrey HMH.520.28.1200 Premea 450 13,585,000 

Lavagrey HMH.520.28.1210 Premea 600 14,454,000 

16 - 19 mm

min.
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VS SUB Basket | Saphir
 



487 mm R

145 m
m

Lắp mặt trướcLắp cửa bản lề
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 400, 450, 500, 600, 900 mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 515 mm

 Chiều cao lắp đặt:

 •  160mm lắp cửa bản lề

 •  185mm lắp mặt trước

 Lắp đặt đơn giản

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện 
và dễ dàng

 Khối lượng tải: 20 kg/khay

 Kiểu khay: Saphir

 Màu hoàn thiện: Chrome

V S  S U B  -  T ủ  b ế p  d ư ớ i

VS  SUB  B aske t
CHUYỂN ĐỘNG ÊM ÁI

Đôi khi giải pháp đơn giản lại là sự lựa chọn tốt nhất. Ngăn tủ có thể kéo ra hoặc giấu bên 

trong, và được thiết kế với cơ chế tự đóng êm ái, không gây tiếng ồn với người dùng.

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu không gian sử dụng

2.  Đóng mở nhẹ nhàng, có tích 
hợp giảm chấn

HMH.520.26.1250 Saphir 313 400 4,477,000 

HMH.520.26.1252 Saphir 413 500 4,862,000 

HMH.520.26.1254 Saphir 788 900 6,215,000 

HMH.520.26.1251 Saphir 363 450 4,609,000 

HMH.520.26.1253 Saphir 513 600 5,082,000 

HMH.520.26.1255 Saphir 338 400 4,587,000 

HMH.520.26.1257 Saphir 438 500 4,906,000 

HMH.520.26.1259 Saphir 838 900 6,369,000 

HMH.520.26.1256 Saphir 388 450 4,708,000 

HMH.520.26.1258 Saphir 538 600 5,082,000 

Mã số Loại khay Chiều rộng 
khay R (mm)

Chiều rộng 
tủ (mm)

Giá (gồm VAT) 

Lắp cửa bản lề

Lắp mặt trước

3

400 /450 / 500 
600 / 900 mm
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VS SUB Sink | Saphir
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì:  900mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 515 mm

 Chiều cao lắp đặt: 185 mm

 Lắp đặt đơn giản

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện và dễ dàng

 Khối lượng tải: 20kg/khay

 Kiểu khay: Saphir

V S  S U B  -  T ủ  b ế p  d ư ớ i

VS  SUB  Sink
SỰ TUYỆT VỜI TRONG NGĂN TỦ KÉO

Khoảng không gian phía dưới bồn rửa trong nhà bếp thường không được tận dụng một cách 

triệt để. Với chiếc tủ kéo dạng lưới mắt cáo này, không gian sẽ được tận dụng một cách tối ưu 

– cùng với đó là chức năng tự đóng tích hợp giảm chấn của cánh cửa tủ.

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu không gian sử dụng

2.  Đóng mở nhẹ nhàng, có tích hợp giảm chấn

Màu Mã số Loại rổ Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.520.26.1000 Saphir 900  7,535,000 

2
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VS ADD Towel
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VS  AD D  Towel

V S  A D D  -  P h ụ  k i ệ n  n h à  b ế p

THÍCH HỢP CHO CẢ NHÀ BẾP VÀ PHÒNG TẮM

Dù với mục đích lau khô bát đũa hay lau tay, khăn là 1 vật dụng không thể thiếu trong gia đình. 

Sẽ thật tuyệt vời khi chiếc khăn của bạn luôn sẵn sàng để sử dụng, nhờ vào 1 giải pháp thông 

minh, tiết kiệm không gian. Chiếc giá đỡ này sẽ nâng tầm không gian bếp hoặc phòng tắm 

của bạn.

 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 465 mm 

 Số thanh treo: 3

 Thích hợp gắn hông tủ và nóc tủ

 Thêm tiện ích cho tủ

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

Mã số Giá (gồm VAT)

HMH.520.24.1600 1,529,000 

Vật liệu

Thép

Màu

Chrome

min.200 mm

min.150 mm
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ENVI
VS
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VS ENVI -
THÙNG RÁC

Vấn đề vệ sinh, bảo vệ môi trường và sự bền vững 
luôn giữ một vai trò đặc biệt trong căn bếp - đặc 
biệt là khi liên quan tới hệ thống thùng rác. Hệ 
thống thùng rác sẽ cần đáp ứng được 2 yêu cầu - 

giữ cho căn bếp luôn sạch sẽ và phân chia rác thải 
linh hoạt. Nhờ đó góp phần bảo vệ không chỉ 
không gian sống của bạn mà cả môi trường.
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VS ENVI Space 
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VS  ENVI  Sp a ce  

V S  E N V I  –  H ệ  t h ố n g  t h ù n g  r á c

RÁC THẢI CŨNG CẦN PHẢI CÓ KHÔNG GIAN.

Thức ăn, dao kéo và các dụng cụ nấu ăn khác là những thứ cần thiết trong căn bếp. Nhưng 

đừng quên rác thải cũng cần chỗ chứa. Với các thùng chứa dung tích đa dạng, đây là giải pháp 

tối ưu cho không gian của bạn. Các thùng rác được làm từ nhựa chất lượng cao với vách dễ 

dàng làm sạch. Cơ chế đóng giảm chấn đảm bảo việc sử dụng một cách êm ái.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 450, 600, 900 mm

 Chiều sâu lắp đặt: 464 mm

 Lắp đặt dễ dàng nhờ hệ thống EasyFit

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều

 Tích hợp hệ thống đóng giảm chấn

 Có nắp đậy ngăn mùi

 Dễ dàng sử dụng với túi rác

 Dung tích chứa:

 •  Tủ rộng 450mm: 2x16 lít

•  Tủ rộng 600mm: 2x22 lít
•  Tủ rộng 900mm: 2x10 lít + 2x22 lít

 Màu hoàn thiện: màu Lavagrey

 Vật liệu: Nhựa

ƯU ĐIỂM
1.  Phân loại rác thuận tiện

2.  Đóng mở nhẹ nhàng, có tích hợp giảm chấn

3.  Làm sạch dễ dàng

4.  Dung tích chứa đa dạng

Mã số Chiều cao lắp đặt (mm) Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

HMH.520.25.1524 470 450  8,932,000 

HMH.520.25.1529 370 900  10,131,000 

HMH.520.25.1526 470 600  9,229,000 

464
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VS  ENVI  C ent e r

V S  E N V I  –  H ệ  t h ố n g  t h ù n g  r á c

GIẢI PHÁP VỆ SINH TOÀN DIỆN.

Xử lý chất thải nhà bếp đòi hỏi các giải pháp đáng tin cậy: Khi mở cửa tủ, nắp thùng rác tự nâng 

lên và các thùng trượt ra; nắp thùng rác sẽ đậy lại ngay khi cửa tủ được đóng lại. Sạch sẽ và vệ 

sinh là các yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Các thùng rác được làm bằng nhựa cao cấp với các vách 

đặc biệt khiến việc vệ sinh trở nên dễ dàng.

 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ: tối thiểu 400 mm

 Chiều sâu lắp đặt: 350 mm

 Chiều cao lắp đặt: tối thiểu 525 mm

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit 

 Dễ dàng tháo rời để vệ sinh 

 Không có tải trọng thêm ở cửa trước

 Các thùng rác tự động xoay ra khi mở cửa

 Có thể kết hợp với tất cả bản lề giảm chấn

 Dung tích: 1x18 lít

ƯU ĐIỂM
1.  Phân loại rác dễ dàng

2.  Nắp tự động đóng mở

3.  Không thoát mùi

4.  Dễ dàng vệ sinh

Màu Mã số Vật liệu Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Xám HMH.520.25.1500 Nhựa 400  3,113,000 

VS ENVI Center 1
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VS COR -
HỆ TỦ GÓC

 Một chiếc tủ góc không chỉ đơn giản là một 
chiếc tủ được đặt ở góc của một căn bếp, mà 
đã là một phần không thể thiếu của một căn 
bếp hiện đại ngày nay. 

Với một cách tiếp cận hoàn toàn mới này, 
các kỹ sư Vauth-Sagel đã phát triển các giải pháp 
tối ưu cho một chiếc tủ góc, mang tới một trải 
nghiệm hoàn toàn mới cho căn bếp của bạn.   
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  CORNERSTONE MAXX | Rail

Hình minh họa bộ khay mở phải
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35VAUTH-SAGEL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ: 900 mm  

 Chiều rộng cánh cửa: 450mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 490mm

 Chiều cao lắp đặt: 650- 850mm

     Khả năng tải: 25kg/ khay

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit

 

 

 PAM (Power Assisted Movement): Cơ cấu hỗ trợ lực mở

 Điều chỉnh độ cao đơn giản ngay cả khi đã lắp đặt

 

 Không gây ảnh hưởng đến các tủ bên cạnh khi sử dụng

 Thiết kế khay hiện đại, thẩm mĩ

 Kiểu khay: Rail

C O RNERSTO NE  MA X X
MỘT BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC.

Khi mở một cánh tủ góc trong bếp, bạn sẽ muốn có thể mở hoàn toàn và nhìn được toàn bộ 
những thứ bên trong – mà không bị vướng các ngăn tủ khác. CORNERSTONE MAXX là giải 
pháp hoàn hảo cho vấn đề này. Cơ chế động lực học thẳng kết hợp hệ thống hỗ trợ lưu trữ, 
thiết kế nổi với bề mặt rộng, chắc chắn và lắp đặt dễ dàng. Nhà bếp của bạn sẽ được nâng 
cấp ở mọi khía cạnh.

V S  C O R  -  T ủ  G ó c

ƯU ĐIỂM
1.  Không ảnh hưởng tủ bên cạnh

2.  Tối ưu hóa không gian sử dụng 

3.  Chịu được tới 25kg mỗi khay

4.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay

5.  Đóng mở giảm chấn 

6.  Thiết kế khay nổi hiện đại

Màu Mã số Số lượng khay Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.530.27.1500 2 - mở trái  17,182,000 

Lavagrey HMH.530.28.1500 2 - mở trái  18,029,000 

Chrome HMH.530.27.1510 2 - mở phải  17,182,000 

Lavagrey HMH.530.28.1510 2 - mở phải  18,029,000 

1
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 VS COR Fold | Premea

Hình minh họa bộ khay mở phải
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37VAUTH-SAGEL

Dù bạn sử dụng tủ góc với bất cứ chức năng gì – với VS COR Fold, bạn sẽ thấy được sự khác biệt. 

Các kệ trước xoay ra khi mở tủ giúp bạn dễ dàng sử dụng các ngăn tủ khác. Hệ thống chống sốc tích 

hợp cơ chế cửa tự đóng đảm bảo sự nhẹ nhàng, êm ái cho người dùng.

VS  C O R Fold

V S  C O R  -  T ủ  G ó c

ĐIỂM VÀNG TRONG CĂN BẾP

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng: 900 mm

 Chiều rộng cửa: 450 mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 485mm

 Chiều cao lắp đặt: tối thiểu 530mm

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit

 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện và dễ dàng

 Khối lượng tải: 8 kg/khay ngoài, 9.5 kg/khay trong

 Tổng khối lượng tải: tối đa 35 kg

 Kiểu Khay: Saphir, Premea

 Số lượng khay: 2 + 2

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay

3.  Đóng mở nhẹ nhàng, có tích hợp giảm chấn

Màu Mã số Loại khay Hướng mở Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.530.26.1300 Saphir Trái  17,501,000 

Chrome HMH.530.27.1300 Premea Trái  20,317,000 

Lavagrey HMH.530.28.1300 Premea Trái  21,230,000 

Lavagrey HMH.530.28.1310 Premea Phải  21,230,000 

Chrome HMH.530.27.1310 Premea Phải  20,317,000 

Chrome HMH.530.26.1310 Saphir Phải  17,501,000

430 mm

450 mm

370 mm

305 mm

75 m
m

430 mm

450 mm

370 mm

305 mm

84 m
m
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VS COR Flex | Premea
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VS  C O R  Flex

V S  C O R  -  T ủ  G ó c

PHÙ HỢP MỌI KHÔNG GIAN.

Ngay cả những không gian rộng lớn cũng trở nên vô dụng nếu không được sử dụng. Đó là lý do 

tại sao sản phẩm này cho phép tận dụng không gian tủ một cách triệt để. Việc lắp đặt cũng rất 

thuận tiện: bộ khung được gắn vào góc dưới cùng tủ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng: 900 mm

 Chiều rộng cửa: 450 mm

 Chiều sâu lắp đặt tối thiểu: 480 mm

 Chiều cao lắp đặt tối thiểu: 530 mm

 Vận hành êm ái, tích hợp cơ chế đóng giảm chấn cho cả 4 khay
 Có thể lắp trái hoặc phải

 Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng

 Khối lượng tải: 8 kg/khay

 Tổng khối lượng tải:  tối đa 32 kg

 Kiểu Khay: Saphir, Premea
 Số lượng khay: 4

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Toàn bộ khay được kéo ra ngoài, dễ dàng cho việc sử dụng
3.  Đóng mở nhẹ nhàng, tích hợp giảm chấn

Màu Mã số Loại khay Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.530.26.1100 Saphir  19,305,000 

Lavagrey HMH.530.28.1100 Premea  22,506,000 

Chrome HMH.530.27.1100 Premea  22,231,000 

16 - 19 mm
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1900 1538

VS TAL -
TỦ BẾP ĐỨNG

-

 
Không có khoảng không gian hẹp hoặc góc mở 
nhỏ nào có thể cản trở các giải pháp nội thất 
hàng đầu của chúng tôi. Từ  chiếc tủ bếp dưới 
cho tới tủ bếp đứng, chúng tôi đều có các giải 
pháp để giúp bạn sử dụng tối đa không gian lưu 
 

trữ trong căn bếp. Là một chiếc tủ lưu 
trữ thực phẩm khô hoặc các dụng cụ nhà bếp, 
một chiếc tủ cao sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả 
công việc bếp núc và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của bạn.



1900 1538

NEW

VS TAL Gate |  Premea 

HỆ THỐNG RAY DẪN 
HƯỚNG THẾ HỆ MỚI

 Dễ dàng lắp đặt 

 Ít phụ kiện

 
Sử dụng dễ dàng, 

 
thuận tiện

 

Tính thẩm mỹ cao
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VS  TAL  G at e

V S  T A L  -  T Ủ  B Ế P  Đ Ứ N G

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TỐI ĐA.

Giải pháp tủ đứng này mở ra những phối cảnh tuyệt vời trong căn bếp nhà bạn. Được phát triển 

nhằm tận dụng không gian lưu trữ tối đa và dễ dàng sử dụng, chiếc tủ VS TAL Gate đặt ra những 

tiêu chuẩn mới về sự tiện nghi và tính thẩm mỹ. Đặc trưng bởi cơ chế tủ kệ trượt ra về phía người 

dùng, cung cấp một cái nhìn tổng thể trong một lần mở.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 450, 600 mm

 Độ sâu lắp đặt: tối thiểu 480 mm

 Chiều cao lắp đặt: 1900- 2140 mm

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit

 Khối lượng tải: 75 kg

 Kiểu khay: Saphir, Premea
 Số lượng khay: 5

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Tổng quan tầm nhìn trong một lần kéo

3.  Tiết kiệm thời gian 

4.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay

Màu Mã số Loại khay Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.510.26.1600 Saphir 450  18,590,000 

Chrome HMH.510.27.1600 Premea 450  23,155,000 

Lavagrey HMH.510.28.1600 Premea 450  23,474,000 

Lavagrey HMH.510.28.1610 Premea 600  24,618,000 

Chrome HMH.510.27.1610 Premea 600  24,299,000 

Chrome HMH.510.26.1610 Saphir 600  20,042,000 

450 / 600 mm
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VS TAL Gate N | Saphir
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45VAUTH-SAGEL

VS  TAL G at e  N

V S  T A L  -  T Ủ  B Ế P  Đ Ứ N G

KHÔNG GIAN KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ HẸP.

Các giải pháp tiết kiệm không gian đặc biệt quan trọng trong bếp: sản phẩm này là giải pháp 

tốt nhất cho những chiếc tủ cao và hẹp. Chỉ với một lần kéo bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về 

không gian tủ. Cửa mở được tới 170° và kệ có thể điều chỉnh chiều cao.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 300 và 400 mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 480 mm

 Chiều cao lắp đặt: 1900- 2140 mm

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit

 Khối lượng tải: 75 kg

 Kiểu khay: Saphir, Premea

 Số lượng khay: 5

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Tổng quan tầm nhìn trong một lần kéo

3.  Tiết kiệm thời gian

4.  Sử dụng thoải mái với góc mở nhỏ

5. Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay

Màu Mã số Loại khay Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.510.26.1800 Saphir 300  17,611,000 

Chrome HMH.510.27.1800 Premea 300  22,099,000 

Lavagrey HMH.510.28.1800 Premea 300  22,451,000 

Lavagrey HMH.510.28.1810 Premea 400  23,199,000 

Chrome HMH.510.27.1810 Premea 400  22,682,000 

Chrome HMH.510.26.1810 Saphir 400  18,238,000 

300 / 400 mm

~ 155 ° - 170 °
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VS TAL Gate Pro | Premea
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VS  TAL  G at e  P r o

V S  T A L  -  T ủ  b ế p  đ ứ n g

THÊM KHÔNG GIAN CHO Ý TƯỞNG CỦA BẠN.

Tủ kéo là vật dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Hệ thống này không chỉ cung cấp 

các tùy chọn về phương thức lưu trữ mà còn đáp ứng yêu cầu cho một giải pháp không gian lưu 

trữ thuận tiện. Sản phẩm này là giải pháp hoàn hảo cho căn bếp với hệ thống 2 kệ được đặt 

liền kề.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 450, 500 and 600 mm

 Chiều sâu lắp đặt: tối thiểu 480mm

 Chiều cao lắp đặt: 1900-2140mm

 Lắp đặt nhanh chóng nhờ hệ thống EasyFit

 Khối lượng chịu tải :
 •  Khay gắn cánh 5kg/ khay

 •  Khay kéo 20 kg/ khay
 Kiểu khay: Saphir, Premea

Số lượng khay: 12

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Tổng quan tầm nhìn trong một lần kéo

3.  Tiết kiệm thời gian

4.  Tăng diện tích lưu trữ

5.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay 

Màu Mã số Loại khay Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.510.26.1700 Saphir 450  27,269,000 

Chrome HMH.510.26.1720 Saphir 600  30,624,000 

Chrome HMH.510.27.1710 Premea 500  34,364,000 

Lavagrey HMH.510.28.1700 Premea 450  33,539,000 

Lavagrey HMH.510.28.1720 Premea 600  38,104,000 

Lavagrey HMH.510.28.1710 Premea 500  34,848,000 

Chrome HMH.510.27.1720 Premea 600  37,609,000 

Chrome HMH.510.27.1700 Premea 450  33,044,000 

Chrome HMH.510.26.1710 Saphir 500  28,413,000 

365 / 3
65 / 4

65 mm

350 / 400 / 500 mm

305 mm

75 m
m

110 mm
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NEW

VS TAL Larder | Premea

 

  

  

 

 

HỆ THỐNG RAY DẪN 
HƯỚNG THẾ HỆ MỚI

Cơ cấu trượt đồng bộ 
giúp chuyển động 
mượt mà hơn
Hệ thống giảm chấn 
Hydro mới, giúp cải thiện 
hiệu ứng” bật lại” khi mở.
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VS  TAL  L a r d e r

V S  T A L  -  T ủ  B ế p  Đ ứ n g

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ CỦA BẠN.

Căn bếp nào cũng cần có sự tinh tế. Cửa tủ trượt một cách dễ dàng và êm ái – nhờ vào hệ 

thống ray trượt mở toàn phần với hệ thống giảm chấn và tự đóng. Hệ thống khung được 

thiết kế bền bỉ với chất lượng cao, bề mặt sơn tĩnh điện kép.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 300, 400 mm

 Chiều sâu lắp đặt: 503mm

 Chiều cao lắp đặt: 1900-2140 mm

 Lắp đặt dễ dàng nhờ hệ thống EasyFit

 
 Điều chỉnh mặt trước 3 chiều thuận tiện 

và dễ dàng

 Khả năng chịu tải cao, vận hành êm ái

 PAM (Power Assisted Movement): Cơ cấu 
hỗ trợ lực mở

 Tích hợp hệ thống giảm chấn đóng, mở và tự đóng

 Khối lượng tải: 16kg/khay

 Kiểu khay: Saphir, Premea

 Số lượng khay: 5

ƯU ĐIỂM
1.  Tối ưu hóa không gian sử dụng

2.  Tổng quan tầm nhìn trong một lần kéo

3.  Tiết kiệm thời gian

4.  Dễ dàng điều chỉnh chiều cao khay
5.  Đóng mở nhẹ nhàng, tích hợp giảm chấn

Màu Mã số Loại khay Chiều rộng tủ (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.510.26.1900 Saphir 300  16,643,000 

Chrome HMH.510.27.1900 Premea 300  19,833,000 

Lavagrey HMH.510.28.1900 Premea 300  20,009,000 

Lavagrey HMH.510.28.1910 Premea 400  21,252,000 

Chrome HMH.510.27.1910 Premea 400  21,065,000 

Chrome HMH.510.26.1910 Saphir 400  17,622,000 

460 mm

250/350 mm

80 m
m

460 mm

250/350 mm

80 m
m

300/400 mm

16 - 19 mm

min
503 mm
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VS TOP -
TỦ TREO BẾP
Tận dụng mọi không gian- ngay cả một chiếc tủ 
treo cũng có thể trở thành một nơi lưu trữ tuyệt 
vời. Từ những chiếc đĩa bát cho đến chai lọ gia 
vị sẽ được sắp xếp một cách hợp lý. 

Tối ưu hóa không gian lưu trữ, giúp cho công việc 
nội trợ mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn, tạo ra không 
gian tươi đẹp cho cuộc sống của bạn.
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VS  TO P  D ish

V S  T O P  -  T ủ  b ế p  t r e o

Khi nói đến việc lưu trữ đồ ăn, bất kỳ bữa ăn nào cũng đều quan trọng. Với tủ lưu trữ thức ăn, 

bát đĩa sử dụng hằng ngày được sắp xếp gọn gàng và lấy ra sử dụng dễ dàng. Khay hứng nước 

phía dưới ngăn nước nhỏ giọt xuống ngăn tủ.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ phủ bì: 600 và 900 mm

 Độ sâu lắp đặt: 300 đến 340 mm

 Kết cấu vững chắc, thuận tiện cho việc lưu trữ

 Dễ dàng sắp xếp và thuận tiện khi sử dụng

ƯU ĐIỂM
1.  Bát đĩa có thể để khô trong tủ

2.  Tiết kiệm thời gian

Màu Mã số Chiều rộng (mm) Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.550.26.2060 600  3,509,000

Chrome HMH.550.26.2090 900  4,499,000 

Vật liệu

 Thép

 Thép



1900 1538

VS TOP Spice



1900 1538

1

2

3

4

5

1

55VAUTH-SAGEL

VS  TO P  Spice

V S  T O P  -  T ủ  b ế p  t r e o

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ ĐƯỢC TẬN DỤNG TỐI ĐA

Không căn bếp nào là hoàn thiện khi còn thiếu các loại gia vị. Khay đựng gia vị giúp bạn tìm 

kiếm các loại gia vị một cách nhanh chóng và thuận tiện. Khay được gắn lên cánh tủ trên cao 

giúp việc sử dụng không gian được tối ưu.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng tủ: 450 và 600 mm

 Dễ dàng lắp đặt

ƯU ĐIỂM
1.  Thêm không gian lưu trữ

2.  Nhanh chóng, thuận tiện.

Màu Mã số Vật liệu Chiều rộng tủ phủ bì Giá (gồm VAT)

Chrome HMH.550.26.2100 Thép 450  1,287,000 

Chrome HMH.550.26.2120 Thép 600  1,485,000 
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VS  AD D  T.O.M.

V S  A D D  -  A C C E S S O R I E S

ĐỦ KHÔNG GIAN CHO TẤT CẢ VẬT DỤNG NHỎ TRONG CĂN BẾP CỦA BẠN.

Sự bừa bộn trong căn bếp, phòng tắm hay căn hộ của bạn đã đến lúc chấm dứt. Tất cả những 

vật dụng nhỏ và hữu ích trong cuộc sống của chúng ta đều sẽ được sắp xếp gọn gàng trong 

hệ thống phụ kiện cửa T.O.M - một phát minh độc đáo của Vauth Sagel. Sử dụng tối đa không 

gian lưu trữ nhỏ; mỗi mét vuông đều được sử dụng một cách hiệu quả. T.O.M. là 1 sản phẩm 

thông minh để tận dụng không gian thường bị lãng phí ở cánh cửa tủ. Dễ dàng lắp đặt. T.O.M 

phù hợp với mọi cánh cửa tủ nhà bạn.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chiều rộng: 450 mm

 Chiều cao lắp đặt: tối thiểu 480 mm

 Kết cấu: khung nhôm với các kệ lưu trữ đa dạng làm từ nhựa chống xước   

 Chiều sâu lắp đặt: 71mm

ƯU ĐIỂM
1.  Tăng không gian lưu trữ

Màu Mã số Vật liệu Giá (gồm VAT)

Trong suốt HMH.550.26.2200 Nhựa  5,247,000 



1900 1538



1900 1538

VAUTH-SAGEL

 

Được thành lập năm 1962, sau hơn 50 
năm phát triển chúng tôi đã tạo được 
lòng tin với khách hàng về sản phẩm 
bền bỉ, chất lượng. Chúng tôi tự hào là 
một đối tác tin cậy cho quý khách hàng.



1900 1538



1900 1538

HỆ SINH THÁI VÀ BỀN VỮNG

                      Sự bền vững là 
                      phong cách sống 

   của chúng tôi. 

 Hệ sinh thái và bền vững là nền tảng cho các quyết định của 
chúng tôi. Cùng với chính sách hướng tới tương lai và phát 
triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng, những 
hành động hướng về con người và môi trường là một trong 
những trụ cột làm nên thành công của chúng tôi. Không chỉ 
dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật và quy định, mà chúng tôi 
mỗi ngày đều kiểm định và tối ưu hóa các hoạt động của 
mình hơn nữa. Chúng tôi có thể tự hào chứng minh rằng việc 
phát triển bền vững và có trách nhiệm với môi trường là 
hoàn toàn có thể.
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Bild von VS
(liegt Mccann vor)

keine Bildbearb.

Bild von VS
(liegt Mccann vor)

keine Bildbearb.
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                      CHUYÊN GIA  
   trong ngành vật liệu 

AM HIỂU VỀ VẬT LIỆU

Khi nói đến vật liệu, sự hoàn hảo là thước đo duy nhất của 
chúng tôi, dù là dây điện, thép, kim loại, tấm gỗ hay nhựa. 
Với chuyên môn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm 
sản xuất và tinh thần thép của người Đức, chúng tôi hoàn 
thiện sản phẩm với chính dây chuyền sản xuất của mình. 
Luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm 
với chất lượng cao nhất, định hướng theo nhu cầu của khách 
hàng, giúp chúng tôi đạt được và giữ vững vị thế dẫn đầu 
trong ngành công nghiệp phụ kiện nhà bếp.
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                      Quá khứ quyết định 
      Tương lai

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Vauth Sagel đã ra đời và hoạt động được hơn 50 năm. Kể từ 
những ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm phụ kiện nhà bếp vào 
những năm thập niên 80 - chúng tôi đã luôn nhận ra và định 
hình những xu hướng của xã hội. Là một đối tác đáng tin cậy 
trong ngành phụ kiện tủ bếp, chúng tôi cam kết chất lượng ổn 
định lâu dài. " Made in Germany" – là lời hứa mà chúng tôi cam 
kết, là động lực để chúng tôi cải thiện và phát triển mỗi ngày.
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HMH HÀ NỘI HMH ĐÀ NẴNG HMH HỒ CHÍ MINH 
Trụ sở: Tầng 3 tòa nhà 
Sapphire Place, Số 4 

Chính Kinh, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Chi nhánh: Số 54, đường 
2/9, Bình Hiên, Hải Châu, 

Đà Nẵng

Chi nhánh: B16, khu dân 
cư Kim Sơn, Nguyễn 
Hữu Thọ, Tân Phong, 

Q7, HCM

Hotline: 1900 1538
https://hmh.com.vn/
https://www.facebook.com/hmhboschf


