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BẢNG CHÀO GIÁ HÀNG ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP - NHẬT BẢN

Hình ảnh

Barcode

Tên sản phẩm

Chảo nhôm phủ Flo
4549308529159 chống dính D22cm HB2915

Nồi nhôm chống dính bề
4549308529197 mặt phủ flo D24cm HB2919

Nồi nhôm chống dính bề
4549308529203 mặt phủ flo D20cm HB2920

Nồi chống dính hoa anh
4549308528947 đào cán gỗ dài D16cm
HB-2894;

Nồi chống dính hoa anh
4549308528954 đào cán gỗ dài D18cm
HB-2895

Nồi chống dính hoa anh
4549308528961 đào tay cầm gỗ D20cm
HB-2896

Nồi tráng men cao cấp
4549308525007 hoa anh đào, nắp kính
cường lực HB-2500

4549308521986

Nồi nấu Inox cao cấp
D16cm HB-2198

Nồi tráng men tay cầm
4549308522112 bằng gỗ, nắp kính cường
lực; D16cm HB-2211

Kích thước
sản phẩm
(cm)

Chất liệu

Hướng dẫn sử dụng

Hợp kim nhôm, Dùng để chiên, rán
cán gỗ
đồ ăn
37,5x22x10,5

Hợp kim nhôm, Dùng để nấu đồ ăn
cán gỗ
34x19x13

Hợp kim nhôm, Dùng để nấu đồ ăn
cán gỗ
31x21x13,5

Thân nồi làm
bằng hợp kim
nhôm, bên trong
nồi được phủ lớp
Flo chống dính,
32x17x64 đáy nồi làm bằng
thép không gỉ,
nắp nồi thuỷ tinh
trắng trong, tay
cầm làm bằng gỗ
tự nhiên
Thân nồi làm
bằng hợp kim
nhôm, bên trong
nồi được phủ lớp
Flo chống dính,
34x19x75,9 đáy nồi làm bằng
thép không gỉ,
nắp nồi thuỷ tinh
trắng trong, tay
cầm làm bằng gỗ
tự nhiên
Thân nồi làm
bằng hợp kim
nhôm, bên trong
nồi được phủ lớp
Flo chống dính,
31x21x93 đáy nồi làm bằng
thép không gỉ,
nắp nồi làm bằng
kính cường lực,
hai tay cầm được
làm bằng gỗ tự
Thân nồi bằng
thép không gỉ
tráng men toàn
bộ bề mặt, Núm
28,5x22,5x15 vung nồi làm
bằng gỗ thông tự
nhiên, nắp nồi
bằng kính cường
lực
Thân nồi bằng
thép không gỉ
(Crôm 14%);
Đáy nồi bằng
hợp kim nhôm,
thép không gỉ
(11% Crom);
27x17,5x14 Tay cầm bằng
nhựa Phenolic
(Nhiệt độ chịu
nhiệt 150 ° C),
Nắp nồi làm
bằng kính cường
lực, viền thép
không gỉ; Núm
+ Thân làm bằng
thép không gỉ;
Tay cầm: Gỗ tự
33x18x12,5 nhiên; Bề mặt
tráng men; Nắp
làm bằng kính
cường lực có
núm gỗ

Dùng để nấu đồ ăn,
khuấy bột, khuấy
cháo cho bé

Dùng để nấu đồ ăn,
khuấy bột, khuấy
cháo cho bé

Xuất xứ

Số
lượng/th
ùng

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

10

325,000

Thích hợp cho mọi loại bếp
(gas, điện, điện từ, hồng
ngoại…) không sử dụng cho
lò vi sóng

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

12

440,000

Thích hợp cho mọi loại bếp
(gas, điện, điện từ, hồng
ngoại…) không sử dụng cho
lò vi sóng

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

12

480,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

12

480,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

12

520,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

12

670,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

8

520,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

12

520,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

8

440,000

Công Dụng

Thích hợp cho mọi loại bếp
(gas, điện, điện từ, hồng
ngoại…) không sử dụng cho
lò vi sóng

Tiết kiệm năng lượng và dầu
mỡ khi nấu nướng. Cán gỗ,
Nồi có hoa văn sang trọng,
đặc trưng của Nhật Bản.
Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ sau
khi sử dụng

Tiết kiệm năng lượng và dầu
mỡ khi nấu nướng. Cán gỗ,
Nồi có hoa văn sang trọng,
đặc trưng của Nhật Bản.
Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ sau
khi sử dụng

Dùng để đun, nấu
Chống bám dính hiệu quả,
các món ăn trong gia khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm năng lượng và dầu
mỡ khi nấu nướng. Hoa văn
sang trọng, đặc trưng của
Nhật Bản. Hai tay cầm cách
nhiệt.

Dùng để đun, nấu
Chống bám dính hiệu quả,
các món ăn trong gia khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm năng lượng và dầu
mỡ khi nấu nướng. Hoa văn
sang trọng, đặc trưng của
Nhật Bản. Hai tay cầm cách
nhiệt.

Đun, nấu các món ăn Khả năng bắt nhiệt tốt, tản
trong gia đình
nhiệt đồng đều, nhanh chóng,
dễ dàng trong việc xào nấu;
thức ăn không bị cháy như nồi
1 đáy.
Kích thước nhỏ gọn, tiện lợi
khi sử dụng

Dùng để đun, nấu
cháo, các món ăn
trong gia đình

Giá

Bề mặt tráng men không bị ăn
mòn, không bám mùi

Nồi tráng men hai tay
4549308522129 cầm, nắp kính cường
lực; D16cm HB-2212

4549308522150

4549308522099

Nồi tráng men kèm nắp
kính D16 HB-2215

Nồi chiên kèm nắp kim
loại D16cm HB-2209

Chảo chống dính chiên
4549308524024 xào dạng nông D24cm
HB-2402

Chảo chống dính chiên
4549308524031 xào dạng nông D26cm
HB-2403

Chảo chống dính chiên
4549308524048 xào dạng sâu D24cm
HB-2404

Chảo chống dính chiên
4549308524055 xào dạng sâu D26cm
HB-2405

4549308515190

4549308515206

4549308515213

4549308515220

Chảo gang chống dính
D22cm HB-1519

Chảo gang chống dính
D24cm HB-1520

Chảo gang chống dính
D26cm HB-1521

Chảo gang chống dính
D28cm HB-1522

+ Thân làm bằng Dùng để đun, nấu
Bề mặt tráng men không bị ăn
thép không gỉ;
các món ăn trong gia mòn, không bám mùi
Bề mặt tráng
đình
24x18x12,5 men; Nắp làm
bằng kính cường
lực có núm gỗ
Được làm bằng
lớp thép dày
tráng men.
24x18x10
Nắp bằng kính
cường lực có
núm gỗ
Gang phủ lớp
phủ nhựa
melamine và
17,5x16,5x12 núm nhựa
phenolic (chịu
nhiệt nhiệt độ
150)
Chất liệu gang
cao cấp, cho thời
gian sử dụng dài
44x24,5x9 lâu và không ảnh
hưởng đến mùi
vị thức ăn. Cán
gỗ tự nhiên

Dùng để đun, nấu
Bề mặt tráng men không bị ăn
các món ăn trong gia mòn, không bám mùi
đình

8

440,000

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

8

440,000

12

365,000

10

491,000

Nhật Bản

10

548,000

Nhật Bản

10

548,000

Nhật Bản

10

586,000

Nhật Bản

10

343,000

Nhật Bản

10

379,000

Nhật Bản

10

425,000

Nhật Bản

10

485,000

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các Thương hiệu Nhật
món chiên bột… Kèm lưới để Bản sản xuất nước
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng. thứ 3 - Trung Quốc
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.
Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chống dính hiệu
các món ăn trong gia quả, khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Nhật Bản
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Chất liệu gang
Dùng để chiên, rán
cao cấp, cho thời các món ăn trong gia
gian sử dụng dài đình
47x26,5x11 lâu và không ảnh
hưởng đến mùi
vị thức ăn. Cán
gỗ tự nhiên

Sản phẩm chống dính hiệu
quả, khó trầy xước.
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Chất liệu gang
Dùng để chiên, rán
cao cấp, cho thời các món ăn trong gia
gian sử dụng dài đình
lâu và không ảnh
43,5x24,5x13
hưởng đến mùi
vị thức ăn. Cán
gỗ tự nhiên

Sản phẩm chống dính hiệu
quả, khó trầy xước.
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Chất liệu gang
Dùng để chiên, rán
cao cấp, cho thời các món ăn trong gia
gian sử dụng dài đình
lâu và không ảnh
47x26,5x13 hưởng đến mùi
vị thức ăn. Cán
gỗ tự nhiên

Sản phẩm chống dính hiệu
quả, khó trầy xước.
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Chất liệu gang
cao cấp, cho thời
gian sử dụng dài
lâu và không ảnh
hưởng đến mùi
47x23x14 vị thức ăn. Tay
cầm dài, thuận
tiện khi sử dụng,
được làm bằng
nhựa acrylic chịu
nhiệt
Chất liệu gang
cao cấp, cho thời
gian sử dụng dài
lâu và không ảnh
hưởng đến mùi
48x24,5x16,5 vị thức ăn. Tay
cầm dài, thuận
tiện khi sử dụng,
được làm bằng
nhựa acrylic chịu
nhiệt
Chất liệu gang
cao cấp, cho thời
gian sử dụng dài
lâu và không ảnh
hưởng đến mùi
49,5x26,5x16,5 vị thức ăn. Tay
cầm dài, thuận
tiện khi sử dụng,
được làm bằng
nhựa acrylic chịu
nhiệt
Chất liệu gang
cao cấp, cho thời
gian sử dụng dài
lâu và không ảnh
hưởng đến mùi
52,5x28x15,5 vị thức ăn. Tay
cầm dài, thuận
tiện khi sử dụng,
được làm bằng
nhựa acrylic chịu
nhiệt

Thương hiệu Nhật
Bản sản xuất nước
thứ 3 - Trung Quốc

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chống dính hiệu
các món ăn trong gia quả, khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chống dính hiệu
các món ăn trong gia quả, khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chống dính hiệu
các món ăn trong gia quả, khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chống dính hiệu
các món ăn trong gia quả, khó trầy xước.
đình
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

4549308519075

4549308510454

Chảo sâu lòng D28cm
HB-1907

Chảo chống dính
D22cm HB-1045

Chảo sâu lòng dùng cho
4976790581523 mọi loại bếp D26cm H8152

4976790589819

4976790589826

4976790589857

4976790589864

4976790589871

4549308530834

4549308518917

Chảo chống dính sâu
lòng D27cm H-8981

Chảo chống dính sâu
lòng D30cm H-8982

Chảo xào sâu lòng
D30cm H-8985

Chảo xào sâu lòng
D33cm H-8986

Chảo xào sâu lòng
D36cm H-8987

Nồi chiên,rán kèm khay
hứng D22cm HB-3083

Nồi chiên,rán kèm khay
hứng D22cm HB-1891

Chất liệu gang
Dùng để chiên, rán
cao cấp, cho thời các món ăn trong gia Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gian sử dụng dài đình
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
lâu và không ảnh
ngoại…).
43,5x29x11,5 hưởng đến mùi
vị thức ăn. Tay
cầm bằng nhựa
acrylic chịu nhiệt
Chất liệu gang
Dùng để chiên, rán
cao cấp, cho thời các món ăn trong gia
gian sử dụng dài đình
lâu và không ảnh
36x23,5x12 hưởng đến mùi
vị thức ăn. Tay
cầm bằng nhựa
acrylic chịu nhiệt

46,5x27,5x12

43x27x12,5

46x30x14,5

36,5x30x10

39,5x33x11

42x36x14

31,5x25x11

30,5x23x13,5

Chất liệu: sắt,
crom. Chảo
rộng, đáy dẫn
nhiệt tốt, giúp
chiên thức ăn
được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
chống dính thức
Chất liệu: sắt,
crom. Chảo
rộng, đáy dẫn
nhiệt tốt, giúp
chiên thức ăn
được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
chống dính thức
Chất liệu: sắt,
crom. Chảo
rộng, đáy dẫn
nhiệt tốt, giúp
chiên thức ăn
được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
chống dính thức
ăn, dễ vệ sinh.
Chất liệu: sắt,
crom. Chảo
rộng, đáy dẫn
nhiệt tốt, giúp
chiên thức ăn
được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
chống dính thức
ăn, dễ vệ sinh.
Chất liệu: sắt,
crom. Chảo
rộng, đáy dẫn
nhiệt tốt, giúp
chiên thức ăn
được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
chống dính thức
ăn, dễliệu:
vệ sinh.
Chất
sắt,
crom. Chảo
rộng, đáy dẫn
nhiệt tốt, giúp
chiên thức ăn
được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
chống dính thức
Chất liệu: sắt,
crom. Nồi rộng,
đáy dẫn nhiệt tốt,
giúp chiên thức
ăn được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
silicon chống
dính thức ăn, dễ
vệ sinh.
Chất liệu: sắt,
crom. Nồi rộng,
đáy dẫn nhiệt tốt,
giúp chiên thức
ăn được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
silicon chống
dính thức ăn, dễ

Sản phẩm chống dính hiệu
quả, khó trầy xước.
Tiết kiệm dầu ăn khi chiên
xào, dễ dàng vệ sinh.
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
gas, bếp từ, bếp điện, hồng
ngoại…).

Nhật Bản

10

596,000

Nhật Bản

10

384,000

Nhật Bản

10

550,000

Nhật Bản

10

560,000

Nhật Bản

10

644,000

Nhật Bản

10

439,000

Nhật Bản

10

490,000

Nhật Bản

5

590,000

Nhật Bản

10

367,000

Nhật Bản

12

445,000

Dùng để chiên, rán
Dùng cho tất cả loại bếp (bếp
các món ăn, đặc biệt gas, bếp từ, bếp điện, hồng
là món ăn Nhật Bản ngoại…).

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chỉ sử dụng cho bếp
các món ăn, đặc biệt gas
là món ăn Trung
Quốc

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chỉ sử dụng cho bếp
các món ăn, đặc biệt gas
là món ăn Trung
Quốc

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chỉ sử dụng cho bếp
các món ăn, đặc biệt gas
là món ăn Trung
Quốc

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chỉ sử dụng cho bếp
các món ăn, đặc biệt gas
là món ăn Trung
Quốc

Dùng để chiên, rán
Sản phẩm chỉ sử dụng cho bếp
các món ăn, đặc biệt gas
là món ăn Trung
Quốc

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Nồi chiên,rán kèm khay
4549308518931 hứng và nhiệt kế
D22cm HB-1893

4549308516807

4549308525212

4549308525229

4549308525236

4976790577700

4976790577717

Nồi chiên,rán kèm khay
hứng 16cm HB-1680

Nồi chiên,rán kèm khay
hứng 16cm HB-2521

Nồi chiên,rán kèm khay
hứng D16cm HB-2522

Nồi chiên,rán kèm khay
hứng D16cm HB-2523

Chất liệu: sắt,
crom. Nồi rộng,
đáy dẫn nhiệt tốt,
giúp chiên thức
30,5x23x13,5 ăn được nhiều và
nhanh chóng.
Với lớp phủ
silicon chống
dính thức ăn, dễ
vệ sinh.
Được làm bằng
sắt tráng men
bền chắc, không
bị ăn mòn bởi
20,5x16x10,5 axit, kiềm của
thực phẩm, khó
bị bám mùi. Lớp
men như mặt
kính, dễ dàng vệ
sinh,
Đượcchùi
làm rửa.
bằng

22x17,5x8,5

22x17,5x8,5

22x17,5x8,5

Nồi nấu Inox đáy 3 lớp
31,5x21,5x14
kèm nắp D20cm H-7770

Nồi nấu Inox đáy 3 lớp
34,5x23,5x16
kèm nắp D22cm H-7771

Nồi chiên cao cấp tráng
men kèm nhiệt kế
4549308517187
D23cm, dung tích 3.1L;
HB-1718

32x26x11,5

sắt tráng men
bền chắc, không
bị ăn mòn bởi
axit, kiềm của
thực phẩm, khó
bị bám mùi. Lớp
men như mặt
kính, dễ dàng vệ
sinh, chùi rửa.
Được làm bằng
sắt tráng men
bền chắc, không
bị ăn mòn bởi
axit, kiềm của
thực phẩm, khó
bị bám mùi. Lớp
men như mặt
kính, dễ dàng vệ
sinh, chùi
Được
làm rửa.
bằng
sắt tráng men
bền chắc, không
bị ăn mòn bởi
axit, kiềm của
thực phẩm, khó
bị bám mùi. Lớp
men như mặt
kính, dễ dàng vệ
sinh, chùi rửa.
Inox cấu tạo 3
lớp, lớp nhôm ở
giữa 2 lớp inox
bền chắc, khó gỉ
sét, giúp dẫn
nhiệt tốt, giữ
nhiệt hiệu quả,
món ăn chín
mềm thơm ngon,
núm và tay cầm
bằng nhựa
phenolic (nhiệt
độ chịu nhiệt
150 độ)
Nắp thủy tinh dễ
Inox cấu tạo 3
lớp, lớp nhôm ở
giữa 2 lớp inox
bền chắc, khó gỉ
sét, giúp dẫn
nhiệt tốt, giữ
nhiệt hiệu quả,
món ăn chín
mềm thơm ngon,
núm và tay cầm
bằng nhựa
phenolic (nhiệt
độ chịu nhiệt
150 độ)
Nắp thủy tinh dễ
theo dõi lượng
Thân nồi làm
bằng thép tráng
men

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Dùng để chiên, rán
Nồi dùng cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, từ, hồng ngoại…)
đình
Tiện dùng chiên Tempura, các
món chiên bột… Kèm lưới để
thức ăn làm ráo dầu tiện dụng.
Nồi thiết kế có phần miệng dễ
dàng rót dầu thừa.

Thích hợp dùng nấu
các món hầm, luộc,
kho ninh…

Thích hợp dùng nấu
các món hầm, luộc,
kho ninh…

Nhật Bản

12

570,000

Trung Quốc

12

493,000

Nhật Bản

12

470,000

Nhật Bản

12

470,000

Nhật Bản

12

470,000

Nhật Bản

12

797,000

Nhật Bản

8

945,000

Trung Quốc

6

875,000

Dùng được cho mọi loại bếp
(gas, điện từ, điện, hồng
ngoại…). Lưu ý: không dùng
cho bếp từ âm của Châu Âu/
Hàn Quốc.

Dùng được cho mọi loại bếp
(gas, điện từ, điện, hồng
ngoại…). Lưu ý: không dùng
cho bếp từ âm của Châu Âu/
Hàn Quốc.

Đun, nấu các món ăn Bề mặt tráng men khả năng
trong gia đình
chống ăn mòn mạnh mẽ trong
môi trường axit và kiềm,
không bám mùi; màu sắc bền
đẹp
Nhiệt kế gắn trên vung nồi
được tháo lắp dễ dàng, thuận
tiện cho việc kiểm tra nhiệt độ
khi đun nấu
Nồi có nắp che chắn, tránh
dầu mỡ và thức ăn bắn ra bên
ngoài

Nồi luộc đồ ăn, rau củ
4549308510430 quả cao cấp D22cm HB1043

4549308518818

4549308518825

4549308518849

4549308518856

Nồi Inox kèm nắp
D14cm HB-1881

Nồi Inox kèm nắp
D16cm HB-1882

Nồi Inox kèm nắp
D20cm HB-1884

Nồi Inox kèm nắp
D22cm HB-1885

4976790507219 Khay úp chén đĩa H-721

Thân nồi làm
bằng thép không
gỉ, đáy 3 lớp: lớp
inox nhiễm từ
dùng cho bếp từ
ngoài cùng, ở
35x24,5x23 giữa là lớp nhôm
và trong cùng là
lớp inox giúp
nóng nhanh và
tỏa nhiệt đều.;
Hai tay cầm và
núm nồi bằng
nhựa phenol chịu
Thiết kế gọn nhẹ
gồm phần thân
và cán dài đơn
giản, sang trọng.
30x15,5x12 Nồi được làm
bằng chất liệu
inox bóng. Tay
cầm bằng nhựa
an toàn khi sử
dụng
Nồi được thiết
kế bằng vật liệu
inox, đơn giản
dễ sử dụng
Thân: thép
không rỉ (hàm
lượng crom 16%)
Nắp: Thép
không rỉ có hai
32x17,5x12
lỗ thoát khí
(hàm lượng crom
16%)
Tay cầm / núm:
nhựa Phenol
(mức chịu nhiệt
cao 150 ° C)

Đun, nấu các món ăn Thân nồi bằng chất liệu inox
trong gia đình
cao cấp,thiết ké đẹp và có thể
dùng cho mọi loại bếp.

Nồi được thiết
kế bằng vật liệu
inox không gỉ,
đơn giản dễ sử
dụng
Thân: thép
không rỉ (hàm
lượng crom 16%)
Nắp: Thép
32x21,5x13
không rỉ có hai
lỗ thoát khí
(hàm lượng crom
16%). Núm nắp
bằng nhựa
phenol.
Quai bằng nhựa
Phenol (mức
chịu nhiệt cao
150 được
° C), an
toàn
Nồi
thiết
kế bằng vật liệu
inox không gỉ,
đơn giản dễ sử
dụng
Thân: thép
không rỉ (hàm
lượng crom 16%)
Nắp: Thép
34x23,5x16
không rỉ có hai
lỗ thoát khí
(hàm lượng crom
16%). Núm nắp
bằng nhựa
phenol.
Quai bằng nhựa
Phenol (mức
chịu nhiệt cao
150 ° C), an toàn
Nhựa

Dùng để đun, nấu
Thích hợp cho mọi loại bếp
các món ăn trong gia (gas, điện, điện từ, hồng
đình
ngoại…) không sử dụng cho
lò vi sóng

43x31,5x15

Dùng để đun, nấu đồ
ăn, khuấy bột, khuấy
cháo cho bé. Ngoài
ra có thể dùng để
đun nấu các loại
thực phẩm, …

Thích hợp cho mọi loại bếp
(gas, điện, điện từ, hồng
ngoại…) không sử dụng cho
lò vi sóng

Dùng để đun, nấu đồ
ăn, khuấy bột, khuấy
cháo cho bé. Ngoài
ra có thể dùng để
đun nấu các loại
thực phẩm, …

Thích hợp cho mọi loại bếp
(gas, điện, điện từ, hồng
ngoại…) không sử dụng cho
lò vi sóng

Trung Quốc

6

1,500,000

Nhật Bản

12

438,000

Nhật Bản

12

470,000

Nhật Bản

12

620,000

Nhật Bản

8

715,000

Nhật Bản

10

255,000

Dùng để đun, nấu
Dùng để đun, nấu các món ăn
các món ăn trong gia trong gia đình
đình

Dùng để úp cốc,
chén, bát đĩa, hoặc
đồ dùng khác

Sản phẩm có kèm theo khay
hứng, tiện đặt để ở nhiều vị trí
trong nhà

Nhựa

4976790566155

Khay úp chén đĩa 2 tầng
H-6615

Bình giữ nhiệt 500ml
màu hồng phấn HB1939

Bình giữ nhiệt 650ml
màu tím HB3057

7,5x8x25

Inox

4976790576291

Bình giữ nhiệt 300ml H7629

D20

Inox

4976790576321

Bình giữ nhiệt 300ml H7632

Bình giữ nhiệt 300ml H7633

4976790569293

Bình giữ nhiệt 300ml H6929

Bình giữ nhiệt 300ml H6930

Bình giữ nhiệt 300ml H6932

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

D19

Inox

4976790569323

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

D19

Inox

4976790569309

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

D20

Inox

D19

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

D20

Inox

4976790576338

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

7x7,5x22

Inox

4549308530575

Thiết kế 2 tầng, an toàn tiện
lợi khi sử dụng

37,5x30x42

Inox

4549308519396

Dùng để úp cốc,
chén, bát đĩa, hoặc
đồ dùng khác

Dùng để đựng nước,
cháo,..đồ cần giữ
nhiệt (nóng, lạnh)
trong khoảng thời
gian nhất định.

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Bình giữ nhiệt 2 lớp chất liệu
an toàn. bền tốt, cách nhiệt
chân không giữ nhiệt tốt.
Dung tích nhỏ tiện dùng cho
cá nhân, dễ mang theo di
chuyển.
Giữ nóng, lạnh khoảng 6 - 8
tiếng.

Nhật Bản

8

408,000

Trung Quốc

20

537,000

Trung Quốc

20

598,000

Trung Quốc

20

270,000

Trung Quốc

20

270,000

Trung Quốc

20

270,000

Trung Quốc

20

270,000

Trung Quốc

20

270,000

Trung Quốc

20

270,000

Độ dầy lưỡi
1.5mm
Chiều dài
Dao nhà bếp cao cấp
8936149640017
lưỡi/chiều dài
siêu sắc SANTOKU165
dao:
16,5cm/29cm
Chiều rộng
lưỡi: 4,8 cm

8936149640079

8936149640031

Dao nhà bếp cao cấp
siêu sắc CHEF180

Dao nhà bếp cao cấp
siêu sắc NAKIRI165

Độ dầy lưỡi
1.5mm
Chiều dài
lưỡi/chiều dài
dao:
18cm/31.5cm
Chiều rộng
lưỡi:4,75cm

Độ dầy lưỡi
1.5mm
Chiều dài
lưỡi: 16,5cm/
29cm
Chiều rộng
lưỡi: 4,8 cm

Độ dầy lưỡi
1.5mm
Chiều dài
Dao nhà gọt hoa quả cao
8936149640048
lưỡi:
cấp siêu sắc PETTY120
12cm/23.8cm
Chiều rộng
lưỡi:2,95cm

- Lưỡi dao làm
-Là loại dao phổ biến nhất
bằng thép không
trong gia đình người Nhật. Là
gỉ SUS420J2,
loại dao 3 trong một, có thể sử
với độ cứng cao,
dụng để cắt thịt, cá và rau củ.
mang lại độ sắc
-Để giữ dao luôn sắc bén, mỗi
bén và bền bỉ
tuần nên mài dao một lần.
cho sản phẩm.
Nên mài dao trên miếng đá
-Phôi thép được
nhỏ hoặc dụng cụ mài dao mài
nhập khẩu trực
dao chứ đừng mài dao trên vật
tiếp từ Nhật bản
nhẵn nào đó hoặc trên đáy
và được sản xuất
chén đĩa. Sau khi mài, không
Dao sắc bén nên dễ
theo công nghệ
nên sử dụng ngay vì có thể có
dàng cắt các thức ăn,
Nhật Bản.
bụi kim loại sót lại, gây ảnh
vật dụng.
- Từ phần cán
hưởng đến sức khỏe. Vì thế,
đến mũi dao đều
bạn nên rửa sạch, để khô rồi
được nhiệt luyện
mới sử dụng.
nên cả con dao
đều cứng và bén
ngót.
-Kiểu dáng sang
trọng: Dao được
thiết kế theo
phong cách Nhật
Bản, giúp tô
hiện
đại
-thêm
Lưỡivẻdao
làm
- Dùng để thái rau củ, thịt cá
bằng bằng thép
trên thớt phẳng.
cacbon cao
-Để giữ dao luôn sắc bén,
không gỉ AUS8
mỗi tuần nên mài dao một lần.
với độ cứng cao,
Nên mài dao trên miếng đá
mang lại độ sắc
nhỏ hoặc dụng cụ mài dao mài
bén và bền bỉ
dao chứ đừng mài dao trên vật
cho sản phẩm.
nhẵn nào đó hoặc trên đáy
-Phôi thép được
chén đĩa. Sau khi mài, không
nhập khẩu trực
nên sử dụng ngay vì có thể có
tiếp từ Nhật bản
bụi kim loại sót lại, gây ảnh
và được sản xuất
hưởng đến sức khỏe. Vì thế,
theo công nghệ
bạn nên rửa sạch, để khô rồi
Nhật B
mới sử dụng.
Dao
để cắt xén, phù hợp để cắt gọt thực phẩm, hoa quả
- Códùng
khả năng
cắt mịn, sắc bén
và mạnh mẽ cho
dao. Bạn không
phải mài thường
xuyên, dao vẫn
giữ được độ sắc
bén.
- Từ phần cán
đến mũi dao đều
được nhiệt luyện
nên cả con dao
đều cứng và bén
ngót.
-Kiểu
- Lưỡidáng
daosang
làm
-Dao đa dụng, có thể dùng cắt
bằng thép không
gọt hoặc thái rau thịt, cá với
gỉ SUS420J2 với
kích thước lớn tùy người dùng.
độ cứng cao,
- -Để giữ dao luôn sắc bén,
mang lại độ sắc
mỗi tuần nên mài dao một lần.
bén và bền bỉ
Nên mài dao trên miếng đá
cho sản phẩm.
nhỏ hoặc dụng cụ mài dao mài
-Lưỡi
Daodao
sắc rất
bén nên dễ dàng cắt các thứcdao
ăn, chứ
vật dụng.
đừng mài dao trên vật
sắc, giúp những
nhẵn nào đó hoặc trên đáy
lát cắt trở nên dễ
chén đĩa. Sau khi mài, không
dàng hơn và tiết
nên sử dụng ngay vì có thể có
kiệm thời gian
bụi kim loại sót lại, gây ảnh
hơn rất nhiều.
hưởng đến sức khỏe. Vì thế,
-Dao hình chữ
bạn nên rửa sạch, để khô rồi
nhật giúp cho
mới sử dụng.
việc cắt thái hay
- Lưỡi dao làm
bằng thép không
Với chiều dài lưỡi 12cm và
gỉ SUS420J2 với
cán dao nhỏ gọn, dao Petty
độ cứng cao,
nhẹ nhàng hơn các loại dao
mang lại độ sắc
khác và phù hợp với các thao
bén và bền bỉ
tác cắt, gọt trái cây, rau, củ.
cho sản phẩm.
-Để giữ dao luôn sắc bén, mỗi
-Phôi thép được
tuần nên mài dao một lần.
nhập khẩu trực
Là dao chuyên cắt
Nên mài dao trên miếng đá
tiếp từ Nhật bản
và được sản xuất và gọt những thức nhỏ hoặc dụng cụ mài dao mài
ăn nhỏ.
dao chứ đừng mài dao trên vật
theo công nghệ
nhẵn nào đó hoặc trên đáy
Nhật Bản.
chén đĩa. Sau khi mài, không
-Từ phần cán
nên sử dụng ngay vì có thể có
đến mũi dao đều
bụi kim loại sót lại, gây ảnh
được nhiệt luyện
hưởng đến sức khỏe. Vì thế,
nên cả con dao
bạn nên rửa sạch, để khô rồi
đều cứng và bén
mới sử dụng.
ngót.
- Tay cầm của
dao cũng được
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- Lưỡi dao làm
bằng thép không
gỉ SUS420J2 với
độ cứng cao,
mang lại độ sắc
bén và bền bỉ
cho sản phẩm.
Độ dầy lưỡi -Phôi thép được
1.5mm
nhập khẩu trực
Chiều dài tiếp từ Nhật bản Là dao chuyên cắt và
Dao nhà gọt hoa quả cao
8936149640055
lưỡi:
và được sản xuất gọt những thức ăn
cấp siêu sắc PETTY100
10cm/21.8cm theo công nghệ
nhỏ.
Chiều rộng Nhật Bản.
lưỡi:2,95cm -Từ phần cán
đến mũi dao đều
được nhiệt luyện
nên cả con dao
đều cứng và bén
ngót.
- Tay cầm của
dao cũng được

Với chiều dài lưỡi 12cm và
cán dao nhỏ gọn, dao Petty
nhẹ nhàng hơn các loại dao
khác và phù hợp với các thao
tác cắt, gọt trái cây, rau, củ.
-Để giữ dao luôn sắc bén, mỗi
tuần nên mài dao một lần.
Nên mài dao trên miếng đá
nhỏ hoặc dụng cụ mài dao mài
dao chứ đừng mài dao trên vật
nhẵn nào đó hoặc trên đáy
chén đĩa. Sau khi mài, không
nên sử dụng ngay vì có thể có
bụi kim loại sót lại, gây ảnh
hưởng đến sức khỏe. Vì thế,
bạn nên rửa sạch, để khô rồi
mới sử dụng.
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