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Các dòng sản phẩm/Product series

3NGỌN LỬA TIÊN PHONG/THE LEADING FLAME

Bếp Á không quạt thổi
Dòng A
Kwalie Wok Range without blower-Type A

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp

The manufacturer and contractor in commercial kitchen and laundry equipment2

Cách nhiệt bộ đốt và mặt bếp bằng đất 

chịu nhiệt giúp tăng hiệu quả sử dụng 

nhiệt, tránh nhiệt truyền ra mặt bếp và 

bức xạ vào lòng bếp.

Bộ đốt có 2 vành lửa giúp ngọn lửa được 

phân bố đều và mang lại hiệu quả sử 

dụng cao

Vòi nước cổ quay đóng ngắt được bắt trên 

thành bếp, có van chặn ở phía trước giúp 

điều chỉnh áp suất và lưu lượng nước. 

Bếp Á không quạt thổi  có công dụng dùng để xào nấu các món ăn nhanh, thích hợp với việc chế biến thực phẩm theo kiểu phương Đông. 

- Bếp Á có tính ứng dụng cao, được sử dụng tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp trong công ty, trường học...

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa, kiềng bằng gang được sơn chịu nhiệt.

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao nên dễ dàng lắp đặt.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Bếp Á không quạt thổi
Dòng A
Kwalie Wok Range without blower-Type A

ü Vỏ bếp làm bằng inox 304,  kết cấu có độ cứng cao.

         304 Stainless steel body, forceful rigid structure.

ü Kiềng bếp được thiết kế với đường kính D325 mm giúp thao tác sử dụng chảo dễ dàng và an 

toàn hơn.

         D 324 mm cast iron trivet, easy to operate and safety optimal.

ü Mặt bếp bằng inox 304 dập liền khối với chân kiềng, chấm dứt hẳn tình trạng nước rò rỉ 

xuống các linh kiện phía dưới bếp, dễ dàng vệ sinh.

        Embossed 304 stainless steel seam-top to avoid water leaking into component of equipment, facilitate 

cleaning.

ü Khung bếp làm bằng Inox và thép phủ nhôm chịu nhiệt dày 3mm.

       3mm thick stainless steel & heat resistant aluminum coated steel structural frame.

ü Vị trí lắp vòi nước có thể  ở mặt trên hoặc mặt trước của thành sau bếp.

         Faucet position can be changed according to user's require.

Thông số kỹ thuật/Specifications

Mã sản phẩm/Model B3G1WR7775.5A1

Kích thước (RxSxC) mm

Số lượng họng đốt (bộ)

Công suất (Kcal/h)

Áp suất Gas (mBar) 

Hệ thống đánh lửa

Loại Gas

Mã sản phẩm

Tên gọi sản phẩm

1500x750 x 850/1200

02

2x13.000

LPG

400~500 

770x750 x 850/1200

01

13.000

Tự động/Automatic

LPG

Bếp Á 1 bếp không quạt thổi

 Single burner Kwaile Wok range

 without blower

400~500

B3G2WR15075.5A1

Bếp Á 2 bếp không quạt thổi

Double burner Kwaile Wok range

 without blower 

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

B3G1WR7775.5A1 B3G2WR15075.5A1

Tự động/Automatic

Dimension (WxDxH) mm

No. of burners

Power (Kcal/h)

Gas pressure (mBar) 

Ignition 

Gas type

Product description

Kwaile Wok Range without blower  is ideal for stir-frying, quick cooking, suitable for Eastern cuisine. 

- Popularly used in commercial kitchens, hotels, companies & schools, canteens.

- Kwalie Wok Range is made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization, insulated cast iron ring.

- Leveling feet, easy to adjust & installation.

Deck-mounted revolving faucet with cut-off 

valve to adjust water pressure & flow. Burner and top is insulated by heatproof 

clay help to optimize efficiency and avoid 

heat transferring to hob surface or 

radiating to inside equipment.

Duo rings burner helps to set fire evenly 

& control flame efficiently.

Model



Các dòng sản phẩm/Product series

5NGỌN LỬA TIÊN PHONG/THE LEADING FLAME

Bếp Á không quạt thổi
Dòng B
Kwalie Wok Range without blower - Type B

Bếp Á không quạt thổi  có công dụng dùng để xào nấu các món ăn nhanh, thích hợp với việc chế biến thực phẩm theo kiểu phương Đông

- Bếp Á có tính ứng dụng cao, được sử dụng tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp trong công ty, trường học...

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa, kiềng bằng gang được sơn chịu nhiệt. 

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao nên dễ dàng lắp đặt.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Bếp Á không quạt thổi
Dòng B
Kwalie Wok Range without blower - Type B

Thông số kỹ thuật/Specifications

Mã sản phẩm/Model B3G1WR7775.19 B3G2WR15075.19

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

ü Vỏ bếp làm bằng inox 304, kết cấu có độ cứng cao.

         304 Stainless steel body, forceful rigid structure.

ü Kiềng bếp được thiết kế với đường kính D325 mm giúp thao tác sử dụng chảo dễ dàng và 

an toàn hơn

         D324mm cast iron ring, easy to operate and safety optimal.

ü Vòi nước cổ quay đóng ngắt được bắt trên thành bếp, có van chặn ở phía trước giúp điều 

chỉnh áp suất và lưu lượng nước.

         Deck-mounted revolving faucet with cut-up valve to adjust water pressure & flow.  

ü Khung bếp làm bằng Inox và thép phủ nhôm chịu nhiệt dày 3mm.

       3mm thick stainless steel & heat resistant aluminum coated steel structural frame.

ü Bộ đốt công suất cao rất phù hợp để xào nấu khối lượng lớn.  

        High power burner, ideal for stir-frying large quantity.

    

Bộ đốt làm bằng gang có khả năng chịu 

nhiệt cao, với thiết kế tạo ngọn lửa 

xoáy lớn ôm trọn đáy chảo giúp dễ 

dàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe 

về nhiệt.

Cách nhiệt bộ đốt và mặt bếp bằng đất chịu 

nhiệt giúp tăng hiệu quả sử dụng nhiệt, 

tránh nhiệt truyền ra mặt bếp và bức xạ vào 

lòng bếp.

Mặt bếp bằng inox 304 dập liền khối với 

chân kiềng, chấm dứt hẳn tình trạng nước 

rò rỉ xuống các linh kiện phía dưới bếp, dễ 

dàng vệ sinh.

Kích thước (RxSxC) mm

Số lượng họng đốt (bộ)

Công suất (Kcal/h)

Áp suất Gas (mBar) 

Hệ thống đánh lửa

Loại Gas

Mã sản phẩm

Tên gọi sản phẩm

02

2x28.000

LPG

400~500 

1000x900 x 800/1150

01

28.000

Thao tác bằng tay/Manual

LPG

400~500

B3G1WR7775.19 B3G2WR15075.19

1500x900 x 800/1150Dimension (WxDxH) mm

No. of burners

Power (Kcal/h)

Gas pressure (mBar) 

Ignition 

Gas type

Product description
Bếp Á 1 bếp không quạt thổi

 Single burner Kwaile Wok range

without blower

Bếp Á 2 bếp không quạt thổi

  Double burner Kwaile Wok range

     without blower 

Kwaile Wok Range without blower  is ideal for stir-frying, quick cooking, suitable for Eastern cuisine. 

- Popularly used in commercial kitchens, hotels, companies & schools, canteens. 

- Kwalie Wok Range is made & formed by Hydraulic machine, ig welded with Argon to resist oxidization, insulated cast iron ring.

- Leveling feet, easy to adjust & installation.

High heat resistance cast-iron burner 

with special design creates swirl-flame 

& distributes heat evenly all over wok, 

satisfy utmost cooking temperature 

requirement.

Burner and top is insulated by heatproof clay 

help to optimize efficiency and avoid heat 

transferring to hob surface or radiating to 

inside equipment.

Embossed 304 stainless steel seam-top to 

avoid water leaking into component of 

equipment, facilitate cleaning.

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp

The manufacturer and contractor in commercial kitchen and laundry equipment4

Model

Thao tác bằng tay/Manual
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Tủ cơm
Rice steamer

Tủ cơm
Rice steamer

ü Vận hành dễ dàng, hoàn toàn tự động. Cài đặt thời gian nấu cơm tới 90 phút. 

        Easy and automatic operate. 90 minutes maximum cooking time setting .

ü Cảnh báo lỗi tín hiệu bằng đèn và tín hiệu còi báo

        Failure warning signal with lights and siren.

ü Thân tủ có lớp cách nhiệt bằng xốp PU, an toàn cho người dùng, tránh thất thoát 

nhiệt/Insulated PU foam body, safe for users and minimize heat loss.

ü Có cảm biến mực nước, chống cháy cạn thùng đun khi thiếu hoặc mất nước. 

        Integrated with water leveling sensor, prevents equipment from risk of water shortage or 

failure.

ü Đánh lửa tự động bằng tia lửa điện có độ bền cao thuận tiện cho người sử dụng.

        Durable and convenient Magneto ignition.

ü Khay nấu cơm lớn, nấu được nhiều gạo (4,2kg/khay), có thể dùng chung khay với lò 

nướng bánh/Large cooking trays, up to 4.2kg rice / tray, compatible with common baking trays.

ü Khay được làm bằng inox 304, được bo tròn các góc giúp dễ vệ sinh.     

        304 s/s curved corner tray, facilitate cleaning.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Buồng đốt có kết cấu đặc biệt giúp tăng 

hiệu suất của thiết bị, giảm thiểu chi phí 

gas( Hiệu suất 80%).

Kết cấu cánh cửa vững chắc, kết 

hợp với gioăng giúp hơi không bị 

thoát ra ngoài.

Có cảm biến an, ngừng cấp gas khi 

lửa tắt

Tủ nấu cơm công nghiệp có thể dùng để nấu cơm, hấp bánh, hấp thịt,..

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ. Cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Thùng đun và khay: Inox 304

-  có thể điều chỉnh độ cao thuận tiện lắp đặt.Chân thiết bị

Mã sản phẩm/Model B3GRS50.7056.18 B3GRS100.14456.18

Thông số kỹ thuật/Specifications

Dimension (WxDxH) mm

Rice/batch(kg)

Gas pressure (mBar)

Ignition

Gas type

50

LPG

100

Power(Kcal/h) 

LPG

No. of trays (Pcs) 12 24

Product description Tủ nấu cơm - 50kg
Rice steamer - 50Kg

Tủ nấu cơm - 100kg
Rice steamer - 100Kg

Cooking time (mins) 75 : 90 75 : 90

700x560x1730 1440x560x1730

19470 2x19470

Tên gọi sản phẩm

Kích thước (RxSxC) mm

Trọng lượng gạo/ lần nấu (kg)

Số lượng khay (Chiếc)

Thời gian nấu (Phút)

Công suất (Kcal/h)

Áp suất Gas (mBar)

Hệ thống đánh lửa

Loại Gas

                             * Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

The commercial rice steamer is ideal for steaming rice, dumpling, meat, etc.

- The rice steamer is made & formed by Hydraulic machine,  tig welded with Argon to resist oxidization.

- Stainless steel 304 tank & trays.

- Leveling feet, easy to adjust & installation.

Special designed heating chamber, optimal 

efficiency, reduction in fuel cost (Efficiency 

up to 80%).

Sturdy doors, associate with rubber 

gasket, avoid steam leakage.

Flame failure safety sensor, 

automatically stop gas supply when 

the fire is off. 

Các dòng sản phẩm/Product series

Mã sản phẩm

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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B3GRS50.7056.18 B3GRS100.14456.18Model

Tự động/Automatic Tự động/Automatic
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Bếp Âu
Open burner

Đầu cảm biến nhiệt: Khi bếp bị tắt lửa hoặc 

chất lỏng bị trào đầu cảm biến tự động đóng 

gas của van chính, giúp đảm bảo an toàn 

trong quá trình sử dụng.

Van gas có thể điều chỉnh được 2 

vành lửa khác nhau tùy theo nhu 

cầu.

Kiềng bằng gang được sơn chịu nhiệt, 

đảm bảo tính thẩm mỹ. Có thể tháo rời, 

giúp dễ dàng vệ sinh.

Bếp Âu dùng để nấu các món ăn như: canh, súp, các món Âu... Các món này có đặc điểm là thời gian nấu lâu, lượng nhiệt cần cho quá trình 

nấu vừa phải.

- Sản phẩm làm bằng thép không gỉ. Cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa. 

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao thuận tiện lắp đặt.

- Lựa chọn khác: Có thể lựa chọn thêm lò nướng.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Bếp Âu
Open burner

ü Bộ đốt chuyên dụng được nhập khẩu từ Italia/ Specialized burners imported from Italy.

ü Có khay hứng nước, dầu mỡ thừa, dễ dàng tháo rời vệ sinh sản phẩm.

      Removable fat collector for collecting fat and water while cooking. Facilitate cleaning.

ü Trong quá trình thiết kế các kỹ sư tính toán khe gió phù hợp, tăng hiệu quả sử dụng của gas để lửa 

xanh hơn/Appropriate air vents, increase gas efficient combustion, generate blue flame.

ü Sử dụng cho nồi có đường kính từ 250-300mm/Compatible 250-300mm dia. pots.

ü Van Gas nhập khẩu từ Tây Ban Nha có tính năng an toàn. Tự động ngắt hoàn toàn nguồn Gas vào 

bộ đốt khi lửa bị tắt.

       Safety gas valve imported from Spain, automatically stop gas supply when the fire is off.

ü Van Gas của lò nướng có tính năng điều chỉnh nhiệt độ, giúp cho việc cài đặt nhiệt độ trong khoang 

nướng dễ dàng và nhanh chóng.

       Oven gas valve with thermostatic control, easily & quickly set temperature inside baking chamber.

B3GOBO7075 B3GOBO10575

Kích thước (RxSxC) mm
Dimension (WxDxH) mm

Số lượng họng đốt
No. of burners

Công suất (Kcal/h)
Power (Kcal/h)

Áp suất Gas (mBar)

Gas pressure (mBar)

Hệ thống đánh lửa
Ignition

Loại Gas
Gas type

350x750x220/265

B3GOB3575Mã sản phẩm/Model

700x750x220/265

04

150 ~ 340

B3GOB7075

700x750x850/895

1050x750x220/265

06

B3GOB10575

4x4.300 6x4.300

02

LPG

 Thao tác bằng tay/Manual

2x4.300

Mã sản phẩm

Kích thước (RxSxC) mm
 0Nhiệt độ lò nướng( C)

Công suất lò nướng (Kcal/h)

150 ~ 340

1050x750x850/895

6000 6000 

LPG LPG

Tên gọi sản phẩm
Product description

Bếp Âu 2 bếp dùng gas
2 gas open burners

Bếp Âu 4 bếp dùng gas
4 gas open burners

Bếp Âu 6 bếp dùng gas
6 gas open burners

Bếp âu 4 bếp, có lò nướng
4 gas open burners with oven

Tên gọi sản phẩm
Bếp âu 6 bếp, có lò nướng
6 gas open burners with oven

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

Cảm biến an toàn
Safety sensor

Có/Available Có/AvailableCó/Available

Cảm biến an toàn

Cảm biến nhiệt độ

Có/Available

Có/Available

Có/Available

Có/Available

35 : 50 35 : 50 35 : 50

Công suất bếp Âu (Kcal/h) 4x4.300 6x4.300

Áp suất Gas (mBar)

Hệ thống đánh lửa

Loại Gas LPG LPG

35 : 50

Open burner  is  ideal for soup cooking & other similarly European dishes which require long heating process, moderate heat.

- The open burner made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization. 

 - Leveling feet, easy to adjust & installation.

- Optional: Adding oven.

Dimension (WxDxH) mm
 0Oven temperature ( C)

Oven gas power (Kcal/h)

Product description

Safety sensor

Thermocouple

Burner gas power (Kcal/h)

Gas pressure (mBar)

Ignition

Gas type

35 : 50

Heat resistant coated cast iron trivet 

support, virtuosity design, removable & 

easy to clean.

Temperature sensor: When the fire goes off or 

the  l iqu id  sp i l l s  out ,  the  sensor  wi l l 

automatically stop gas supply, ensuring the 

safety.

Gas valve can switch separately 2 

burner rings as desire.

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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Model

 Thao tác bằng tay/Manual  Thao tác bằng tay/Manual

 Thao tác bằng tay/Manual  Thao tác bằng tay/Manual
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Bếp thấp
Stock pot stove

Bộ đốt 18 đầu phun, chia làm 2 vành lửa. Có 

thể điều khiển riêng từng vành thuận tiện 

cho việc điều chỉnh công suất bếp.

Van điều khiển vận hành dễ dàng, đơn 

giản.

Thông số kỹ thuật/ Specifications

Bếp thấp được dùng để nấu canh, đun nước, hầm (ninh) bằng nồi cao có dung tích lớn (50-70 lít) sử dụng nhiều trong các khu bếp công nghiệp

- Sản phẩm làm bằng thép không gỉ. Cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao thuận tiện lắp đặt.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Bếp thấp
Stock pot stove

ü Vỏ làm bằng thép không gỉ, kết cấu có độ cứng cao.

       Stainless steel exterior jacket forceful rigid structure.

ü Van gas chính điều khiển công suất bộ đốt.

        The main gas valve controls the burner power.

ü Van mồi dùng để duy trì sự cháy cho bếp.

         Pilot valve to maintain the fire.

ü Mồi lửa bằng súng.

        Ignited by ignition gun.

Mã sản phẩm/Model B3GSP7070 B3GSP14070

Kích thước (RxSxC) mm

Số lượng họng đốt (bộ)

Công suất (Kcal/h) 

Áp suất Gas (mBar) 

Hệ thống đánh lửa

Loại Gas

700x700x450/1150

01

23.000

Thao tác bằng tay/Manual

LPG

B3GSP7070 B3GSP14070Mã sản phẩm

1400x700x450/1150

02

2x23.000

LPG

Tên gọi sản phẩm
          Bếp thấp đơn
 Single burner stock pot stove

             Bếp thấp đôi
  Double burner stock pot stove

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

35 : 50 35 : 50

Dimension (WxDxH) mm

No. of burners (set)

Power (Kcal/h) 

Gas pressure (mBar) 

Ignition

Gas type

Product description

18 nozzle burner with 2 separated fire rings, 

flexible for every usage.

Simple and easy to operate controlling 

valve.

Stock pot stove is ideal for soup cooking, water boiling, high pot slow cooking with large volume (50 - 70 liters), popularly used in commercial kitchens.

- Stock pot stove made & formed by Hydraulic machine,  tig welded with Argon to resist oxidization.

- tLeveling fee , easy to adjust & installation.

Kiềng bằng gang được sơn chịu nhiệt, đảm 

bảo tính thẩm mỹ. Có thể tháo rời, giúp dễ 

dàng vệ sinh.

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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Cast iron heat-resistant coated pot trevit, 

virtuosity design, removable & easy to 

clean.

Model

Thao tác bằng tay/Manual



Các dòng sản phẩm/Product series

13NGỌN LỬA TIÊN PHONG/THE LEADING FLAME

Nướng than nhân tạo
Charcoal grill

Than nhân tạo giữ nhiệt tốt, tạo nhiệt độ cao. 

Hiệu suất nướng cao, tiết kiệm thời gian.

Van gas điều chỉnh có cảm biến an toàn.Công suất: 6.000 Kcal/h/họng

Áp suất gas: 50mbar. 

Nướng than nhân tạo  dùng để chế biến các món nướng như: thịt nướng, hải sản,...

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa, vỉ bằng gang chịu nhiệt.

- Thiêt́  bị dê ̃ tháo lăṕ  đê ̉ vê ̣sinh, bảo trì, bảo hành khi câǹ .

Chi tiết sản phẩm/Main features

Nướng than nhân tạo
Charcoal grill

ü Thành chắn giúp chắn mỡ bắn ra xung quanh, đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng

        Surrounding shield prevents oil from splashing, ensures hygiene during operation.

ü Vỉ nướng được làm bằng gang giữ nhiệt tốt, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh.

        Cast iron grid hold well & distributes heat evenly, removable & convenient to clean.

ü Cửa mồi và thăm lửa mồi thuận tiện cho người vận hành.

        Pilot hole & probe offering convenience for operators.

ü Bộ đốt Hà Yến sản xuất bằng Inox phù hợp với việc sử dụng đảm bảo an toàn và tiết 

kiệm nhiêu liệu.

       The stainless steel burner manufactured by Ha Yen, ensures the safety and fuel saving. 

ü Có khay hứng mỡ, than vụn/Fat and scrappy coal collector.

ü Van Gas được nhập khẩu từ Tây Ban Nha có tính năng an toàn. Tự động ngắt hoàn toàn 

nguồn Gas vào bộ đốt khi lửa bị tắt. 

        Safety gas valve imported from Spain, automatically stop gas supply when the fire is off.

Thông số kỹ thuật/ Specifications

Mã sản phẩm/Model B3GC3575 B3GC7075

Kích thước (RxSxC) mm

Công suất (Kcal/h)

Áp suất Gas (mBar) 

Hệ thống đánh lửa

Loại Gas

350x750x220/265

6.000

Thao tác bằng tay/Manual

LPG

B3GC3575 B3GC7075Mã sản phẩm

700x750x220/265

2x6.000 

Thao tác bằng tay/Manual

LPG

Cảm biến an toàn Có/Available Có/Available

Tên gọi sản phẩm Nướng than nhân tạo đơn
Single burner charcoal grill

Nướng than nhân tạo đôi
Double burner charcoal grill

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

35 : 50 35 : 50

Dimension (WxDxH) mm

Power (Kcal/h)

Gas pressure (mBar) 

Ignition

Gas type

Safety sensor

Product description 

Gas power: 6.000 Kcal/h/burner

Gas pressure: 50mbar. 

Heated charcoal generates high temperature for 

cooking. High efficiency, time saving.

Gas valve with flame failure safety sensor.

Charcoal grill  is ideal for grilling meat & seafood. 

- Charcoal grill made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization, the grid made of heat resistant cast iron.

- Easy to assemble and disassemble for cleaning, maintenance if necessary.

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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Rán bề mặt
Fry top

Bề mặt rán bằng thép C45 mạ Crom 5 micromet 

an toàn với thực phẩm. 

Van gas điều chỉnh có cảm biến an toàn 

và cài đặt nhiệt độ. Xuất xứ Tây Ban Nha.

Công suất: 6.000 Kcal/h/họng, áp suất 

gas: 50mbar
0Thời gian đốt bếp đạt 340 C trong 

vòng 35 - 40 phút.

Rán bề mặt dùng để rán các đồ: thịt, cá,...

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Mặt rán và thành chắn được hàn liền với nhau tránh khe, kẽ, giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Rán bề mặt
Fry top

ü Thành chắn cao giúp chắn bắn mỡ bắn ra xung quanh, đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử 

dụng/Surrounding shield prevents oil from splashing, ensuring hygiene during operation.

ü Cửa mồi và thăm lửa mồi thuận tiện cho người vận hành.

       Pilot hole & probe offering convenience for operators.

ü Khay hứng mỡ có thể tháo ra để vệ sinh/Removable fat collector.

ü Mặt rán được thiết kế nửa phẳng nửa nhăn nhằm phục vụ nhu cầu và phù hợp với từng loại 

thực phẩm/Designed with half smooth and half ribbed plate, suitable for various kinds of food. 

ü Van gas được nhập khẩu từ Tây Ban Nha có tính năng an toàn. Tự động ngắt hoàn toàn nguồn 

gas vào bộ đốt khi lửa bị tắt.

       Safety gas valve imported from Spain, automatically stop gas supply when the fire is off.

ü Van gas có tính năng điều chỉnh nhiệt độ, giúp cho việc cài đặt nhiệt độ bề mặt rán dễ dàng 

và nhanh chóng.

         Gas valve with thermostatic control, for better temperature control.

 

Kích thước(RxSxC) mm

Công suất (Kcal/h)

Cảm biến nhiệt độ

Áp suất Gas (mBar) 

Hệ thống đánh lửa

350x750x220/265

6.000 

Có/Available

B3GGS3575 B3GGS7075Mã sản phẩm

700x750x220/265

2x6000

Có/Available

Tên gọi sản phẩm
     Rán phẳng đơn dùng Gas

Single gas smooth fry top

     Rán phẳng đôi dùng Gas
Double gas smooth fry top

0Nhiệt độ hoạt động ( C) 150 ~ 340 150 ~ 340

Kích thước (RxSxC) mm

Công suất (Kcal/h)

Cảm biến nhiệt độ

Áp suất Gas (mBar) 

Hệ thống đánh lửa

350x750x220/265

6000

Có/Available

B3GGR3575 B3GGSR7075Mã sản phẩm

700x750x220/265

2x6000

Có/Available

Tên gọi sản phẩm
    Rán nhăn đơn dùng Gas

Single gas ribbed fry top

Rán nửa phẳng, nửa nhăn dùng Gas
Half smooth, half ribbed gas fry top

0Nhiệt độ hoạt động ( C) 150 ~ 340 150 ~ 340

Cảm biến an toàn Có/Available Có/Available

Cảm biến an toàn Có/Available Có/Available

35 : 50 35 : 50

Loại Gas LPG LPG

35 : 50 35 : 50

Loại Gas LPG LPG

Dimension (WxDxH) mm

Power (Kcal/h)

Thermocouple

Gas pressure (mBar) 

Ignition

Product description

0Working temperature ( C)

Safety sensor

Gas type

Dimension (WxDxH) mm

Power (Kcal/h)

Thermocouple

Gas pressure (mBar) 

Ignition

Product description

0Working temperature ( C)

Safety sensor

Gas type

Fry top is ideal for frying meat, fish, etc.

- Fry top made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization.

- The plate and surrounding shield are welded together without any gap, complying with food hygiene standard.

Gas power: 6.000 Kcal/h/burner. Gas 

pressure: 50mbar
0Time to reach 340 C: within 35 - 40 

minutes.

5 micrometer C45 steel cooking surface safe for 

food.
Gas valve with flame failure safety sensor 

& thermostatic control imported from 

Spain.

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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Rán nhúng điện
Electric deep fryer

Công suất điện 3x4,5 Kw, điện áp 

380V - 50hz/ 3Ph + N + E.

Rán nhúng điện dùng dầu để chiên, rán thức ăn như tôm, cua, các đồ hải sản, các loại củ như khoai tây. Giúp thực phẩm chín từ

trong ra ngoài, không bị mất nước.

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Thiêt́  bị dê ̃ tháo lăṕ  đê ̉ vê ̣sinh, bảo trì, bảo hành khi câǹ .

Chi tiết sản phẩm/Main features

Rán nhúng điện
Electric deep fryer

ü Điện trở gia nhiệt cách điện tốt, chống rò điện, an toàn với người sử dụng (Theo 

tiêu chuẩn QCVN-QTD-5:2009/BTC).

      Insulated and anti-leak burner, safe for user (In accordance with QCVN-QTD-5:2009/BTC 

standards) .

ü Vùng gia nhiệt của thanh điện trở nằm hoàn toàn trong vùng chứa dầu giúp tận 

dụng 100% nhiệt từ điện trở và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

       Heater stand deeply in oil, optimize 100% heat and ensure safety.

ü Tiết kiệm dầu khi rán/Oil saving.

Bộ điều khiển nhiệt độ 60 - 200 C, nhập khẩu: Ego-  0

Đức. Khi đạt nhiệt độ cảm biến nhiệt sẽ tự ngắt, đảm 

bảo dầu không bị cháy, không gây nguy hại tới sức 

khỏe.

Khoang chứa dầu có dung tích 15 lít, các góc được 

bo R, dễ dàng khi vệ sinh, tránh bám dầu, thực 

phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông số kỹ thuật/Specifications

Mã sản phẩm/Model B3EF3575 B3EF7075

Kích thước (RxSxC) mm

Dung tích khoang chứa dầu (lít)

0Nhiệt độ hoạt động ( C)

Công suất (W)  

Điện áp

350x750x220/420

15

60 ~ 200

380V/50Hz/3Ph+E+N

B3EF3575 B3EF7075Mã sản phẩm

700x750x220/420

380V/50Hz/3Ph+E+N

Hệ thống cảm biến nhiệt độ Có/Available Có/Available

Tên gọi sản phẩm
  Rán nhúng đơn dùng điện

Single burner electric fryer

Rán nhúng đôi dùng điện
Double burner electric fryer

13500 27000

60 ~ 200

2x15

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

Dimension (WxDxH) mm

Tank capacity (liter)

0Working temperature ( C)

Power (W)  

Voltage

Thermocouple

Product description

Ectric deep fryer is ideal to deep-fry various dishes such as shrimp, crab, fish & other seafood or potato…etc. Food is cooked from inside out, avoiding

evaporation.

- Electric deep fryer made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization.

- Easy to assemble and disassemble for cleaning, maintenance if necessary.

Power: 3x4,5 Kw, Voltage: 380V - 50hz/ 

3Ph + N + E.

Thermostats temperature control 60 - 200 C, 0

imported from Ego - Germany, automatically turn off 

when reaching set temperature, prevent over cook 

cause harmful for heatlth.

Tank capacity: 15 liters, R rounded edges, easy to 

clean, avoids oil and food sticking, ensures food 

safety.

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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Giữ nóng thức ăn 
Bain marie

Có Rơ le tự ngắt điện để bảo vệ điện trở 

khi trong khoang chứa hết nước.

Khay GN 1/1 kích thước 325x530x100. Ngoài 

ra có thể thay thế bằng khay GN1/2.

Các thiết bị có hộp cuốn dây  nguồn giúp 

thuận tiện và đảm bảo an toàn điện cho 

người sử dụng.

Giữ nóng thức ăn có công dụng giữ nóng thức ăn sau khi được nấu chín

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao thuận tiện lắp đặt.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Giữ nóng thức ăn 
Bain marie

ü Sử dụng khay tiêu chuẩn GN1/1 sâu 100/100mm deep 1/1 GN tray compartment.

0 0
ü Điều khiển nhiệt từ 30 C - 70 C, đảm bảo thức ăn luôn được giữ nóng  nhưng không 

bị quá chín.
0 0       Thermostat temperature control from 30 C to 70 C, keep food warm, but not over cook.

ü Khoang đun nước được thiết kế tối ưu để giảm tối thiểu lượng nước cần đun nhưng 

vẫn phù hợp để giữa nóng thức ăn giúp tiết kiệm năng lượng.

       Boiling water tank require minimum water volume but still able to keep food warm & energy 

saving.

ü Có giá dưới để đồ/Undershelf for storage.

Kích thước (RxSxC) mm
Dimension (WxDxH) mm

Số lượng khay GN 1/1
No. of GN 1/1pan

Dung tích nước/lần cấp (lít)

Tank capacity (liters)

0Nhiệt độ giữ nóng ( C)
0Working temperature ( C)

1200x750x850

B3SBMT3T12075Mã sản phẩm/Model

1500x750x850

04

B3SBMT4T15075

1800x750x850

05

B3SBMT5T18075

03

15

Tên gọi sản phẩm
Product description

Giữ nóng thức ăn 3 khay GN 1/1

Bain marie with 3 GN 1/1 trays

Giữ nóng thức ăn 4 khay GN 1/1

Bain marie with 4 GN 1/1 trays

Giữ nóng thức ăn 5 khay GN 1/1

Bain marie with 5 GN 1/1 trays

Công suất (w)
Power (w) 

1500 1500 3000

30~7030~7030~70

Điện áp
Voltage

220V/50Hz/1Ph + E 220V/50Hz/1Ph + E

Kích thước (RxSxC) mm
Dimensions (WxDxH) mm

0Nhiệt độ giữ nóng ( C)
 0Working temperature ( C)

350x750x220

B3EBM375Mã sản phẩm/Model

600x750x850

B3OPS6075

1200 x 750 x 850

B3PSB12075

Tên gọi sản phẩm
Product description

Giữ nóng thức ăn 2 khay GN1/2

Bain marie with 2 tray GN1/2

Giữ nóng 1 nồi

Bain marie with 1 pot  

Giữ nóng 2 nồi

Bain marie with 2 pots 

Công suất (w)
Power (w)  

1500 1500 3000

30~7030~7030 ~70

Điện áp
Voltage

220V/50Hz/1Ph + E 220V/50Hz/1Ph + E 220V/50Hz/1Ph + E

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

20 25

Dung tích nước/lần cấp (lít) 
Tank capacity (liters) 9,5 14 2 x 14

220V/50Hz/1Ph + E

Bain marie is  ideal for keep warm cooked food.

- Bain marie made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization.

- Leveling feet, easy to adjust & installation.

Mechanically designed with wire rolling 

unit, convenient & safe for operators.

Built-in relay will auto turn off when water 

in boiling tank down below minimum level.

GN 1/1tray(size 325x530x100mm). Also 

compatible with GN 1/2 trays.

Nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp và giặt là công nghiệp
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Quầy giữ nóng bát đĩa 
bằng khí nóng
Heated counter

Cánh cửa cách nhiệt bằng vật liệu cách 

nhiệt nhằm chống thất thoát nhiệt.

Bảng thiết bị bao gồm công tắc nguồn, 

đèn báo thiết bị hoạt động và rơ le điều 

khiển nhiệt độ.

Bên trong khoang sấy được thiết kế 

với hệ giá di động có thể thay đổi được 

không gian sử dụng.

Quầy giữ nóng bát đĩa bằng khí nóng dùng để giữ nóng bát đĩa trước khi sử dụng.

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao thuận tiện lắp đặt.

Chi tiết sản phẩm/Main features

Quầy giữ nóng bát đĩa 
bằng khí nóng
Heated counter

ü Toàn bộ thân thiết bị được cách nhiệt bằng vật liệu cách nhiệt, chống thất thoát 

nhiệt.

        Insulated body, minimizing heat loss.

ü Thiết bị được sản xuất bằng inox/Made of stainless steel.

ü Thiết bị được thiết kế theo nguyên lý kết hợp giữa đối lưu tự nhiên và đối lưu 

cưỡng bức bằng quạt gió giúp giữ đều nhiệt độ trong khoang sử dụng.

       Air blower combines natural convection and forced convection, maintains constant 

temperature inside.

ü Điện trở gia nhiệt là loại điện trở khô có cánh tản nhiệt giúp tăng khả năng trao 

đổi nhiệt và giảm điện năng tiêu thụ.

       Dry type thermistor with heat circulating fan increases heat circulation & optimize power 

consumption.

0 o
ü Nhiệt độ giữ nóng bát đĩa: từ 30 C~70 C

0 o.      Thermostat temperature control from 30 C to 70 C.

Kích thước (RxSxC) mm

0Nhiệt độ giữ nóng ( C)

Mã sản phẩm

1500x750x850

B3HAI15075

Tên gọi sản phẩm
Quầy giữ nóng bát, đĩa bằng khí nóng, 2 cửa trượt, 1 phía

Heated counter by hot air 2 sliding doors, 1 side

Công suất (w) 1500

30 ~70

Điện áp 220V/50Hz/1Ph + E

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

Số giá phẳng (chiếc) 02

Dimension (WxDxH) mm

0Working temperature ( C)

Product description

Power (w) 

Voltage

Rack(pcs)

Adjustable rack rail inside for flexible using.

Insulated door, minimizes heat loss.

Control panel with power switch & signal 

light & temperature relay.

Heated counter is ideal for keeping dishes before serving.

- Heated counter made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization.

- Leveling feet, easy to adjust & installation.
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Thông số kỹ thuật/Specifications

Model



NGỌN LỬA TIÊN PHONG/THE LEADING FLAME

Tủ sấy và diệt khuẩn
Dry and sterilize cabinet

Thiết bị có đèn chiếu sáng bên trong và chức 

năng bật đèn khi mở cửa xếp đồ hoặc lấy đồ/ 

Chamber with build-in light. Automatically turn 

on / off when door open for loading or unloading.

- Hệ thống giá đỡ bát đĩa và ray trượt có thể 

dễ dàng tháo rời/ Detachable slidding rails and 

rack. Easy to remove.

- Khoang thiết bị phù hợp với khay GN1/1/ 

Standardized chamber, compatible with GN 1/1 

trays.

Tủ sấy và diệt khuẩn bát đĩa dùng để sấy và khử trùng, diệt khuẩn bát đĩa bằng nhiệt độ và khí ozone trước khi sử dụng, tránh bát đĩa 

khỏi bị ẩm mốc.

Chi tiết sản phẩm

Tủ sấy và diệt khuẩn
Dry and sterilize cabinet

ü Thân tủ được thiết kế kín khít và trơn nhẵn giúp dễ dàng vệ sinh/Seamless body & smooth 

surface, facilitate cleaning.

ü Bộ điều khiển hiển thị số giúp dễ dàng quan sát, dễ dàng cài đặt nhiệt độ và thời gian, có 

hiển thị thông tin khi hết chu kỳ hoạt động/ Digital indicator easy to monitor, set time & 

temperature. Visual operating parameters till end of cycle.

ü Thiết bị hoạt động hoàn toàn tự động theo chu kỳ cài đặt từ 60 đến 90 phút/ Fully 

automatically self operating within 60 - 90 minutes as programmed.

ü Cơ chế gia nhiệt độc lập với cơ chế tạo khí Ozone, người dùng có thể lựa chọn việc dùng 

hay không dùng khí Ozone trong quá trình sấy/ Separate heating & ozone generating 

mechanism so operator can choose ozone sterilyzing or none while drying. 

ü Ghi nhớ được 3 chương trình cài đặt về thời gian sấy/Configurable 3 drying & time settings 

(programs).

ü Điện trở gia nhiệt là loại điện trở khô, an toàn về vận hành, tiết kiệm về năng lượng.

        Dry thermostat, safe in operation and energy saving.

0
ü Nhiệt độ sấy được cài đặt trong khoảng từ 50 đến 80 C/Preset drying temperature between 

0 050 C to 80 C.

ü Cánh cửa có thể đổi hướng mở trái/phải tùy theo vị trí lắp đặt/ Optional right or left hinge 

door to fit installation space.

ü Có bánh xe giúp dễ dàng di chuyển khi cần thiết/Standard built on wheels, easy to move when 

require..

- Cửa kính gồm 2 lớp giúp tăng cường khả năng cách 

nhiệt và an toàn cho người sử dụng/Laminated 

double glass door, efficient insulation and safe 

operation.

- Cánh cửa có gioăng cao su nhằm chống thất thoát 

nhiệt,  giảm độ ồn khi đóng cửa tủ và có thể dễ dàng 

tháo rời để vệ sinh/ Door with rubber gasket, heat 

loss prevention, noise reduction when closing door 

and can be easily removed for cleaning.

Các dòng sản phẩm/ Product series

Thông số kỹ thuật/ Specifications

Mã sản phẩm/ Model B30D65075 B30D13075

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

Dry and sterilize cabinet  is ideal for sterilize dishes by ozone before serving, avoiding wet & moldy.

- Dry and sterilize cabinet made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization.

Kích thước (RxSxC) mm

0Nhiệt độ sấy ( C)

Mã sản phẩm

650x750x1800

B30D13075

Tên gọi sản phẩm Tủ sấy và diệt khuẩn 1 cánh

Công suất (w) 

Từ 50 ~ 80

Hệ thống diệt khuẩn Ozone Có/Available

Điện áp 220V/3P+N+E

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

Số giá lưới (chiếc) 04

Dimension (WxDxH) mm

0Drying temperature ( C)

Product description

Power (w) 

Ozone sterilization

Voltage

No. of wire shelving (Pcs)

1300x750x1800

Từ 50 ~ 80

Có/Available

08

Tủ sấy và diệt khuẩn 2 cánh

1800 - 1900 2700 ~3000

380V/3P+N+E

B30D65075

Dry & sterilize cabinet with 1 door Dry & sterilize cabinet with 2 door
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Model



NGỌN LỬA TIÊN PHONG/THE LEADING FLAME

Tủ hấp 3 tầng
3 deck steamer

Chống bám cặn thùng đung bằng 

thanh Magie.

Bộ đốt:  có cảm biến an toàn, tự động 

ngắt gas khi lửa tắt.

Tủ hấp 3 tầng  dùng để hấp các món hải sản, thịt, gà, cá, cơm....Thực phẩm khi hấp sẽ giữ lại được nhiều Vitamin, kết hợp với các chất 

gia vị sẽ tạo nên món ăn ngon, hấp dẫn.

Kích thước (RxSxC) mm

Mã sản phẩm

900x900x650/1800

B3G3DS9090

Tên gọi sản phẩm Tủ hấp 3 tầng

04

Điện áp 220V/50Hz/1Ph + E

*Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.

40.000

Số giá đỡ khay hấp

Công suất (Kcal/h)

Loại gas LPG

35 

Hệ thống đánh lửa

Áp suất gas (mBar)

Chi tiết sản phẩm/Main features

Tự động/Automatic

Thông số kỹ thuật/ Specifications

Thiết bị tự động dừng hoạt động khi bị cạn nước.

Automatically stops working when the water runs out.

Tự động cấp nước vào thùng đun/Automatically supply water to the boiler.

Tự động cảnh báo lỗi bằng tín hiệu đèn báo và còi báo.

Failure warning signal with lights and siren.

Áp suất hơi trong khoang hấp được giới hạn bởi van an toàn áp suất.

Steam pressure in the chamber is safeguarded by the pressure safety valve.

Cửa mở được thiết kế mở 2 nấc giúp an toàn cho người sử dụng.

The door is designed to open 2 steps safe for users.

Bếp có độ ồn thấp trong quá trình vận hành (<60dB).

Low noise working( <60dB).

Ray trượt khay có thể tháo dời, có thể thay đổi được chiều cao, dễ vệ sinh lau rửa. 

Removable and adjustable tray slides, easy cleaning.

Tay van xả nước đáy nằm ở mặt 

trước bếp, giúp dễ dàng thao tác và 

an toàn cho người sử dụng. 

Bottom drain valve located in front, 

convenient and safe.

Burner with safety sensor, automatically 

cut off gas supply on flame failure.
Dimension (WxDxH) mm

Product description

Voltage

Number of tray holding rails

Power  (Kcal/h)

Gas type

Ignition

Gas pressure (mBar)

*Specifications are subject to change without prior notice by manufacturer

Tủ hấp 3 tầng
3 deck steamer

Có cảm biến mực nước thùng đun

Shallow depth water sensor.

Boiler tank with Magnesium rod help 

to prevent residue.

- Sản phẩm được cắt chấn bằng máy thủy lực, hàn tig có khí Argon chống oxi hóa.

- Chân thiết bị có thể điều chỉnh độ cao thuận tiện lắp đặt.

3 deck steamer is ideal for steaming seafood, pork, chicken, fish, rice etc... Steamed foods retain a lot of Vitamin, best of taste when combining with 

proper spices.

- 3 deck steamer made & formed by Hydraulic machine, tig welded with Argon to resist oxidization.

- Leveling fee, easy to adjust & installation.
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27NGỌN LỬA TIÊN PHONG/THE LEADING FLAME

Sản phẩm Inox
Stainless steel products

Giá inox
Giá phẳng/Solid shelf

Giá thanh/Slatted shelf

Giá treo tường/Wall mounted solid shelf

Giá treo tường dạng thanh/Wall mounted slatted shelf

Giá trên bàn/Table mounted shelf

Xe các loại/Trolleys
Xe chở đồ bẩn/Soiled dish trolley

Xe đẩy thức ăn/Food service trolley

Xe chở khay GN/GN tray rack trolley

Xe chở bát đĩa/Clean dish trolley

Bàn chậu inox/Sink table
Bàn 1 chậu/Single sink table

Bàn 2 chậu/Double sink table

Bàn 3 chậu/Triple sink table

Chậu rửa tay/Hand wash sink

Bàn thao tác/Working table

Bàn thao tác/Stainless steel table

Bàn bát sạch/Clean dish table

Bàn bát bẩn/Soiled dish table

Bàn thớt chặt mặt nhựa/Table with PE cutting board

Bàn mặt đá Granit/Granite top table

Bàn trung gian bếp Á/Neutral unit for Asian cooking line

Bàn trung gian bếp Âu/Neutral unit for European cooking line

Xe chở thùng rác/Rubbish bin trolley

Quầy inox/Stainless steel counter

Quầy thao tác/Working counter

Quầy có cửa trượt/Sliding door counter

Quầy tính tiền/Cashier counter

Quầy cocktail/Cocktail counter

Tủ inox treo tường/

Tủ treo tường không cửa/Open cabinet

Tủ treo tường có cửa trượt/Sliding door cabinet

Thông gió/Exhaust hood
Thông gió đảo dạng Vếch/Island exhaust hood (slope type)

Thông gió đảo dạng thường/Island exhaust hood (normal type)

Thông gió treo tường/Wall mounted exhaust hood

Thông gió cho máy rửa bát/Exhaust hood for dish washer

Sản phẩm khác/Others

Máng thoát nổi/Floor gully

Ghi thoát sàn/Floor grating

Bẫy mỡ/Grease trap

Thông gió cho lò nướng bánh/Exhaust hood for bakery oven

Bếp nướng BBQ/BBQ grill

Sản phẩm Inox
Stainless steel products

 /Stainless steel shelvings

Wall mounted cabinet

Thông gió/Exhaust hood

Sản phẩm khác/Others
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                Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
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H

Địa chỉ: Đường N1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ 
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        Yen My Dist., Hung Yen Province, Vietnam.
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