


    Ngày nay, không gian bếp đóng vai trò rất quan trọng 
trong ngôi nhà. Đó là nơi “Giữ Lửa” cho tổ ấm qua những 
bữa ăn đầm ấm của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, 
nơi này chủ nhân có thể trực tiếp nấu nướng các món ăn, 
mời khách cùng dùng bữa và trò chuyện tại đảo bếp. 
Không gian bếp thành nơi tiếp khách chủ yếu của các gia 
chủ hiện đại.  

    Các nhà thiết kế, nhà cung cấp nội thất không đơn 
thuần mang đến những sản phẩm đơn lẻ mà phải tạo ra 
các giải pháp tổng thể về không gian bếp. Những giải 
pháp đó đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ thiết kế, sản phẩm 
chất lượng cao, công năng hiện đại và chi phí hợp lý. Tất 
cả các yếu tố trên phải đồng bộ để tạo nên hệ thống tủ 
bếp đẹp, bền và tiện dụng. 
   
    Với đội ngũ có kinh nghiệm gần 10 năm trong 
lĩnh vực tư vấn và phân phối các sản phẩm nhập khẩu, 
EURO STANDARD hân hạnh mang đến Quý khách hàng 
những giải pháp tiêu chuẩn Châu Âu với thiết kế đẳng cấp, 
chất lượng cao. Hệ thống tủ bếp, thiết bị bếp gia dụng 
được đội ngũ chuyên gia CHLB Đức và Malaysia thực 
hiện trên các phần mềm thiết kế và sản xuất có độ 
chính xác tuyệt đối.
    
    EURO STANDARD cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế 
nội thất MIỄN PHÍ do các nhà thiết kế nước ngoài thực hiện.

    Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp không gian bếp 
mang phong cách Châu Âu thuần khiết.  









































     Các phụ kiện như khay chia, kệ đa năng, kệ góc, ngăn kéo âm, 
hệ thống kệ lưu trữ đồ khô,… giúp cho không gian bếp thực 
hiện được đầy đủ các chức năng một cách tối ưu nhất.  



























“Chúng tôi trân trọng từng ý tưởng của Quý khách hàng để tạo nên những thiết kế hoàn mỹ và tiện ích. Mỗi căn bếp là một câu chuyện 

về tâm hồn, cá tính, gu thẩm mỹ và cách nhìn nhận cuộc sống của từng gia chủ. Trên nền tảng kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp 

nội thất phong cách Châu Âu, với mong muốn mang tính nhân văn nhất, EURO STANDARD hân hạnh được giới thiệu đến quý khách 

hàng tại Việt Nam những sản phẩm có chất lượng, độ bền cao, phong thủy tốt và đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng” 

                                                                                                    Ông Diệp Thế Thiên - Giám đốc Khối Kinh doanh - Tiếp thị EURO STANDARD

Hãy cùng chúng tôi phác thảo ý tưởng cho Tổ ấm của Quý khách!  




