


 
 



Căn bếp ngày nay được thiết kế để trở thành 
trái tim của ngôi nhà, không còn chỉ là nơi 
chuẩn bị bữa ăn. Với một chiếc bàn ăn lớn,
căn bếp này hứa hẹn sẽ trở thành một nơi
tuyệt vời để tụ họp gia đình và bè bạn. 

BẾP NHƯ LÀ MỘT KHÔNG GIAN
GIAO TIẾP & TƯƠNG TÁC CỦA NGÔI NHÀ

CẢM NHẬN 
SỰ GẦN GŨI



Các xu hướng thiết kế bếp đến và đi, nhưng
kết hợp các tủ bếp bóng bẩy và hiện đại của
APRESI với một vài nét cổ điển sẽ không bao 
giờ là lỗi thời. Với một sự hòa trộn hoàn hảo, 
hé lộ sự hấp dẫn tinh tế vượt thời gian.

KẾT HỢP NHỮNG GÌ TỐT NHẤT 
TỪ CẢ HAI PHONG CÁCH

PHONG CÁCH 
RETRO HIỆN ĐẠI



Thêm một màu sắc được pha trộn đặc biệt lên
bề mặt kính có thể ngay lập tức tạo nên một sắc 
thái nổi bật cho căn bếp của bạn. Một cách dễ 
dàng để làm cho căn bếp trở nên sống động và 
tạo nên một cảm giác đầy hưng phấn. 

ĐEM LẠI SỨC SỐNG CHO CĂN BẾP
BẰNG CÁ TÍNH CỦA BẠN

PHONG CÁCH 
TƯƠI MỚI VÀ 

KHÁC BIỆT



Biến đổi căn bếp của bạn thành một không gian 
ấm cúng và thân mật, căn bếp nhỏ này sẽ thật sự 
lý tưởng cho cuộc sống đô thị hối hả. Thưởng thức 
bữa tối lãng mạn trên chiếc bàn có thể gập lại hoặc
vẽ & viết trên cánh cửa tủ bằng kính. 

BIẾN CĂN BẾP THÀNH
MỘT KHÔNG GIAN ẤM CÚNG

NHỎ GỌN 
MÀ RỘNG RÃI



Được thiết kế công thái học với một tam giác bếp
hoàn hảo, với một đảo bếp đa năng cùng với
những phụ kiện thông minh như ổ cắm điện bật ra,
ngăn kéo chế biến thức ăn, mặt bàn có thể mở rộng
và tủ lạnh tích hợp, làm cho mọi thứ trở nên thật 
đơn giản và dễ dàng. 

TĂNG CƯỜNG SỰ HIỆU QUẢ
VÀ NĂNG SUẤT CÔNG VIỆC TRONG BẾP

SỰ HOÀN HẢO 
THÔNG MINH



Ngăn kéo nhỏ bên trong ngăn kéo
lớn cho phép bạn để các loại dao kéo
và dụng cụ nấu nướng của mình luôn
được ngăn nắp và gọn gàng. 

Dễ dàng tối ưu hóa không gian 
bên trong tủ bếp của bạn để sắp xếp
và cất trữ mọi thứ thật ngăn nắp và 
thuận tiện

Những khay đựng đồ này sẽ biến 
ngăn tủ bếp của bạn thành một 
kho chứa thông minh, luôn giữ
mọi thứ trong tầm với của bạn. 

NÂNG TẦM CÔNG NĂNG 
CÁC YẾU TỐ TẠO SỰ THOẢI MÁI 

NGĂN KÉO
TRONG NGĂN KÉO

NGĂN KÉO
DẠNG TỦ

KHAY ĐỰNG ĐỒ
LINH ĐỘNG

PHỤ KIỆN 
PHÒNG BẾP

Sự kết hợp thông minh của tủ và phụ kiện là điều 
thiết yếu để tăng không gian thị giác trong bếp của bạn và 

giữ các vật dụng cần thiết một cách gọn gàng. 

Với tủ bếp thông minh của APRESI, bạn sẽ dễ dàng 
đạt được hiệu ứng thị giác tối đa với trải nghiệm người dùng 
tốt nhất cũng như các tính năng tuyệt vời trong phòng bếp. 

Hệ thống tủ kệ từ APRESI đảm bảo chất lượng
 chuyển động cao, khả năng lưu trữ tốt, đặc 
biệt tiện dụng và khả năng tiếp cận tuyệt vời.

GIẢI PHÁP CHO VIỆC 
SẮP XẾP DỄ DÀNG



Một cách tiếp cận đơn giản và 
dễ dàng cho việc phân loại rác
dễ dàng và hiệu quả. Phân loại rác
thải không còn là một thách thức nữa. 

Không còn phải lục tung mọi thứ lên
để tìm một thứ gia vị còn thiếu nào đó
nữa, và giữ chúng luôn trong tầm tay
với ngăn kéo gia vị này. 

Dễ dàng nhìn thấy toàn bộ các 
vật dụng bếp của bạn, cùng với
rất nhiều khả năng ứng dụng khác. 

Chúng tôi luôn cống hiến không ngừng 
để cung cấp các phụ kiện nhà bếp 
chất lượng, và do đó các thiết kế 
công thái học của APRESI được 
đảm bảo để làm cho cuộc sống 
hàng ngày của bạn dễ dàng hơn. 

Giống như một mặt dây chuyền kiểu dáng đẹp,
sáng chế này được tích hợp liền mạch vào 
cửa mở lên của tủ treo tường, 
cho phép đóng cửa dễ dàng và êm ái. 

Cam kết của chúng tôi về chất lượng 
không chỉ là một lời hứa sáo rỗng, do đó 
chúng tôi chắc chắn rằng chất lượng 
sản phẩm là nền tảng của tất cả mọi thứ 
chúng tôi làm. Nhà bếp do APRESI thiết 
kế theo công thái học, cho phép tổ chức 
chu đáo không gian làm việc, dễ dàng 
thích ứng để xác định không gian 
dựa trên nhu cầu của bạn. 

Nâng lên song song, nhấc lên, 
nâng gập đôi hoặc xoay lên, APRESI 
mở ra nhiều hệ thống lắp ráp nhà bếp 
chất lượng cao phù hợp với mọi nhu 
cầu. Một mô hình của xuất sắc về
công thái học, phụ kiện nhà bếp APRESI 
cao cấp cung cấp khả năng tiếp cận
và chất lượng cuộc sống tuyệt vời nhất.

HỆ THỐNG 
PHÂN LOẠI RÁC

NGĂN KÉO
GIA VỊ

GÓC BẾP
ẢO THUẬT

PHỤ KIỆN 
PHÒNG BẾP



12 HỆ THỐNG MỐI NỐI ĐƯỢC ĐK BẢN QUYỀN

09 NGĂN KÉO MƯỢT MÀ

11 CHÂN ĐẾ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

08 TAY NẮM CỬA TÍCH HỢP

10 TẤM CHÈN ĐƯỢC ĐK BẢN QUYỀN

07 BẢN LỀ CAO CẤP

Chắc chắn, phù hợp và khóa ma sát cùng với
độ bền được tăng cường và khả năng R&D độc lập.

Dễ dàng điều chỉnh và hoàn hảo để sử dụng 
cho việc tải các trọng lượng nặng. 

Gắn kết khe hở giữa tủ bếp và tường bằng các 
mối nối giữa các không gian đệm. 

Bền và yên tĩnh đến kinh ngạc, chất lượng
ưu việt và đáng tin cậy từ nước Đức. 

Thiết kế tay nắm cửa tích hợp thẩm mỹ 
hơn, cho phép việc mở và vệ sinh cửa 
dễ dàng hơn

Công nghệ bản lề Châu Âu tốt nhất trong 
phân khúc, cho phép việc đóng cửa tủ êm ái 
và nhẹ nhàng, không làm hư hại cánh cửa.

Tạo ra các ngăn tủ bếp tùy theo nhu cầu
và sở thích riêng của bạn. 

Tăng cường vệ sinh bằng cách bảo vệ 
những đồ vật bên trong khỏi 
bụi bẩn và côn trùng

Giữ tủ bếp của bạn luôn luôn đẹp va như mới 
bằng việc ẩn dấu đi những con ốc, đinh vít
thiếu thẩm mỹ. 

Tận dụng tốt nhất không gian bên trong
để đựng các vật dụng cần thiết. 

Giảm thiểu các mối nối, tạo ra một 
vẻ ngoài hấp dẫn và đặc trưng hơn. 

Độ dày khoảng 19mm sẽ có được 
độ bền và ổn định cao nhất.

04 TỦ CÓ THỂ TÙY BIẾN 05 ĐỆM CAO SU 06 ỐC VÍT ĐƯỢC ẨN ĐI

03 CẠNH VUÔNG 90°02 THẪM MỸ01 TẤM CẤU KIỆN DÀY

VẬT LIỆU



Một sự lựa chọn phổ biến của rất nhiều gia chủ, bề mặt bếp bằng gỗ cứng có khả năng đem lại cho bất kỳ căn bếp nào một
sự ấm cúng khó sánh bằng, tạo ra một vẻ đẹp tự nhiên mà sẽ nâng tầm vẻ ngoài và sự hấp dẫn cho căn bếp của bạnh. 

Mặt bếp thạch anh là mặt bếp đá được gia công, cực kỳ cứng chắc và bền bỉ. Bên cạnh những đặc tính bền vững 
tuyệt vời của nó, thạch anh mang lại thêm ích lợi cho việc không xốp, cho phép việc vệ sinh và bảo dưỡng dễ dàng. 

Mặt kính của tủ bếp APRESI được thiết kế để thêm vào một nét long lanh và tạo ra một tiêu điểm
đẹp và thiết thực cho căn bếp của bạn. Có sẵn với 3 series tuyệt vời - Essential, Noble và Reflective, 
mỗi series đều đảm bảo sẽ làm bạn phải choáng ngợp. 

Bên cạnh việc thêm vào một vẻ
quyến rũ, REFLECTIVE còn tạo ra
một hiệu ứng về mặt thẩm mỹ
tuyệt vời bằng cách bổ sung ánh 
sáng và mở rộng không gian cho 
căn bếp của bạn. 

NOBLE nổi bật với những màu 
sắc với công thức đặc biệt. 
Với các màu sắc đặc trưng như
trắng pha lê, đen kim loại, xám
lông mèo,... NOBLE làm cho bạn
thấy thích các gam màu trung thực

Cơ bản nhất, ESSENTIAL 
đem lại một vẻ thanh lịch vượt 
thời gian cho các tủ bếp của
APRESI, tăng cường cả
cấu trúc lẫn hình thức.

MẶT BẾP BẰNG GỖ CỨNG

MẶT BẾP BẰNG THẠCH ANH

REFLECTIVENOBLEESSENTIAL

BỀ MẶT KÍNH

VẬT LIỆU



Xin trân trọng giới thiệu một ý tưởng hoàn toàn khác biệt trong việc sắp xếp tủ quần áo, tủ quần áo kết hợp phòng thay đồ của APRESI
có thể được tùy biến để đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn. Với khả năng chống ẩm, rỉ sét và mùi hôi, những chiếc tủ này chắc chắn sẽ là 

giải pháp tối ưu cho các fashionista. Một sự kết hợp của khung, ngăn kéo, cánh cửa tủ làm bằng hợp kim và sức sáng tạo của chính bạn.

Bàn rửa mặt phong cách trong phòng tắm là một giải pháp cho không gian nhỏ với phong cách lớn, nhưng chọn đúng vật liệu
cũng là một vấn đề quan trọng không kém, Trong một môi trường có độ ẩm cao như trong phòng tắm, một bàn rửa mặt hợp kim sẽ

loại bỏ nỗi lo lắng về rỉ sét và ăn mòn, một giải pháp tiên tiến làm cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn. 

MỘT PHONG CÁCH SỐNG XA HOA CHO TẤT CẢTẠO KHÔNG GIAN CHO PHONG CÁCH RIÊNG

BÀN RỬA MẶT HỢP KIM TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ

Có sẵn ở cả 2 dạng tủ đứng và tủ treo, các tủ đựng giày của APRESI được thiết kế tinh vi để tối ưu hóa việc
 sử dụng không gian. Kết hợp với các tấm thông gió ở đáy tủ giúp mang lại khả năng chống ẩm và tác động 

của thời tiết, tủ đựng giày hợp kim đều hoàn hảo cho việc sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời. 

GIẢI PHÁP SẮP XẾP TỐI ƯU NHẤT

TỦ GIÀY HỢP KIM




