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Kính gửi : Quý Khách hàng thân mến !
  Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người tất bật với những lo toan cuộc sống đời thường thì có lẽ giây 
phút mà mỗi chúng ta cảm thấy thảnh thơi và dễ chịu nhất chính là được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. 
Ở nơi đây mỗi chúng ta sẽ có được những cảm giác yên bình, vui vẻ và đặc biệt là vô cùng hạnh phúc khi 
được quây quần bên người thân, bên gia đình bên những mâm cơm tràn đầy tình yêu thương ấm áp.. Vì thế 
BẾP không chỉ đơn giản là một không gian dành cho nấu nướng mà BẾP còn là nơi để mỗi GIA CHỦ thể hiện 
cá tính, tình cảm và tính trách nhiệm với gia đình thân yêu của mình. 

   Với vị trí là trái tim của một gia đình, là không gian sống quan trọng bậc nhất và là nơi mà có tần suất sử dụng 
cao nhất trong một ngôi nhà vì thế mà để kiến tạo ra một KHÔNG GIAN BẾP đầy đủ các công năng, chức 
năng và có khả năng TIỆN DỤNG cao là điều không hề dễ dàng. Có thể các KTS giỏi sẽ rất tuyệt vời khi kiến 
tạo ra các không gian hoàn hảo như PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ, VƯỜN SINH THÁI nhưng thường gặp 
đôi chút khó khăn trong kiến tạo KHÔNG GIAN BẾP. Bởi vì trong BẾP có quá nhiều chức năng và các công 
năng phức tạp khác nhau , có quá nhiều sự lựa chọn về vật liệu cấu tạo nên một gian BẾP. Ngay cả với những 
khách hàng THÔNG THÁI NHẤT cũng khó lòng có được lựa chọn cho mình một giải pháp ưng ý. 

  Thấu hiểu điều này hơn ai hết, BESTHOME KITCHEN được hình thành vào năm 2009 với sứ mệnh cung cấp 
và mang lại giải pháp hoàn hảo cho các KHÔNG GIAN BẾP. Cũng qua đó kiến tạo nên sự thoải mái, hài lòng 
và tự hào của mỗi gia chủ mỗi khi trở lại BẾP thân yêu của mình. Tại đây, mỗi gia chủ sẽ cảm thấy sự tiện dụng 
tối đa, tối ưu công năng và cảm thấy TỎA SÁNG mỗi khi nấu nướng trong gian BẾP của chính mình.

  Đến với BESTHOME KITCHEN bạn chắc chắn sẽ hiểu được một KHÔNG GIAN BẾP hoàn hảo bao gồm 
các khu công năng sau : KHU NẤU -  KHU SOẠN - KHU CHỨA ĐỒ DÙNG - KHU TRỮ THỰC PHẨM - KHU 
LOẠI VÀ RỬA . Ngoài ra Quý Khách Hàng sẽ được trải nghiệm và dùng thử các THIẾT BỊ BẾP HẠNG SANG 
nhập khẩu 100% từ CHÂU ÂU: Bếp từ đa vùng nấu, Máy Hút Khói cảm ứng tự động, Lò nướng đa năng, Lò 
Hấp, Lò vi Sóng âm tủ… và thưởng thức những ly cafe thượng hạng từ máy pha cafe của Ý. Song song đó 
Quý Khách Hàng sẽ được thưởng thức thứ đồ uống tuyệt hảo từ MÁY LỌC NƯỚC KIỀM HÓA GIÀU HYDRO 
được nhập khẩu nguyên chiếc từ NHẬT BẢN. 

  Với 10 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp nhà BẾP cao cấp, Chúng tôi đã phục vụ 30.000 
khách hàng trên toàn quốc và mang lại hàng triệu bữa ăn ngon như ý và vô cùng tuyệt vời cho cộng đồng người 
tiêu dùng Việt Nam. Điều chúng tôi có thể chắc chắn là chúng tôi không phải là sự lựa chọn số 1 trên thị trường 
nhưng chúng tôi chắc chắn chúng tôi là SỰ LỰA CHỌN PHÙ HỢP NHẤT cho những ngôi nhà Việt cũng như 
cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam.

                           Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ! Chúc Quý Khách sức khỏe và bình an

THƯ NGỎ

www.nhadepsang.com.vn

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tâm



luxury kitchen cabinets 

Acrylic - Laminate - Melamine

Phong cách thiết kế tủ bếp chữ I có bàn đảo cho không gian 
mở và phong cách đầy cá tính

Phong cách thiết kế tủ bếp chữ L
Tối ưu và tiết kiệm từng không gian

Phong cách thiết kế tủ bếp chữ L
Hiện đại và hiệu quả

www.besthome.com.vn
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Phong cách thiết kế tủ bếp chữ L gỗ gõ đỏ có bàn đảo cho 
không gian mở và phong cách đầy cá tính

Phong cách thiết kế 
tủ bếp chữ L - Gỗ sồi Mỹ

Tối ưu và tiết kiệm từng không gian

Phong cách thiết kế 
tủ bếp chữ I - Gỗ sồi Nga

Hiện đại và hiệu quả

Gõ Đỏ - Óc Chó - Sồi Mỹ - Hương Đỏ
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Bộ tay nâng tạo không gian rộng

Giá xoong nồi, bát đĩa đa năng ngăn nắp gọn gàng

Ray giảm chấn không gây tiếng động

Made in: Italia - Germany - Spain - Euro
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Hệ thống phụ kiện tủ bếp chứa đồ bất tận

Hệ thống giá treo ngoài cao cấp
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Lò nướng - Lò vi sóng - Lò hấp mang lại trải nghiệm bất tận cho ẩm thực

Bếp từ liên hoàn - vùng nấu tự do, bếp tự động nhận nồi

www.besthome.com.vn

Made in: Italia - Germany - Spain - Euro
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Máy hút mùi đảo mang lại sự tinh
tế cho không gian bếp

Máy rửa bát xóa tan nỗi lo vất vả người nội trợ

Máy hút mùi áp tường đánh tan mùi ám 

Made in: Italia - Germany - Spain - Euro
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MÁY LỌC NƯỚC RO

MÁY LỌC NƯỚC GIỮ LẠI KHOÁNG CHẤT

Bảo vệ gấp đôi với Công nghệ RO – Side Stream kết hợp với Lõi 
bạc Silver – GAC: Công nghệ diệt khuẩn bằng bạc tiên tiến giúp 
ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh vật tiềm ẩn sau khi lọc. Bảo vệ gấp đôi 
và đảm bảo nước luôn tinh khiết
- Chế độ nước nóng tiện lợi
- Hệ thống hiển thị tình trạng lõi lọc giúp cảnh báo thay lõi lọc khi 
đến hạn.

ZERO reverse osmosis là một sản phẩm được phát minh một 
cách phi thường, một sản phẩm sẽ cách mạng hóa mối quan 
hệ của bạn với nước máy trong gia đình. Được hình thành 
trong niềm tin rằng: chấp nhận một sự phức tạp của hệ thống 
thẩm thấu ngược đã lỗi thời, Zero là đỉnh cao của một quá 
trình thiết kế ưu tiên cho bạn và cuộc sống của bạn ngay tại 
chính ngôi nhà của mình.

Bạn chắc chắn mong muốn nước uống không chứa đựng các 
rủi ro? Với hệ thống siêu lọc Untrafilter – bộ lọc Gold sẽ giúp bạn 
kháng khuẩn trong nước một cách tuyệt đối. Ngoài ra, nó còn cải 
thiện chất lượng nước của bạn bằng cách loại bỏ các hạt lơ lửng, 
mà mắt thường không thể nhìn thấy qua chức năng hấp phụ, khóa 
và đồng thời khử Chlorine xuống ngưỡng an toàn cho sức khỏe.

Mitsubishi Chemical Cleansui với công nghệ tiên tiến làm sạch 
nước, cung cấp nước sạch hơn cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chúng tôi nghiên cứu và phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh 
vực hoá học, nhựa, sợi tổng hợp, sợi carbon, nguyên liệu 
hỗn hợp, xử lý nước thải, thiết bị lọc nước dân dụng, thương 
mại, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và y tế.

MADE IN ITALIA

MADE IN ITALIA

MADE IN JAPAN

MADE IN USA
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MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM 
GIÀU HYDRO ATICA 

MÁY LỌC NƯỚC TỔNG THỂ CHO NGUỒN NƯỚC

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM GIÀU 
HYDRO TRIMION

MADE IN JAPAN
MADE IN JAPAN

So với các dòng máy lọc nước ion kiềm(máy điện giải) thông thường 
trên thị trường, Atica là dòng máy tạo nước ion kiềm duy nhât hiện 
nay tích hợp công nghệ làm giàu hydro và thay đổi cấu trúc canxi 
giúp mang lại những lợi ích vượt trội cho người sử dụng:
CẢI THIỆN SỨC KHỎE VÀ NGĂN NGỪA BỆNH TẬT:
Tính kiềm giúp cân bằng pH, hydro giúp loại bỏ gốc tự do gây hại đã 
mạng lại rất nhiều lợi ích với sức khỏe đã được nghiên cứu:
* Nước Atica = Kiềm tính cao + Giàu hydro + Ion canxi Aragonite
DA VÀ TÓC KHỎE ĐẸP TỰ NHIÊN:
Đặc tính chống oxy hóa, thẩm thấu nhanh và loại bỏ gốc tự do của 
Hydro giúp cấu trúc da và tóc của bạn trở nên khỏe khoắn từ bên 
trong, bên cạnh đó việc sử dụng nước có tính axit nhẹ rửa mặt, ủ tóc 
giúp cải thiện chất lượng từ bên ngoài một cách vượt trội.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
- Chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn Mỹ, EU, Autralia
- Thiết bị điện tử tiên tiến, giúp sục rửa và hoàn nguyên chính xác 
các vật liệu công nghệ mạ Bạc trong bảng mạch giúp tăng tuổi thọ 
và độ an toàn cao.
- Van điều khiển thông minh, ổn định, tiên tiến hàng đầu thế giới 
được làm bằng sợi
- Polyphenylene Sunfua cực kỳ bền.
- Tốc độ dòng chảy cao
- Than hoạt tính chất lượng cao HYSULEX (Carbon) có độ bền và 
hiệu quả xử lý gấp 3 lần so với các sản phẩm thông thường.
- Vật liệu Lọc Resin ( Vật liệu hiệu quả siêu bền x 2000 ) loại bỏ nước 
cứng hiệu quả hơn các vật liệu khác. Tiêu chuẩn cao hơn ngành 
công nghiệp.
- Bình chứa chất hoàn nguyên (siêu bền) lớp lót trong bằng nhựa 
ABS dùng trong y tế
- Bảo hành lâu dài

Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy lọc nước điện giải mạnh mẽ, linh 
hoạt với nhiều tính năng tự động thân thiện với người dùng và tiết 
kiệm năng lượng. Bạn cần chế biến thức ăn ngon hơn và sử dụng 
nước ion kiềm giàu Hydro để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, 
TRIM ION HYPER là dành cho bạn!
1. Công dụng của nước TRIM ION
- Là thiết bị tạo nước sạch an toàn và tăng 20% khoáng chất 
tự nhiên
- Thiết bị y tế phòng và ngừa nhiều bệnh phổ biến
- Ngăn ngừa lão hóa, giảm béo, tăng cường miễn dịch, giúp 
giải độc cơ thể
- Rửa sạch rau quả, nấu ăn ngon và làm đẹp
2. Tính năng của nước ION kiềm giàu hydro
- Khử độc giữ nguyên khoáng chất
- Giàu hydro hòa tan trong nước
- Nước mang tính kiềm mạnh, trung hòa axit dư thừa
- Thẩm thấu nhanh vào từng tế bào, tăng tuần hoàn máu
- Chống lão hóa, tăng cường đề kháng, ngăn ngừa ung thư, 
bệnh tật

MADE IN USA

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
- Xử lý mọi vấn đề về nước sinh hoạt như rong rêu, gỉ sét, bụi bẩn, 
màu và mùi lạ, đóng cặn, clo dư, thuốc bảo vệ thực vật, dung môi 
công nghiệp, Asen, Chì, Thủy ngân cùng các tác nhân gây hại tới 
sức khỏe khác.
- Đèn UV diệt khuẩn diệt sạch vi khuẩn, virus và mầm bệnh, nước 
sau lọc có thể uống trực tiếp ngay tại vòi mà không lo các vấn đề về 
bệnh truyền nhiễm.
- Sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ A.O Smith Turkey, 100% 
chính hãng từ những linh kiện, chi tiết nhỏ nhất.
- Tự động súc rửa, hoàn nguyên vật liệu tùy theo mức độ sử dụng 
của các gia đình. Giảm bớt gánh nặng sục rửa, hoàn nguyên thủ 
công như những hệ thống lọc tổng thông thường khác.

MADE IN USA
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>1001 ++ 

Hoàn thiện công trình tủ bếp nhà chị Tươi - Vinhome Long Biên
Chất liệu: Gõ đỏ

Mẫu tủ bếp chữ L có bàn đảo
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

Hoàn thiện thiết bị công trình nhà anh Đạt - La Phù
Chất liệu: Gỗ Sồi

Mẫu tủ bếp chữ L có bàn đảo
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/

Ngôi nhà đã sở hữu những không gian bếp tuyệt vời do chúng tôi thi công 
trong suốt 10 năm qua
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Hoàn thiện công trình tủ bếp nhà anh Phong - Quảng Ninh
Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ sơn trắng

Mẫu tủ bếp chữ L 
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

Hoàn thiện thiết bị công trình tủ bếp nhà chị Ngà - Bùi Thị Xuân
Chất liệu: Gỗ óc chó

Mẫu tủ bếp chữ L có bàn đảo
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/
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Hoàn thiện công trình tủ bếp nhà anh Khánh, Phú Thọ
Chất liệu: Gỗ Acrylic

Mẫu tủ bếp chữ U có bàn đảo
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.( Elica)

Hoàn thiện thiết bị công trình nhà chị Nguyệt Anh - Tràng An
Chất liệu: Gỗ Acrylic 

Mẫu tủ bếp chữ L có bàn đảo
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/
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Hoàn thiện công trình tủ bếp nhà chị Hương, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Chất liệu: Gỗ sồi sơn trắng

Mẫu tủ bếp chữ L có bàn đảo
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

Hoàn thiện thiết bị công trình tủ bếp nhà anh Tuấn, Phú Thọ
Chất liệu: Gỗ Acrylic

Mẫu tủ bếp chữ L có bàn bar
Thiết bị lắp đặt: Bếp từ, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.(Elica)

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/

www.nhadepsang.com.vn/
goc-hoan-thien/
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KHÁCH HÀNG

THI CÔNG
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8 BƯỚC CHO 1 KHÔNG GIAN BẾP HOÀN HẢO
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



PHONG CÁCHStyle


