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GIỚI THIỆU KIASO VIỆT NAM
KIASO khởi đầu là đơn vị phân phối bếp từ và máy rửa bát
Bosch (Made in Germany), một thương hiệu Đức rất đỗi quen
thuộc tại thị trường Việt Nam bởi chất lượng tuyệt hảo. Chúng
tôi thiết kế, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm
phụ kiện tủ bếp như: Giá bát di động thông minh, giá xoong
nồi bát đĩa, giá dao thớt, giá gia vị, thùng gạo…
Với sự khéo léo tinh tế, chất lượng tuyệt vời, dịch vụ hậu
mãi tốt nhất và giá cả cạnh tranh, phụ kiện tủ bếp Kiaso đã trở
thành thương hiệu quen thuộc và được người tiêu dùng tin
tưởng lựa chọn. Thương hiệu phụ kiện tủ bếp thông minh
Kiaso, với thiết kế hiện đại không ngừng cải tiến, chất lượng
hàng đầu đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và trở
thành nhà cung cấp được ưa chuộng cho các công ty tư vấn
thiết kế, kiến trúc sư và đại lý nổi tiếng.
Kitchen - Phòng bếp nơi mang nguồn năng lượng sống và giữ
lửa cho cả gia đình. Phòng bếp luôn mang lại những giây phút
quây quần của các thành viên, giúp gắn kết tình cảm mang
tài lộc, vượng khí cho mọi thành viên. Một phòng bếp tuyệt
vời có đầy đủ công năng, thẩm mỹ khi cất trữ đồ và KIASO đã
làm rất tốt điều này.
Accessories - Phụ kiện phòng bếp là nơi có rất nhiều đồ lỉnh
kỉnh, lặt vặt. Phòng bếp đầy đủ công năng sang trọng và hiện
đại với phụ kiện KIASO. Những nghiên cứu, cải tiến sản phẩm
của chúng tôi giúp phòng bếp trở nên gọn gàng, sạch sẽ,
công việc nấu nướng luôn mang lại cảm giác thoải mái.
Solution - Giải pháp phụ kiện KIASO được thiết kế, dựa trên
trải nghiệm của người nội trợ mỗi ngày. Một giải pháp cất trữ
đồ gọn gàng, tinh tế, tối ưu mọi không gian cho những căn
bếp có diện tích khiêm tốn.
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Máy lọc nước Unilever Pureit Delica

giá dao thớt

Giá dao thớt, chai lọ đa năng nan dẹt, inox 304 mờ hair line, ray giảm chấn
cao cấp, gắn cánh, bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

KG013-20

200

W165*D475*H465

W165*D500*H550

1 bộ

2.780.000

KG013-25

250

W215*D475*H465

W215*D500*H550

1 bộ

2.950.000

KG013-30

300

W265*D475*H465

W265*D500*H550

1 bộ

2.960.000

KG013-35

350

W315*D475*H465

W315*D500*H550

1 bộ

3.080.000

KG013-40

400

W365*D475*H465

W365*D500*H550

1 bộ

3.250.000
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(giá chưa vat)

giá gia vị

Giá chai lọ đa năng nan dẹt 2 tầng, inox 304 mờ hair line, ray giảm chấn cao cấp,
gắn cánh, bảo bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg023-20

200

W165*D475*H465

W165*D500*H550

1 bộ

2.780.000

KG023-25

250

W215*D475*H465

W215*D500*H550

1 bộ

2.950.000

KG023-30

300

W265*D475*H465

W265*D500*H550

1 bộ

2.960.000

KG023-35

350

W315*D475*H465

W315*D500*H550

1 bộ

3.080.000

KG023-40

400

W365*D475*H465

W365*D500*H550

1 bộ

3.250.000

(giá chưa vat)
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giá bát cố định tủ trên
Giá bát đĩa cố định nan tròn cao cấp
304 mờ, khung nhôm, có 2 khay hứng
nước. Bảo hành vĩnh viễn inox 304,
bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg073-60

600

W565*D265*H65/130

W565*D280*H650

1 bộ

2.090.000

Kg073-70

700

W665*D265*H65/130

W665*D280*H650

1 bộ

2.450.000

Kg073-80

800

W765*D265*H65/130

W765*D280*H650

1 bộ

2.550.000

Kg073-90

900

W865*D265*H65/130

W865*D280*H650

1 bộ

2.690.000
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(giá chưa vat)

giá bát cố định tủ trên
Giá bát đĩa cố định nan tròn+V, 2 tầng inox 201
mạ crome có khay hứng nước. Bảo hành 2 năm
inox 201.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg012-60

600

W565*D265*H65/130

W565*D280*H650

1 bộ

800.000

Kg012-70

700

W665*D265*H65/130

W665*D280*H650

1 bộ

900.000

Kg012-80

800

W765*D265*H65/130

W765*D280*H650

1 bộ

1.000.000

Kg012-90

900

W865*D265*H65/130

W865*D280*H650

1 bộ

1.100.000

(giá chưa vat)
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giá bát di động tủ trên
Giá bát đĩa di động đa năng 2 tầng, nan dẹt 304
mờ hair line, giảm chấn, bảo hành vĩnh viễn
inox 304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg083-70

700

W665*D265*H560

W665*D280*H560

1 bộ

10.500.000

Kg083-80

800

W765*D265*H560

W765*D285*H560

1 bộ

10.690.000

Kg083-90

900

W865*D265*H560

W865*D285*H560

1 bộ

10.890.000
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(giá chưa vat)

thùng
gạo

KT012-30b

KT01n-30

KT012-30w

Thùng gạo đen nút
nhấn cơ 15kg

Thùng gạo nhựa âm
tủ nút nhấn cơ 15kg

Thùng gạo gương nút
nhấn cơ 15kg

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt012-30b

300

W300*D410*H650

W300*D410*H650

1 cái

2.590.000

Kt012-30w

300

W300*D410*H650

W300*D410*H650

1 cái

2.590.000

Kt01N-30

300

W220*D395*H490

W260*D450*H550

1 cái

2.390.000

(giá chưa vat)
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giá xoong nồi nan
dẹt tủ dưới

Giá xoong nồi inox 304 mờ hair line nan dẹt, gắn cánh âm tủ, ray giảm chấn cao cấp, bảo hành vĩnh viễn inox
304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg043-60

600

W565*D465*H190

W565*D500*H250

1 tầng

2.950.000

Kg043-70

700

W665*D465*H190

W665*D500*H250

1 tầng

3.100.000

Kg043-75

750

W715*D465*H190

W715*D500*H250

1 tầng

3.150.000

Kg043-80

800

W765*D465*H190

W765*D500*H250

1 tầng

3.200.000

Kg043-90

900

W865*D465*H190

W865*D500*H250

1 tầng

3.300.000
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(giá chưa vat)

giá xoong nồi bát đĩa
đa năng nan dẹt tủ dưới

Giá xoong nồi bát đĩa đa năng inox 304
mờ hair line nan dẹt, gắn cánh - âm tủ, ray
giảm chấn cao cấp, bảo hành vĩnh viễn
inox 304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg033-60

600

W565*D465*H190

W565*D500*H250

1 bộ

2.980.000

Kg033-70

700

W665*D465*H190

W665*D500*H250

1 bộ

3.180.000

Kg033-75

750

W715*D465*H190

W715*D500*H250

1 bộ

3.250.000

Kg033-80

800

W765*D465*H190

W765*D500*H250

1 bộ

3.260.000

Kg033-90

900

W865*D465*H190

W865*D500*H250

1 bộ

3.320.000

(giá chưa vat)
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giá xoong nồi
nan tròn tủ dưới
Giá xoong nồi inox 304
nan tròn, ray âm giảm chấn,
gắn cánh - âm tủ, bảo hành
vĩnh viễn inox 304,
bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg053-60

600

W565*D465*H190

W565*D500*H250

1 tầng

2.150.000

Kg053-70

700

W665*D465*H190

W665*D500*H250

1 tầng

2.250.000

Kg053-75

750

W715*D465*H190

W715*D500*H250

1 tầng

2.300.000

Kg053-80

800

W765*D465*H190

W765*D500*H250

1 tầng

2.350.000

Kg053-90

900

W865*D465*H190

W865*D500*H250

1 tầng

2.400.000
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(giá chưa vat)

giá xoong nồi bát đĩa nan tròn tủ dưới
Giá bát đĩa, xoong nồi inox 304 nan tròn mờ, gắn cánh - âm tủ, ray âm giảm chấn,
bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kg063-60

600

W565*D465*H190

W565*D500*H250

1 tầng

2.350.000

Kg063-70

700

W665*D465*H190

W665*D500*H250

1 tầng

2.400.000

Kg063-75

750

W715*D465*H190

W715*D500*H250

1 tầng

2.450.000

Kg063-80

800

W765*D465*H190

W765*D500*H250

1 tầng

2.500.000

Kg063-90

900

W865*D465*H190

W865*D500*H250

1 tầng

2.600.000

(giá chưa vat)
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thùng rác KTN-30m
Thùng rác nhựa 2 khoang gắn cánh (15L*2) ray bi thường, bảo hành 2
năm.

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Ktn-30m

300

W265*D460*H365

W265*D460*H365

1 cái

giá bán lẻ
(giá chưa vat)

2.190.000

thùng rác KTN-30
Thùng rác nhựa 2 khoang âm tủ (15L*2) ray bi thường, bảo hành 2 năm.

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Ktn-30

300

W265*D460*H365

W265*D460*H365

1 cái

giá bán lẻ
(giá chưa vat)

1.990.000

thùng rác KT022-35
Thùng rác tròn inox 201 mạ gắn cánh 8L, bảo hành 2 năm.
mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt022-35

350

W270*D330*H325

W330*D330*H400

1 cái

giá bán lẻ
(giá chưa vat)

1.050.000

thùng rác KT022-40
Thùng rác tròn inox 201 mạ gắn cánh 14L, bảo hành 2 năm.
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mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt022-40

400

W370*D330*H345

W370*D370*H430

1 cái

giá bán lẻ
(giá chưa vat)

1.090.000

mâm xoay 1/2
Mâm xoay 1/2 inox mờ 304 nan tròn, bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo
hành khác 2 năm.
giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Km013-1808

800

W780*D780*H710

W780*D780*H710

1 bộ

2.730.000

Km013-1807

700

W680*D680*H710

W680*D680*H710

1 bộ

2.530.000

(giá chưa vat)

mâm xoay 3/4
Mâm xoay 3/4 inox mờ 304 nan tròn, bảo hành vĩnh viễn inox 304,
bảo hành khác 2 năm.
giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Km023-2708

800

W780*D780*H710

W780*D780*H710

1 bộ

2.990.000

Km023-2707

700

W680*D680*H710

W680*D680*H710

1 bộ

2.790.000

(giá chưa vat)

mâm xoay 360
Mâm xoay 360 inox mờ 304 nan tròn, bảo hành vĩnh viễn inox 304,
bảo hành khác 2 năm.
giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Km033-3608

800

W780*D780*H710

W780*D780*H710

1 bộ

3.290.000

Km033-3607

700

W680*D680*H710

W680*D680*H710

1 bộ

3.190.000

(giá chưa vat)
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GiÁ LIÊN HOÀN
Giá liên hoàn nan tròn inox 304 mờ, ray âm giảm chấn NK
Đức, bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.

giá bán lẻ

mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

KG093-90L

450

W864-964*D500*H525

W864-964*D500*H525

1 BỘ

10.490.000

KG093-90R

450

W864-964*D500*H525

W864-964*D500*H525

1 BỘ

10.490.000
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(giá chưa vat)

tủ kho kt013-445
Tủ kho nan inox 304 mờ 4 tầng cánh mở, ray âm giảm chấn,
bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.
mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt013-445

450

W414*D500*H1150-1450

W414*D500*H1150-1450

1 bộ

tủ kho

giá bán lẻ
(giá chưa vat)
9.990.000

tủ kho kt013-645
Tủ kho nan inox 304 mờ, 6 tầng cánh mở, ray âm giảm
chấn,bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.
mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt013-645

450

W414*D500*H1650-1950

W414*D500*H1650-1950

1 bộ

tủ kho

giá bán lẻ
(giá chưa vat)
10.990.000

tủ kho kt013-460
Tủ kho nan inox 304 mờ, 4 tầng cánh mở ray âm giảm chấn,
bảo hành vĩnh viễn inox 304. bảo hành khác 2 năm.
mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt013-460

600

W564*D500*H1150-1450

W564*D500*H1150-1450

1 bộ

tủ kho

giá bán lẻ
(giá chưa vat)
12.990.000

tủ kho kt013-660
Tủ kho nan inox 304 mờ, 6 tầng cánh mở, ray âm giảm chấn,
bảo hành vĩnh viễn inox 304, bảo hành khác 2 năm.
mã hàng

rộng cánh

kích thước sản phẩm

kích thước lắp đặt

đơn vị tính

Kt013-660

600

W564*D500*H1650-1950

W564*D500*H1650-1950

1 bộ

tủ kho

giá bán lẻ
(giá chưa vat)
14.990.000
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MÁY LỌC NƯỚC HYUNDAI WACO
ĐẶC ĐIỂM:
Thiết kế hiện đại, lắp đặt nhanh. Màng lọc RO đúc nguyên khối, chống làm giả đảm bảo nguồn nước
tinh khiết. Công suất lọc gấp 50% máy lọc nước thông thường và hệ thống van an toàn giúp máy
hoạt động hoàn toàn tự động. Vòi nước cao cấp chống rò rỉ đấu nối nhanh.
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Model: HW-UP100M-6

6.990.000

Giá niêm yết:
vnđ
Xuất xứ: Hàn Quốc (Made In Korea)
Hàng xuất khẩu thị trường châu Âu, Mỹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chức năng: Lọc nước tinh khiết.
Công suất: 15 lít/giờ.
Bình chứa rời: 10 lít.
Mặt bằng kính chịu nhiệt, mầu đỏ.
Điện nguồn: 220V/50Hz.
Sử dụng toàn bộ cút nối nhanh hạn chế tối đa rỉ nước.
Lắp đặt: Để bàn hoặc lắp âm tủ bếp
Kích thước bộ lọc: R325 x S180 x C430 mm
Bảo hành 2 năm phần điện

HỆ THỐNG 6 LÕI LỌC KÍN, ÐÚC NGUYÊN KHỐI
CỦA MÁY LỌC NƯỚC HYUNDAI WACO Model: HW-UP100M-6.
Lọc số 1 (Sediment): Lõi lọc thô 5 micron bằng sợi PP có chức năng giữ lại các tạp chất
cặn bẩn, rỉ sét… làm cho nước trong hơn. (Thời hạn thay thế từ 6 – 12 tháng)
Lọc số 2 (Pre-Carbon): Lõi lọc bằng than hoạt tính dạng hạt có chức năng hấp phụ các
chất hữu cơ, khử màu, khử mùi, các chất bảo vệ thực vật và các chất độc có trong nước.
(Thời hạn thay thế từ 6 – 12 tháng)
Lọc số 3 (Post-Carbon): Lõi lọc bằng than hoạt tính cao cấp mịn nhỏ một lần nữa giữ lại
chất hữu cơ còn lại trong nước. Bảo vệ lõi lọc RO phía sau. (Thời hạn thay thế từ 6 – 12
tháng)
Lọc số 4 (Reverse osmosis): Màng lọc RO có cấu trúc xếp lớp của màng bằng sợi
Polyamide TFC, đường kính lỗ lọc 0,0001 micron. Màng lọc RO có khả năng loại bỏ đến
98% các loại muối kim loại hòa tan, nitrat, nitrit. Loại bỏ 99,9% các loại vi khuẩn, vi rút,
nấm và các bào tử có trong nước. Nước qua màng lọc RO có độ tinh khiết cao. (Thời hạn
thay thế từ 24 – 36 tháng)
Lọc số 5 (TCR): Lõi lọc sử dụng than hoạt tính cao cấp có chức năng khử mùi lần nữa và
tạo cho nước có vị ngọt tự nhiên. (Thời hạn thay thế từ 12 – 16 tháng)
Lọc số 6 (ALKA BIO): Giúp cân bằng độ PH và bù khoáng có lợi cho sức khỏe. (Thời hạn
thay thế từ 12 – 16 tháng)
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MÁY LỌC NƯỚC
Unilever Pureit Delica Giá bán: 13.650.000 VNÐ
Công nghệ TRINITY lọc trực tiếp có tích hợp màng lọc RO
công suất lớn. Cam kết lọc sạch hoàn toàn 4 mối nguy có
trong nước.
Hệ thống bơm trực tiếp không cần bình chứa, được trang bị
thiết bị cảnh báo rỉ nước giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ
nước.
Tốc độ lọc siêu nhanh 1,5 lít/phút.
Chất liệu máy BPA Free đảm bảo an toàn.
Thiết kế sang trọng, hiện đại làm sáng bừng căn bếp nhà bạn

NGUYÊN LIỆU CHO CÁC BỘ PHẬN NHỰA
TRỌNG LƯỢNG
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BPA Free
3kg

CAO

410 mm

RỘNG

140 mm

SÂU

360 mm

TỐC ÐỘ

1,5l/phút

THU HỒI

1,5 nước tinh khiết: 1 nước thải

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
100% nhựa thực phẩm an toàn.
Nguyên liệu sản xuất BPA Free đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thiết kế nhỏ gọn.
Phù hợp với nhiều vị trí: âm tủ, để bàn.
Kích thước: 410 x 140 x 360 mm (Cao - Rộng - Sâu).
Khả năng lọc tốc độ cao.
Tốc độ lọc lên đến 1,5 lít nước tinh khiết / phút.
Quy trình lọc đảm bảo.
Có tích hợp màng lọc RO công suất lớn.
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PHỤ KIỆN TỦ BẾP THÔNG MINH

Distributes induction cookers & dishwashers

KIASO VIỆT NAM
Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0981.72.2525
Website: www.kiaso.vn
Fanpage: www.facebook com/kiaso.vn

Email: Kiaso.ceo@gmail.com

www.kiaso.vn

