
CATALOGUE Kitchen Sink

www.kaff.vn Hotline: 1900 2242



CATALOGUE 



2

Bồn Rửa
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Đá
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 Hiện nay, �á dùng �ể làm chậu rửa và các 
thiết bị vệ sinh thường là �á nhân tạo, �ược 
kết hợp từ bột �á, bột nhựa, keo và các chất 
phụ gia giúp khắc phục một số hạn chế của 
�á như trọng lượng, bị mọc rêu sau thời gian 
sử dụng lâu dài ngày, vì thế chậu �á �ang 
rất phổ biến, bên cạnh �ó chúng còn có một 
số ưu �iểm nổi bật khác

 Đá nhân tạo 	ược tạo hiệu ứng 	ặc biệt bằng 
cách thêm thủy tinh màu, vỏ sò, kim loại hoặc thủy 
tinh tùy theo ứng dụng. Vật liệu nhựa chiếm 7% trên 
tổng trọng lượng, hai loại nhựa thường dùng là ep-
oxy và nhựa polyester, ngoài ra còn có thể thêm 
vào chất phụ gia 	ể tăng cường tính năng của 	á 
như là chống UV, chất ổn 	ịnh. Đá nhân tạo thành 
phẩm về cơ bản có tính chất tương tự như 	á tự 
nhiên phải cắt bằng máy cắt nước hoặc lưỡi dao 
kim cương trong khi bề mặt 	á có thể cắt bằng lưỡi 
dao thông thường. Đá nhân tạo linh 	ộng, chặt và 
cứng hơn 	a số các loại 	á tự nhiên. Nền nhựa poly 
kết nối các vật liệu 	á lại với nhau làm tăng tính linh 
hoạt, chống nứt.

 Mặt 	á nhân tạo có thể 	ược tạo thành dưới nhiều 
hình dạng khác nhau. Màu sắc 	a dạng và dễ thiết kế 
là ưu 	iểm chính của sản phẩm này so với 	á tự nhiên
 
 Những ưu �iểm nổi bật của chậu rửa bát �á
 Bề mặt chậu �ẹp, mẫu mã �a dạng: Là chậu 
nhân tạo làm chủ yếu từ 	á tự nhiên pha lẫn bột 
nhựa nên việc tạo ra kiểu dáng hay màu sắc của 
loại chậu rửa này rất 	ơn giản 	ây có thể nói là ưu 
	iểm 	ặc biệt 	ược nhiều người ưu tiên của chậu 
rửa bằng 	á. Bề mặt 	ẹp chậu rửa bát bằng 	á 

Chất Liệu 
Đá Nhân Tạo

sáng với nhiều màu sắc khác nhau và so với chậu 
inox thì 	ây 	úng là ưu 	iểm nổi bật hơn hết.

Độ bền của chậu rửa bát bằng �á rất cao: Bản 
chất của 	á vốn cứng nên có sức chịu va 	ập 
lớn, kết hợp bột nhựa và keo tạo tính dẻo dai 
bền theo thời gian nếu bạn biết cách sử dụng 
tuổi thọ của chúng có thể lên 	ến 30 - 40 năm.
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Bồn Rửa Đá

Chậu rửa GRANITE KF-MONDY-8552S
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 220 mm
Kích thước : 850D x 515R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá : 9.880.000�
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Bồn Rửa Đá

Chậu rửa GRANITE KF-MIRO-1150
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 215 mm
Kích thước : 1150D x 490R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  12.800.000�
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Bồn Rửa Đá
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Chậu rửa GRANITE KF-MONDY-715-D
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 205 mm
Kích thước : 715D x 495R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  8.280.000�
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Bồn Rửa Đá
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Chậu rửa GRANITE KF-MONDS-7846
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 210 mm
Kích thước : 780D x 460R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  8.980.000�
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Bồn Rửa Đá
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Chậu rửa GRANITE KF-MONDX-6845
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 205 mm
Kích thước : 680D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  7.880.000�
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Bồn Rửa Đá
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Chậu rửa GRANITE KF-MONDX-815
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 205 mm
Kích thước : 815D x 485R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  9.380.000�
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Bồn Rửa Đá
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Chậu rửa GRANITE KF-MIROH-795
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 205 mm
Kích thước : 795D x 480R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  8.780.000�
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Bồn Rửa Đá
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Chậu rửa GRANITE KF-LAC1
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Đá GRANITE
Màu sắc :  Đen, trắng, vàng kem 
Độ sâu bồn : 230 mm
Kích thước : 1140D x 500R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  10.950.000�
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Bồn Rửa
Chất Liệu 
Inox
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 Chậu rửa chén hay bồn rửa bát là vật 
dụng không thể thiếu trong mỗi gia �ình. 
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại 
chậu rửa chén, do vậy khi khách hàng muốn 
tìm hiểu �ể mua chậu rửa chén sẽ rất dễ bị 
rối và không biết lựa chọn loại nào phù hợp.

 Chậu rửa chén Inox 304 là loại phổ biến nhất 
trên thị trường hiện nay bởi vì ưu 	iểm là chậu 	ược 
làm từ vật liệu inox 304 có 	ộ bền cao, sáng bóng, 
chống rỉ sét, ô xy hóa, ăn mòn, chống nước biển, 
hóa chất,... 

 Ưu �iểm của chậu rửa bát bằng inox.
 Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng chậu 
thiết bị vệ sinh dùng inox làm chậu rửa bát và phân 
phối rộng khắp trên thị trường. Trong 	ó, inox 	ể 
làm chậu có nhiều loại với những 	ặc 	iểm và 	ộ 
bền khác nhau dẫn 	ến giá thành có sự chệnh lệch 
	áng kể.

Chất Liệu 
Inox

 Trong 	ó inox 304 là loại nguyên liệu thường 
	ược sử dụng 	ể sản xuất một số bộ phận trong 
các thiết bị gia dụng trong 	ó có chậu rửa bát bởi 
chúng mang nhiều ưu 	iểm nổi bật và sang trọng có 
thể kể 	ến như: 

 Là chất liệu sáng bóng dễ vệ sinh: Nhờ có bề 
mặt sáng bóng khó bám bẩn nên chẩu rửa bát 
	ược làm từ inox cao cấp rất dễ lau chùi, vệ sinh là 
	ặc 	iểm 	ược các bà nội trợ rất yêu thích.

 Khó phai màu : Có thể bạn không còn băn khoăn 
việc chậu rửa bát nên dùng inox hay chậu 	á khi 
biết rằng màu sắc của chậu rửa bát inox giống với 
màu nguyên bản của hợp chất này nên việc bay, 
bạc màu là hầu như không thấy rõ, màu sắc bền với 
thời gian dù sau quá trình sử dụng lâu dài. Đó cũng 
chính là một trong những ưu 	iểm nổi bật của loại 
vật liệu này.

 Độ bền của chậu rửa bát inox: Bên cạnh 	ộ bền 
của màu sắc có thể thấy tính chất 	ặc trưng của 
chất liệu này có tuổi thọ cao khó bị nứt vỡ khi chịu 
tác 	ộng ngoại lực hay trong quá trình sử dụng lâu 
dài.
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Bồn Rửa Inox

Chậu rửa INOX KF-HM8245C
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 820D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  6.880.000�
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Bồn Rửa Inox
Chậu rửa INOX KF-HMD9045BI
dòng sp có thể lắp âm
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 0.8 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 900D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  7.080.000�

45
0

900



1 6

Bồn Rửa Inox
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Chậu rửa INOX KF-HM8245BI
dòng sp có thể lắp âm
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 0.8 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 820D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  7.080.000�
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Bồn Rửa Inox

Chậu rửa INOX KF-HM8245L
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 820D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  6.680.000�
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Bồn Rửa Inox
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Chậu rửa INOX KF-HMS8245/ KF-GMS8245
Dòng sản phẩm có thể lắp âm
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 820D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá : 6.980.000�
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Bồn Rửa Inox

Chậu rửa INOX KF-HM10045
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 1000D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  11.800.000�
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Bồn Rửa Inox

900

425

50
0

35
5

425

Chậu rửa INOX KF-HMS9050
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 900D x 500R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  7.180.000�
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Bồn Rửa Inox

Chậu rửa INOX KF-HM6045/ KF-HM6045BI
Dòng sản phẩm có thể lắp âm
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 600D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  4.880.000�

600

556

36
0 45

0



22

Bồn Rửa Inox

Chậu rửa INOX KF-D-HM10045
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 1.0 + 3.0 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 1000D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  12.800.000�
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Bồn Rửa Inox

Chậu rửa INOX KF-M8245GHR
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 0.8 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 820D x 450R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  3.980.000�
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Bồn Rửa Inox
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Chậu rửa INOX KF-P10046
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 0.8 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 1000D x 460R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  4.880.000�
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Bồn Rửa Inox
Chậu rửa INOX KF-P8143/8143
Dòng sản phẩm có thể lắp âm
Bảo hành : 5 năm
Chất liệu : Inox
Độ dày : 0.8 mm
Độ sâu bồn : 240 mm
Kích thước : 810D x 430R mm
Đóng gói : 1 bộ tiêu chuẩn túi PE, Foam 
   (kèm siphon)
Giá :  3.580.000�
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Vòi Rửa
Chất Liệu 
Inox
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 Vòi rửa bát là một thiết bị hết sức quen 
thuộc trong gian bếp của mỗi gia �ình 
và là một thiết bị bạn sử dụng hàng ngày. 
Vì vậy, việc lựa chọn vòi rửa bát cho gia 
�ình sẽ ảnh hưởng rất nhiều �ến công 
việc nội trợ của gia �ình bạn về sau này.

 Hiện nay, trên thì trường có 2 loại chất liệu phổ 
biến bán chạy: Vòi rửa bát bằng 	á cao cấp, vòi rửa 
bát bằng inox cao cấp. 

 Vòi rửa bát bằng �á cao cấp: Vòi rửa bát 	á là 
sự sáng tạo không ngừng nghỉ của 	ội ngũ kỹ sư 
thiết kế, họ mong muốn mang 	ến cho người sử 
dụng những sản phẩm mới nhất tính năng tiện nghi 
	áp ứng 	ược các nhu cầu sử dụng của 	ông 	ảo 
khách hàng. Sản xuất với dây truyền công nghệ 
hiện 	ại, vòi rửa bát 	á có chất liệu bền bỉ và kiểu 
dáng mới lạ thu hút, sang trọng 	ược sự chú ý của 
người dùng Việt.
 
 Chất liệu 	á Silgranite làm cho sản phẩm vòi rửa 
bát 	á cao cấp có 	ộ bền và sang trọng hơn hẳn 
Inox, hoàn toàn chống trầy xước tuyệt 	ối, bền màu 
theo thời gian, không bị hoen gỉ dù thường xuyên 
chịu sự tác 	ộng của nước và tạp chất trong nước. 
Tuổi thọ cao nhất của chậu rửa 	á 	ược công nhận 
lên tới 15 năm.
 
 

Vòi Rửa 
Chất Liệu Inox

 Vòi rửa bát 	á chính hãng kiểu dáng 	ơn giản, 
	ẹp, rất dễ dàng tháo lắp, tông màu sắc 	en, vàng 
nhạt, xám… rất nổi bật, lưới lọc tạo bọt 	ể nước 
	ược 	ưa ra ngoài nhẹ nhàng không gây bắn 	ồng 
thời có thể ngăn 	ược các cặn từ trong nước theo 
ra ngoài. Tay gạt 	ể 	iều chỉnh lưu lượng nước 	ược 
thiết kế vừa phải, cầm nắm và 	iều khiển theo ý 
muốn của bạn.
 
 Hầu hết các model vòi rửa chén 	á 	ều 	ược 
thiết kế 	ầu vòi có thể kéo dài rất tiện lợi giúp cho 
bạn rửa và làm sạch chậu rửa xung quanh bồn rửa 
một cách nhanh chóng. Với hai 	ường nước nóng 
lạnh cấp liên tục có thể sử dụng nước ở tất cả các 
mùa mà không phải e ngại rằng nước quá nóng hay 
quá lạnh

 Vòi rửa bát bằng inox cao cấp: Có rất nhiều lý 
do khác nhau 	ể bạn phải chọn mua vòi rửa bát 
inox 	ể lắp 	ặt với chậu rửa bát cho phòng bếp 
nhà bạn. Và sau 	ây là một số lý do mà bạn chọn 
mua và lắp vòi nước rửa bát inox thay vì các sản 
phẩm vòi nước rửa bát khác là:

 Vòi rửa bát inox an toàn hơn, vì có thể khẳng 	ịnh 
rằng vòi rửa bát bằng inox an toàn hơn so với các 
loại vòi rửa bát khác. Đối với sức khỏe con người 
việc những vật dụng hàng ngày có chứa chì sẽ gây 
ảnh hưởng không tốt 	ối và gây ra nhiều bệnh nguy 
hiểm. Chất liệu inox không chứa chì nên chắc chắn 
khi sử dụng vòi nước rửa bát inox sẽ an toàn 	ối với 
sức khỏe người sử dụng.

 Tuổi thọ của vòi rửa bát inox rất cao và hơn hẳn 
những loại vòi rửa bát bằng 	ồng thau là do bề mặt 
luôn 	ược phủ một lớp nikel và crome rất dầy. Dù 
bạn sử dụng vòi rửa bát ở những nơi nước bị nhiễm 
mặn hay trong những khu vực 	ặc thù như phòng thí 
nghiệm; thì vòi nước rửa bát inox cũng không bị ảnh 
hưởng. Sản phẩm làm từ inox Sus304 thường có 	ộ 
bền cao gấp 10 	ến 20 lần so với những sản phẩm 
làm từ 	ồng thau.
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Vòi Rửa Inox

Tên SP: KF-FC8327X
Giá: 2.480.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC8325
Giá: 2.280.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC8375
Giá: 2.080.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC8602
Giá: 2.680.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC8603
Giá: 3.880.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC83016
Giá: 1.880.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC83021
Giá: 3.980.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC8349
Giá: 2.650.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC83020
Giá: 3.280.000 VND

Nóng - lạnh

Tên SP: KF-FC8022
Giá: 980.000 VND

lạnh

Tên SP: KF-FC005
Giá: 1.250.000 VND

lạnh

Tên SP: KF-FC006
Giá: 1.350.000 VND

lạnh
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Tên SP: KF-FC048
Giá: 1.550.000 VND

lạnh

Tên SP: KF-FC007
Giá: 1.480.000 VND

lạnh
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Vòi Rửa Đá

Tên SP: KF-C1
Giá: 7.480.000 VND

Tên SP: KF-L4
Giá: 6.780.000 VND

Tên SP: KF-L6
Giá: 7.480.000 VND

Tên SP: KF-C5
Giá: 6.680.000 VND

Tên SP: KF-C6
Giá: 7.980.000 VND

Tên SP: KF-C16
Giá: 7.480.000 VND

Tên SP: KF-C2
Giá: 6.680.000 VND
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Vòi Sen
Chất Liệu 
Inox
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 Thực tế cho thấy không phải gia �ình 
nào cũng có �ủ �iều kiện �ể sở hữu �ược 
một bồn tắm lý tưởng. Vì vậy, sau một 
ngày học tập và làm việc mệt mỏi, �ược 
thư giãn nhẹ nhàng dưới những làn nước 
ấm áp từ sen tắm vòi �ã trở thành nhu cầu 
thiết yếu của mỗi thành viên trong gia �ình.

 Ưu �iểm của sen cây tắm �ứng cao cấp
 Sản phẩm vòi sen 	ược thiết kế với mẫu mã sang 
trọng, 	a dạng và phong phú. Nhiều chủng loại và 
kiểu dáng khác nhau. Vòi sen không chỉ là một vật 
dụng bình thường mà còn là như một món trang trí 
nội thất.

 Vòi hoa sen tắm nóng lạnh có khả năng chống gỉ 
sét tốt, chóng lại mọi sự ăn mòn, oxi hóa. Có 	ộ bền 
vượt trội, khó bị móp méo hay nứt gãy.

 Với bộ sản phẩm sẽ khiến cho phòng tắm nhà 
bạn trở nên tiện nghi và sang trọng hơn.

Vòi Sen 
Chất Liệu Inox

 Ngoài ra giá tiền bộ vòi hoa sen cũng khá phù 
hợp với mọi gia 	ình. Với nhiều mẫu mã khác nhau 
kèm với 	ó là giá cả cũng khác nhau. Rất dễ dàng 
	ể lựa chọn một bộ phù hợp với phong cách trang 
trí của mình và khả năng tài chính.
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Vòi Sen Inox

Tên SP: KF-SH8104L
Giá: 6.080.000 VND

Tên SP: KF-SH81012B 
Giá: 6.680.000 VND

Tên SP: KF-SH8104A
Giá: 5.380.000 VND

Tên SP: KF-SH6500B
Giá: 7.680.000 VND

Tên SP: KF-SH6500MIR
Giá: 7.680.000 VND

Tên SP: KF-SH0517AT 
(Tự Động)

Giá: 12.600.000 VND
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Vòi Sen Inox

Tên SP: KF-SH8101
Giá: 5.680.000 VND

Tên SP: KF-SH81033
Giá: 7.880.000 VND

Tên SP: KF-SH81002
Giá: 7.280.000 VND

Tên SP: KF-FCS01
Giá: 2.680.000 VND

Tên SP: KF-FCS03
Giá: 3.280.000 VND



Tên SP: KF-FC8208
Giá: 3.880.000 VND

Tên SP: KF-FC8207
Giá: 2.880.000 VND

Tên SP: KF-FC8206
Giá: 3.480.000 VND

Tên SP: KF-SH5503MIR
Giá: 3.980.000 VND

Tên SP: KF-SH5503B
Giá: 3.860.000 VND

Phụ Kiện Bếp

Tên SP: KF-K1
Giá: 880.000 VND

Tên SP: KF-SOAP DISPENSER 
Giá: 960.000 VND

Tên SP: KF-BRASKET 1
Giá: 980.000 VND

Tên SP: KF-K101
Giá: 980.000 VND

Tên SP: KF-BRASKET 2
Giá: 780.000 VND

Củ Sen Inox
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