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เทคโนโลยีของ Hawa ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์งานสถาปัตยกรรม ทั้งประตู หน้าต่าง บานเล่ือน

เฟอร์นิเจอร์ หัวใจส�าคัญในการออกแบบอาคารที่ Hawa ได้พัฒนา

อุปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 1965 

อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ดงักล่าวได้สร้างความประทบัใจด้านคณุภาพการใช้งาน

ในหมู่ลูกค้าตลอดมาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก ไม่ว่าจะใช้กับ

งานกระจก โลหะ หรืองานไม้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์งานสถาปัตยกรรม

ประเภทประต ูหน้าต่าง บานเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ ทั้งงานตู้เล็กๆไปจนถึง

ประตูบานใหญ่มากกว่า 80% ของสินค้า Hawa ถูกส่งออกไปทั่วโลก 

ด้วยการยอมรับในคุณภาพตามมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ ความเที่ยง

ตรงแม่นย�า ความปลอดภัย และความน่าเช่ือถืออันเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของ Hawa สวิตเซอร์แลนด์ 

Pivoting, sliding and folding architectural hardware has been 

at the centre of our world ever since 1965, together with the 

fascinating applications they open up for our customers. This 

has gained us international repute and recognition in our specific 

business areas of architectural hardware for glass/metal, 

architectural hardware for wood, architectural hardware for 

sliding shutters and furniture hardware. And Swiss quality is 

still our leading principle to this day. Our products are manufactured

in Switzerland despite an export ratio of more than 80%. This 

is not least because our philosophy is based on typical Swiss 

values such as precision, safety and reliability.

Sliding Solutions

ABOUT
HAWA

SWITZERLAND
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อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส�าหรับงานสถาปัตยกรรม ประตู หน้าต่าง 
บานเลื่อน บานเฟี้ยม 

องค์ประกอบส�าคัญของสถาปัตยกรรมที่ขาดไม่ได้ คือบานประตู 

หน้าต่าง ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดแสงสว่างจากธรรมชาติให้กับบ้านและ

อาคาร นอกเหนือจากการเลือกบานเปิดเพื่อรับแสงแล้ว รูปแบบและ

อุปกรณ์ที่มารองรับก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ 

Hawa จึงมุง่มัน่สร้างสรรค์ระบบบานเลือ่นและบานเฟ้ียมประต ูหน้าต่าง

ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส�าหรับการใช้งานร่วมกับหน้าบานวัสดุต่างๆ 

อย่างไม่มีขีดจ�ากัด 

ไม่เพียงแค่งานประตูและหน้าต่างเท่าน้ัน แต่ Hawa สามารถใช้ได้กับ

หน้าบานเฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆ ทั้ง walk-in closet ตู้เก็บของทั่วไป 

แบบตัง้พืน้หรือแขวนลอย ไม่ว่าความต้องการใช้งานระบบเปิดปิดจะเป็น

อย่างไร Hawa ก็พร้อมตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ

One of the key elements of architecture are windows and 

doors, elements which bringing natural light into homes and 

buildings. Furthermore the design and function of the frames 

contribute a smooth and easy opening of the door or window. 

HAWA is a leader of developing the most efficient sliding/folding 

door and window fittings worldwide - outstanding solutions 

for your home.

  

Beside the door and window frame fittings, HAWA offers 

perfect solutions for walk-in wardrobes and clothing cabinets. 

It doesn't matter for what kind of door/window or cabinet 

solution you are looking for, HAWA will have always the perfect 

fitting answer.

HAWA
Sliding Solutions

HAWA-Concepta
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ได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายส�าหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

บานเลื่อนคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ Hawa ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็

สามารถพบเห็นผลิตภัณฑ์ของเราได้ทั่วโลก

ความเชื่อมั่นจากทุกมุมโลก 

Sindhorn Residence, 

Bangkok, Thailand

The Okura Prestige, 

Bangkok, Thailand

Hilton Hotel, 

Pattaya, Thailand Veranda Beach Resort,  

Pattaya, Thailand

Globalised world known for high standard hardware 
products. It is really quite logical to find Hawa sliding 
hardware opening doors into over the world.

AT HOME ALL
OVER 

THE WORLD

T
H

E
 O

K
U

R
A

 P
R

E
S

T
IG

E

S I N D H O R N  R E S I D E N C E

137 Pillars Suites & Residences, 

Bangkok, Thailand
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Cultural and Congress Center, 

Lucerne, Switzerland

The Gherkin, 

London, Great Britain

Zurich Airport, 

Zurich, Switzerland

Emirates Twin Towers, 

Dubai, United Arab Emirates

Armani Hotel, Burj Khalifa, 

Dubai, United Arab Emirates
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Hyatt Capital Gate,

Abu Dhabi, United Arab Emirates
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บานเฟี้ยมบานเลื่อนทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติ เป็นแนวคิด

ดัง้เดมิทีก่ลบัมาโดดเด่นตามรูปแบบงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยัอกีคร้ัง 

ทั้งน้ี Hawa เป็นผู้ผลิตรายแรกๆ และเป็นผู้น�าเทรนด์ดังกล่าวโดย

สร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คุณภาพสูงที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

ให้สามารถติดต้ังใช้งานหน้าต่างบานเลื่อนภายนอกอาคาร ได้ทั้ง

ระบบควบคุมแบบธรรมดาและควบคุมอัตโนมัติ

ด้วยการออกแบบเพื่อให้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนอเนกประสงค์ เพื่อ

ป้องกนัแสงแดด ช่วยลดอณุหภมูภิายในอาคาร สร้างความเป็นส่วนตัว 

และยงัสร้างงานดไีซน์ทีส่วยงาม มสีไตล์ เป็นเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนใคร

Folding and sliding shutters – manual or 

automatic: an old idea that has come back into 

contemporary architectural vogue. Hawa was 

among those who influenced the trend from the start, 

producing an up-to-the-minute range of high-quality 

hardware that can be used to easily realize practically 

any sliding shutter concept, using either manual 

operation or automatic control. 

By making sliding shutters multi-functional: on the one 

hand as an effective privacy screen and sunshade, and 

on the other hand as fascinating, stylistic elements of 

design.

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส�าหรับบานเลื่อนภายนอกอาคาร แบบธรรมดาและอัตโนมัติ

Hardware systems for manual and automatic sliding shutter

MOVING FAÇADE

HAWA-Frontslide

HAWA-Frontfold 20
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ประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วยระแนงบานเฟี้ยม

More info/VDOHAWA FRONTFOLD
For space-saving: folding faÇade

More info/VDOHAWA FRONTSLIDE

บานเลื่อนส�าหรับเปลือกนอกอาคาร

Functionally and aesthetic of faÇade sliding

* กรุณาติดต่อฝ่ายขายของเราส�าหรับการช่วยเหลือ* Please contact our sales for assistance14 Hawa Sliding Solutions 15Hawa Sliding Solutions



ไม้ยังคงเป็นวัสดุที่สวยโดดเด่น ยิ่งเมื่อน�ามาติดตั้งเป็นประตูเปิด 

ท�าผนัง หรือประตูบานเลื่อน หากน�ามาใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ของ Hawa ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าความสวยงาม พร้อมฟังก์ชันการใช้

งานที่ลงตัวมากยิ่งข้ึน

Doors, walls, panel fronts – wood is the answer. 

Especially when you put them together using 

Hawa sliding hardware. We have an off-the-

shelf solution for virtually every application, whether you 

want especially light action sliding doors, room dividers, 

or sliding walls that park away in the furthermost corner 

of an apartment.

"Novel ways with traditional material"

MOVING WOOD

HAWA-Junior 120/A
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Hawa-Junior พิสูจน์คุณภาพและความเช่ือม่ันมามากกว่าทศวรรษว่าคืออุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ที่เป็นมาตราฐานใหม่ส�าหรับบานประตูเลื่อนในทุกๆ โครงการ Soft close available
for 40 - 80 - 120 kg

More info/VDO

Proven over decades, a million times and more: that is HAWA-Junior. 

This sliding hardware classic is now setting new standards

HAWA JUNIOR WOOD
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1. ใส่เพลทแขวนบานเข้าสู่ลูกล้อ
2. ปรับความสูงเบื้องต้น
3. สไลด์เพลทยึดลูกล้อเข้าสู่บานประตู
4. ปรับความสูงได้อย่างละเอียด
5. ปรับความแข็งของตัวหยุดบาน
6. เรียบร้อย

Hawa-Junior 80/B (mod.) ถูกพัฒนาให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ด้วยระยะติดต้ังใต้รางที่น้อยสุด 

ลืมไปได้เลยกับวิธีการปรับตั้งด้วยน็อตแบบเดิมๆ เพราะช้ินส่วนเหล่าน้ันถูกผสานเข้ามาอยู่ในอุปกรณ์เพลท

ช้ินใหม่น้ีแล้ว การปรับเปลี่ยนน้ียังมาพร้อมกับฝาคลิปโลหะที่สวยงามและยังช่วยเป็นกลไกในการล็อคเพลทเข้า

กับบานอีกด้วย 

ติดตั้งง่ายเพียง 6 ขั้นตอน

นวัตกรรมล�้าสมัยเพื่อการติดตั้งและปรับตั้งบานได้ง่ายกว่า

More info/VDO

for optimized installation and adjustment

Soft close available

Let’s go  

1 5

Open track stop,

lock and adjust

2

Install

6

Done.

3

Slide in  

4

Open flap

and adjust 

6 easy steps of installation

The most important modification to the HAWA-Junior 80/B (mod.) concerns the suspension plate 

that enables a minimum installation height. Forget about lock nut and assembly wedge – they are 

already integrated. The modifications also include optimized adjustment options for equalizing 

structural tolerances and an integrated, elegant metal cover flap that serves as a handle for pull-

ing out the suspension trolley and doubles up as a locking mechanism. 

1. Suspension plate to wheel

2. Height adjustment

3. Slide the plate into the door

4. Fine adjustment

5. Track buffer adjustment

6. Done

80/B Mod
HAWA JUNIOR

INNOVATIVE TECHNOLOGY
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สามารถถอดเข้า และถอดออกได้

รางบนและอุปกรณ์อื่นๆ สามารถถอด

เข้าและถอดออกได้ทุกเวลา แม้ว่าผนัง

จะถูกสร้างถาวรไปแล้วก็ตาม  

ติดตั้งง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

ปรับตั้งได้ 

ความสู งและต� าแหน ่ งของบาน

สามารถปรับตั้งได้ ผ่านเพลทแขวน

บานแบบพิเศษ  

มีความยืดหยุ่น 

ในข้ันตอนการติดตั้ง ประตูสามารถ

เลื่อนเข้าในช่องผนังได้

พัฒนาไปอีกข้ันส�าหรับ Hawa-Junior 80/B Pocket ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการติดตั้งบานเลื่อนที่ซ่อนเข้าไปในช่องผนัง ในส่วนของ

รางบนน้ันสามารถ ถอดเข้า-ออก ได้ตลอดเวลาเพราะด้วยอุปกรณ์ยึดรางที่ยึดติดไว้ด้านในของช่องผนัง และด้วยเพลทแขวนบาน

พิเศษเฉพาะรุ่น Hawa-Junior 80/B Pocket น้ี ยังช่วยให้บานประตู ถอดเข้า-ถอดออก ปรับตั้งความสูงบานได้อย่างสะดวก ง่ายดาย

อีกด้วย

เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์บานเลื่อนซ่อนในผนัง

The solution for pocket solutions

The innovative hardware system HAWA-Junior 80/B-Pocket removes all the obstacles that permanently installed 

pockets put in the way of wood sliding doors weighing up to 80 kg. The top track can be installed and removed via 

a new track fastening at any time. All components remain freely accessible and are easily replaced or extended. 

Moreover, the track‘s running surface remains clean during the construction phase. And sliding the door into the 

pocket is especially easy as the suspension unit on the pocket side is located directly on the edge of the door. 

3 easy steps of installation

1. Removable 

Top track and components can 

be removed at any time even in 

permanent pocket structure

2. Flexible 

Door can be pushed towards the 

centre of pocket during installation

3. Adjustable 

Fine adjustment of the distance 

via the suspension carriage

80/B Pocket
HAWA JUNIOR

Soft close available
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เพิ่มพื้นที่เปิดให้กว้างยิ่งข้ึน ด้วยประตูเลื่อนเปิด 

2-3 บาน พร้อมกันอย่างต่อเน่ือง

เพิ่มพื้นที่เปิดให้กว้างยิ่งขึ้น

เพยีงแค่เลอืกเปิดด้านใดด้านหน่ึง บานเลือ่นทัง้สองฝ่ัง

จะเปิดออกพร้อมกันอย่างสมดุล

ตอบโจทย์ทุกการออกแบบด้วยบานเลื่อนดัดโค้ง

The perfect solution for curved sliding door

Two sliding doors connects via deflection 

rollers and a fibreglass reinforced toothed  

belt to enable symmetrical opening and closing

Space-savingly simple: allows you to move 

two to three sliding doors to the left or right 

with one movement.

TELESCOPIC SYMMETRIC

SOLUTIONS FOR 
WIDER SPACE

HAWA-Aperto 40/F

* สินค้าสั่งผลิต กรุณาติดต่อพนักงานขาย* Customized product, please contact our staff for assistance24 Hawa Sliding Solutions 25Hawa Sliding Solutions



ออกแบบพื้นที่ได้อย่างอิสระ ด้วยระบบรางและลูกล้อแบบแขวนคุณภาพสูง ท�าให้
ทุกการเลื่อน ราบรื่น ไม่มีสะดุด

A high-quality, two-points wheel system with a degree of running smoothness 

previously unheard of is another convincing argument 

HAWA CENTERFOLDHAWA VARIOFOLD

SLIDE & STACK SOLUTIONS FOLDING DOOR SOLUTIONS

HAWA-Aperto 60/H
HAWA-Variotec 150/H HAWA-Variofold 80/H

* สินค้าสั่งผลิต กรุณาติดต่อพนักงานขาย* Customized product, please contact our staff for assistance * สินค้าสั่งผลิต กรุณาติดต่อพนักงานขาย* Customized product, please contact our staff for assistance26 Hawa Sliding Solutions 27Hawa Sliding Solutions



บานเลือ่นช่วยให้การใช้งานพืน้ทีม่ปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เป็นทางเลือกในการออกแบบส�าหรับพื้นที่ ที่ต้องการให้

เปิดกว้าง รักษาความเป็นส่วนตัว และยังปรับเปลี่ยน

การใช้งานได้อย่างลงตัว

"Novel ways with traditional material"

The more efficiently it can be used for a 

superior solution for designing room 

which need to be variable and flexible 

at all time

Sliding solutions create space 
for individual needs and ideas 
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Innovative technologies that move
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บานประตูกระจกน้ันให้ทั้งความสวยงาม เพิ่มแสงสว่างช่วยให้

โปร่งสบายตา และด้วยอุปกรณ์ Hawa ที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์

งานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยน�าเทคโนโลยีข้ันสูงที่

ครบครันมาใช้ในการผลิต เพื่อคุณภาพพร้อมสร้างความงดงาม

ของบานกระจกไว้ได้อย่างโดดเด่น

Aesthetics, lightness, transparency: glass makes 

it possible and Hawa has the right hardware 

solution for each of your designs. With 

discreetly integrated technology that does justice to the 

elegance of the material.

"Clear, Open, Simple"

MOVING GLASS

EKU-Banio 40 GF

HAWA-Aperto 60/GL
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เลื่อนเพียงครั้งเดียว แต่พื้นที่ได้กว้างกว่า

เปิดปิดประตูกระจกแบบเลื่อนพร้อมกัน 

2 บาน ด้วยระบบและอปุกรณ์การยดึบาน 

กระจกที่แข็งแรง สวยงาม คงทน

อุปกรณ์ล็อคส�าหรับบานเลื่อน

กระจก

บานเลื่อนกระจกที่มาช่วยแก้ปัญหา

พื้นที่แคบ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 

ด้วยลกูล้อคณุภาพสงูและระบบสายพาน 

ช่วยในการจูงบานให้ไหลตามกัน 

HAWA-Junior ส�าหรับบานเลื่อนแบบกระจก แม้จะเป็นบานเลื่อนที่มี
น�้าหนักมากถึง 250 กก. ก็ยังเปิด ปิดได้อย่างนุ่มนวล ไร้เสียงดัง
รบกวน และให้ความสวยงามสบายตา

Simultaneous, space saving 

sliding of glass doors with quality 

rollers, fibreglass reinforced 

toothed belt technology.

To open and close two doors 

symmetrically with elegant glass 

retainer profiles.

Lock for all glass sliding door

TOPLOCKTELESCOPIC SYMMETRIC

INCREASES SPACE WITH
ONLY ONE MOVEMENT

HAWA-Junior 40-80/GS

HAWA-Junior 40-80/GL

HAWA-Junior 40-80-120-160/GP

HAWA-Junior 80-120-160-250/G

HAWA-Junior for sliding glass door hardware. Even heavy-

weight doors up to 250 kg, smoothly, visual appeal and 

quiet running properties.

HAWA 
JUNIOR GLASS

Soft close available
for 40 - 80 - 120 kg

More info
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บานเลื่อนกระจกเปลือยที่อุปกรณ์ทั้งหมดถูกซ่อนเข้าไปในรางไม่มีสิ่งใดมาขวางสายตา

Frameless glass door which all components disappear in top tracks

HAWA PUROLINO PLUS More info/VDO

บานเลื่อนกั้นอาบน�้ากระจกเปลือย ติดตั้งได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Timeless design of the shower cubicles

More info/VDOEKU BANIO

HAWA-Purolino PLUS 80 EKU-Banio 40 GF

Soft close available Soft close available
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ที่สุดแห่งคุณภาพของระบบบานเลื่อนกระจก slide & stack

The king of cornering system allows you to push your panels 

with one finger!

More info/VDO

HAWA 
VARIOTEC

HAWA-Variotec 150/GV

* สินค้าสั่งผลิต กรุณาติดต่อพนักงานขาย* Customized product, please contact our staff for assistance38 Hawa Sliding Solutions 39Hawa Sliding Solutions



สง่างามด้วยบานเฟี้ยมกระจกเปลือย บานเฟี้ยมกระจกลูกล้อแขวนกลาง ปราศจากรางล่าง

Folding glass doors no need of a floor guide

HAWA CENTERFOLD
Elegant frameless glass folding doors

HAWA VARIOFOLD

HAWA-Variofold 80/GV

* สินค้าสั่งผลิต กรุณาติดต่อพนักงานขาย* Customized product, please contact our staff for assistance

HAWA-Centerfold 80/GV
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บานเลือ่นกระจกช่วยให้เปิดรับแสงภายนอกเข้ามาในอาคาร 

ท�าให้ห้องดูโปร่ง โล่งและพื้นที่ดูใหญ่สบายข้ึน สร้าง

บรรยากาศในการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

"Clear, Open, Simple"

Re-defining the design of space 

Glass sliding door creates transparency 

and spacious experiences, lighting at-

mosphere to increase productivity 

and improve the quality of living  
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ประตูบานเลื่อนกระจกสร้างบรรยากาศของแสงที่น่าร่ืนรมย์

และประสบการณ์ห้องพักที่กว้างขวางแม้จะมีขนาดเล็ก

ก็ตาม

Glass sliding doors create a pleasant light 

climate and spacious room experiences, 

even with a small footprint  

Relaxation in a luxurious sleeping 
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เนรมิตทุกห้องครัว พื้นที่ใช้สอยในส�านักงานจนถึงชุดเฟอร์นิเจอร์

แบบวอล์คอินให้เป ็นระเบียบ ตอบสนองทุกการใช้งานได้

ลงตัวในแต่ละห้องFrom a simple office cabinet to a generously  

dimensioned kitchen front, from cleverly 

designed mini-units to a walk-in dream solution 

for any room.

"Room for new living concepts"

ON FURNITURE

HAWA-Concepta

47Hawa Sliding Solutions46 Hawa Sliding Solutions



พื้นที่ใช้งานที่กว้างขึ้นด้วยบานเฟี้ยมแล้วเลื่อนเข้าเก็บเปิดบานแล้วเลื่อนเก็บในช่องได้อย่างนุ่มนวล

Two wooden doors can be folded and slide in sideways

HAWA FOLDING CONCEPTA
Door gently pivot and slide in sideways

More info/VDOHAWA CONCEPTA

HAWA-Concepta 40 HAWA-Folding Concepta 25
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บานเลื่อนตู ้แบบปิดในระนาบเดียวกัน เพื่องานดีไซน์ทีี่เรียบง่าย 

สะอาดตา

บานปิดในระนาบเดียวกัน ส�าหรับบานตู้ขนาดใหญ่

Flush design for bigger cabinet door.

EKU FRONTINO 40
Flush design furniture sliding system for two wooden doors

More info/VDOEKU FRONTINO 20

EKU-Frontino 20 H FB EKU-Frontino 40 H
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เพื่อการเลื่อนที่นุ่มนวล ไม่มีสะดุด ส�าหรับบานเลื่อนเฟอร์นิเจอร์กระจก

ประตตููเ้ลือ่นนุ่มนวลไม่สะดดุ อปุกรณ์เป็นแบบคลปิ ติดตัง้ ปรับแต่งง่ายไม่

ต้องใช้เครื่องมือมากมายให้ยุ่งยาก

Smooth & soft running of glass door funniture

EKU CLIPO GLASS
Smooth and soft running, tool-less clip-on system, convenient 

adjustment

More info/VDOEKU CLIPO WOOD

EKU-Clipo 36 H IF EKU-Clipo 36 GPPK IF
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สงวนลิขสิทธิ์ 

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้เป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น

และถือเป็นสมบัติของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือ

รูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ค�าบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่าง

ที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง

ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

มีนาคม 2562
ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทยบานเลื่อนทับขอบ สร้างความเคลื่อนไหวในงานดีไซน์ ให้เฟอร์นิเจอร์ 
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Infront sliding that remains in background and leaves the 

front of the furniture to make an impression.

More info/VDOEKU REGAL

EKU-Regal B 25/X H VF
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