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ปฏิเสธไม่ได้วา่ ทุกวันนี้ เราต่างมองหาเทคโนโลยี
ที่ดีที่ท�ำให้วิถีชีวิตในแต่ละวันให้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา เปลีย่ นเรือ่ งยากๆ เป็นเรือ่ งง่าย
ด้ ว ยการกดปุ ่ ม เพี ย งสองสามปุ ่ ม แล้ ว อะไรๆ ก็
เปลีย่ นแปลง ส�ำเร็จลุลว่ ง ทีส่ ำ� คัญรูปลักษณ์ตอ้ งดูดี มี
ดีไซน์ และปลอดภัย ซึง่ มาตรฐานเรือ่ งคุณภาพเป็นสิง่
ส�ำคัญทีเ่ ฮเฟเล่เน้นย�ำ้ อยูเ่ สมอ
เฮเฟเล่ คือเยอรมนี และ เยอรมนี คือคุณภาพ อีก
หนึง่ การตอกย�ำ้ ความมัน่ ใจว่าสินค้าจากเฮเฟเล่คอื สินค้า
คุณภาพทีโ่ ดดเด่นด้วยดีไซน์ และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ครบครัน ส�ำหรับเรือ่ งบ้านและอาคาร ทีพ่ ร้อมตอบโจทย์
ทุกความต้องการแบบเบ็ดเสร็จ ไม่วา่ จะเป็นผูน้ ำ� เทรนด์
ดีไซน์ทคี่ ดั สรรสินค้าคุณภาพ มาตรฐานยุโรปสูค่ นไทย
พร้อมบริการทีค่ รบวงจร ทัง้ ให้คำ� แนะน�ำก่อนการสัง่ ซือ้
การดูแลหลังการขาย และระบบขนส่งประสิทธิภาพสูง
(Logistic Solutions) บริหารการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ
เพื่อให้ลูกค้าของ เฮเฟเล่ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Complete Kitchen Solutions เป็นหนึง่ ในความครบวงจรส�ำหรับเรือ่ งครัวที่ เฮเฟเล่
ภูมใิ จน�ำเสนอ ด้วยสินค้าชุดเครือ่ งครัวทีม่ าพร้อมดีไซน์ลำ�้ สมัยและเทคโนโลยีทจี่ ะช่วยให้การ
ท�ำครัวสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทีส่ ำ� คัญคือเป็นครัวทีท่ นั สมัย มีการจัดการพืน้ ทีไ่ ด้อย่าง
ลงตัว ไม่วา่ ครัวของคุณจะเป็นแบบไหน ขนาดเท่าไร เฮเฟเล่ ก็มที กุ ผลิตภัณฑ์ทพี่ ร้อม
แต่งเติมครัวในสไตล์คุณให้พร้อมใช้อย่างลงตัว Complete Kitchen Solutions by
Häfele ฉบับนีเ้ ราจึงได้รวมไอเดียการออกแบบและการเลือกเครือ่ งใช้ไฟฟ้าส�ำหรับครัวที่
ทันสมัยไว้ให้เป็นตัวช่วยส�ำหรับการออกแบบครัวของคุณ ซึง่ คุณจะมัน่ ใจได้ถงึ ครัวคุณภาพ
ทีเ่ ต็มไปด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีร่ วมไว้อย่างครบครันแล้วที่ เฮเฟเล่
เราขอย�ำ้ ว่าก่อนการตัดสินใจ...อย่าเลือกเพราะเพียงค�ำแนะน�ำจากคนอืน่ ทีว่ า่ ดี แต่
ควรเลือกในสิง่ ทีเ่ ราต้องการจริง ๆ คือ ดีไซน์นนั้ เหมาะกับเรา การใช้งานง่ายมีฟงั ก์ชนั ทีเ่ รา
ต้องการใช้จริง และต้องเหมาะสมกับทุกคนในครอบครัวด้วย ถ้ามัน่ ใจในค�ำตอบแล้วก็ตดั สิน
ใจได้เลย “Choose Your Own Style”

"เฮเฟเล่ พร้อมสนับสนุนทุกจินตนาการของคุณให้เป็นจริง"
คุณมาริวิค เฮลสเติร์น

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

• Get in Touch •
www.hafelethailand.com

Facebook.com/HafeleThailand

Häfele Design Studio, Aftersales Service,
Call Center : 02-741-7171 Mon-Fri : 08.00 a.m.-05.15 p.m.

HafeleThailand

02-741-7171

Service@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260
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COMPLETE KITCHEN

SOLUTIONS

ส�ำหรับคนรักการท�ำอาหารแล้ว จะมีอะไรดีไปกว่าการทีไ่ ด้ใช้ครัว
และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในห้ อ งครั ว ที่ ค รบครั น ไปด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น
การใช้งานที่สามารถสร้างสรรค์อาหารได้ไม่ว่าจะเมนูไหน แน่นอนว่า
การท�ำอาหารให้อร่อยอยูท่ ฝี่ มี อื ของคนท�ำ แต่อปุ กรณ์ไฟฟ้าก็เป็นเหมือน
กับผูช้ ว่ ยทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้กบั การสร้างสรรค์แต่ละเมนู แบรนด์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า gorenje ถือว่าเป็นผูช้ ว่ ยในครัวทีโ่ ดดเด่นทัง้ ด้านดีไซน์
และเทคโนโลยี โดยในส่วนของดีไซน์นนั้ gorenje มีการท�ำงานร่วมกับ
ดีไซน์เนอร์ระดับโลกต่างๆ อาทิ Pininfarina, Karim Rashid, ORA-ïTO
และล่าสุด Philippe Starck ผูอ้ อกแบบสินค้าระดับไฮเอนด์ตา่ งๆ มากมาย

ซึ่งรับประกันได้ถึงคุณภาพและความมีระดับของเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับ
ไฮเอนด์ พร้อมรองรับวิวฒ
ั นาการการท�ำอาหารทีห่ ลากหลาย
ในส่วนของนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทของ gorenje
มีหัวใจส�ำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดหลัก Life simplified
ซึง่ เทคโนโลยีทนี่ ำ� มาใช้กบั สินค้าแต่ละประเภทนัน้ จะต้องตอบโจทย์การ
ใช้งานของผูใ้ ช้ มีฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้งานง่ายและช่วยให้ชวี ติ ประจ�ำวันของผูใ้ ช้
สะดวกสบายและมีเวลาเหลือให้กบั ครอบครัวมากขึน้
Complete Kitchen Solutions ฉบับนี้จึงขอท�ำหน้าที่เป็นคู่มือ
ฉบับพกพาส�ำหรับการสร้างสรรค์ครัวในฝันของคุณให้เป็นจริง
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CREATE YOUR

Kitchen Style

ออกแบบครัวที่ใช่สไตล์คุณ

Getting
start with
your kitchen
แน่นอนว่าการจะออกแบบห้องครัว
ส�ำหรับบ้านที่ดีต้องประกอบด้วย
ปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งที่ส�ำคัญ
อันดับแรกเลยนัน่ ก็คอื ความเข้าใจ
ตนเองและผู ้ ใ ช้ ง านห้ อ งครั ว ว่ า
ต้องการห้องครัวที่ใช้งานแบบไหน
ยกตัวอย่างเช่น ต้องรูก้ อ่ นว่าเป็นห้อง
ครัวหนักหรือครัวเบา เน้นท�ำอาหาร
ประเภทไหน มีผใู้ ช้งานกีค่ น และมี
ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านที่ มี ส ่ ว นนั่ ง รั บ
ประทานอาหารด้วยหรือไม่ จากนัน้
ค่อยดูพื้นที่ของห้องครัวที่มีอยู่ว่า
เหมาะสมกับการวาง layout ห้อง
ครัวแบบใดมากทีส่ ดุ
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The Perfect
Triangle
ใช้หลักการออกแบบฟังก์ชนั ในห้องครัว
ให้เป็นครัวทีพ่ ร้อมใช้งานและตอบโจทย์
รูปแบบการท�ำครัวทีด่ ที สี่ ดุ ด้วยหลัก The
Kitchen Triangle ทีจ่ ะช่วยเราก�ำหนด
ต�ำแหน่งของส่วน Storage (ตูเ้ ย็น , ตูเ้ ก็บ
ของ) ส่วน Washing (อ่างล้างจาน, เครือ่ ง
ล้างจาน) และ ส่วน Cooking (เตา ,
เตาอบ , เครื่องดูดควัน) ให้อยู่ในจุดที่
ใช้งานครัวได้สะดวกในลักษณะ Cross
กันเป็นสามเหลีย่ ม ไม่วา่ รูปแบบครัวของ
คุณจะเป็นรูปทรงใดก็ตาม ครัวของคุณ
ก็จะเป็นครัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
...มาดูกนั ว่าครัวรูปทรงใดเหมาะกับ
พืน้ ทีใ่ นบ้านของคุณ ...
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WHAT IS YOUR
KITCHEN LAyOUT?
1. U-SHAPED KITCHEN:

รูปแบบครัวที่ทรงประสิทธิภาพมากอย่างรูปตัว
U เหมาะส�ำหรับพืน้ ทีค่ รัวขนาด 2.5x2.5 ม. ขึ้นไป ซึ่ง
จะออกแบบเป็นมุมครัวที่เชื่อมต่อกับส่วนห้องรับ
ประทานอาหาร หรือเป็นห้องครัวปิด ทีเ่ น้นท�ำอาหาร
จริงจังก็ได้
ข้อดีของครัวรูปตัว U คือ สามารถใช้งานพร้อม
กั น หลายๆ คนได้ อ ย่ า งสะดวกแม้ ใ นช่ ว งเวลา
เดียวกัน
2. L-SHAPED KITCHEN:

ครัวยอดนิยมในบ้านสมัยใหม่กับครัวรูปตัว L
เหมาะส�ำหรับคอนโดหรืออพาร์ทเมนต์ที่มีพื้นที่เล็ก
ลงมาหน่อย โดยออกแบบให้ที่เก็บของและที่ล้าง
จานอยู ่ ด ้ า นเดี ย วกั น ส่ ว นที่ ท� ำ อาหารให้ อ ยู ่ ที่
เคาน์เตอร์อีกด้านหนึ่ง

1

2

3

4

3. ISLAND FLOORPLAN:

รูปแบบครัวทีม่ เี คาน์เตอร์ตงั้ อยูต่ รงกลาง และจัด
โซน เก็บของ ล้างจาน และทีท่ ำ� อาหารอยูร่ อบๆ เหมาะ
ส�ำหรับบ้านทีม่ พี นื้ ทีค่ รัวค่อนข้างใหญ่ โดยเคาน์เตอร์
ตรงกลางจะใช้สำ� หรับจัดเตรียมประกอบอาหาร และ
เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ Casual ไปในตัว
4. GALLERY KITCHEN:

เหมาะกับบ้านทีม่ พี นื้ น้อยๆ สามารถวางฟังก์ชนั
การใช้งานได้ครบ โดยวางตู้ใส่ของ อ่างล้างจาน
และเตาท�ำอาหาร อยู่ฝั่งเดียวกันหมด หรือถ้าอยู่
คนละฝั่ง แล้วมีพื้นที่ระหว่างเคาน์เตอร์ทั้งสองฝั่ง
เหลือน้อยกว่า 1.10 ม. ควรเลือกใช้หน้าบานตู้แบบ
บานเลื่อน เพื่อประหยัดพื้นที่และการใช้งานเป็นไป
ได้อย่างสะดวก
5. ONE WALL KITCHEN:

เป็นครัวแบบกะทัดรัดที่พื้นที่น้อยที่สุด โดยจัด
เรียงฟังก์ชันทั้งหมดไว้ด้านเดียวกัน ทั้งตู้เก็บของ
อ่างล้างจาน และทีท่ ำ� อาหาร ครัวรูปแบบนีส้ ามารถ
จัดให้สวยงามลงตัวได้ดว้ ยการท�ำตูห้ รือชัน้ ลอย เพือ่
เพิม่ พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บให้มากขึน้ และควรเลือกตกแต่ง
ผนังระหว่างเคาน์เตอร์และตูล้ อยด้วยกระเบือ้ งหรือ
วัสดุทที่ ำ� ความสะอาดง่าย เพือ่ ป้องกันน�ำ้ และน�ำ้ มัน
กระเด็นไปโดนผนังห้องระหว่างที่ท�ำอาหาร

5
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’S FAMILY

มั่นใจได้ในมาตรฐานคุณภาพสินค้า และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ
จาก HÄFELE เราพร้อมจะช่วยเนรมิตทุกเรื่องเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งให้เป็นจริง

GORENJE

ค�ำพูดคุน้ หูทเี่ ราได้ยนิ มาตัง้ แต่เด็ก
ว่ า “กองทั พ ต้ อ งเดิ น ด้ ว ยท้ อ ง”
ท�ำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าห้อง
ครัวนัน้ มีความส�ำคัญขนาดไหนกับ
ชีวิต อาหารจานร้อนๆเพียงจาน
เดียวสามารถสร้างพลังและความ
สุขขึน้ มาให้ผคู้ นได้อย่างคาดไม่ถงึ
จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นในทุกๆวัน
ของเรานั้นเกิดขึ้นที่เตาท�ำอาหาร
gorenje ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวชั้นน�ำจากยุโรปได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของทุกอุปกรณ์ครัวจึง
ได้มกี ารออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีส่ วยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย มี
มาตรฐานสูง เหมาะกับทุกห้องครัว
อีกทัง้ ยังมีนวัตกรรมล�ำ้ ๆเพือ่ ให้การ
ท�ำครัวของผูใ้ ช้งานทุกคนเป็นเรือ่ ง
ง่าย ตามคอนเซ็ปต์

“Life simplified”

BLANCO

นอกจากพืน้ ทีส่ ว่ นต่างๆ ของบ้าน
เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือ
สนามนอกบ้านแล้ว ห้องครัวก็เป็น
อี ก พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การท� ำ กิ จ กรรม
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว
สามารถช่วยกันเตรียมอาหาร ล้างผัก
และผลไม้รว่ มกัน ซึง่ อ่างล้างจาน
และก๊อกน�ำ้ BLANCO ก็ตอบโจทย์
การใช้งานของสมาชิกในครอบครัว
ได้อย่างลงตัว มีความปลอดภัย
ต่ออาหาร มีความแข็งแรงทนทาน
อี ก ทั้ ง ยั ง ง่ า ยต่ อ การดู แ ลรั ก ษา
อีกด้วย…

“BLANCO,
The star of every kitchen”
Khun Navarat Phinyo (Blanco)
Navarat@hafele.co.th
Category Management Home Appliance-Blanco

Sawai Uthorndon
Sawai@hafele.co.th
Category Management Home Appliance-gorenje

HAILO

ห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจและ
เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านทีท่ กุ คน
ภายในบ้านสามารถท�ำกิจกรรม
ต่ า งๆร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความรั ก
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยิ่งไป
กว่านั้นห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครัวที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ก็ยงิ่ รังสรรค์
ให้การท�ำครัวนัน้ สนุกสนานมากยิง่
ขึน้ แม้วา่ ถังขยะอาจจะไม่ได้เป็น
อุปกรณ์ครัวชิ้นแรกที่คุณแม่บ้าน
พ่อบ้านนึกถึงหากแต่เป็นอุปกรณ์
ที่ขาดไม่ได้เวลาที่ต้องการก�ำจัด
เศษอาหารและขยะต่างๆที่ไม่ใช้
แล้ว และท�ำให้ห้องครัวของคุณ
ดูสะอาดและน่าใช้งานตลอดเวลา

“Hailo The quality brand
for disposal waste”
Khun Marisa Suwannachot
Marisa@hafele.co.th
Category Management Furniture Fittings-Hailo

KESSEBOHMER

“ทุ ก วั น นี้ ห้ อ งครั ว ได้ ส ะท้ อ น
ถึ ง รสนิ ย มของเจ้ า ของบ้ า น
เกเซ่บูมเมอร์ (Kesseboehmer)
จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์
ให้เข้ากับการใช้งานของครัวใน
ทุกประเภทและสะท้อนให้เห็นถึง
รสนิยมที่โดดเด่นของผู้เลือกใช้
ไม่วา่ พืน้ ทีจ่ ะแคบ หรือยากต่อการ
จัดเก็บแค่ไหน ฟังก์ชันการใช้งาน
ของตะแกรงก็ ส ามารถปรั บ
ให้ เ ข้ า กั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ด้ ว ย
สโลแกนที่ว่า

“Clever storage
อัจฉริยะในเรื่องการจัดเก็บ”

Khun Sayamol Chalotrol
Sayamol@hafele.co.th
Category Management Furniture Fittings-Kesseboehmer

LOOX

เพือ่ สร้างมิตทิ สี่ ใี่ ห้กบั เฟอร์นเิ จอร์และห้องต่างๆ ระบบแสงสว่างแอลอีดี ลุกซ์ (Loox) เป็นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทน่ี อกจาก
ช่วยในเรือ่ งของการมองเห็นแล้ว ยังสามารถช่วยรังสรรค์ความสนุกสนาน เสริมสร้างบรรยากาศและความโดดเด่น
ให้กบั ห้องหรือวัตถุนนั้ ๆ ให้มคี วามน่าสนใจยิง่ ขึน้ ด้วยเทคโนโลยีไฟแอลอีดี ทีป่ ระหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน อีกทัง้ ยังสามารถใช้งานได้งา่ ยด้วยระบบแจ็คเสียบ แล้วคุณจะรักห้องของคุณมากขึน้

“Loox, The Fourth Dimension of Furniture”

Khun Peach Sriwaranan (Loox) Peach@hafele.co.th Category Management - Furniture Fittings-Loox
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KITCHEN LIFESTYLE
ครัวแบบที่ใช่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์

by You
BRING
MAGIC
INTO
COOKING
LIFESTYLE

เทคโนโลยีลา่ สุดของ gorenje ทีก่ ารท�ำงานของมอเตอร์เงียบและประหยัดพลังงาน ก�ำจัดกลิ่นและควัน
ได้รวดเร็ว พร้อมด้วยฟิลเตอร์แบบพิเศษช่วยดูดซับกลิ่น ควันและคราบไขมันต่างๆ ได้ดีขึ้นถึง 98%

...อย่าให้ครัวสวยๆ เป็นแค่ครัวไว้โชว์
แต่การออกแบบครัวสวยนั้นต้อง
พร้อมส�ำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
ไม่วา่ ไลฟ์สไตล์ในครัวของคุณจะเป็น
แบบใด เรามีคำ� แนะน�ำส�ำหรับครัวที่
จะกลายเป็นครัวทีใ่ ช่สำ� หรับคุณ...

มั่ น ใจได้ ใ นความสะอาดปลอดภั ย
ส�ำหรับภาชนะทุกชิน้ ด้วยเครือ่ งล้าง
จานใหม่ล่าสุดของ gorenje ที่มา
พร้อมโหมด ExtraHygiene ในการ
ท�ำความสะอาดภาชนะส�ำหรับเด็กเล็ก

ทุกเมนูจะท�ำง่ายขึน้ ด้วยการควบคุมความร้อน
ของเตาอินดักชั่นผ่านระบบ wireless ด้วย
เทคโนโลยี IQ Sensor ทีจ่ ะช่วยให้อาหารสุกทัว่
ถึง ทัง้ ยังคงคุณค่าทางอาหารไว้อย่างครบถ้วน
ประหยัดพลังงานและระยะเวลาในการท�ำอาหาร

MIXED USE KITCHEN
ในบ้านที่มีสมาชิกหลายช่วงวัย ห้องครัวควรสามารถประกอบ
กิจกรรมได้ทงั้ Cooking , Dining หรือแม้กระทัง่ Living เพือ่ ให้ทกุ คน
ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ครัวที่กว้างขวาง เช่น ในขณะ
ที่คุณแม่ก�ำลังท�ำอาหาร ลูกๆ ก็อาจจะนั่งท�ำการบ้านไปพร้อมกันบน
เคาน์เตอร์ใกล้ๆ ดังนัน้ ครัวรูปแบบนีจ้ งึ ต้องมีการวางแปลนทีเ่ ชือ่ มต่อ
ทุกฟังก์ชนั การใช้งาน และต�ำแหน่งการจัดวางเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีถ่ อื เป็น
องค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ ซึ่งควรมีดีไซน์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้
ชีวิตง่ายขึ้นด้วย การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับครัวในลักษณะ
นี้จึงต้อง
• เป็นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ คี วามปลอดภัยทัง้ ระบบน�ำ้ และระบบไฟ

เช่ น เครื่ อ งล้ า งจานที่ มี ร ะบบตั ด น�้ ำ และดู ด น�้ ำ กลั บ เพื่ อ ป้ อ งกั น
เฟอร์นเิ จอร์สดุ พิเศษของคุณไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย เตาอินดักชัน่ ที่
ให้ความร้อนเฉพาะภาชนะท�ำอาหาร ซึง่ จะไม่มคี วามร้อนแผ่กระจาย
ไปในเคาน์ เ ตอร์ แ สนสวย ซึ่ ง ปลอดภั ย ทั้ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก เล็ ก และ
เฟอร์นิเจอร์ครัวของคุณ
• ใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะ เช่น เตาไฟฟ้า IQ Cook และ
เตาอบ IQ Pro ที่มีฟังก์ชันอัตโนมัติต่างๆ มากมาย ที่จะช่วยท�ำให้ทุก
เมนูอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ
• เครื่องดูดควันประสิทธิภาพสูง ช่วยเคลียร์ปัญหาเรื่องกลิ่นได้
หมดจด ไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน
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ตู้เย็นแบบ built-in นอกจากจะช่วยสร้าง
ความเป็นระเบียบสวยงามลงตัวกับทุกห้อง
ครั ว แล้ ว ยั ง ต้ อ งมาพร้ อ มกั บ ระบบการ
ท� ำ ความเย็ น ที่ ดี เสี ย งเงี ย บ ประหยั ด
พลังงาน นอกจากนี้หัวใจส�ำคัญของตู้เย็น
ก็ คื อ การรั ก ษาความสด คงคุ ณ ค่ า สาร
อาหาร วิตามินและยืดอายุการเก็บรักษา
สินค้าต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงภายใน
ตู้เย็นของ gorenje ที่มีการสร้างประจุลบ
ภายในตู้ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันและยับยั้ง
การเจริญเติบโดของแบคทีเรียได้ถึง 95 %
ท�ำให้อากาศภายในตู้สะอาด ลดการเสีย
ของอาหาร อาหารคงความสดใหม่ ไ ด้
ยาวนาน ระบบการท�ำงานอัจฉริยะเพื่อ
รักษาอุณหภูมิในตู้เย็นให้คงที่ด้วย ระบบ
จะจดจ�ำและบันทึกพฤติกรรมการใช้ตู้เย็น
โดยก่อนถึงช่วงเวลานั้นตู้เย็นจะท�ำการลด
อุณหภูมิ 1-2 องศาโดยอัตโนมัตไิ ว้ลว่ งหน้า
เพื่ อ รั ก ษาอุ ณ หภู มิ ใ ห้ ค งที่ แ ละชดเชย
อุ ณ หภู มิ ที่ เ สี ย ไปขณะเปิ ด ตู ้ เ ย็ น ท� ำ ให้
ประหยัดพลังงานและมัน่ ใจได้วา่ อาหารทุก
อย่างจะยังถูกเก็บอยูใ่ นอุณภูมทิ เี่ หมาะสม

เตาอบรูปทรงโค้งลิขสิทธิเ์ ฉพาะของ gorenje
ทีม่ กี ารหมุนเวียนความร้อน 360 องศา ช่วยให้
ทุกเมนูอาหารของคุณสุกอย่างทัว่ ถึงในทุกพืน้ ที่
เตาอบ ให้สมั ผัสกรอบนอก นุม่ ใน คงรสชาติ
ของทุกจานอาหารอย่างลงตัว

BIG FUNCTION IN ONE WALL KITCHEN
เพื่อจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้เราสามารถเสกสรรทุกเมนูได้
อย่างง่ายและรวดเร็ว การแต่งเติมครัวทีก่ ะทัดรัด อย่างครัวในคอนโด
ครัวในทาวน์โฮม หรือแม้แต่แพนทรีเล็กๆ ให้กลายเป็นครัวฟังก์ชัน
ขนาดใหญ่นั้น ต้องเพิ่มเติมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทั้งดีไซน์และ
ฟังก์ชันที่ทันสมัย เพื่อเป็นตัวช่วยที่ดีส�ำหรับทุกเมนูให้ไม่ต้องมี
ข้อจ�ำกัด ซึ่งการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ช่วยที่ดีโดยที่ครัวยังคง
ความสวยได้ครบ
• ควรสังเกตลักษณะการใช้งานครัวของเรานัน้ เป็นอย่างไร ถนัด

ซ้าย ถนัดขวา ปรุงอาหารหนักบ่อยๆ หรือนานๆ ครัง้ หรือแค่เพียงเมนู
ง่ายๆ เน้นความรวดเร็ว จะช่วยให้เราเลือกรุน่ และฟังก์ชนั ได้เหมาะทีส่ ดุ
• การเลือกเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในแบบ built-in เป็นตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ
เพราะนอกจากสะดวกแล้วยังไม่เสียพืน้ ทีก่ ารใช้งานบริเวณเคาน์เตอร์
ท๊อป ท�ำให้ครัวดูสวยเนี๊ยบอยู่ตลอดเวลา
• ต้องก�ำหนดต�ำแหน่งการใช้งานแต่ละส่วน และเตรียมระบบให้
ดีก่อนติดตั้ง ทั้งเรื่องการเดินท่อน�้ำดี ท่อน�้ำทิ้ง และระบบไฟฟ้า
เพื่อให้ได้ครัวสวยที่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์
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เครื่องซักผ้า ระบบ SensoCare จาก gorenje ช่วยให้การซักผ้าสะอาดด้วยระบบฉีดน�้ำและปรับอุณหภูมิน�้ำและอุณหภูมิในการอบผ้าให้แห้งอย่าง
เหมาะสม พร้อมจะให้ผ้าสะอาดหอมสดชื่น และเปลี่ยนเรื่องงานซักที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย

KITCHEN & LAUNDRY FACTORY
นอกจากงานครัวที่ต้องท�ำทุกวันแล้ว งานซักรีด ก็ต้องท�ำบ่อยๆ
ไม่แพ้กัน เพิ่มเติมความพิเศษให้กิจวัตรประจ�ำวันสะดวกและสบาย
ขึ้น ด้วยการก�ำหนดให้ครัวมีฟังก์ชันที่มากกว่าแค่การท�ำอาหาร
แต่การเชือ่ มส่วนซักรีด เข้าไว้ดว้ ยกัน จะยิง่ ท�ำให้งานบ้านของคุณนัน้
เป็ น เรื่ อ งง่ า ยและสะดวกมากขึ้ น อี ก ด้ ว ย ส� ำ หรั บ รู ป แบบครั ว ที่
พร้อมใช้งานแบบนี้ เราควรจะ...
• ออกแบบทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้ให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งใน
กรณีที่พื้นที่จ�ำกัดจริงๆ ก็สามารถออกแบบให้เครื่องซักผ้านั้นอยู่ใต้

เคาน์เตอร์ท๊อปของครัวได้ โดยเลือกใช้เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า และ
วางต�ำแหน่งให้อยูใ่ กล้อา่ งล้างจาน ในส่วนของ แพนทรี เนือ่ งจากต้อง
มีการวางระบบท่อน�้ำเหมือนกัน
• จัดให้เครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าอยู่ด้วยกัน ด้วยการจัดวาง
เครื่องซ้อนกัน โดยควรให้เครื่องอบผ้าอยู่ด้านบนและไม่ลืมที่จะติด
ตัง้ ตัวล็อค เครือ่ งด้านล่างและด้านบนให้แน่นหนา เพือ่ ความปลอดภัย
ระหว่างที่เครื่องก�ำลังท�ำงาน
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KITCHEN
TIPS

เพิ่มฟังก์ชันให้การใช้งานครัวยิ่งสมบูรณ์แบบ
Worktop บนเคาน์เตอร์ครัว
ควรเลือกใช้วัสดุที่ให้ทั้งความ
สวยงาม ทนทาน ท� ำ ความ
สะอาดง่าย เช่น ผิวหน้าหิน
ควอทซ์ แกรนิต ไม้จริง หรือลา
มิเนต
จัดสรรพืน้ ที่ Storage ส�ำหรับอาหาร
สดทีอ่ ยูใ่ นตูเ้ ย็น อาหารแห้ง เครือ่ ง
ปรุง หม้อ จาน ชาม และอุปกรณ์
ประกอบอาหารต่ า งๆ ให้ เ ป็ น
ระเบียบในตูใ้ ต้เคาน์เตอร์ทแี่ บ่งช่อง
ชัน้ การจัดเก็บไว้พร้อมทัง้ ใน Upper
Cabinet หรือ ตูเ้ ข้ามุมทีช่ ว่ ยสร้าง
ความเป็นระเบียบและไม่เสียพืน้ ที่
ในมุมเล็กๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์
ออกแบบให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง
หลายอยูด่ ว้ ยกันเป็นกลุม่ โดย
ติดตั้งแบบ Built-in เข้าไปกับ
หน้ า บานตู ้ เ ป็ น แนวตั้ ง เพื่ อ
ความสะดวกในการใช้ ง าน
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การใช้พื้นที่

เลือกเครื่องใช้ ไฟฟ้าแบรนด์ gorenje และอุปกรณ์ตกแต่งครัว
ได้ที่ Häfele Design Studio ทุกสาขา และ www.hafelethailand.com

ติ ด ตั้ ง ไฟแอลอี ดี ใ ต้ Upper
Cabinet เพิ่ ม แสงสว่ า งให้
Worktop สามารถใช้งานได้
สะดวก ซึ่ ง การควบคุ ม แสง
สว่ า งควรเลื อ กเป็ น ระบบ
เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว
หรือระบบสัมผัส ที่ทั้งใช้งาน
ง่ายและดูทันสมัย

11 | product matching

DEFINE
Your Style
ใส่ดไี ซน์เฉพาะด้วยภาพสะท้อนของคุณเอง กับงานออกแบบชุด
เครือ่ งใช้ ไฟฟ้า Built-in นวัตกรรมใหม่ลา่ สุดจาก gorenje
โดย Philippe Starck ที่พร้อมจะเปลี่ยนครัวธรรมดาของ
คุณให้พิเศษกว่าใคร กับ คอลเลคชั่นพิเศษที่ให้การออกแบบ
สะท้อนบุคลิกแห่งตัวคุณในขณะท�ำครัว ด้วยวัสดุกระจกเงา
สะท้อนและมือจับสแตนเลสแบบพิเศษ พร้อมด้วยฟังก์ชัน
เหนือชั้นที่พร้อมตอบโจทย์ทุกเมนูอาหารของคุณ

MULTIFLOW 360

ADAPTECH

ตู ้ เ ย็ น ระบบอั จ ฉริ ย ะ
ช่ ว ยรั ก ษาอุ ณ หภู มิ
ของตู ้ เ ย็ น จากการ
จดจ� ำ พฤติ ก รรมการ
ใช้งานของผูใ้ ช้ เพือ่ คง
ความสดของอาหาร
ให้ยาวนานกว่าปกติ
ถึง 3 เท่า

เตาอบทีม่ แี รงบันดาลใจจากเตาอบถ่านไม้ดงั้ เดิม กับฟังก์ชนั กระจายลมร้อน 360 องศา
ให้ความร้อนในการอบทั่วถึง ปลอดภัยดัวยระบบ Child lock ป้องกันเด็กเปิดประตู
ระหว่างเครื่องก�ำลังท�ำงาน และระบบ Ultra-Cool Door ควบคุมความร้อนไม่เกิน 38
องศา เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว
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INVERTER
TECHNOLOGY

เตาอบไมโครเวฟ มาพร้ อ ม
เทคโนโลยี Inverter ทีช่ ว่ ยคงคุณค่า
ของรสชาติด้วยพลังงานความร้อน
ที่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และประหยัด
พลังงาน ผสมผสานการใช้งานด้วย
ฟังก์ชันหลากหลายทั้งไมโครเวฟ
ลมร้อน และการอบ/ย่าง

TECHNOLOGY P.A.S. SYSTEM

เครื่องดูดควันนวัตกรรมใหม่ระบบ Parametric Air Suction เปลี่ยน
ทิศทางการดูดควันจากการดูดจากจุดศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว ไปยัง
ขอบข้างของตัวเครื่องดูดควันเพื่อประสิทธิภาพการก�ำจัดกลิ่นและควัน
ที่สูงสุด ทั้งยังช่วยลดเสียงรบกวนได้ถึง 25%

XPANDZONE

Induction Hob เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ให้คุณอิสระได้มากกว่า
ด้วยฟังก์ชัน XPANDZONE ขยายพื้นที่หัวเตาให้เชื่อมต่อกัน
เป็น 1 หัวเตาขนาดใหญ่ สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่เล็ก
พร้อมกันได้อย่างอิสระ และเพิ่มความร้อนในโซนไฮไลท์ได้ถึง
25% เพื่อให้การท�ำอาหารรวดเร็วยิ่งขึ้น

เลือกเครื่องใช้ ไฟฟ้าแบรนด์ gorenje และอุปกรณ์ตกแต่งครัว ได้ที่ Häfele Design Studio ทุกสาขา และ www.hafelethailand.com
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เพราะดีไซน์ตอ้ งตอบโจทย์ได้ทกุ ไลฟ์สไตล์ การท�ำครัวจึงไม่ใช่แค่การปรุง แต่ตอ้ ง
รับรู้ได้ถงึ อรรถรสแห่งดีไซน์ไปพร้อมกันด้วย ผลงานออกแบบล่าสุดของ
พร้อมแล้วทีจ่ ะเปลีย่ นวิถกี ารท�ำครัวของคุณให้แตกต่าง
แก๊ป
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล
นักแสดง / พิธีกร
เลือก
ต อ บ โ จ ท ย์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ ก า ร
ทำ�ครัวตามแบบฉบับคนรุน่ ใหม่
ที่ให้ใจกับเรื่องดีไซน์ ไม่แพ้ความ
ใส่ใจเรื่องฟังก์ชัน
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ไลฟ์สไตล์การท�ำครัวในแบบของคุณ

ผมจะเน้นทีม่ อื้ เช้าเป็นหลักครับ เพราะมือ้ เช้าเป็นมือ้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
แต่ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองทีม่ เี วลาเป็นตัวบังคับ มือ้ เช้า
ของผมก็จะง่ายๆ แต่ได้คณ
ุ ค่า เช่น ไข่ดาว ขนมปัง
นม สลัดผักและผลไม้ หรืออาจเป็นอย่างอืน่ แต่
ต้องท�ำง่าย ทานง่ายนะครับยากเกินไปเดีย๋ วไป
ท�ำงานไม่ทนั
เหตุผลที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ gorenje
คอลเลคชั่นนี้

ก่ อ นอื่ น ต้ อ งบอกว่ า ผมชื่ น ชอบผลงานการ
ออกแบบของ สตาร์ค มานานแล้วครับ เขาเป็นนัก
ออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดที่มากกว่าแค่ความ
สวยงาม แต่คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของการใช้งานให้เข้าไลฟ์
สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว เมื่อผมต้องตัดสินใจเลือก
ชุ ด เครื่ อ งครั ว พอได้ เ จอกั บ
ก็เป็นตัวเลือกที่ตรงใจแต่แรกเลย เพราะทุกฟังก์ชันใช้งานง่าย
ตรงกับไลฟ์สไตล์ทำ� ให้ผมชอบทีจ่ ะท�ำอาหารเองมากขึน้ ไปอีกครับ
เทคโนโลยีที่ถูกใจคุณในคอลเลคชั่นนี้

นอกจากชุดเครือ่ งครัวทีใ่ ช้สำ� หรับการประกอบอาหารแล้ว ผมว่าตู้
เย็นเป็นอีกอย่างทีผ่ มชอบมากนะ เพราะผมมักจะซือ้ ของเข้าบ้านเอง
กับคุณแม่สปั ดาห์ละครัง้ ผมสังเกตเห็นว่าผักสลัดทีเ่ ก็บไว้ในช่องเก็บ
ผัก จะเก็บได้นานกว่า เมือ่ เอาออกมาจากตูเ้ ย็นก็ยงั ดูเขียวสดอยู่ เมือ่
เทียบกับตูเ้ ก่าพอเอาผักออกมาก็ดจู ะเหีย่ วๆ ไม่นา่ ทานแล้วครับผม
จ�ำได้เลย เพราะมีระบบ AdaptTech คือตูเ้ ย็นจะท�ำการจดจ�ำและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานทุกครัง้ เพือ่ ปรับลด-เพิม่ ความเย็นใน
ตูใ้ ห้สม�ำ่ เสมอตลอด เป็นเทคโนโลยีทผี่ มชอบมากเลยจ�ำได้
ฟังก์ชันและดีไซน์ที่ท�ำให้คุณตัดสินใจเลือกใช้

เหตุผลหลักที่เลือกใช้คือเรื่องดีไซน์ Philippe Starck ออกแบบ
คอลเลคชัน่ นีม้ าได้สวยงามลงตัวมากกับการเป็นครัวแบบ Built-in
ทีด่ ไู ม่ขดั ตาเลย ใช้งานง่าย ท�ำความสะอาดก็งา่ ย จัดวางสะดวก
ทุกอย่างลงตัวเลยตัดสินใจครับชอบมาก
ความประทับใจที่อยากบอกต่อ

ถ้าจะให้บอกต่อคงต้องบอกถึงความ “ว้าว” ทั้งการใช้งานและ
เทคโนโลยีทไี่ ด้รบั มันท�ำให้ชวี ติ ง่ายขึน้ จริงๆ ครับ ต้องได้ลองใช้เองถึง
จะรูเ้ ลยว่าชุดครัวคอลเลคชัน่ นีไ้ ม่ธรรมดาเลย
คอลเลคชั่นชุดเครื่องครัว
ขอบคุณ : Design Alternative Co., Ltd.
เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายท�ำ

เมนูที่คุณเลือกท�ำเป็นประจ�ำ กับชุดเครื่องครัวคอลเลคชั่นนี้

เมนูโปรดของผมคือสปาเก็ตตีผ้ ดั แห้งครับ ผมจะท�ำทานเองในวันพัก
ผ่อน ส่วนคุณแม่กจ็ ะท�ำเมนูอนื่ ๆ มาเสริม ซึง่ การใช้งานในครัวนีม้ นั
ลงตัวมากครับ ท�ำให้เราแม่ลูกได้ใช้เวลาด้วยกันตอนท�ำครัว
ผมว่านีแ่ หละคือความสุขทีส่ ดุ แล้ว
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Trend watching

EUROCUSINA
เทรนด์ครัวยุคใหม่ที่น่าจับตา

จุดเด่นหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน Salone del Mobile ก็คืองาน EuroCucina ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 370,000 คน งานแฟร์ที่ถือเป็นพื้นที่ปล่อยของส�ำหรับงาน
ออกแบบห้องครัวโดยเฉพาะ แบรนด์ชั้นน�ำจากทั่วโลกต่างน�ำเสนอผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดชนิดที่เรียกได้ว่า เปิดม่าน ซึ่งนอกเหนือไปจากความสวยงามแล้ว ยัง
เป็นการบอกเล่าการแก้ปัญหาใหม่ๆ ของพื้นที่ครัว เทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบาย ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสรุปเป็น 8 เทรนด์ ใหม่ที่น่าสนใจ

THE KITCHEN / LIVING
ห้องครัวปรับเปลีย่ นรูปแบบมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกลายเป็นศูนย์กลางการ
พบปะและพื้นที่ที่น�ำเสนอทุกอย่างของบ้าน เส้นแบ่งระหว่างห้องท�ำ
อาหารและห้องนั่งเล่นค่อยๆ เลือนลงจนแทบเป็นพื้นที่เดียวกัน
เฟอร์นเิ จอร์รนุ่ ใหม่จงึ ออกแบบมาอย่างเป็นค่ากลางทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็น
โต๊ะทานอาหารเรียบง่าย บาร์ทถี่ กู ปรับเข้ากับพืน้ ทีร่ บั แขก ตูช้ นั้ วางที่

กลายเป็นมุมจัดแสดงข้าวของและเพิ่มสุนทรียภาพภายในบริเวณ
ตัวอย่างเช่น ชุดตู้ Walnut Cuba จาก Nolte Küchen ชุดตูส้ ธี รรมชาติ
ผิวด้านที่มาพร้อมรูปทรงเรียบง่ายพร้อมเข้าชุดกับรายละเอียดห้อง
รับแขก หรือส่วนโต๊ะกลาง (Island) ที่เข้าคู่กับผนัง และอุปกรณ์
ตกแต่งอื่นๆ
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SLIDE AND HIDE
ท่ามกลางงานออกแบบครัวทีห่ ลากหลาย หนึง่ ฟังก์ชนั ทีน่ บั ได้วา่ เป็น
เทรนด์ในงานแฟร์ครั้งนี้ที่มีให้เห็นมากขึ้นคือ บานประตูแบบสไลด์
ประตูพบั ทัง้ ส่วนตูบ้ นและล่าง สอดคล้องกับค�ำพูดของ K+B Insider
Young Hub ที่กล่าวว่า “พวกเรามองเห็นผู้ผลิตจ�ำนวนมากน�ำเสนอ
ครัวแบบเปิดเข้า-ออกและซ้อนกันหลายระดับ รวมถึงตู้บาร์ที่หายไป

อย่างรวดเร็วหลังบานพับ” ซึง่ ทัง้ หมดล้วนแล้วคือความสะดวกในการ
ใช้งาน ไม่เว้นแม้แต่บานเลื่อนบนท๊อปของโต๊ะ ภายใต้แบรนด์
Giorgio Armani For Dada ในคอลเล็กชัน่ ใหม่ทยี่ งั คงมาพร้อมความ
รู้สึกเซ็กซี่ ลึกลับ และน่าค้นหา

EXHIBITION AND LIGHT ME UP
ด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้งานครัวยุคใหม่มคี วามหลากหลายขึน้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งคือ เป็นพื้นที่เปิดส�ำหรับการพบปะมิตรสหายหรือ
หย่อนใจในวันพักผ่อน นอกจากเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบโต๊ะ อุปกรณ์
สร้างความบันเทิงอย่างโทรทัศน์ เครือ่ งเสียง อาร์มแชร์แบบนุม่ สบาย
จนกลายเป็นอุปกรณ์เพิ่มความส�ำราญในวันหยุดแล้ว ชั้นวางของ

แบบเปิด ที่เผยให้เห็นชุดเครื่องแก้ว ของสะสม ชุดอาหารก็เป็น
หนึง่ ในการเปิดบทสนทนาชัน้ ดีสำ� หรับแขก ไม่เว้นแม้แต่ ตูแ้ บบติดไฟ
แอลอีดี ส�ำหรับทีเ่ ก็บไวน์หรือเครือ่ งดืม่ เทคโนโลยีใหม่ทสี่ ามารถเพิม่
สไตล์และรสนิยมได้อีกระดับ

17 | kitchen trend

EFFICIENT SPACE
สวรรค์ส�ำหรับคนรักการท�ำอาหารคือ ความ
ครบครั น สะดวก ใช้ ง านง่ า ย แบรนด์
Veneta Cucine ตอบโจทย์การใช้ด้วยผล
งานชิ้ น ใหม่ ภ ายใต้ ชื่ อ Step System ที่
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานครัวโดยเฉพาะ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวระดับต้นหรือมืออาชีพ
ด้ ว ยพื้ น ที่ ใ ช้ ง านตั้ ง แต่ ผ นั ง ส� ำ หรั บ เก็ บ
อุปกรณ์แบบแนวตั้ง มีหลากหลายขนาด
พร้อมแผงกั้นและที่แขวน ชั้นวางยาวแบบ
เปิดและมีบานปิดซึง่ พร้อมใช้งานในทุกเวลา

SURFACES GALORES
ในช่วง 2-3 ปีกอ่ นแนวโน้มการออกแบบครัวส่วนใหญ่ จะอยู่
ในลั ก ษณะสงบและค่ อ นข้ า งมี แ บบแผน แต่ ทุ ก วั น นี้
องค์ประกอบในการตกแต่งมีเพิม่ มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น การจบ
งานด้วยเมทัลลิคในโทนอุน่ แบบเรอเนสซองค์ จากวัสดุทองแดง
ทองเหลือง บรอนซ์ และทอง เพือ่ สร้างบรรยากาศทีอ่ บอุน่ และ
เป็นกันเอง ตลอดจนพื้นผิวที่ใช้ตกแต่งในส่วนต่างๆ ทั้งตู้
ลิน้ ชัก ชัน้ วางของในครัวทีม่ หี ลากหลายมากขึน้ อาทิ เหล็ก
สีเข้ม หิน หินอ่อน คอนกรีต ไม้สีเข้ม หรือไม้จริงที่ดูดิบๆ
ไม่ขดั ผิว ไปจนถึงกระจก ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับลักษณะการใช้งาน
หรือสไตล์ของแต่ละบุคคลทีก่ ล้าแสดงออกมากขึน้

GREEN AS ACCENT
นักออกแบบ Vincent Van Duysen สร้างสรรค์
พืน้ ที่ 400 ตารางเมตร ภายใต้แบรนด์ Dada’s
VVD Kitchen ในลักษณะพืน้ ทีแ่ บบเปิดส่วนกลาง
ใช้หนิ เป็นส่วนพืน้ ผิวของโต๊ะ ซึง่ ไปกันได้ดกี บั สีตดั
อย่างสีเขียวแบบ Baltic Greenที่มอบความ
รืน่ รมย์และหรูหราให้กบั ครัว สีเขียวโทนดังกล่าว
นับเป็นหนึง่ ในแนวโน้มส�ำคัญภายในงานแฟร์ที่
แบรนด์ตา่ งๆ เลือกใช้ รวมทัง้ ยังเป็นสีทปี่ รากฏ
ในบล็อกของ Nicola Manning ทีเ่ ลือกเฟ้นสีจาก
ภายในงาน มาสรุปเป็นเทรนด์สเี ด่นของปี
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KITCHEN-TO-KITCHEN
ผู้คนจ�ำนวนมากเริ่มให้ความส�ำคัญกับอาหารและตั้งค�ำถามว่า
อาหารเหล่านัน้ เติบโตมาอย่างไรและมาจากไหน ตลอดจนสร้างความ
ยั่งยืนหรือยุติธรรมให้กับเกษตรกรมากน้อยเพียงไร ด้วยเหตุนี้ครัวซึ่ง
เป็นพืน้ ทีห่ ลักทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารโดยตรง ปีนหี้ ลายแบรนด์จงึ ยิง่ ให้
ความสนใจกับครัว หากไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบอาหาร แต่เป็น
แหล่งผลิตอาหารร่วมด้วย หรือเรียกว่านวัตกรรมแบบ In-kitchen

food growing system ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
Scavolini’s new line with Nendo ออกแบบชัน้ วางพร้อมถาดส�ำหรับ
เพาะต้นไม้ และแบรนด์ Rossana Kitchens ที่คัดสรรพืชพรรณ
ออร์แกนิคที่เหมาะสมกับตู้ชั้นวางติดผนัง มีการเพิ่มแสงยูวีช่วยการ
เติบโต ซึง่ อุปกรณ์เหล่านีส้ ามารถมอบอาหารจ�ำพวกผักผลไม้คณ
ุ ภาพ
ให้กับแต่ละบ้านได้แบบพอดีและมีคุณภาพ

SMART HOME APPLIANCES
ในงาน CES (Consumer Electronics Show) ปีล่าสุด ซึ่งถือเป็นต้น
ทางของเทรนด์เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่า gadget กว่า
20,000 ชิ้ น ไม่ ไ ด้ โ ฟกั ส เรื่ อ งขนาดที่ ต ้ อ งใหญ่ โ ตหรื อ บางเฉี ย บ
เทคโนโลยีแบบ VR หรือภาพเสมือนจริงเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนา
อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันทั่วไปให้ชาญฉลาดตอบโจทย์ชีวิตยุค
ใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น โทรทัศน์ทสี่ ามารถปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
งานได้โดยตรง จากการส�ำรวจในสหรัฐฯ กว่า 17% ของครัวเรือนตัง้ ใจ
ซือ้ อุปกรณ์ใช้ในบ้านแบบสมาร์ท เช่น แบรนด์ทนี่ ำ� ระบบ Internet of

things มาใช้ด้วยการเพิ่มกล้องติดตามความเคลื่อนไหวของอาหาร
ในตู้เย็น ไม่ให้มีของเก่าเก็บ หรือหมดอายุแอบซ่อนอยู่แบบเดิมๆ กับ
ตู้เย็น หรือ เครื่องซักแห้งปราศจากเชื้อโรคที่มีขนาดเท่าตู้เสื้อผ้า มี
ระบบไอน�้ำและระบบสั่น ท�ำให้ผ้าสะอาด หอม ไม่มีกลิ่นอับ รวมถึง
เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ ที่ควบคุมการท�ำงานผ่านหน้าจอมือถือ ระบบ
จะประเมินการท�ำความสะอาดพืน้ ที่ แล้วก็เริม่ ท�ำความสะอาดโดยที่
เราไม่ต้องเหนื่อยแรงท�ำอะไรเลย

เครื่องใช้ ไฟฟ้ายุคใหม่จึงไม่ใช่แค่อุปกรณ์ แต่ต้องสร้างประสบการณ์และการปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ ให้เป็นได้มากกว่าแค่เครื่องมือ แต่ต้องสร้าง
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ กับผู้ใช้จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอนาคตอันใกล้นี้
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Chocolate
BROWNIE

• INGREDIENTS •

- เนย 250 กรัม
- ดาร์กช็อคโกแลตแบบผง 250 กรัม
- น�้ำตาลทรายแดง 250 กรัม
- น�้ำตาลกลิ่นวานิลลา 1 แพค
- แป้งข้าวสาลี 180 กรัม
- ผงโกโก้ 50 กรัม
- ไข่ไก่ 5 ฟอง

• วิธีท�ำ •

น�ำส่วนผสมทัง้ หมดผสมให้เข้ากันจนเป็นเนือ้ เดียวกัน แล้วเทใส่ในพิมพ์หรือถาดอบขนมทีท่ าเนยไว้จนทัว่ สามารถเลือกรูปทรงถาดอบในแบบ
ที่ต้องการได้เพื่อความสวยงาม แล้วน�ำเข้าเตาอบ ด้วยความร้อน Hot Air ที่อุณหภูมิ 180 องศา นาน 35 นาที เมื่อเสร็จน�ำออกจากเตา ทิ้งไว้
ให้เย็นก่อนจัดเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมหรือผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอรี่ต่างๆ เป็นอีกเมนูของหวานสุดพิเศษที่ท�ำได้แสนง่าย

No water , Just Steam

Secrets of
GORENJE
STEAM
OVENS

เตาอบไอน�ำ้ gorenje เป็นเตาอบทีป่ ราศจากน�ำ้ หยด ให้ไอน�ำ้
ทีบ่ ริสทุ ธิ์ สะอาด ด้วยคุณสมบัตพิ เิ ศษของตัวสร้างไอน�ำ้ ทีจ่ ะ
สกัดน�้ำแยกจากไอน�้ำ ไม่ท�ำให้น�้ำหยดลงไปบนอาหาร เตา
อบไอน�้ำรุ่นนี้ยังใช้ละลายอาหารแช่แข็งได้อีกด้วย
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Roasted
BEEF

• INGREDIENTS •
- เนื้อ 500 กรัม
- เกลือ 1 ช้อนชา
- พริกไทย
- มัสตาร์ด 1 ช้อนโต๊ะ
- เมล็ดมัสตาร์ด 1 ช้อนโต๊ะ

• วิธีท�ำ •

หมักเนื้อด้วยเกลือและพริกไทย ทาด้วยมัสตาร์ดให้ทั่ว โรยด้วยเมล็ดมัสตาร์ด แล้วน�ำวางในถาดอบที่ทาน�้ำมัน น�ำเข้าเตาอบ ด้วยอุณหภูมิ 180 องศา ใช้ความร้อน Hot
air with Steam (high) นาน 80 นาที เสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูจานหลักมื้อเย็นที่เหมือนมีเชฟมาท�ำให้ เพื่อให้คุณสะดวกในการอบเนื้อปริมาณที่ต่างกัน สามารถ
เทียบเวลาได้ดังนี้

ปริมาณ		

ความร้อน		

อุณหภูมิ		

Hot air with
0.5 กก.					
180 องศา		
steam (high)
1 กก.					
			
1.5 กก. 					
			
2 กก.								
2.5 กก.					
			

ระยะเวลา		

ภาชนะ

80 นาที		
90 นาที
100 นาที
110 นาที
120 นาที

ถาดอบขนาดเล็ก

Multisteam

Water Tank

Decalcination

ด้วยระบบหมุนเวียนไอน�้ำ 360 องศา ที่
มีพัดลมติดตั้งพิเศษช่วยหมุนกระจาย
ไอน�้ ำ บริ สุ ท ธิ์ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ ท� ำ ให้
อาหารอ่อนนุ่มน่ารับประทาน

ช่องเติมน�ำ้ ขนาดใหญ่ 1.3 ลิตร ทีม่ คี วามแข็งแรง
และติดตัง้ ในจุดทีเ่ หมาะสม ท�ำให้สามารถเติม
น�้ ำ ได้ ข ณะเครื่ อ งท� ำ งานโดยไม่ ร บกวน
กระบวนการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด

มีระบบเซ็นเซอร์คอยเตือนให้ล้าง
คราบตะกรันอัตโนมัติ ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นภายใน
เครื่องก็จะสะอาดเหมือนใหม่
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HOW TO CHOOSE THE
RIGHT KITCHEN SINK?
รู้หรือไม่ว่า 60 % ของครัว หัวใจหลักอยู่ที่
อ่างล้างจาน
ถ้าครัวสะอาดการทำ�อาหารก็ยิ่งสนุกคุณว่าจริงมั้ย...
บริเวณอ่างล้างจานถือเป็นพื้นที่สำ�คัญซึ่งเป็นทั้งพื้นที่การเตรียมอาหารและการล้างทำ�ความสะอาดต่าง ๆ ดังนั้น
เราจึงต้องเลือกอ่างล้างจานให้เหมาะกับการใช้งานของคุณด้วยนะ
อ่างล้างจานที่ดีต้องเลือกอย่างไรมาดูกันเลย
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1. ความกว้างตู้ ใต้อ่างล้างจาน

ขนาดความกว้ า งโดยทั่ ว ไปจะอยู ่ ที่ 45,
50 หรือ 60 ซม. ซึ่งขนาดของอ่างล้างจาน
มาตรฐานก็จะมีระยะความกว้างในระดับ
เดียวกัน เมื่อความกว้างสัมพันธ์กันก็จะไม่
เสียพื้นที่ใต้อ่างล้างจานและการติดตั้งงาน
ระบบก็ท�ำได้สะดวก
2. ความลึกหลุมอ่างเท่าไรจึงจะเหมาะ

รูปทรงและขนาดความลึกของอ่างล้างจาน มี
ผลต่อความสะดวกในการใช้งาน อ่างล้าง
จานที่มีความลึกมากเกินไปอาจเกินจ�ำเป็น
แนะน�ำว่าควรเลือกอ่างล้างจานทีม่ คี วามลึก
ประมาณ 17-19 ซม. ถ้าตื้นกว่านี้เวลาใช้จะ
ท�ำให้น�้ำกระเซ็นเลอะเทอะได้ง่าย

3. อ่างล้างจานควรมีกี่หลุม

ถ้าครัวเล็กไม่ทำ� ครัวบ่อย เลือกใช้อา่ งเหลีย่ ม
หรือกลมเพียง 1 หลุมครึ่ง ก็เพียงพอ แต่หาก
มีพื้นที่เคาน์เตอร์มากหน่อยและท�ำครัวเป็น
ประจ�ำ ควรเลือกใช้อ่างล้างจาน 2 หลุมแบบ
มีที่พัก ก็จะสะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน

5. การติดตั้งเป็นแบบไหน

อ่างล้างจานแต่ละแบบมีการติดตั้งที่ต่างกัน
ต้องค�ำนึงถึงประเภทของเคาน์เตอร์ด้วยว่า
อยากให้รปู แบบทีต่ ดิ ตัง้ แล้วออกมาเป็นแบบใด
ซึง่ อ่างล้างจาน BLANCO นัน้ มีวธิ ตี ดิ ตัง้ หลัก
3 แบบ คือ ติดตัง้ จากด้านบน (Topmount)
ซึง่ เป็นแบบทีน่ ยิ มมาก ติดตัง้ แบบเรียบเสมอ
4. สีและวัสดุของอ่างล้างจาน
กับเคาน์เตอร์ (IF flat rim) และติดตั้งจาก
อ่างล้างจาน BLANCO มีวัสดุให้เลือก 2 ด้านล่างเคาน์เตอร์ (Undermount)
ประเภท คื อ สแตนเลสสตี ล 304 และ
SILGRANITTM PuraDur โดยสามารถเลือกสี 6. อุปกรณ์เสริมเพิ่มความสะดวก
ของอ่างล้างจานและก๊อกน�ำ้ ได้ เพือ่ ให้เข้ากับ อย่าปล่อยให้พนื้ ทีใ่ ต้อา่ งล้างจานไร้ประโยชน์
การตกแต่งห้องครัวที่หลากหลายการเลือก ติดตั้งชั้น หรือตะแกรงส�ำหรับเก็บของใช้ใน
วัสดุแต่ละประเภท ต้องไม่ลืมค�ำนึงถึงการ การท�ำความสะอาด หรือติดตั้งถังขยะแบบ
Built-in ก็จะยิง่ สะดวกในการใช้งานมากขึน้
ดูแลรักษาที่ยากง่ายต่างกัน

เลือกอ่างล้างจาน BLANCO และอุปกรณ์ตกแต่งครัว ได้ที่ Häfele Design Studio ทุกสาขา และ www.hafelethailand.com
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QUALITY
DESIGN
OF
EUROPEAN
BRAND
ดีไซน์ต้องมาพร้อม
คุณภาพระดับมาตรฐาน
เพราะห้องครัวเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดหลักของบ้านที่
ต้องการความพิเศษ ละเอียด รอบคอบในการออกแบบ
เพราะทุกจุดส่งผลต่อการใช้งานสำ�หรับผู้ใช้ที่มีสรีระ
ไลฟ์สไตล์ ความถนัดที่ต่างกัน ดังนั้น หน้าที่ของ
นักออกแบบครัวอย่างเราจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
เพื่อผู้ใช้จะได้ประสบการณ์การทำ�ครัวที่ดีที่สุด
เฉลิมเกียรติ สุวรรณปริญญา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลเคมิส จำ�กัด
นักออกแบบครัวและผู้นำ�เข้าชุดครัวจากยุโรป
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ครัวที่ดีต้องตอบทุกโจทย์ความต้องการ มีความ
ทันสมัยทัง้ ดีไซน์และเทคโนโลยี เพือ่ สร้างกระบวนการต่างๆ
ในการปรุงทุกเมนู ทุกสัญชาติ ให้เป็นเรือ่ งง่าย ดูทนั สมัย
อย่างชาญฉลาด เรื่องครัวจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่เน้นเพียง
ความสวยงามเท่านัน้ หากแต่ตอ้ งคัดสรรเลือกใส่ความชอบ
ทีใ่ ช่ทสี่ ดุ ของผูใ้ ช้ลงไป คุณเฉลิมเกียรติ สุวรรณปริญญา
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อัลเคมิส จ�ำกัด หนึง่ ในสถาปนิก
และนักออกแบบ เลือกแบรนด์ gorenje เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
สัญชาติสโลเวเนีย มาตรฐานยุโรปเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ให้หอ้ งครัวออกมาลงตัวกับทุกคนและทุกไลฟ์สไตล์
Q : อะไรที่ท�ำให้คุณเลือกแบรนด์ gorenje ให้เป็นส่วน
หนึ่งของการออกแบบครัว
A : เพราะแบรนด์ gorenje เป็นแบรนด์สัญชาติยุโรปที่
รับประกันได้ในเรือ่ งดีไซน์ ความสวยงาม คุณภาพและราคา
ทีส่ มเหตุสมผล คือการได้มาซึง่ งานดีไซน์ทดี่ แี ละเทคโนโลยี
ทีม่ ากกว่าแบรนด์ในระดับเดียวกัน อย่างรุน่ ทีเ่ ราเลือกมาโชว์
นีก้ เ็ ป็นรุน่ ทีอ่ อกแบบโดย Philippe Strack ดีไซเนอร์ชาว
ฝรัง่ เศส เป็น gorenje ชุดเครือ่ งครัวระดับไฮเอนด์ ด้วยดีไซน์
ทีโ่ ดดเด่นท�ำให้ gorenje ในรุน่ ทีเ่ ราน�ำเข้ามานัน้ ตอบโจทย์
ความต้องการเรือ่ งความคุม้ ค่าประโยชน์ใช้สอยได้ดสี ำ� หรับ
เจ้าของบ้าน และในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ได้ตรงใจ
ส�ำหรับกลุ่มดีไซน์เนอร์ที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับลูก
บ้านทีต่ อ้ งการความแตกต่างได้เป็นอย่างดี
Q : สิ่งที่ท�ำให้
จัดเป็น
ชุดครัวระดับ Hi-end ทีแ่ ตกต่างจากแบรนด์อนื่ คืออะไร
A : ถ้าให้เปรียบเทียบความแตกต่าง จากงานดีไซน์ทขี่ นึ้
ชือ่ แล้วเราต้องมองในด้านของราคาประกอบกับเทคโนโลยี
ทีไ่ ด้รบั ด้วย อย่าง
ทีไ่ ม่วา่
จะเป็น เตาประกอบอาหาร เตาอบไมโครเวฟ นัน้ ถือว่ามี
ราคาเหมาะสมไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ
ในยุโรป ส่วนเรือ่ งคุณภาพและความโดนใจในเรือ่ งฟังก์ชนั
อาจต้องใช้เวลาในการทดลองใช้เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบ แต่สงิ่ ที่
ท�ำให้เรามัน่ ใจในแบรนด์ gorenje นัน้ คงหนีไม่พน้ มาตรฐาน
การผลิตทีด่ เี ป็นทีย่ อมรับทัง้ ในยุโรปและประเทศอืน่ ๆ และ
อีกสิง่ ทีท่ ำ� ให้เรายิง่ มัน่ ใจใน gorenje ก็คอื การเป็น OEM
ก็คอื การรับผลิตสินค้าให้แบรนด์อนื่ ๆ ในยุโรปด้วย
Q : หากชุดเครื่องครัว gorenje จะไม่ ได้ถูกใช้เพียงแต่
ในครัวเท่านัน้ จะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ส่วนใดได้
บ้าง
A : จริงๆ แล้วถ้ามองที่งานดีไซน์ของ gorenje เราก็
สามารถน�ำไปใช้ในส่วนอื่นๆ นอกจากในห้องครัวได้ เช่น
ส่วนแพนทรี มินิบาร์ในส�ำนักงาน ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพราะลักษณะเด่นของชุดเครือ่ ง
ครัวของ gorenje จะออกแบบมาเพื่อให้เรา Built-in เข้า
กับชุดครัวตามสไตล์ของเราได้โดยง่าย ดังนัน้ การจะออก
มาอยู่ในส่วนอื่นๆ ของบ้านหรือส�ำนักงานจึงไม่ใช่เรื่องที่
ดูขัดเขินหรือไม่เข้าพวก
Q : มีโอกาสได้ใช้งาน gorenje ก่อนแนะน�ำให้ลกู ค้าหรือไม่
A : แน่นอนว่าก่อนที่เราจะแนะน�ำ gorenje ให้กับลูกค้า

เราทดลองใช้งานก่อนเพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกฟังก์ชนั นัน้ ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าจริงๆ อย่างที่โชว์รูม เรามีตู้
เย็น gorenje รุ่น Built-in ที่ติดตั้งและใช้งานจริง จากนั้น
จึงเริม่ แนะน�ำให้กบั ลูกค้าซึง่ ก็ได้รบั ความนิยมมาก เพราะ
เมื่ อ Built-in เข้ า กั บ ชุ ด ครั ว แล้ ว ดู ก ลมกลื น กั บ งาน
ออกแบบโดยไม่รู้ว่ามีตู้เย็นซ่อนอยู่ใต้หน้าบานตู้เลย
Q : กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบแบรนด์ gorenje คือกลุ่มใด
A : สินค้าของ gorenje นั้นถูกดีไซน์ออกมาเป็น Mass
Product เพือ่ หลายกลุม่ เป้าหมายตัง้ แต่กลุม่ อายุ 30 ปีขนึ้ ไป
Entry Level และกลุม่ อายุ 40-50 ปี ทีต่ อ้ งการสินค้าในระดับ
พรีเมี่ยม ท�ำให้เห็นว่ากลุ่มที่ชื่นชอบแบรนด์ gorenje
นั้นไม่จ�ำกัดแค่กลุ่มเดียว แต่จะแยกไปตามช่วงอายุ
ทีส่ อดคล้องไปกับรุน่ ของสินค้าทีต่ า่ งกัน โดยเฉพาะเรือ่ ง
ดีไซน์ทผี่ ลิตมาเพือ่ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุม่ เลย
Q : ท�ำไมครัว Built-in ส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ gorenje
A : gorenje เป็นแบรนด์ที่เน้น Built-in งานออกแบบ
รองรับการติดตัง้ ทีเ่ ข้าได้กบั ทุกดีไซน์สไตล์ครัว ท�ำให้ครัว
ดูเรียบร้อย ไม่เสียพื้นที่ส�ำหรับการตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้า
Q : คุณมีค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนที่ยังกลัวที่จะใช้ครัวแบบ
Built-in อย่างไรบ้าง
A : เดิมทีในสมัยก่อนผู้บริโภคจะมีความกลัวและกังวล
ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบ Built-in เมื่อเสียจะซ่อม
อย่างไร ต้องรือ้ กันวุน่ วายแน่ๆ ท�ำให้หลายคนยังเลือกตัง้
วางเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆ มากกว่าจะน�ำมา Built-in
ให้ดูสวยกลมกลืน แต่ในยุคนี้ผู้บริโภคอยากได้ความ
สวยงาม อยากจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เครือ่ งครัว Built-in จึงเข้ามาตอบโจทย์และลบความกลัว
ไปสิน้ ยิง่ เป็นการออกแบบ ตอนนีส้ ะดวกมากส�ำหรับงาน
Aftersales Service เช่น ถ้าตู้เย็นเสียก็แค่เปิดประตูแล้ว
น�ำตู้เย็นออกมาซ่อม ซึ่งไม่มีความซับซ้อนหรือท�ำให้ส่วน
อื่ น ต้ อ งเสี ย หายเลย ส� ำ หรั บ ใครที่ ก� ำ ลั ง ตั ด สิ น ใจจะ
Built-in ดีหรือไม่ ก็ลมื ความกังวลทัง้ หมดไปได้เลย เพราะ
การออกแบบสมัยนีไ้ ด้วาง Solutions รองรับ ไว้หมดแล้ว
Q : เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ ก gorenje เป็ น ตั ว เลื อ กส� ำ หรั บ
ผู้บริโภค
A : gorenje ถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ของยุโรป มีการพัฒนา
มาตรฐานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อการท�ำครัว
ยุคใหม่ เรียกว่าไม่มตี กเทรนด์ ท�ำให้เรามัน่ ใจว่าคุณภาพ
ของแบรนด์จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่
ของเราได้ ซึง่ โดยส่วนตัวแล้วผมได้ใช้จริงจึงแนะน�ำลูกค้า
ต่อได้อย่างมั่นใจ
Q : แรงบันดาลใจในการออกแบบห้องครัวของคุณคือ
A : ความซับซ้อนของการออกแบบห้องครัว ที่มีความ
ท้าทายในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆ มากมายต่างจาก
ห้องอื่นๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ระบบน�้ำ ระบบไฟฟ้า
ระบบแก๊ส และการวางผังห้องที่ต้องค�ำนึงถึงการใช้งาน
ที่ลงตัวของผู้ใช้ที่ต่างกัน ท�ำให้ห้องครัวกลายเป็นห้อง
ที่ชอบมากที่สุดในการท�ำออกแบบ แล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วย
มากในชีวิตประจ�ำวัน
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PERSONAL
KITCHENS ASSISTANCES
อุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า gorenje จากเฮเฟเล่ (HÄFELE) พร้อมเป็นตัวช่วย
ให้ครัวของคุณเป็นครัวที่สมบูรณ์ที่สุด

SET A

• Induction Hob - เตาอินดักชัน่ •
เตาอินดักชัน่ ระบบสัมผัสดิจติ อลทัชคอนโทรล
INDUCTION FLEX ZONES 750 MM.
• Chimney Hood - เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมติดผนัง •
เครือ่ งดูดควันกระจก ระบบสัมผัสดิจติ อล ทัชคอนโทรลGlass
CHIMNEY HOOD 900MM BL GLASS

ราคา 122,000 บาท พิเศษ 74,900 บาท

SET B

• Induction Hob - เตาอินดักชัน่ 4 หัว •
เตาอินดักชัน่ กระจก ระบบสัมผัสดิจติ อลทัชคอนโทรล
• Chimney Hood - Digital Button •
เครือ่ งดูดควันกระจก ระบบปุม่ กดดิจติ อล
INDUCT.HOB 4E.BUR.595X56X510 MM.
WALL HOODS INOX 900 MM.

ราคา 83,000 บาท พิเศษ 49,900 บาท
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SET C

SET D

• เตาอบไมโครเวฟแบบติดตัง้ ฝัง •
Microwave Oven - Digital Display Analog Button
• เตาอบไมโครเวฟ ระบบแสดงผลดิจติ อล ปุม่ กดอนาล็อก •
B-IN COMPACT MICROWAVE OVEN50L
SINGLE OVEN BO 747 S30X

ราคา 121,000 บาท พิเศษ 89,900 บาท
SET E

ราคา 44,000 บาท พิเศษ 25,900 บาท
SET F

• อ่างล้างจาน BLANCO แบบติดตัง้ ใต้เคาน์เตอร์ •
BLANCO CLARON 500-U (Undermount)
• ก๊อกผสมอ่างล้างจาน BLANCO •
BLANCO Mixer Tap CULINA-S

ราคา 67,400 บาท พิเศษ 32,900 บาท
ช่างผูเ้ ชีย่ วชาญจากเฮเฟเล่ (Häfele) พร้อมช่วยเหลือในทุกขัน้ ตอน
• Installation บริการติดตัง้
• Service Repair บริการซ่อมแซม
• Spare Parts บริการอะไหล่

บริการจัดส่งฟรี ทัว่ ประเทศ (เมือ่ ซือ้ สินค้าขัน้ ต�ำ่ 20,000 บาท)
เปิดท�ำการ : จันทร์-ศุกร์		
มือถือ : 08 6002 6731		
แฟกซ์ : 02 740 1601		

• อ่างล้างจาน BLANCO แบบติดตัง้ ใต้เคาน์เตอร์ •
BLANCO Sink ZEROX 500-U (Undermount)
• ก๊อกผสมอ่างล้างจาน BLANCO •
BLANCO Mixer Tap LINEE-S

ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รับบริการ
เวลา : 08:00-17:15
โทรศัพท์ : 02 741 7171
อีเมล : service@hafele.co.th

หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• Induction Hob - เตาอินดักชัน่ •
เตาอินดักชัน่ ระบบสัมผัสดิจติ อลทัชคอนโทรล
• Chimney Hood เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมติดผนัง •
เครือ่ งดูดควันกระจก ระบบสัมผัสดิจติ อล ทัชคอนโทรล Glass
• BLANCO Silgranit (Topmount) •
อ่างล้างจาน BLANCO แบบติดตัง้ บนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ทีพ
่ กั สีดำ�
• BLANCO Mixer Tap ก๊อกผสมอ่างล้างจาน BLANCO •
• BLANCO NOVA 5S SILGRANITTM Anthracite colour •
• BLANCO Mixer Tap MIDA Anthracite colour •

ราคา 119,515 บาท พิเศษ 69,900 บาท

• Contact •
HÄFELE
(THAILAND)Mon-Fri
Limited : 08.00 a.m. - 05.15 p.m.
Häfele Design Studio,
Aftersales
Service,Aftersales Service, Call Center
Häfele
Design Studio,
: 02-741-7171
Soi Sukhumvit
64, Sukhumvit
Rd., Bangchak,
Call Center : 02-741-7171
Mon-Fri : 08.00
a.m.
05.15
p.m.
HÄFELE (THAILAND)
Limited
57-Soi
Sukhumvit
64, 57
Sukhumvit
Rd., Bangchak,
Phrakanong,
BangkokPhrakanong,
10260 Bangkok 10260
www.hafelethailand.com

Facebook.com/HafeleThailand

HafeleThailand

02-741-7171

Service@hafele.co.th

IMPRINT
This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.
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ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างขั้น
ตอนการผลิตแคตตาล็อก
การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟเล่
มิถุนายน 2560
ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
สงวนลิขสิทธิ์
พิมพ์ที่ประเทศไทย

