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ห้องครัวไม่เป็นเพียงแค่ห้องๆ หนึ่งที่ใช้ส�ำหรับปรุงอำหำร ทุกวันนี้ห้องครัวได้รับการออกแบบที่

โปร่งและกว้างขวาง เป็นสถานที่ส�าหรับการสังสรรค์ของทุกคนในครอบครัว และเพื่อนของคุณ 

จงึไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ห้องครัวในปัจจบุนัได้มกีารพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ เสมอืนเป็นตวัช้ีวัดรสนิยม

และสไตล์ของเจ้าของบ้าน

ไม่เฉพาะแค่อปุกรณ์ชุดครัวทีส่วยงามและมรีสนยิมเท่าน้ัน คณุภาพ และประสทิธิภาพของอุปกรณ์

ชุดครัวกเ็ป็นส่วนส�าคญัร่วมกนัทีท่�าให้ห้องครัวของคณุสมบรูณ์แบบ ผลติภัณฑ์ Kesseböhmer 

ช่วยเพิม่พืน้ทีว่่างในการจดัเกบ็ของ ขณะเดยีวกนัยงัเป่ียมไปด้วยความสวยงามทีน่่าหลงใหลสู่ผูใ้ช้

งานทกุท่าน การเปิดประตตููเ้ฟอร์นิเจอร์กลายเป็นประสบการณ์ทีน่่าต่ืนเต้น ซึง่คณุสามารถสัมผสั

ประสบการณ์เหล่าน้ันได้ด้วยตัวคณุเอง

การออกแบบทีส่อดคล้องกบัการใช้งาน และสนิค้าทีม่คีณุภาพสงู เป็นจดุเด่นส�าคญัของผลิตภัณฑ์ 

Kesseböhmer ด้วยฟังก์ชันการใช้งานทีช่าญฉลาด เพิม่เตมิด้วยการออกแบบ เพือ่การใช้งาน

พืน้ทีใ่ห้ได้ประโยชน์สงูสดุ ผลติภัณฑ์ Kesseböhmer สร้างสรรค์พืน้ทีจ่�านวนมากให้ตู้เฟอร์นิเจอร์ 

เมือ่เปรียบเทยีบกบัระบบแบบดัง้เดมิ สดุท้ายแต่ไม่ท้ายสดุ ช่ือ Kesseböhmer ยงัรับประกนัได้

ถงึความสะดวกสบายในการใช้งานและคณุภาพอนัสงูสดุเหนือคูแ่ข่งใดๆ ในโลก

Editorial

A kitchen is far more than just the room you cook in. A kitchen today,  

is designed in a more open and generous manner; after all, it should be an open 

area for all family and friends to enjoy. No wonder the kitchen has evolved to 

become an indicator of good taste and style.

Not only is it important to incorporate taste and sophisticated kitchen fittings into 

kitchen design, but most of all, functionality and quality. Kesseböhmer products 

enable substantially more storage space and overview in a manner to enthral 

every user. Here opening a cabinet door becomes an emotional experience. 

You will see this for yourself!

After all, a demanding design and high quality finish represent the main advantage 

Kesseböhmer can refer to in excess of the ingenious functionality. Add to that 

optimal space utilization, Kesseböhmer provides for substantially more space in 

the cabinets compared to most traditional systems.

Last but not least, the name Kesseböhmer guarantees unparalleled user comfort 

and an unmatched quality, setting the standards world wide.
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ขอต้อนรับสูห้่องครัวแห่งควำมเงยีบ ARENA AntiSlip มข้ีอดมีากมาย ยกตวัอย่างเช่น ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในห้องครัวทีส่งบและสบาย 

นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัการลืน่ไถลของอปุกรณ์ต่างๆ ไม่มกีารชนกัน จงึปราศจากเสยีงการปะทะของอปุกรณ์ต่างๆ การเคลอืบ AntiSlip 

แบบซ่อนรูปผสมผสานกับฟังก์ชัน SoftSTOPP ท�าให้มัน่ใจได้ว่าการปิดหน้าบานในแต่ละคร้ัง จะนุ่มนวลและเงียบเสมอ

เชื่อในสิ่งที่คุณเห็น
เพรำะคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย!

Believe what you see,
as you will hear nothing!

Welcome to the silent kitchen. ARENA AntiSlip has many advantages. For instance, it provides a pleasant and 

peaceful kitchen environment. After all, everything it supports is absolutely skid-proof. No collisions, no pattering, 

no clanking. This AntiSlip coating is even completely invisible. It combines perfectly with SoftSTOPP, ensuring that 

cabinet doors close softly and silently. Cutting edge differential sliding rails provide for silently gliding pull outs at the 

same time.

ARENA
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro 

เป็นการผสมผสานชั้นเยี่ยมของระบบชะลอการปิดประสิทธิภาพสูง 

ส�าหรับตู้ที่ออกแบบมาเพื่อรับน�้าหนักมาก

SoftSTOPP เป็นอุปกรณ์ชะลอการปิด ประสานการท�างานได้อย่าง

ลงตัวในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว

SoftSTOPPplus เหนือชั้นด้วยการเพิ่มระบบชะลอการปิดและระบบปิด

อย่างนุ่มนวลเข้าด้วยกัน

SoftSTOPPpro ประสานทุกการเคลื่อนไหวเพื่อชะลอจังหวะการเปิด

เชื่อในสิ่งที่คุณเห็น
เพรำะคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย!

Believe what you see,
as you will hear nothing!

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro 

Is the best combination as a high-performance damping 

system for cabinets designed to take high loads.

SoftSTOPP delivers damped closing.

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped closing.

1.5
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

1



ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับกำรใช้งำนเพียงสัมผัสเบำๆ ที่หน้ำบำน

ด้วยระบบเปิด eTouch แบบใหม่ Kesseböhmer เปลี่ยนการเปิดตู้ให้เป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ดี การเพิ่มระบบ eTouch ส�าหรับตู้ 

Dispensa นั้นเพียงแค่ออกแรงกดเพียงเล็กน้อยที่หน้าบานก็ท�าให้อุปกรณ์ท�างานได้และสามารถใช้งานได้กับทุกความหนาของหน้าบานของตู้ 

ระบบเปิด eTouch สามารถติดตั้งเพิ่มได้ภายหลังในขั้นตอนใดก็ได้ โดยที่ไม่ท�าให้คุณสูญเสียพื้นที่การจัดเก็บ

Synchromatic - มำตรฐำนใหม่เพื่อกำรปิดอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง

With the new eTouch generation, Kesseböhmer transforms opening a cupboard into an emotional experience. 

The latest addition to Kessebohmer’s range of electronic openers is the eTouch for DISPENSA larder units. The fitting 

runs out in response to light pressure on the front. It works with any front thickness or material.An eTouch opener can 

be retrofitted at any stage – with no loss of storage space!

eTouch 
ELECTRONIC MOTION SUPPORT INTUTIVE AND RETROFITTABLE

Synchromatic - the new standard for 
perfect closing in a busy kitchen
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับกำรใช้งำนเพียงสัมผัสเบำๆ ที่หน้ำบำน

นวัตกรรมระบบกำรเชื่อมประสำนอย่ำงลงตัว ท�าให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนของรางเลื่อนจะเรียงใน

ต�าแหน่งที่สมดุลกันโดยอัตโนมัติ - ไม่ว่าบานประตูตู้จะถูกดึงออกมาจนสุด หรือแค่บางส่วนก็

จะยังคงสมบูรณ์แบบเสมอ

Synchromatic - มำตรฐำนใหม่เพื่อกำรปิดอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง

eTouch 
ELECTRONIC MOTION SUPPORT INTUTIVE AND RETROFITTABLE

Synchromatic - the new standard for 
perfect closing in a busy kitchen

This innovative synchronisation system makes sure that the segments of 

the runner always automatically line up in "zero" position – regardless of whether 

the pull-out is opened fully or partially. Closing will always be optimal.
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ClickFixx: เพื่อกำรติดตั้งที่ง่ำยและรวดเร็ว

ระบบ ClickFixx: ส�าหรับตู้สูง ระบบ ClickFixx: ส�าหรับตู้เข้ามุม

รวดเร็วและง่ายดายระบบ ClickFixx ส�าหรับตู้สูง REVO EWIVA และตู้เข้ามุม ประหยัดเวลา แข็งแรง
และมัน่คง หน้าบาน และเฟรมตดิตัง้โดยการคลกิเข้าด้วยกนัอย่างรวดเร็ว ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือใดๆ 
อาจมีเพียงไขควงเล็กๆ ไว้ส�าหรับปรับหน้าบานให้ได้ระดับก็เพียงพอ

ระบบ ClickFixx ส�ำหรับ Dispensa 90°

ส่วนบนของเฟรมอยู่ในต�าแหน่งบนของหน้าบาน ด้านล่างสไลด์ไปที่ต�าแหน่งแล้วกดคลิก!
เมื่อหนีบรางเข้ากับเฟรมแล้วกดคลิก!
จะท�าให้ทุกๆ ต�าแหน่งของอุปกรณ์ประกอบ
เข้าด้วยกัน!

ClickFixx: Making assembly faster and simpler

It's simple and fast. The new ClickFixx system for Dispensa, REVO, EWIVA and Magic Corner 

cuts assembly time and guarantees a high standard. Both the front panel and the support 

frame connector are clipped on in a rapid, toolless process! And then all it takes is a  crewdriver 

for gap adjustment.

ClickFixx: Dispensa ClickFixx: Magic Corner

Dispensa 90° ClickFixx system

The top of the frame is positioned at the 

top of the front panel

The bottom is slide into place and click! The runner is snapped onto the frame click! 

Then the whole fitting is pushed into the 

cabinet. Done!
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ระบบ ClickFixx ของ DISPENSA

ปรับระดับอย่ำงรวดเร็วเพียงแค่ไขควง
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ

แค่ไขควงมาตรฐาน PZ2 เพียงตัวเดียว ใช้ปรับสกรูสองตัวที่ต�าแหน่งบนและ
ล่างของเฟรม ง่ายและสะดวก ซึง่เมือ่ปรับหมนุสกรูตวัดงักล่าวจะท�าให้หน้าบาน 
เคลือ่นทีต่ามทนัท ีจงึช่วยให้การปรับหน้าบานเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

Just a standard PZ2 screwdriver and two setting screws at the top 

and bottom of the frame - simplify fine adjustment. Because turning 

the screws has an immediately visible effect. This makes adjustment 

quicker and easier - and also much more precise. 

And all it takes is a screwdriver!

DISPENSA ClickFixx system

Fast adjustment.

No special tools required.
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ชุดประกอบถาด

ถาดประกอบสมบูรณ์

ถาดชั้นบนพร้อมรางสไลด์

ราวรับชั้นถาด

อุปกรณ์ดึงบาน

ตัวยึดหน้าบาน

ตัวยึด

ตัวยึดกันแกว่ง

ตัวยึดหน้าบาน

ตัวยึดหน้าบาน

ชุดตู้สูงบำนดึง CONVOY Centro

 y วัสดุ: โปรไฟล์ อุปกรณ์หน้าบาน ชุดอุปกรณ์รางสไลด์และรางเหล็ก

 y สี: โปรไฟล์พลาสติกพ่นสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006, พื้นถาดสีขาว

 y รูปแบบ: ส�าหรับตู้กว้าง 450 มม. ติดตั้งที่ต�าแหน่งกลางตู้  
รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้และ
สามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ

 y รับน�้าหนักได้: 100 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

รางส�าหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด รางสไลด์ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน ถาด

ช้ันบนสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว และตัวปรับสมดุล 

หน้าบาน

CONVOY Centro Pull-out pantry

Supplied with

Set components complete with hanging profile with front fixing,  

extension runner, front brackets, top shelf with integrated runner and 

accessories and front stabiliser.

 y Material: Steel carrier profile, front mount, pull-out fitting and rail

 y Finish: Carrier profile and front holder plastic coated white  

aluminium, RAL 9006, pull-out fitting aluminium coloured,  

shelf white

 y Version:  For cabinet width 450 mm, centre mounted,  

full extension with soft closing device, height adjustable,  

infinitely shelf with own height adjustability  

 y Load capacity: 100 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Accessory box

Tray

Front panel connector

Front panel fixture

Front stabilizer

Front panel connector

Front panel fixture with
connecting strap

Tray with integrated top runner

Support post

Pull-out fitting
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dim. A + B mm

ขนาด A + B มม.
No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Cabinet width 450 mm 

ความกว้างตู้ 450 มม. 

1,100–1,200    730 + 767 4 545.81.014

1,900–2,000 1,530 + 1,567 5 545.81.084

2,100–2,200 1,730 + 1,767 5 545.81.114

ชุด CONVOY Centro

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว โครงตะแกรงสีโครมเงาพร้อมแผงข้าง
กระจก พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Set CONVOY Centro

 y Colour: All components brilliant white, trays bright chrome plated 

with side glass, bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating
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Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dim. A + B mm

ขนาด A + B มม.
No. of trays

จ�านวนตะแกรง
Cat.No

รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm

ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.
1,900–1,999 1,567 + 285–384 5 549.62.315

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตู้สูงบำนดึง CONVOY Lavido

 y วัสดุ: โปรไฟล์และราวเหล็ก

 y สี: โปรไฟล์พลาสติกพ่นสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006 พื้นถาดสีขาว

 y รูปแบบ: รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้  
และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ

 y รับน�้าหนักได้: 130 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
รางส�าหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิด 
แบบนุ่มนวล ตะแกรงชัน้บนสดุพร้อมรางสไลด์ และอปุกรณ์ตดิตัง้อยูใ่นตัว

ถาดชั้นบนพร้อมรางสไลด์
บาร์ยึดตู้

ราวรับชั้นถาด

อุปกรณ์ดึงบาน

ชุดประกอบถาด

ชุดประกอบถาด

ถาดชิ้นบน

ถาด

มือจับ

CONVOY Lavido Pull-out pantry

 y Material: Steel carrier profile and rail

 y Finish: Carrier profile plastic coated white aluminium, RAL 9006, shelf white

 y Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely 

shelf with own height adjustability 

 y Load capacity: 130 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with 

SoftSTOPPplus and SoftSTOPPpro, top shelves with integrated runner and 

accessories

Tray with integrated top runner
Fixing brace

Support post

Pull-out fitting

Accessory box

Accessory box

Top tray

Tray

Handle
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Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dim. A + B mm

ขนาด A + B มม.
No. of trays

จ�านวนตะแกรง
Cat.No

รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm

ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.
1,900–1,999 1,567 + 285–384 5 549.63.314

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตู้สูงบำนดึง CONVOY Lavido

 y วัสดุ: โปรไฟล์และราวเหล็ก

 y สี: โปรไฟล์พ่นสีแอนทราไซต์, ชั้นวางสีแอนทราไซต์

 y รูปแบบ: รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้  
และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ

 y รับน�้าหนักได้: 130 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
รางส�าหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิด 
แบบนุ่มนวล ตะแกรงชัน้บนสดุพร้อมรางสไลด์ และอปุกรณ์ตดิตัง้อยูใ่นตัว

ถาดชั้นบนพร้อมรางสไลด์
บาร์ยึดตู้

ราวรับชั้นถาด

อุปกรณ์ดึงบาน

ชุดประกอบถาด

ชุดประกอบถาด

ถาดชิ้นบน

ถาด

มือจับ

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with 

SoftSTOPPplus and SoftSTOPPpro, top shelves with integrated runner and 

accessories

CONVOY Lavido Pull-out pantry

 y Material: Steel carrier profile and rail

 y Finish: Carrier profile coated anthracite, shelf anthracite

 y Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely 

shelf with own height adjustability 

 y Load capacity: 130 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Tray with integrated top runner
Fixing brace

Support post

Pull-out fitting

Accessory box

Accessory box

Top tray

Tray

Handle
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ชุดตู้สูงบำนดึง Dispensa 90°

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ติดตั้งที่ต�าแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน  
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้

 y รับน�้าหนักได้: 100 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอ

การปิด SoftSTOPPplus

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ

สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหน้า 1.19

Dispensa 90° Pull-out pantry

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front  

brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white/silver

 y Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, 

height adjustable    

 y Load capacity: 100 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Order reference

Can be add on electronic opening system touch control in page 1.19
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet
height mm

ความสูงภายในตู้ 
มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number of 
trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.

1,600–2,000 250x462x106 5 546.59.521

1,900–2,300 6 546.59.531

Inside cabinet width min. 360 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.

1,600–2,000 350x462x106 5 546.59.523

1,900–2,300 6 546.59.533

Inside cabinet
height mm

ความสูงภายในตู้ 
มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number of 
trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.

1,600–2,000 250x462x106 5 546.71.249

1,900–2,300 6 546.71.269

Inside cabinet width min. 360 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.

1,600–2,000 350x462x106 5 546.71.259

1,900–2,300 6 546.71.279

Inside cabinet width min. 460 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.

1,600–2,000 450x462x106 5 546.51.025

1,900–2,300 6 546.51.035

Inside cabinet
height mm

ความสูงภายในตู้ 
มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number of 
trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.

1,600–2,000 250x462x106 5 546.71.246

1,900–2,300 6 546.71.266

Inside cabinet width min. 360 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.

1,600–2,000 350x462x106 5 546.71.256

1,900–2,300 6 546.71.276

Inside cabinet width min. 460 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.

1,600–2,000 450x462x106 5 546.51.125

1,900–2,300 6 546.51.135

ชุด ARENA Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด Wire Baskets

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา 

Set ARENA Style

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Classic

Set Wire baskets

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated,  

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet
height mm

ความสูงภายในตู้ 
มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number of trays

จ�านวนตะแกรง
Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.

1,200–1,600 250x460x75 4 545.87.790

1,600–2,000 5 545.87.791

1,900–2,300 6 545.87.796

Inside cabinet width min. 360 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.

1,200–1,600 350x460x75 4 545.87.792

1,600–2,000 5 545.87.793

1,900–2,300 6 545.87.794

ชุดถำดพลำสติกพื้นเรียบสีขำว

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ถาดพลาสติกสีขาว

 y Colour: All components silver, tray plastic white

Set with white plastic tray
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet  
height mm

ความสูงภายในตู้ 
มม.

Dim. of trays  
mm

ขนาดตะแกรง  
มม.

No. of 
trays

จ�านวน 
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width 160 mm/ cabinet width 200 mm

ความกว้างภายในตู้ 160 มม./ ความกว้างตู้ 200 มม.

1,800–2,200 100x463x106 6 546.54.440

Inside cabinet width 260 mm/ cabinet width 300 mm

ความกว้างภายในตู้ 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.

1,800–2,200 250x463x106 6 546.51.431

Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

1,800–2,200 350x463x106 6 546.51.433

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมและราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว 

 y รูปแบบ: ติดตั้งที่ต�าแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน  
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้

 y รับน�้าหนักได้: 100 กก. 

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ชุดตู้สูงบำนดึง Dispensa 90°

ประกอบด้วย
ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน  และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอ
การปิด SoftSTOPPplus

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ

สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหน้า 1.19

Dispensa 90° Pull-out pantry

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front  

brackets  and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, 

height adjustable    

 y Load capacity: 100 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Order reference

Can be add on electronic opening system touch control in page 1.19
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม

Dimension of  
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number of 
trays

จ�านวนตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 112 mm/cabinet width 150 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ความกว้างตู้ 150 มม.

1,600-2,000 100x462x94 5 546.27.310

ชุดตู้สูงบำนดึง Dispensa 150°

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ติดตั้งที่ต�าแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบ 
ปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้

 y รับน�้าหนักได้: 100 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอ
การปิด SoftSTOPPplus

ชุด ARENA Style

 y สี: สีขาว ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Dispensa 150° Pull-out pantry

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front 

brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white/silver

 y Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, 

height adjustable    

 y Load capacity: 100 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Set ARENA Style

 y Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright  

chrome plated, bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Housing colour

สี
Cat.No.

รหัสสินค้า

Grey RAL 7930

สีเทา RAL 7930
546.72.582

ระบบเปิดแบบสัมผัส - ระบบ eTouch ที่มำพร้อมระบบเซ็นเซอร์ด้ำนหน้ำส�ำหรับตู้ Dispensa

 y ส�าหรับทุกความกว้างตู้

 y การประกอบ: เจาะรู/ติดตั้งเข้าไปด้านใน

 y หม้อแปลงไฟฟ้า: แบตเตอรี่รุ่น CR 2032 3V (รวมอยู่ด้วย)

 y ต�าแหน่งของเซ็นเซอร์ด้านหน้า: ความสูงที่แนะน�า 1,100 มม.  
ติดบนตู้ได้ทุกที่ที่สะดวก

มอเตอร์

 y อุปกรณ์เชื่อมต่อ Euro 8 per En 60320 /C8, 1.5 ม. สายเคเบิ้ลสีด�า

 y แรงดันไฟฟ้า: 110-240V AC, 50/60Hz, ขั้นต�่า 2A

 y ก�าลังไฟฟ้า: 60 วัตต์

 y พลังงานที่มีประสิทธิภาพในระหว่างรอการท�างาน: สูงสุด 4 วัตต์

 y ขนาด (ก x ย x ส): 333 x 68 x 77 มม.

 y น�้าหนัก: 1.6 กก.

 y น�้าหนักสูงสุด Dispensa: 120 กก.

 y ใข้ร่วมกับผลิตภัณฑ์: Dispensa-VVsx ระบบ SoftSTOPP  
และ SoftSTOPPplus

 y การติดตั้ง: สกรูขนาด 4.5 x 7.5 จ�านวน 4 ตัว

 y ต�าแหน่งการติดตั้ง: ด้านขวาของราง

Touch Control - eTouch front sensor for Dispensa larder units

 y For all cabinet width

 y Assembly: Drill hole/insert

 y Power supply: Battery CR 2032 3V (included)    

 y Position of front sensor: Recommended height 1,100 mm,  

anywhere convenient on cabinet

Motor

 y Power connection on device side: Euro 8 per En 60320/C8,  

1.5 m cable black

 y Supply voltage: 110–240V AC, 50/60Hz, min. 2 A

 y Rated power: 60 Watt

 y Effective power in standby: Max. 4 Watt

 y Dimension (L x W x H): 333 x 68 x 77 mm 

 y Weight: 1.6 kg

 y Max. push-out weight Dispensa: 120 kg

 y Product compatibility: Dispensa–VVsx with SoftSTOPP and  

SoftSTOPPplus

 y Mounting material (include): 4 wood screws 4.5 x 7.5, 

assembly aids

 y Drive position: beside the runner on the right
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ชุดตู้สูงบำนดึงพร้อมฟังก์ชันหมุน Dispensa Swing

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ติดตั้งที่ต�าแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน  
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้

 y รับน�้าหนักได้: 70 กก. 

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

 y เหมาะส�าหรับตู้ที่ตั้งอยู่ในสุดของครัว

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอ

การปิด SoftSTOPPplus

Dispensa Swing pantry

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white/silver

 y Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, 

height adjustable

 y Load capacity: 70 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Also suitable for use at end of a kitchen

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front  

brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.

1,600–1,800  250x462x106 5 546.57.431

1,800–2,000 6 546.57.441

Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

1,600–1,800 350x462x106 5 546.57.433

1,800–2,000 6 546.57.443 

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.
1,600–1,800 250x462x106 5 546.69.278

1,800–2,000 6 546.69.279

Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

1,600–1,800 350x462x106 5 546.69.288 

1,800–2,000 6 546.69.289 

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.
1,600–1,800 250x467x110 5 546.69.303

1,800–2,000 6 546.69.304

Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

1,600–1,800 350x467x110 5 546.69.323

1,800–2,000 6 546.69.324

ชุด ARENA Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด Wire baskets

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Style

Set ARENA Classic

Set Wire baskets

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated 

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
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ชุดตู้สูงสวิงบำนเปิด

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออก
มาเมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้:  
ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม.: 20 กก. 
ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม.: 25 กก. 
ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก. 
ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

 y ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

ประกอบด้วย 

ชุดรางสไลด์ เฟรมดงึ ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงส�าหรับตดิตัง้ หลงับานตู ้

อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด  SoftSTOPP

Tandem pantry

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white/silver

 y Version: Internal pull-out unit come automatically to the front,  

with soft closing device

 y Load capacity:   

Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg  

Door rack 600 mm cabinet: 25 kg   

Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg  

Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Application: For left and right hand use

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front  

brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system  

SoftSTOPP
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.
Min. 1,700 383x275x88 6 545.94.112

Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

Min. 1,700 433x275x75 6 545.94.172

Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

Min. 800 518x275x88 3 545.94.150

Min. 1,100 4 545.94.181

Min. 1,700 6 545.94.182

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.
Min. 1,700 383x275x88 6 545.94.612

Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

Min. 1,700 433x275x75 6 545.94.632

Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

Min. 800 518x275x88 3 545.94.550

Min. 1,100 4 545.94.551

Min. 1,700 6 545.94.552

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

Min. 1,700 368x275x80 6 545.94.102

Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

Min. 1,700 418x275x80 6 545.94.122

Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

Min. 800 503x275x80 3 545.94.908

Min. 1,100 4 545.94.141

Min. 1,700 6 545.94.142

ชุด ARENA Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน (ขนาด 450 และ 500 มม.  
เฟรมสีขาว) ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด Wire baskets

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

 y Colour: All components silver (size 450 and 500 mm frame "Ice 

White"), trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Classic

Set ARENA Style

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set Wire baskets

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet  
height mm

ความสูงภายในตู้ 
มม.

Dim. of trays  
mm

ขนาดตะแกรง  
มม.

No. of 
trays

จ�านวน 
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width 412 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้ 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

Min. 1,700 383x275x75 6 545.93.431

Inside cabinet width 462 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้ 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

Min. 1,700 433x275x75 6 545.93.433

Inside cabinet width 562 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

Min. 800 513x275x75 3 545.93.436

Min. 1,100 513x275x75 4 545.93.434

Min. 1,700 513x275x75 6 545.93.435

ประกอบด้วย
ชุดรางสไลด์ เฟรมดึง ตะแกรง และชุดตะแกรงส�าหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์
ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมและราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว 

 y รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมา เมื่อเปิดบานหน้า 
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้:  
ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม.: 20 กก. 
ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม.: 25 กก. 
ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.  
ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

 y ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

ชุดตู้สูงสวิงบำนเปิด
Tandem pantry

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Version: Internal unit come automatically to the front,  

with soft closing device

 y Load capacity:   

Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg 

Door rack 600 mm cabinet: 25 kg 

Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg 

Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Application: For left and right hand use

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, 

 trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPP
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

Min. 1,700 322x154x75 6 545.02.430

Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

Min. 1,700 372x154x75 6 545.02.431

Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

Min. 800 472x154x75 3 545.02.412

Min. 1,700 6 545.02.432

ชุดตู้สูงติดหน้ำบำน Tandem

 y วัสดุ: เฟรมเหล็กชุบโครม ตะแกรงเหล็ก, YouboXx พลาสติก

 y สี: เฟรมสีเงินหรือสีแอนทราไซต์, YouboXx สีขาว

 y สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

 y รองรับน�้าหนักได้: 25 กก.

 y ความกว้างหน้าบานตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.

 y ความสูงตู้ส�าหรับติดตั้ง: 800 หรือ 1,700 มม.

 y ความกว้างภายในตู้: 412, 462 หรือ 562 มม.

 y ความลึกภายในตู้:  
ส�าหรับตะแกรง: ความลึกด้านใน 175 มม. 
ส�าหรับกล่อง YouboXx: ความลึกด้านใน 135 มม.  

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

 y ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

ประกอบด้วย

เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบานและตะแกรง อุปกรณ์ YouboXx สามารถสั่งซื้อ

แยกต่างหาก

Tandem Side

 y Material: Steel frame, shelves and chipboard, plastic YouboXx

 y Finish: Frame silver or anthracite, YouboXx white

 y Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite

 y Feature: With AntiSlip coating 

 y Load capacity: 25 kg

 y Cabinet width: 450, 500 or 600 mm

 y Cabinet height: 800 or 1,700 mm

 y Internal cabinet width: 412, 462 or 562 mm

 y Internal cabinet depth:  

For trays 175 mm, for YouboXx 135 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Application: For left and right hand use

Supplied with

Set components complete with frame, mounting plates and baskets. 

Please order YouboXx seperately.
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour tin/bar

สีกล่อง/ราวแขวน
Cabinet width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White/Silver

สีขาว/สีเงิน
450 545.01.940

Anthracite/Anthracite

สแีอนทราไซต์/สแีอนทราไซต์
545.01.440

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour tin/bar

สีกล่อง/ราวแขวน
Cabinet width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White/Silver

สีขาว/สีเงิน
450 545.01.930

Anthracite/Anthracite

สแีอนทราไซต์/สแีอนทราไซต์
545.01.430

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour tin/bar

สีกล่อง/ราวแขวน
Cabinet width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White/Silver

สีขาว/สีเงิน
500 545.01.941

Anthracite/Anthracite

สแีอนทราไซต์/สแีอนทราไซต์
545.01.441

ชุดกล่อง YouboXx

 y วัสดุ: พลาสติก

 y สี: ราวแขวนสีเงิน

 y ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 ราวแขวน

 y ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 ราวแขวน

 y ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 ราวแขวน

YouboXx-SETS

 y Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip

 y Color: Hanging strip silver

 y Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail

 y Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail

 y Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour tin/bar

สีกล่อง/ราวแขวน
Cabinet width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White/Silver

สีขาว/สีเงิน
500 545.01.931

Anthracite/Anthracite

สแีอนทราไซต์/สแีอนทราไซต์
545.01.431

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour tin/bar

สีกล่อง/ราวแขวน
Cabinet width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White/Silver

สีขาว/สีเงิน
600 545.01.952

Anthracite/Anthracite

สแีอนทราไซต์/สแีอนทราไซต์
545.01.452

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour tin/bar

สีกล่อง/ราวแขวน
Cabinet width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White/Silver

สีขาว/สีเงิน
600 545.01.982

Anthracite/Anthracite

สแีอนทราไซต์/สแีอนทราไซต์
545.01.482

 y วัสดุ: พลาสติก

 y สี: ราวแขวนสีเงิน

ชุดกล่อง YouboXx

 y ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 ราวแขวน

• ประกอบด้วย: 1 กล่อง (3.2 ลิตร), 2 ตัวกั้น, 1 ราวแขวน

 y ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 กล่อง (1.0 ลิตร), 3 ฝาปิด,  
1 ราวแขวน

 y Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip

 y Color: Hanging strip silver

YouboXx-SETS

 y Consisting of: 1 box (2.0 L), 2 boxes (1.0 L), 3 lids, 1 support rail

 y Consisting of: 1 box (3.2 L), 2 dividers, 1 support rail

 y Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
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ชุดตู้สูงสวิงบำนเปิด Solo

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมา เมื่อเปิดบานหน้า 
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 80 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรมดงึ ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงส�าหรับติดต้ังหลงับานตู้ 

อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPPplus

Tandem Solo pantry

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white/silver

 y Version: Internal unit come automatically to the front, wit soft  

closing device

 y Load capacity: Max. 80 kg payload

 y Internal carcase depth: Min. 495 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front  

brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system  

SoftSTOPPplus
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

1,800 328x420x88 5 549.77.904

Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

1,800 378x420x88 5 549.77.905

Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

1,800 478x420x88 5 549.77.906

ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Set ARENA Classic

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating
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3D AdjustFixx

ชุดตู้เตี้ยบำนดึง

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: สีโครมเงา

 y รูปแบบ: ลูกล้ออยู่ด้านล่างท�าให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่  
ส�าหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)

 y ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

 y อุปกรณ์พร้อมที่ปรับระยะหน้าบาน 3 ทิศทาง

 y ติดตั้งที่แผงข้างตู้ด้านขวาเท่านั้น

Base unit front extension set

 y Material: Steel 

 y Finish: Bright chrome plated

 y Version: Bottom mounted guide allows maximum use of  

storage space, for inside cabinet widths froms 112 mm,  

with soft closing device

 y Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)

 y Internal carcase depth: Min. 481 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Supplied with 3D front adjustment

 y Install at right hand side cabinet only
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Inside  
cabinet 
height mm

ความสูง
ภายในตู้ มม.

Version

รูปแบบ
Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number 
of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.

Min. 540

อย่างน้อย 540 
2-tier

2 ถาด
465x104x37 2 549.24.320

Min. 755

อย่างน้อย 755 
3-tier

3 ถาด
3 545.61.029

Min. 590

อย่างน้อย 590
Towel rail

ที่แขวนผ้า
เช็ดมือ

1 549.24.333

Min. 590

อย่างน้อย 590
Baking 
tray

ทีเ่กบ็ถาด
เตาอบ

1 549.24.343

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ความสูง
ภายในตู้ มม.

Version

รูปแบบ
Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

Number 
of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.

Min. 540

อย่างน้อย 540 
2-tier

2 ถาด
465x104x37 2 549.24.220

Min. 755

อย่างน้อย 755 
3-tier

3 ถาด
3 545.61.229

Min. 590

อย่างน้อย 590
Towel rail

ที่แขวนผ้า
เช็ดมือ

1 549.24.233

Min. 590

อย่างน้อย 590
Baking 
tray

ที่เก็บถาด
เตาอบ

1 549.24.243

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

ชุด Pull-out Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา บาร์ขอบบนเป็นสีโครมเงา

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งสินค้ำ
ตัวกั้นช่อง Style กรุณาสั่งแยกต่างหาก (รหัสสินค้า 545.61.350)

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งสินค้ำ
ตัวกั้นช่อง Classic กรุณาสั่งแยกต่างหาก (รหัสสินค้า 545.61.250)

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา ลวดขอบบนเป็นสีโครมเงา

ชุด Pull-out Classic

Set Pull-out Style

 y Colour: All components and gallery chrome plated

Order reference

Please order divider Style Cat. No. 545.61.350 separately.

Set Pull-out Classic

 y Colour: All components and wire bright chrome plated

Order reference

Please order divider Classic Cat. No. 545.61.250 separately.
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet  
height mm

ความสูงภายใน
ตู้ มม.

Version

รูปแบบ
Dim. of  
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of 
trays

จ�านวน 
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.

Min. 540 2-tier

2 ถาด
465x104x37 2 549.24.620

ประกอบด้วย
เฟรมสไลด์พร้อมอปุกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP ตวัยดึหน้าบาน และชดุตะแกรง 

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์

 y รูปแบบ: ลูกล้ออยู่ด้านล่างท�าให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ส�าหรับตู้
ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)

 y ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

 y การติดตั้งส�าหรับติดตั้งด้านขวาเท่านั้น

ชุดตู้เตี้ยบำนดึง

 y Material: Steel 

 y Finish: Arena style anthracite

 y Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage 

space, for inside cabinet widths froms 112 mm, with soft closing 

device

 y Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)

 y Internal carcase depth: Min. 481 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Installation on right hand side only

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and 

 trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP

Base unit front extension
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Carcase width mm

ความกว้างตู้ มม.
Inside cabinet width mm

ความกว้างภายในตู้ มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

300 ≥ 260 545.55.961

400 ≥ 360 545.55.962

แผง DISPENSA junior 3

 y วัสดุ: เหล็ก, พลาสติก

 y สี: รางสไลด์สีกัลวาไนซ์ เฟรมตู้เคลือบพ่นสีเงิน ถาดพลาสติกสีขาว 

 y รูปแบบ: แผ่นรองด้านล่าง รางสองตอน

 y ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

 y ความกว้าง: 300 หรือ 400 มม.

 y ความสูงภายในตู้ อย่างน้อย 615 มม.

ประกอบด้วย

โครงและถาดพลาสติกครบชุด พร้อมตัวยึด ที่แบ่งช่องและรางสไลด์

DISPENSA junior III

 y Material: Steel, plastic

 y Finish: Runner galvanized ,frame silver powder coated, 

plastic tray white

 y Version: Bottom mounted runner, full extension with SoftSTOPP

 y Internal carcase depth: minimum 480 mm

 y Carcase width: 300 mm or 400 mm

 y Inside cabinet height min. 615 mm

Supplied with

Set components complete with clip on baskets deviders, traverse 

rails, frame runners
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Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of trays mm

ขนาดตะแกรง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 362–368 mm 

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม.

510 345x503x140 540.24.283

Inside cabinet width min. 412–418 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม.

510 395x503x140 540.24.284

Inside cabinet width min. 462–468 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม.

510 445x503x140 540.24.285

Inside cabinet width min. 562–568 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม.

510 545x503x140 540.24.287

Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of trays mm

ขนาดตะแกรง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 362–368 mm 

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม.

500 353x491x165 540.24.293

Inside cabinet width min. 412–418 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม.

500 403x491x165 540.24.294

Inside cabinet width min. 462–468 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม.

500 453x491x165 540.24.295

Inside cabinet width min. 562–568 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม.

500 553x491x165 540.24.297
Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

ชุดตะแกรงบำนดึง

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: รางสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม

 y รูปแบบ: ติดตัง้แบบรับใต้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก. 

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.

• ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวยึดหน้าบาน และตะแกรง 1 ชั้น

ชุด ARENA Classic ชุด Wire baskets

 y สี: ตะแกรงสีโครมเงา

 y สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา 
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Front pull-out

 y Material: Steel 

 y Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated

 y Version: Bottom mounted concealed runner, full extension with 

SoftSTOPP

 y Load capacity: 30 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, front panel  

connector and basket/tray

Set ARENA Classic

 y Colour: Gallery bright chrome  

plated, bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: Baskets bright chrome 

plated

Set Wire baskets
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Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of trays mm

ขนาดตะแกรง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

510 345x500x127 540.25.283

Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

510 395x500x127 540.25.284

Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

510 445x500x127 540.25.285

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

510 545x500x127 540.25.287

Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of trays mm

ขนาดตะแกรง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

500 352x488x125 540.25.293

Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

500 402x488x125 540.25.294

Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

500 452x488x125 540.25.295

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

500 552x488x125 540.25.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

ชุดตะแกรงดึงซ่อนในตู้ติดหลังตะแกรงบำนดึง

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: รางสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม

 y รูปแบบ: ติดตัง้แบบรับใต้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก. 

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด และตะแกรง 1 ชิ้น

ชุด ARENA Classic

 y สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา 
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด Wire baskets

 y สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Internal pull-out behind front pull-out

 y Material: Steel 

 y Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated

 y Version: Bottom mounted concealed runner, full extension with 

SoftSTOPP

 y Load capacity: 30 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

 y Colour: Baskets bright chrome 

plated

Set ARENA Classic

 y Colour: Gallery bright chrome  

plated, bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper and basket/tray

Set Wire baskets
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Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of trays mm

ขนาดตะแกรง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

510 370x500x127 540.27.284

Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

510 420x500x127 540.27.285

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

510 520x500x127 540.27.287

Inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of trays mm

ขนาดตะแกรง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.

500 377x488x125 540.27.294

Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.

500 427x488x125 540.27.295

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

500 527x488x125 540.27.297
Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

ชุดตะแกรงดึงซ่อนในตู้ติดตั้งหลังบำนพับ

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: รางสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม

 y รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับใต้ รางเปิดสองตอน  
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก. 

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวทดระยะ และตะแกรง 1 ชิ้น

ชุด ARENA Classic ชุด Wire baskets

 y สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา 
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

• สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Internal pull-out behind hinge door

 y Material: Steel 

 y Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated

 y Version: Bottom mounted conceal runner, full extension with 

SoftSTOPP

 y Load capacity: 30 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, spacer and  

basket/tray

Set ARENA Classic Set Wire baskets

 y Colour: Gallery bright chrome  

plated, bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: Baskets bright chrome  

plated
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ชั้นวำงสวิง LeMans II

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ถาดสวิงออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้
อย่างอิสระ

 y รับน�้าหนักได้: 25 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทาบก�าหนดระยะจุดเจาะ 

อุปกรณ์ปิดกลับแบบนุ่มนวล

ซ้ายขวา

LeMans II Pull-out slide corner

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white or silver

 y Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide 

independent

 y Load capacity: 25 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template,

incl. self-closing damping system

Right swivel Left swivel
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Version

รูปแบบ
No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm,
W = Min. 800 mm 

ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.
W = อย่างน้อย 800 มม.

600–750 Right swivel

ขวา
2 541.32.620

Fix 1,250 4 541.32.632 

600–750 Left swivel

ซ้าย
2 541.32.621

Fix 1,250 4 541.32.633

Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm,
W = Min. 910 mm 

ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.
W = อย่างน้อย 910 มม.

600–750 Right swivel

ขวา
2 541.32.622

Fix 1,250 4 541.32.634 

600–750 Left swivel

ซ้าย
2 541.32.623

Fix 1,250 4 541.32.635

Inside cabinet width A = 561–568 mm/ cabinet width 600 mm,
W = Min. 960 mm 

ความกว้างภายในตู้ A = 561-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.
W = อย่างน้อย 960 มม.

600–750 Right swivel

ขวา
2 541.32.624

Fix 1,250 4 541.32.636 

600–750 Left swivel

ซ้าย
2 541.32.625

Fix 1,250 4 541.32.637

Inside cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Version

รูปแบบ
No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm,
W = Min. 800 mm 

ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.
W = อย่างน้อย 800 มม.

600–750 Right swivel

ขวา
2 541.32.280

Fix 1,250 4 541.32.292

600–750 Left swivel

ซ้าย
2 541.32.281

Fix 1,250 4 541.32.293

Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, 
W = Min. 910 mm 

ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.
W = อย่างน้อย 910 มม.

600–750 Right swivel

ขวา
2 541.32.282

Fix 1,250 4 541.32.294

600–750 Left swivel

ซ้าย
2 541.32.283

Fix 1,250 4 541.32.295

ชุด ARENA Style ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Set ARENA Style

 y Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome 

plated, bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome 

plated, bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Classic
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Inside cabinet height 
mm

ความสูงภายในตู้ มม.

Version

รูปแบบ
No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat. No.

รหัสสินค้า

Ins. cab. width A=411–418 mm/cab. width 450 mm, W=Min. 800 mm 

ความกว้างภายในตู้ A=411-418 มม./ความกว้างตู้ 450 มม. W= 800 มม.

600–750 Right

ขวา
2 541.29.480

Fix 1,250 4 541.29.482

600–750 Left

ซ้าย
2 541.29.481

Fix 1,250 4 541.29.483

Ins. cab. width A=461–468 mm/cab. width 500 mm, W=Min. 800 mm 

ความกว้างภายในตู้ A=461-468 มม./ความกว้างตู้ 500 มม. W= 800 มม.

600–750 Right

ขวา
2 541.31.872

Fix 1,250 4 541.31.880

600–750 Left

ซ้าย
2 541.31.873

Fix 1,250 4 541.31.881

Ins. cab. width A=561–568 mm/cab. width 600 mm, W=Min. 960 mm 

ความกว้างภายในตู้ A=561-568 มม./ความกว้างตู้ 600 มม. W= 960 มม.

600–750 Right

ขวา
2 541.31.878

Fix 1,250 4 541.31.882

600–750 Left

ซ้าย
2 541.31.879

Fix 1,250 4 541.31.883

ประกอบด้วย
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทาบก�าหนดระยะจุดเจาะ 
อุปกรณ์ปิดกลับแบบนุ่มนวล

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว 

 y รูปแบบ: ถาดสวิงออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้
อย่างอิสระ

 y รับน�้าหนักได้: 25 กก./ตะแกรง 

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ชั้นวำงสวิง LeMans II

ซ้ายขวา

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide  

independent

 y Load capacity: 25 kg/tray

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template,

incl. self-closing damping system

LeMans II Pull-out slide corner

Left swivelRight swivel
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ชุดตู้เข้ำมุม

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงินเงา

 y รูปแบบ: เหมาะส�าหรับตู้กว้าง 900 และ 1,000 มม.  
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: ด้านหน้า 14 กก. ด้านหลัง 18 กก.

 y ตะแกรงด้านหลังรับน�้าหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 9 กก.

 y ตะแกรงด้านหน้ารับน�้าหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 7 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 540 มม.

 y ความกว้างประตู: อย่างน้อย 450 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

โครงและตะแกรงรวมทั้งอุปกรณ์ SoftSTOPP และคู่มือการติดตั้ง

ซ้ายขวา

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white or silver

 y Version: Suitable for 900 and 1,000 mm wide units,  

with soft closing device

 y Load capacity: Front pull-out 14 kg, corner pull-out 18 kg

 y Max. load per rear shelf: 9 kg

 y Max. load per front shelf: 7 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Inside carcase height: Min. 540 mm

 y Door width: Min. 450 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Magic corner

Supplied with

Set components complete with pull-out and trays/baskets,

incl. damping system SoftSTOPP, Set components complete 

with mounting template

Left swivelRight swivel
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Version

รูปแบบ
Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Swivel right

ขวา

Frontside

หน้า
305x470x75 2 546.19.200

Backside

หลัง
390x470x75 2

Swivel left

ซ้าย

Frontside

หน้า
305x470x75 2 546.19.201

Backside

หลัง
390x470x75 2

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Version

รูปแบบ
Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Swivel right

ขวา

Frontside

หน้า
305x470x75 2 546.19.820

Backside

หลัง
390x470x75 2

Swivel left

ซ้าย

Frontside

หน้า
305x470x75 2 546.19.821

Backside

หลัง
390x470x75 2

ชุด ARENA Style

ชุด ARENA Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงแบบบาร์ 
สีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Style

 y Colour: All components anthracite, trays/gallery bright  

anthracite, bottom anthracite

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Style
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Version

รูปแบบ
Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Swivel right

ขวา

Frontside

หน้า
305x470x88 2 546.17.306

Backside

หลัง
390x470x88 2

Swivel left

ซ้าย

Frontside

หน้า
305x470x88 2 546.17.307

Backside

หลัง
390x470x88 2

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Version

รูปแบบ
Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

Swivel right

ขวา

Frontside

หน้า
305x470x85 2 546.17.304

Backside
หลัง

390x470x85 2

Swivel left

ซ้าย

Frontside

หน้า
305x470x85 2 546.17.305

Backside

หลัง
390x470x85 2

ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด Wire Baskets

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Classic

Set Wire baskets

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated

1.45
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

1



Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Cabinet width mm

ขนาดตู้ มม.
Dimension W mm

ขนาด W มม.

Dimension A  mm

ขนาด A มม.
800 Min. 750 221–239

900 Min. 850 321–339

ชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ำมุม Revo 90°

 y วัสดุ: เหล็ก

 y รูปแบบ: ถาดหมุนได้พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)

 y ความสูงภายในส�าหรับติดตั้ง: 660-860 มม.

 y สามารถปรัับความสูงได้ 200 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด ตัวยึดหน้าบาน 4 ตัว อุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPPplus 

ฉากส�าหรับติดตั้งด้านบน ถาด/ตะแกรง ปรับความเร็วในการปิดได้

อุปกรณ์เสริม ใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ำมุม Revo 90

Three quarter circle carousel fitting set Revo 90°

 y Material: Steel 

 y Version: Revolvable, with soft closing device

 y Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)

 y Inside height: 660–860 mm

 y Height-adjustable range: 200 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with corner unit, 4 front panel 

connectors, incl. damping system SoftSTOPPplus, top metal 

brackets, trays/baskets, adjustable closing speed

Accessories for use with Revo 90 revolving fitting
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Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Cabinet 
width mm

ขนาดตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

800 Ø710 2 541.46.332

900 Ø810 2 541.46.333

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Cabinet 
width mm

ขนาดตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

800 Ø710 2 541.46.222

900 Ø810 2 541.46.223

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Cat.No.

รหัสสินค้า

Lidrack

ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ
541.46.270

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Cabinet 
width mm

ขนาดตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

800 Ø710 2 541.46.232

900 Ø810 2 541.46.233 

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Cabinet width mm

ขนาดตู้ มม.
Dimension mm

ขนาด มม.

Cat.No.

รหัสสินค้า

800 320 x 320 x 150 541.46.268

900 370 x 370 x 150 541.46.269

ชุด ARENA Style ชุด Wire baskeys

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

อุปกรณ์เสริม เข้ำมุม Revo 90°

ชุด ARENA Classic
ตะแกรงจัดเก็บฝำปิดภำชนะ

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว อุปกรณ์แบ่งช่องจัดเก็บ

Divider

Set ARENA Style

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Classic

Set Wire baskets

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated,  

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated

Accessories for Revo 90° revolving fitting

Lid rack
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Cabinet 
width mm

ขนาดตู้ มม.

Dimension 
W mm

ขนาด W มม.

Dimension 
D mm

ขนาด D มม.

Dimension 
A mm

ขนาด A มม.
800 Min. 750 Min. 480 Max. 240

900 Min. 860 Min. 510 Max. 330

ประกอบด้วย
อุปกรณ์ครบชุด เสาแบบปรับระดับความสูงได้ พร้อมถาด/ตะแกรง

 y วัสดุ: เหล็ก

 y รูปแบบ: ถาดหมุนได้

 y รับน�้าหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)

 y สามารถรับความสูงได้: 685-832 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ำมุม Carousel 270

อุปกรณ์เสริม ใช้งำนร่วมกับชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ำมุม Carousel 270

Three quarter circle carousel fitting set Carousel 270

 y Material: Steel 

 y Version: Revolvable

 y Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)

 y Axle, height-adjustable: 685–832 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with height adjustable axle and  trays/

baskets

Accessories for use with Carousel 270 revolving fitting
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Cabinet 
dimension 
mm

ขนาดตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

800 Ø710 2 542.31.210

900 Ø820 2 542.31.230 

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Cabinet 
width mm

ขนาดตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

800 Ø710 2 542.31.640

900 Ø820 2 542.31.650 

ชุด ARENA Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้น
ตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด ARENA baskets

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Set ARENA Style Set Wire baskets

 y Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome 

plated, bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated

1.49
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

1



ตะกร้ำส�ำหรับเก็บอุปกรณ์หรือท�ำควำมสะอำดแบบเคลื่อนย้ำยได้ น�ามาซึ่งความสะดวกสบายในการท�าความสะอาดเครื่องใช้ภายในครัว

คุณสามารถเคลื่อนย้ายตะกร้าได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว และมีทางเลือกถึงสามขนาด อีกทั้งยังสามารถท�าความสะอาดถาดพลาสติกด้วย

เครื่องล้างจานได้

Synchromatic - มำตรฐำนใหม่เพื่อกำรจัดเก็บอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง

PORTERO 
top marks for practicality

Pleasant cleaning. All cleaning detergents in one pull out. The pivoted baskets provide perfect accessibility.

The special feature: The integrated service station, which can be removed with one hand movement, comes in three 

sizes. The removable plastic trays can even be cleaned in the dishwasher.

1.50
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

1



Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm

ขนาด (ก x ล x ส) มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

276 x 468 x 510 545.48.262

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm

ขนาด (ก x ล x ส) มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

276 x 468 x 395 545.48.261

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm

ขนาด (ก x ล x ส) มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

160 x 468 x 395 545.48.260

ตะแกรงในตู้ใต้อ่ำงล้ำงจำน พร้อมตะขอ 2 ตัว และถำดสวิง

 y วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก

 y สี: สีโครมเงา/สีขาว

 y รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้ และถาดด้านบนสามารถ
แกว่งได้ทั้งซ้ายและขวา

 y รับน�้าหนักได้: 15 กก.

ตะแกรงในตู้ใต้อ่ำงล้ำงจำน พร้อมตะขอ 2 ตัว

 y วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก

 y สี: สีโครมเงา/สีขาว

 y รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้ 

 y รับน�้าหนักได้: 12 กก.

ตะแกรงในตู้ใต้อ่ำงล้ำงจำน พร้อมตะขอ 1 ตัว

 y วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก

 y สี: สีโครมเงา/สีขาว

 y รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถเอาออกได้ 

 y รับน�้าหนักได้: 6 กก.

Synchromatic - มำตรฐำนใหม่เพื่อกำรจัดเก็บอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง

Pull-out with 1 hook in basket

Pull-out with 2 hook in baskets and swing tray

Pull-out with 2 hook in basket

 y Material: Steel/plastic

 y Finish: Chrome plated/white

 y Version: Bottle basket can be taken out, tray on top can be  

swing from left to right

 y Load capacity: 15 kg

 y Material: Steel/plastic

 y Finish: Chrome plated/white

 y Version: Bottle basket can be taken out

 y Load capacity: 12 kg

 y Material: Steel/plastic

 y Finish: Chrome plated/white

 y Version: Bottle basket can be taken out

 y Load capacity: 6 kg

PORTERO 
top marks for practicality
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m
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97
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Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Colour

สี
Cat.No.

รหัสสินค้า

White

สีขาว
545.13.951

Anthracite

สีแอนทราไซต์
549.25.982

ชุดใส่อุปกรณ์ท�ำอำหำรแบบดึงหน้ำบำน cookingAGENT

 y วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก

 y สี: เคลือบสีพ่นเงิน/สีขาว, สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์

 y รูปแบบ: ติดตัง้แบบรับใต้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 16 กก.

 y ส�าหรับความกว้างตู้: 300 มม.

 y ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 260 มม.

 y ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.

 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ 

ตะแกรงส�าหรับเก็บขวดพร้อมตัวกั้นขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อม

อุปกรณ์ชะลอการปิด

cookingAGENT Pull-out

 y Material: Steel/plastic

 y Finish: Silver powder coated/white silver/anthracite

 y Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing  

mechanism

 y Load capacity: 16 kg

 y For cabinet width: 300 mm

 y Internal carcase width: Min. 260 mm

 y Inside carcase depth: Min. 489 mm

 y Inside carcase height: Min. 597 mm

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket,  

chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and 

full extension with integreated soft closing mechanism.
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Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Colour

สี
Cat.No.

รหัสสินค้า

White

สีขาว
549.24.952

Anthracite

สีแอนทราไซต์
549.25.992

ชุดใส่อุปกรณ์ท�ำอำหำรแบบดึงหน้ำบำน cookingAGENT

 y วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก

 y สี: เคลือบสีพ่นเงิน/สีขาว, สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์

 y รูปแบบ: ติดตัง้แบบรับใต้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 16 กก. 

 y ส�าหรับความกว้างตู้: 350 มม.

 y ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 310 มม.

 y ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.

 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ 

ตะแกรงส�าหรับเก็บขวดพร้อมตัวกั้นขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อม

อุปกรณ์ชะลอการปิด

cookingAGENT Hinged door

 y Material: Steel/plastic

 y Finish: Silver powder coated/white, silver/anthracite

 y Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing 

mechanism

 y Load capacity: 16 kg

 y For cabinet width: 350 mm

 y Internal carcase width: Min. 310 mm

 y Inside carcase depth: Min. 489 mm

 y Inside carcase height: Min. 597 mm

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket,  

chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and 

full extension with integreated soft closing mechanism.
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Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Colour

สี
Dimension (W x D x H) mm

ขนาด (ก x ล x ส) มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

White

สีขาว
255 x 465 x 465 545.48.911

Anthracite

สีแอนทราไซต์
255 x 465 x 465 549.25.972

ชุดใส่อุปกรณ์และน�้ำยำท�ำควำมสะอำด

 y วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก

 y สี: เคลือบสีพ่นเงิน/สีขาว, สีแอนทราไซต์

 y รูปแบบ: ติดตัง้ทีพ่ืน้ของฐานตู้ รางตอนเดยีว พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y รับน�้าหนักได้: 12 กก.

 y ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 298 มม.

 y ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

Cleaning AGENT Pull-out

 y Material: Steel/plastic

 y Finish: Silver powder coated/white, anthracite

 y Version: Bottom base mounted, single extension with soft closing 

mechanism

 y Load capacity: 12 kg

 y Internal carcase width: Min. 298 mm

 y Inside carcase depth: Min. 480 mm

 y Inside carcase height: Min. 480 mm
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Min. inside cabinet height mm

ความสูงภายในตู้ มม.
Dimension of tray mm

ขนาดฐานรอง มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 335 mm/ cabinet width 400 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 335 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

48 + Height of the load 

48 + ความสูงถังแก๊ส
480x330x48 505.72.990 

หมำยเหตุ
สามารถให้กับถังแก๊สได้ถึงขนาด 13.5 กก.

อุปกรณ์รำงเลื่อนอเนกประสงค์

 y วัสดุ: ฐานเหล็ก, รางลิ้นชักเหล็ก, ฝาครอบพลาสติก  

 y สี: ฐานรองสีเงิน, รางลิ้นชักสีซิงค์เพลท, ฝาครอบสีเทา

 y รูปแบบ: รางลิ้นชัก 2 ตอนพร้อมระบบกันแกว่ง, ระบบปิดอัตโนมัติและปิดแบบ
นุ่มนวล

 y การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับฐานตู้

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 48 มม. + ความสูงของถังแก๊ส

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 485 มม.

 y ระยะดึงราง: 444 มม.

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย รางลิ้นชัก ฐานรอง แผ่นทาบเจาะ และฝาครอบ

Note

Can be used with a gas tank up to 13.5 kg.

Carrier

 y Material: Steel base plate and runner, plastic covers

 y Finish: Base plate silver powder coated, runners zinc plated, covers grey

 y Version: Synchronise full-extension runners with self and soft closing

 y Installation: Fixing screw with bottom panel 

 y Load capacity: 30 kg 

 y Min. inside cabinet height: 48 + height of the load 

 y Min. internal cabinet depth: 485 mm

 y Extension length: 444 mm

Supplied with

Set complete with bottom mounted runners, base plate, drilling template 

and covers
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Colour support arm  
and mounting strip

สีแขนรับตะแกรงและ 
แถบส�าหรับติดตั้ง

Dim. of trays mm 
(incl. support arm)

ขนาดตะแกรง มม. 
(รวมแขนรับ)

Cat.No.

รหัสสินค้า

White

สีขาว
543.5x448x87.5 542.14.172

Anthracite

สีแอนทราไซต์
542.14.332

ชุดอุปกรณ์ถำดหมุน TurnMotion II

 y วัสดุ: ราวตะแกรงและแขนรับตะแกรงเหล็ก ฝาครอบพลาสติก

 y สี: ราวตะแกรงสีโครมเงา

 y รองรับน�้าหนักได้: 20 กก. ต่อถาด

 y ความกว้างตู้: 600 มม.

 y ความสูงภายในตู้: 430 มม.

 y ความกว้างภายในตู้: 562-568 มม.

 y ความลึกภายในตู้: 495 มม.

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย ตะแกรง 2 ช้ิน แถบส�าหรับติดตั้ง 2 ชุด 

และชุดสกรู

สีขาว สีแอนทราไซต์

TurnMotion II

 y Material: Steel railing and support arms, plastic dress cover

 y Finish: Railing chrome plated

 y Load capacity: 20 kg/tray

 y Cabinet width: 600 mm

 y Intetrnal cabinet height: 430 mm

 y Internal cabinet width: 562–568 mm

 y Internal cabinet depth: 495 mm

Supplied with

Set components complete with 2 trays, 2 mounting strips and  

fixing screws.   

White Anthracite
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ชุดตู้ดึงบำนเปิด

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน

 y รูปแบบ: ส�าหรับติดตั้งในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะ รางสองตอน  
พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

 y รับน�้าหนักได้: 20 กก.

 y ความลึกภายในส�าหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรม และตะแกรง 

*ในภำพประกอบด้วยสินค้ำ 2 ชุด

Pantry Pull-out

 y Material: Steel 

 y Finish: Frame brilliant white or silver

 y Version: For use in the top area of pantry unit, full extension with 

soft closing device, can be mounted on the left or right side

 y Load capacity: 20 kg

 y Internal carcase depth: Min. 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

Set components complete with runner, frame and trays/baskets
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

870 160x470x75 3 545.78.863

228x470x75 545.78.864

295x470x75 545.78.865

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

870 160x470x88 3 545.78.331

228x470x88 545.78.351

295x470x88 545.78.371

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside  
cabinet 
height mm

ขนาดความสูง
ภายในตู้ มม.

Dimension of 
trays mm

ขนาดตะแกรง 
มม.

No. of trays

จ�านวน
ตะแกรง

Cat.No.

รหัสสินค้า

870 160x470x75 3 545.78.330

210x470x75 545.78.350

320x470x75 545.78.370

ชุด ARENA Style

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด ARENA Classic

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา  
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

 y คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

ชุด Wire baskets

 y สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Set ARENA Style

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Ice White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

Set ARENA Classic

Set Wire baskets

 y Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, 

bottom "Standard White" 

 y Feature: With AntiSlip coating

 y Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
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Inside cabinet depth 
mm

ความลึกภายในตู้ มม.

Dimension 
mm

ขนาด มม.

Silver

สีเงิน
White

สีขาว

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

300 565x267x380 504.68.913 504.68.613

Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.

300 865x267x380 504.68.915 504.68.615
Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Inside cabinet depth 
mm

ความลึกภายในตู้ มม.

Dimension 
mm

ขนาด มม.

Silver

สีเงิน
White

สีขาว

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

300 565x267x565 504.68.923 504.68.623 
Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove

 y วัสดุ: เหล็ก

 y รับน�้าหนักได้: 8 กก.
 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดี่ยว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)
 y ผสมผสาน ระบบเปิด-ปิด แบบนุ่มนวล

ประกอบด้วย

สกรูส�าหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จ�านวน (8 ช้ิน) และแผ่นทาบเจาะ  

(1 ชิ้น)

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นเดี่ยว

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นคู่

iMove Pull-down

 y Material: Steel

 y Load capacity: 8 kg

 y Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/ 710 mm (double)

 y Integrated soft close mechanism

iMove Single tray

iMove Double tray

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs. ) 

and drilling template (1 pc.)
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Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Inside cabinet depth 
mm

ความลึกภายในตู้ มม.

Dimension mm

ขนาด มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

300 565x267x380 504.68.313

Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.

300 865x267x380 504.68.315

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Inside cabinet depth 
mm

ความลึกภายในตู้ มม.

Dimension mm

ขนาด มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

300 565x267x565 504.68.323

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: สีแอนทราไซต์ 

 y รับน�้าหนักได้: 8 กก.

 y ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดี่ยว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove

ประกอบด้วย
สกรูส�าหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จ�านวน (8 ชิ้น)   
และแผ่นทาบเจาะ (1 ชิ้น)

iMove Pull-down

 y Material: Steel

 y Finish: Anthracite 

 y Load capacity: 8 kg

 y Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/710 mm (double)

Supplied with

Set components complete with wooden screws  4.5 x 50 mm  

(8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

1.61
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

1



Inside cabinet depth mm

ความลึกภายในตู้ มม.
Dimension mm

ขนาด มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

900 x 373 x 780 White

สีขาว
561.56.718

Black

สีด�า
561.56.318

600 x 373 x 1,130 White

สีขาว
561.57.790

Black

สีด�า
561.56.377

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ตู้ติดผนังหน้ำบำนกระจก CLIMBER

 y วัสดุ: แผ่นไม้เคลือบเมลามีนส�าหรับโครงตู้และกระจกหนา 4 มม.

 y รูปแบบ: มาพร้อมกับชั้นวางกระจกขนาด 8 มม. จ�านวน 2 แผ่น 
อปุกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับควบคมุ และแผ่นกระจกส�าหรับตดิด้านหน้า 6 แผ่น

 y ลักษณะการใช้งาน: ส�าหรับแขวนติดผนัง ยึดกับฉากแขวนส�าหรับติดตั้ง
มีกระจกปิดหน้าโครงตู้ติดผนัง

ประกอบด้วย

ตู้มาพร้อมมอเตอร์ ชั้นวางกระจก และบานเกล็ดกระจก

CLIMBER Roller shutter

 y Material: MFC (Melamine Faced Chipboard) and thougened glass 

4 mm

 y Version: With 2 glass shelves 8 mm, e-drive unit and 6 glass slats

 y Area of application: For wall unit, with attached hanging brackets  

and a glass front of climber carcase

Supplied with

Set components complete with carcase with e-drive, glass shelves 

and glass slats
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ผลงำนชิ้นเอกส�ำหรับครัวที่น่ำหลงใหล

ห้องครัวคอืหวัใจของบ้าน เราได้มอบบางสิง่ทีเ่ป็นพิเศษส�าหรับลกูค้าด้วยฟังก์ชันอจัฉริยะตอบรับการออกแบบทีซ่บัซ้อน ด้วยอปุกรณ์ทีท่นัสมยัและชาญฉลาดของเรา 
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยไม่ทิ้งสิ่งที่คุณต้องการ

Masterpieces - for kitchen enthusiasts

The kitchen is the heart of the home provide your customers something special: Intelligent functionality with a sophisticated design. Modern and 

smart organisation fittings for cabinets - fitting solutions shown on the following pages leave nothing to be desired.
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Height adjustable mm

ความสูงที่ปรับได้ มม.
Cabinet width L mm

ความกว้างของตู้ L มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
1,700-2,000 500 546.43.254

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตู้สูงบำนดึง - รุ่น TURIN 

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: ตะแกรงสีโครมเงา, เฟรมพ่นสีเงินเมทัลลิค

 y รูปแบบ: ระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y ความลึกของตู้: 500 มม.

 y ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 495 มม.

 y จ�านวนตะแกรง: 5 ตะแกรง

 y รับน�้าหนักได้: 100 กก.

Pull-out Pantry - TURIN Series

 y Material: Steel 

 y Finish: Basket bright chrome plated, frame silver metallic  

powder coated

 y Version: Soft closing

 y For cabinet depth: 500 mm

 y Min. internal cabinet dept: 495 mm 

 y Basket quantity: 5 baskets

 y Load capacity: 100 kg
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Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Installation height mm

ความสูงในการติดตั้ง มม.
Cat.No.

รหัสสินค้า

1,900–2,150 546.97.205

ชุดตู้สูงสวิงบำนเปิด - รุ่น TURIN

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: ตะแกรงสีโครมเงา เฟรมสีเงินเมทัลลิค

 y รูปแบบ: ระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y ความกว้างของตู้: 900 มม. แผงข้างหนา 16 ถึง 19 มม.

 y ความลึกของตู้: อย่างน้อย 500 มม.

ตะแกรงใหญ่ 14 ใบ ตะแกรงเล็ก 28 ใบรางสไลด์กลไกระบบปิดแบบนุ่มนวลปรับระดับความสูงได้

ต�าแหน่งตู้ปิด ต�าแหน่งตู้เปิด

 y รับน�้าหนักได้: 100 กก.

ต�าแหน่งตู้เปิดและเลื่อนโครง

Swivel pantry - TURIN Series

 y Material: Steel 

 y Finish: Basket bright chrome plated, frame silver metallic  

coloured

 y Version: Soft closing

 y For cabinet width: 900 mm thinkness 16 to 19 mm

 y Min. internal cabinet dept: 500 mm      

14 large baskets 28 small basketSoft-close  mechanismHeight adjustable

Closed position Opened position Opened position and frame extended

 y Load capacity: 100 kg
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W Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cabinet 
width  
mm

ส�าหรับตู้
ขนาด มม.

Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Steel 
chrome 
plated  
basket

ตะแกรง
เหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

300 245x480x1,770–2,070 548.93.213 548.93.113

400 345x480x1,770–2,070 548.93.233 548.93.133

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตูข้นาด มม.

Dim. (ØxL) mm

ขนาด (Øxย) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

300 5x245 548.93.191

400 5x345 548.93.192

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล

 y รองรับน�้าหนักได้: 70 กก.

 y รูปแบบ: ติดตั้งที่ต�าแหน่งกลางของตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล 
และปิดอัตโนมัติ 

 y สามารถปรับความสูงได้ระหว่าง 1,770-2,070 มม.

 y ตะแกรงสามารถปรับย้ายต�าแหน่งได้

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

ประกอบด้วย
รางสไลด์   2 ชิ้น
เฟรม   1 ชิ้น
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน  1 ชุด
ตะแกรงพร้อมตัวยึด  5 ใบ
ชุดสกรู   1 ชุด
อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง  5 ชิ้น

ชุดตู้สูงบำนดึง - รุ่น MILAN 

• วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
• สี: สีขัดเงา
• สามารถปรับต�าแหน่งของอุปกรณ์แบ่งกั้นช่องให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์

ครัว เพื่อไม่ให้เลื่อนไปมา

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
ส�าหรับตะแกรงชุดตู้สูงบานดึง รุ่น MILAN

อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง

 y Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

 y Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

 y Load capacity: 70 kg

 y Version: Centre mounted, full extension with soft and self closing device 

 y Height adjustable: 1,770–2,070 mm

 y Basket position adjustable

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

Supplied with

2 runners

1 frame 

1 set front brackets

5 baskets with support

1 set fixing screws

5 dividers

Pull-out pantry - MILAN Series

• Material: Stainless steel 304

• Finish: Polished

• Position of dividers adjustable for kitchen stuff, saving it of slipping

Order reference

Suitable for baskets of pull-out pantry MILAN series.

Divider
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Cabinet 
width  
mm

ส�าหรับตู้
ขนาด  
มม.

Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Steel 
chrome 
plated  
basket

ตะแกรง
เหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

450 390x500x1,820 548.91.243 549.91.143

600 540x500x1,820 548.91.273 549.91.173
Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตู้สูงสวิงบำนเปิด - รุ่น MILAN 

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล

 y รับน�้าหนักได้: 
ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 450 มม.: สูงสุด 6 กก. 
ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 600 มม.: สูงสุด 6 กก. 
ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450 มม.: สูงสุด 30 กก. 
ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 40 กก.

 y รูปแบบ: รางลูกปืนแบบตอนเดียว 

 y ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายต�าแหน่งได้และชุดตะแกรง 
หน้าบานสามารถถอดออกได้

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 530 มม.

 y สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

ประกอบด้วย
รางสไลด์   1  คู่
เฟรม   1  ชุด
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน  1  ชุด
ตะแกรง   12 ใบ 
ชุดติดตั้ง   1  ชุด

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 6 ชิ้น

Swivel pantry - MILAN Series

 y Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

 y Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

 y Load capacity:  

Door rack 450 mm cabinet: Max. 6 kg, 

Door rack 600 mm cabinet: Max. 6 kg, 

Pull-out rack 450 mm cabinet: Max. 30 kg, 

Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 40 kg

 y Version: Single extension with ball bearing runners

 y Internal basket position adjustable and removable front basket

 y Min. internal cabinet depth: 530 mm

 y Left and right rotatable

Supplied with

1 pair runners 

1 set frame

1 set front brackets

12 baskets 

1 fixing set

Order reference

Please order at least 6 pcs. of soft close hinges.
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Cabinet 
width  
mm

ส�าหรับตู้
ขนาด  
มม.

Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Steel 
chrome 
plated  
basket

ตะแกรง
เหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

150 104x490x550 549.34.220 549.34.022

200 155x490x550 549.34.221 549.34.021
Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตะแกรงตู้แคบบำนดึง - รุ่น VENICE

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล

 y รองรับน�้าหนักได้: 12 กก. ส�าหรับขนาด 150 มม. 15 กก. ส�าหรับขนาด 200 มม.

 y รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล 
และปิดอัตโนมัติ 

 y เฟรมสามารถปรับระยะได้ +20 มม.

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

ประกอบด้วย: 
รางสไลด์พร้อมเฟรม  1 ชุด
ตะแกรง 2 ชั้น  1 ชุด
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน  1 ชุด 

อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง  4 ชิ้น 
ชุดสกรู   1 ชุด

Narrow front pull-out basket - VENICE Series

 y Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

 y Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

 y Load capacity: 12 kg for 150 mm,15 kg for 200 mm

 y Version: Bottom mounted, full extension with soft and self closing device

 y Frame adjustable: +20 mm

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

Supplied with

1 set runners with frame

1 set of 2-layer baskets

1 set brackets

4 dividers

1 set fixing screws
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตู้ขนาด 
มม.

Dim. (WxDxH) 
mm

ขนาด (กxลxส) 
มม.

Steel chrome 
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

300 240x455x480 549.34.253 549.34.053

400 340x455x480 549.34.255 549.34.055

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บำนดึง - รุ่น ROME

• วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
• สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล
• รองรับน�้าหนักได้: 15 กก. ส�าหรับขนาด 300 มม. 20 กก. ส�าหรับขนาด 400 มม.
• รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
• ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม. 

ประกอบด้วย
รางสไลด์   1 คู่
เฟรม   1 ชุด
ตะแกรง   1 ใบ
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน  1 ชุด
ถาดพลาสติก  1 ใบ
ที่ใส่ช้อนพลาสติก  1 ชิ้น
ที่ใส่มีดไม้บีช  1 ชิ้น
ชุดสกรู   1 ชุด

Multi-functional basket - ROME Series

 y Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

 y Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

 y Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm

 y Version: Bottom mounted with soft and self closing device

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

Supplied with

1 pair runners

1 frame

1 basket

1 set brackets

1 plastic tray

1 plastic cutlery holder

1 beech knife holder

1 set fixing screws
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตู้ขนาด 
มม.

Dim. (WxDxH) 
mm

ขนาด (กxลxส) 
มม.

Steel chrome  
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

300 237x465x460 549.34.293 549.34.093

400 337x465x460 549.34.295 549.34.095

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บำนเปิด - รุ่น ROME 

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล

 y รองรับน�้าหนักได้: 15 กก. ส�าหรับขนาด 300 มม. 20 กก. ส�าหรับขนาด 400 มม.

 y รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

ประกอบด้วย
รางสไลด์   1 คู่
เฟรม   1 ชุด
ตะแกรง   1 ใบ
ถาดพลาสติก  1 ใบ
ที่ใส่ช้อนพลาสติก  1 ชิ้น
ที่ใส่มีดไม้บีช  1 ชิ้น
ชุดสกรู   1 ชุด

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก

Pull-out multi-functional basket - ROME Series

 y Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

 y Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

 y Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm

 y Version: Bottom mounted with soft and self closing device

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

Supplied with

1 pair runners

1 frame

1 basket

1 plastic tray

1 plastic cutlery holder

1 beech knife holder

1 set fixing screws

Order reference 

Please order hinges separately.

1.70
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).
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415

550–580

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Installation length mm

ความยาวในการติดตั้ง มม.
Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

415 84x521x111 549.36.500

 y วัสดุ: เหล็ก 

 y สี: สีเทาเข้ม

 y รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y รูปแบบ: รางลูกปืนแบบสองตอนส�าหรับติดตั้งแบบยึดด้านใต้แผงบนตู้

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550-580 มม.

 y จ�านวนขอแขวน: 6 ขอแขวน

รำงแขวนกระทะ - รุ่น VERONA

 y Material: Steel 

 y Finish: Dark grey

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Ball bearing runners for screw fixing beneath top panel cabinet

 y Min. internal cabinet depth: 550–580 mm

 y Number of hooks: 6 hooks

Pan hanger - VERONA Series

1.71
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cabinet width  
mm

ส�าหรับตู้ขนาด  
มม.

Frame Dim.  
(WxDxH) mm

ขนาดโครง  
(กxลxส) มม.

Steel chrome 
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

450 390x500x580 548.91.240 549.91.140

600 540x500x580 548.91.270 549.91.170

ชุดตู้สวิงบำนเปิด - รุ่น VERONA

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีเทา, ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลส

 y รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y รูปแบบ: ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายต�าแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบาน
สามารถถอดออกได้

 y ลักษณะการดึง: รางลูกปืนแบบตอนเดียว 

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 530 มม.

ประกอบด้วย
ตะแกรง   4 ใบ
รางลิ้นชัก   1 คู่

เฟรม   1 ชิ้น
ฝาครอบรางลิ้นชัก  1 คู่
ชุดสกรู   1 ชุด
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน
แผ่นทาบเจาะ

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับจ�านวน 4 ชุด แยกต่างหาก 

Swivel pantry - VERONA Series

 y Material: Steel frame, basket made of steel or stainless steal 304

 y Finish: Frame grey, steel basket chrome plated,  

stainless steel basket polished

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Internal basket position adjustable, removable front basket

 y Type of pull-out: Single extension with ball bearing runners

 y Min. internal cabinet depth: 530 mm

Order reference 

Please order 4 hinges separately.

Supplied with

4 baskets

1 pair runners

1 frame

1 pair runner cover

1 set fixing screws

front brackets

drilling pattern

1.72
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนำดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out basket for 400 mm runner

ตะแกรงบานดึงส�าหรับราง 400 มม.

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.

Basket Dim. 
(WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง 
(กxลxส) มม.

Steel chrome 
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

400 315x425x148 549.03.201 549.03.101

450 365x425x148 549.03.202 549.03.102

500 415x425x148 549.03.203 549.03.103

600 515x425x148 549.03.204 549.03.104

800 715x425x148 549.03.205 549.03.105

900 815x425x148 549.03.206 549.03.106

Front pull-out basket for 450 mm runner

ตะแกรงบานดึงส�าหรับราง 450 มม.

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.

Basket Dim. 
(WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง 
(กxลxส) มม.

Steel chrome 
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

400 337x465x148 549.03.241 549.03.141

450 387x465x148 549.03.242 549.03.142

500 437x465x148 549.03.243 549.03.143

600 537x465x148 549.03.244 549.03.144

800 737x465x148 549.03.245 549.03.145

900 837x465x148 549.03.246 549.03.146

ชุดตะแกรง บำนดึง - รุ่น VERONA

 y วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เหล็กสีโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา

 y รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y รูปแบบ: รางและตะแกรงส�าหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน

 y ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (ส�าหรับความยาวราง 400 มม.)  
หรือ 500 มม. (ส�าหรับความยาวราง 450 มม.)

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
ตะแกรง   1 ใบ
รางลิ้นชัก   1 คู่
พลาสติกหนุนราง  1 คู่
ฝาครอบรางลิ้นชัก  1 คู่
ชุดสกรู   1 ชุด

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กั้นภาชนะส�าหรับชุดตะแกรงรหัส (540.04.238)  
แยกต่างหากได้ 
ส�าหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

Order reference 

Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, 

if necessary.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85

Front pull-out basket - VERONA Series

 y Material: Steel or stainless steel 304

 y Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Runners and basket for front panel fixing 

 y Type of pull-out: Full extension with self and soft closing

 y Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners)  

or 500 mm (450 mm runners).

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

1 basket

1 pair runners

1 pair runner supports

1 pair runner covers

1 set fixing screws

1.73
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out basket for 400 mm runner

ตะแกรงบานเปิดส�าหรับราง 400 มม.

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.

Basket Dim. 
(WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง 
(กxลxส) มม.

Steel chrome 
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

400 315x425x148 549.03.221 549.03.121

450 365x425x148 549.03.222 549.03.122

500 415x425x148 549.03.223 549.03.123

600 515x425x148 549.03.224 549.03.124

800 715x425x148 549.03.225 549.03.125

900 815x425x148 549.03.226 549.03.126

Pull-out basket for 450 mm runner

ตะแกรงบานเปิดส�าหรับราง 450 มม.

Cabinet width 
mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.

Basket Dim. 
(WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง 
(กxลxส) มม.

Steel chrome 
plated  
basket

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished 
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

400 315x465x148 549.03.231 549.03.131

450 365x465x148 549.03.232 549.03.132

500 415x465x148 549.03.233 549.03.133

600 515x465x148 549.03.234 549.03.134

800 715x465x148 549.03.235 549.03.135

900 815x465x148 549.03.236 549.03.136

ชุดตะแกรง บำนเปิด - รุ่น VERONA

 y วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เหล็กสีโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา

 y รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y รูปแบบ: รางและตะแกรงส�าหรับติดตั้งหลังบานพับ

 y ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (ส�าหรับความยาวราง 400 มม.) หรือ 500 
มม. (ส�าหรับความยาวราง 450 มม.)

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
ตะแกรง   1 ใบ
รางลิ้นชัก   1 คู่
พลาสติกหนุนราง  1 คู่
ฝาครอบรางลิ้นชัก  1 คู่
ชุดสกรู   1 ชุด

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กั้นภาชนะส�าหรับชุดตะแกรงรหัส (540.04.238)  
แยกต่างหากได้
ส�าหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85 

Order reference 

Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, 

if necessary.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85

Pull-out basket - VERONA Series

 y Material: Steel or stainless steel 304

 y Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door

 y Type of pull-out: Full extension with self and soft closing

 y Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners)  

or 500 mm (450 mm runners)

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

1 basket

1 pair runners

1 pair runner supports

1 pair runner covers

1 set fixing screws

1.74
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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1



13
0

20
26

Dim. (ØxH) mm

ขนาด (Øxส) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

26x130 540.04.238
Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

อุปกรณ์กั้นภำชนะ - รุ่น VERONA

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
ส�าหรับชุดตะแกรงบานดึงและชุดตะแกรงบานเปิดรุ่น VERONA

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: สีโครมเงา

 y คุณสมบัติ: สามารถปรับต�าแหน่งของเสากับตะแกรงให้เหมาะสมกับ
ขนาดของภาชนะและล็อกภาชนะไม่ให้เลื่อนไปมา

Plate organizing pole - VERONA Series

Order reference 

Suitable for Front pull-out basket and Pull-out basket - VERONA 

series.

 y Material: Steel

 y Finish: Chrome plated

 y Feature: Position of poles are adjustable to dish or pot sizes,  

safing them of slipping

1.75
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out dish basket for 450 mm runner

ตะแกรงคว�่าจาน บานดึงส�าหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.
Basket Dim. (WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

600 537x465x195 549.03.154

800 737x465x195 549.03.155

900 837x465x195 549.03.156

ชุดตะแกรงคว�่ำจำน บำนดึง - รุ่น VERONA

 y วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304

 y สี: สีขัดเงา

 y รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y รูปแบบ: รางและตะแกรงส�าหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน

 y ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y ความยาวราง: 450 มม.

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
ตะแกรง   1 ใบ
รางลิ้นชัก   1 คู่

ถาดรองน�้า  1 ชิ้น
ถาดใส่ช้อนส้อม  1 ชิ้น
ฝาครอบรางลิ้นชัก  1 คู่
ชุดสกรู   1 ชุด

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
ส�าหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

Front pull-out dish basket - VERONA Series

 y Material: Stainless steel 304

 y Finish: Polished

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Runners and basket for front  panel fixing

 y Type of pull-out: Full extension with self and soft closing

 y Nominal length: 450 mm

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

1 basket

1 pair runners

1 drip-off tray

1 cutlery holder

1 pair runner covers

1 set fixing screws

Order reference 

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85

1.76
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out dish basket for 450 mm runner

ตะแกรงคว�่าจาน บานเปิดส�าหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.
Basket Dim. (WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

600 510x473x148 549.03.254

800 710x473x148 549.03.255

900 810x473x148 549.03.256

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก
ส�าหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

ชุดตะแกรงคว�่ำจำน บำนเปิด - รุ่น VERONA

 y วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304

 y สี: สีขัดเงา

 y รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y รูปแบบ: รางและตะแกรงส�าหรับติดตั้งหลังบานพับ

 y ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล

 y ความยาวราง: 450 มม.

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

 y ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
ตะแกรง   1 ใบ
รางลิ้นชัก   1 คู่

ถาดรองน�้า  1 ชิ้น
ถาดใส่ช้อนส้อม  1 ชิ้น
ฝาครอบรางลิ้นชัก  1 คู่
ชุดสกรู   1 ชุด

Order reference 

Please order hinges separately.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85

Pull-out dish basket - VERONA Series

 y Material: Stainless steel 304

 y Finish: Polished

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door

 y Type of pull-out: Full extension with self and soft closing

 y Nominal length: 450 mm

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

1 basket

1 pair runners

1 drip-off tray

1 cutlery holder

1 pair runner covers

1 set fixing screws
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Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cabinet width mm

ส�าหรับตู้ขนาด มม.
Basket Dim. (WxDxH) mm

ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า

900 840x455x135 549.03.166

1,000 940x455x135 549.03.167

ชุดตะแกรงใต้อ่ำงล้ำงจำนบำนดึง - รุ่น RAVENNA

• วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
• สี: สีขัดเงา 
• รองรับน�้าหนักได้: 30 กก.
• รูปแบบ: รางและตะแกรงส�าหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
• ลักษณะการดึง: รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ 
• ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
• ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

ประกอบด้วย
ตะแกรง   1 ใบ
รางลิ้นชัก   1 คู่
พลาสติกหนุนราง  1 คู่
ฝาครอบรางลิ้นชัก  1 คู่
ชุดสกรู   1 ชุด

Front pull-out under sink basket - RAVENNA Series

 y Material: Stainless steel 304 

 y Finish: Polished 

 y Load capacity: 30 kg

 y Version: Runners and basket for front panel pull-out

 y Type of pull-out: Full extension with soft and self closing device

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

 y Side panel thickness: 16 or 19 mm

Supplied with

1 basket

1 pair runners

1 pair runner supports

1 pair runner covers

1 set fixing screws
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min.900

min.400

Version

รูปแบบ
Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Steel 
chrome 
plated  
basket

ตะแกรง
เหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 
304 polished  
basket

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

Swivel right

หมุนขวา
860x520x560 548.21.202 548.21.002

Swivel left

หมุนซ้าย
860x520x560 548.21.212 548.21.012

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

• วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
• สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล
• รองรับน�้าหนักได้:ด้านหน้า 13 กก. ด้านหลัง 17 กก.
• รูปแบบ: เหมาะส�าหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล 

และปิดอัตโนมัติ 
• ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
• ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 580 มม.
• ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 400 มม.

ประกอบด้วย
ชุดรางสไลด์พร้อมโครง 1 ชุด
ตะแกรง 4 ใบ
ชุดสกรู 1 ชุด

ชุดตะแกรงเข้ำมุมบำนดึง - รุ่น FLORENCE

หมุนขวา หมุนซ้าย

• Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

• Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

• Load capacity: Front pull-out 13 kg, corner pull-out 17 kg

• Version: Suitable for 900-1,000 mm cabinet width,  

with soft and self closing device

• Min. internal cabinet depth: 500 mm

• Min. internal cabinet height: 580 mm

• Min. door width: 400 mm

Supplied with

1 set runners with frame

4 baskets

1 set fixing screws

Front pull-out corner basket - FLORENCE Series

Swivel right Swivel left
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Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Steel chrome basket plated

ตะแกรงเหล็ก สีโครม
Stainless steel 304 
basket polished

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

670x470x575 548.22.203 548.22.103
Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตะแกรงเข้ำมุมบำนเปิด - รุ่น FLORENCE

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล

 y รองรับน�้าหนักได้:ด้านหน้า 15 กก. ด้านหลัง 15 กก.

 y รูปแบบ: เหมาะส�าหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล 
และปิดอัตโนมัติ 

 y สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

 y ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 590 มม.

 y ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

ประกอบด้วย
ชุดรางสไลด์พร้อมเฟรม 1 ชุด
ตะแกรง     4 ใบ
ชุดสกรู     1 ชดุ

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

Step 1

Step 3

Step 2

Step 4

Pull-out corner basket - FLORENCE Series

 y Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket

 y Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished

 y Load capacity: Front pull-out 15 kg, corner pull-out 15 kg

 y Version: Suitable for 900–1,000 mm cabinet width,  

with soft and self closing device

 y Left and right rotatable

 y Min. internal cabinet depth: 500 mm

 y Min. internal cabinet height: 590 mm

 y Min. door width: 450 mm

Supplied with

1 set runners with frame

4 baskets

1 set fixing screws

Order reference 

Please order blind corner soft close hinges separately.
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21.8*13=283.4

Ø5.3

Ø3.3

Ø2.9

Ø7.8 381

Version

รูปแบบ
Dim. (WxDxH) mm

ขนาด (กxลxส) มม.
Steel chrome 
basket plated

ตะแกรงเหล็ก  
สีโครม

Stainless steel 304 
basket polished

ตะแกรงสแตนเลส
สตีล 304 สีขัดเงา

2 Layers

ตะแกรง  
2 ชั้น

695x381x595–895 548.24.201 548.24.101

4 Layers

ตะแกรง 
4 ชั้น

695x381x1,
300–1,500

548.24.212 548.24.112

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ข้อแนะน�ำในกำรสั่งซื้อ
กรุณาสั่งบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

ชุดตะแกรงครึ่งวงกลมเข้ำมุม 180° - รุ่น FLORENCE

 y วัสดุ: เสายึดเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เสายึดสีโครม ตะแกรงสีโครมส�าหรับเหล็กหรือสีขัดเงาส�าหรับสแตนเลสสตีล

 y รองรับน�้าหนักได้: 8 กก./ชั้น

 y ตะแกรงสามารถปรับเปลี่ยนต�าแหน่งได้

 y รูปแบบ: ส�าหรับตู้ขนาด อย่างน้อย 800 มม. 

 y ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม.

 y ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 750 มม.

 y ความสูงภายในตู้: 595-895 มม. ส�าหรับ 2 ชั้น, 1,300-1,500 มม. ส�าหรับ 4 ชั้น

 y ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

ประกอบด้วย:
2 หรือ 4 ตะแกรง
เสายึด 1 เสา
ตัวเกี่ยวหน้าบาน 1 ชิ้น ส�าหรับ 2 ชั้น หรือ ตัวเกี่ยวหน้าบาน 2 ชิ้น ส�าหรับ 4 ชั้น
ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Order reference

Please order blind corner soft close hinge separately.

180° Revolving basket - FLORENCE Series

 y Material: Steel pole, steel or stainless steel 304 baskets

 y Finish: Pole chrome plated, steel baskets chrome plated or  

stainless steel baskets polished

 y Load capacity: 8 kg/layer

 y Basket position adjustable

 y Version: Suitable for min. 800 mm cabinet width

 y Min. internal cabinet depth: 450 mm

 y Min. internal cabinet width: 750 mm

 y Internal cabinet height: 2 layers 595–895 mm, 4 layers 1,300–1,500 mm

 y Min. door width: 450 mm

Supplied with

2 or 4 baskets

1 basket pole

1 front adapter for 2 layers or 2 adapters for 4 layers

1 set of fixing material
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Version

รูปแบบ
Cat. No.

รหัสสินค้า
A Basket 210 x 470 x 75 mm

ตะแกรง 210 x 470 x 75 มม.
545.22.240

A Basket 310 x 470 x 75 mm

ตะแกรง 310 x 470 x 75 มม.
545.22.250

B Bottle basket 210 x 470 x 75 mm

ตะแกรงใส่ขวด 210 x 470 x 75 มม.
545.22.245

C Basket left 235 x 470 x 75 mm

ตะแกรงด้านขวา 235 x 470 x 75 มม.
545.23.241

C Basket right 235 x 470 x 75 mm

ตะแกรงด้านขวา 235 x 470 x 75 มม.
545.23.240

D Universal frame 470 x 35 x 600 mm

เฟรมอเนกประสงค์ 470 x 35 x 600 มม.
545.21.241

E Front bracket 90º

ฉากยึดบานหน้า 90º

545.21.293

E Front bracket 55º

ฉากยึดบานหน้า 55º

545.21.291

ชุดตู้เตี้ยบำนดึง

 y วัสดุ: ตะแกรงและรางสไลด์เหล็ก

 y สี: ตะแกรง สีโครม, ราง สีกัลวาไนซ์

 y รูปแบบ: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

 y รับน�้าหนักได้: 15 กก.

 y ความกว้างภายในของตู้อย่างน้อย: ขนาดตะแกรง +30 มม.

เฟรมอเนกประสงค์ตู้ด้านขวา
ตะแกรง

ตะแกรงใส่ขวด

ตู้ด้านซ้าย

ชุดตู้เตี้ยบานดึง แบบเข้ามุม 55º

ตู้ด้านขวา

ตะแกรงใส่ขวดเข้ามุม

ฉากยึดบานหน้า

ฉากยึดบานหน้า

ฉากยึดบานหน้า

เฟรม

เฟรม

ราง

ราง

ตู้ด้านซ้าย

ชุดตู้เตี้ยบานดึง แบบตรง 90º

 y Material: Baskets and runners steel

 y Finish: Baskets chrome plated, runners galvanized

 y Version: Full extension with self closing device

 y Load capacity: 15 kg

 y Min. internal carcase width: Basket size +30 mm

Base unit front pull-out set

Universal frameCabinet rightCabinet left

Base unit front pull-out, angled version (55º)

Base unit front pull-out, straight version (90º)

Cabinet rightCabinet left

Bottle angled

Bottle basket

Basket

Runner

Frame

Runner

FrameFront brackets

Front brackets

Front brackets

1.82
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

1



Carcase width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Basket (W x D x H) mm

ตะแกรง (W x D x H) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
400 310 x 450 x 460 540.04.203

Carcase width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Basket (W x D x H) mm

ตะแกรง (W x D x H) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
900 790 x 280 x 110 522.54.219

Carcase width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Basket (W x D x H) mm

ตะแกรง (W x D x H) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
400 310 x 450 x 480 540.04.213

Carcase width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Basket (W x D x H) mm

ตะแกรง (W x D x H) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
800 450 x 695 x 135 540.04.228

900 450 x 800 x 135 540.04.229

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ชุดตะแกรงเก็บของ

ชุดตะแกรงเก็บของบำนเปิด

ชุดตะแกรงเก็บจำนบำนเปิด

ชุดตะแกรงเก็บของบำนดึง

ชุดตะแกรงเก็บภำชนะ บำนเปิด

 y ลักษณะการใช้งาน: ส�าหรับการติดตั้งด้านในตู้

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน

 y การติดตั้ง: ติดตั้งด้านข้างที่แผงข้างและเกี่ยวตะแกรงที่ด้านข้าง

 y ประกอบด้วย: ราง 1 คู่, ตะแกรง 1 ชิ้น

 y วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลสสตีล, รางสไลด์เหล็ก

 y วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลส, รางสไลด์เหล็ก

 y วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลส, รางสไลด์เหล็ก

 y วัสดุ: ตะแกรงเหล็ก สีโครม

Wire storage basket

 y Area of application: For installation inside of cabinet

 y Load capacity: 30 kg

 y Type of pull out: Full extension

 y Installation: Side fixing to side panel and hook in basket to side

 y Supplied with: 1 Pair of runner, 1 Pc basket

Pull-out storage basket Front pull-out storage basket

 y Material: Stainless steel basket, Steel runner

Pull-out dishes basket Pull-out plates basket 

 y Material: Steel basket, chrome plated

 y Material: Stainless steel basket, Steel runner

 y Material: Stainless steel basket , Steel runner
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Carcase width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Basket (W x D x H) mm

ตะแกรง (W x D x H) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
400 300 x 480 x 120 541.80.240

450 350 x 480 x 120 541.80.245

500 400 x 480 x 120 541.80.250

600 500 x 480 x 120 541.80.260

800 700 x 480 x 120 541.80.280

Carcase width mm

ความกว้างของตู้ มม.
Basket (W x D x H) mm

ตะแกรง (W x D x H) มม.
Cat. No.

รหัสสินค้า
400 300 x 475 x 120 541.80.140

450 350 x 475 x 120 541.80.145

500 400 x 475 x 120 541.80.150

600 500 x 475 x 120 541.80.160

800 700 x 475 x 120 541.80.180
Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: สีโครมเงา

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.

 y รูปแบบ: รางและตะแกรง ส�าหรับการติดตั้งที่แผงหน้า

 y ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

ประกอบด้วย
รางสไลด์พร้อมตัวยึดหน้าบาน และตะแกรง 1 ชิ้น

ประกอบด้วย
รางสไลด์และตะแกรง 1 ชิ้น

 y วัสดุ: เหล็ก

 y สี: สีโครมเงา

 y รับน�้าหนักได้: 30 กก.

 y ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.

 y รูปแบบ: รางและตะแกรง ส�าหรับการติดตั้งหลังบานพับ

 y ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

ชุดตะแกรงบำนเปิดชุดตะแกรงบำนดึง

 y Material: Steel

 y Finish: Chrome plated

 y Load capacity: 30 kg

 y Installation depth: 500 mm

 y Version: Runners and baskets for installation behind hinged door

 y Type of pull out: Full extension with self closing

 y Material: Steel

 y Finish: Chrome plated

 y Load capacity: 30 kg

 y Installation depth: 500 mm

 y Version: Runners and baskets for front panel installation

 y Type of pull out: Full extension with self closing

Pull-outFront pull-out

Supplied with

Set components complete with runner and basket

Supplied with

Set components complete with runner front panel connector and 

basket
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585–705

A

Min. 540

Min. 540
585–705

B

Min. internal cabinet width mm (A)

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (A)
Cat. No.

รหัสสินค้า

400 549.03.130

450 549.03.172

500 549.03.173

600 559.03.174

Min. internal cabinet width mm (B)

ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (B)
Cat. No.

รหัสสินค้า

760 549.03.139

810 549.03.175

910 549.03.176

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

เฟรมติดตั้งตะแกรงส�ำหรับครัวปูน - Etercnoc

ระยะภำยในตู้

หน้าบานเดี่ยว

หน้าบานคู่

 y ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะรู

 y ปรับระดับความสูงได้

 y ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304

 y มาพร้อมระบบปิดอัตโนมัติแบบนุ่มนวล

 y วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304

 y สี: เฟรมสีขาว, ตะแกรงสีสแตนเลสขัดเงา

 y ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 540 มม.

 y ความสูงภายในของตู้: 585-705 มม.

ประกอบด้วย
เฟรม    1 ชุด
ชุดตะแกรงดึงแบบเปิดหน้าบาน  2 ชุด รวมราง
ชุดสกรู    1 ชุด

540.04.238 อุปกรณ์กั้นภาชนะแยกต่างหาก เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปกรณ์เสริม

Wire basket frame for concrete cabinets - Etercnoc

Internal cabinet dimension

1 door

2 doors

 y Easy installation, drill hole is not required

 y Height adjustable

 y Baskets made of stainless steel 304

 y Integrated soft closing mechanism

 y Material: Steel frame, stainless steel 304 baskets

 y Finish: Frame white powder coated, baskets stainless steel polished

 y Min. internal cabinet depth: 540 mm

 y Internal cabinet height: 585–705 mm

Supplied with

1 set frame

2 sets pull-out baskets incl. runner,

1 set fixing screws

540.04.238 plate organizing pole separates for better arrangement.

Accessories
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