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"เฮเฟเล่ พร้อมสนับสนุนทุกจินตนาการของคุณให้เป็นจริง"

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวนันี ้เราต่างมองหาเทคโนโลยี
ท่ีดีท่ีท�าให้วิถีชีวิตในแต่ละวันให้ง่าย สะดวก 

รวดเรว็ ประหยัดเวลา เปลีย่นเรือ่งยาก  ๆเป็นเรือ่งง่าย
ด้วยการกดปุ ่มเพียงสองสามปุ่มแล้วอะไรๆ ก็

เปลีย่นแปลง ส�าเรจ็ลลุ่วง ท่ีส�าคญัรปูลกัษณ์ต้องดดู ีมี
ดไีซน์ และปลอดภัย ซึง่มาตรฐานเรือ่งคณุภาพเป็นสิง่
ส�าคญัท่ีเฮเฟเล่เน้นย�า้อยู่เสมอ

เฮเฟเล่ คอืเยอรมนี และ เยอรมนี คอืคณุภาพ อกี
หนึง่การตอกย�า้ความมัน่ใจว่าสนิค้าจากเฮเฟเล่คือสนิค้า
คณุภาพทีโ่ดดเด่นด้วยดีไซน์ และเทคโนโลยีทีทั่นสมยั  
ครบครนั ส�าหรบัเรือ่งบ้านและอาคาร ท่ีพร้อมตอบโจทย์
ทกุความต้องการแบบเบด็เสรจ็ ไม่ว่าจะเป็นผูน้�าเทรนด์
ดีไซน์ทีค่ดัสรรสนิค้าคณุภาพ มาตรฐานยุโรปสูค่นไทย 
พร้อมบรกิารท่ีครบวงจร ทัง้ให้ค�าแนะน�าก่อนการสัง่ซือ้  

 การดูแลหลงัการขาย และระบบขนส่งประสทิธิภาพสงู 
 (Logistic Solutions) บรหิารการจดัส่งได้อย่างรวดเรว็ แม่นย�า 

เพ่ือให้ลูกค้าของ เฮเฟเล่ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
Complete Kitchen Solutions เป็นหน่ึงในความครบวงจรส�าหรบัเรือ่งครวัที ่เฮเฟเล่ 

ภูมใิจน�าเสนอ ด้วยสนิค้าชดุเครือ่งครวัท่ีมาพร้อมดไีซน์ล�า้สมยัและเทคโนโลยีทีจ่ะช่วยให้การ
ท�าครวัสะดวก ปลอดภยั รวดเรว็ ท่ีส�าคญัคอืเป็นครวัทีท่นัสมยั มกีารจดัการพ้ืนทีไ่ด้อย่าง
ลงตัว  ไม่ว่าครัวของคุณจะเป็นแบบไหน ขนาดเท่าไร  เฮเฟเล่ ก็มทุีกผลติภัณฑ์ทีพ่ร้อม 
แต่งเติมครัวในสไตล์คุณให้พร้อมใช้อย่างลงตัว Complete Kitchen Solutions by  
Häfele ฉบบันีเ้ราจงึได้รวมไอเดยีการออกแบบและการเลอืกเครือ่งใช้ไฟฟ้าส�าหรบัครวัที ่
ทนัสมยัไว้ให้เป็นตัวช่วยส�าหรบัการออกแบบครัวของคุณ ซึง่คุณจะมัน่ใจได้ถึงครัวคณุภาพ
ทีเ่ตม็ไปด้วยความทันสมยัของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีรวมไว้อย่างครบครนัแล้วท่ี เฮเฟเล่ 

เราขอย�า้ว่าก่อนการตัดสนิใจ...อย่าเลอืกเพราะเพียงค�าแนะน�าจากคนอืน่ท่ีว่าด ีแต่
ควรเลอืกในสิง่ทีเ่ราต้องการจรงิ ๆ คอื ดไีซน์นัน้เหมาะกับเรา การใช้งานง่ายมฟัีงก์ชันทีเ่รา
ต้องการใช้จรงิ และต้องเหมาะสมกบัทกุคนในครอบครวัด้วย ถ้ามัน่ใจในค�าตอบแล้วก็ตดัสนิ
ใจได้เลย “Choose Your Own Style”



ส�าหรับคนรักการท�าอาหารแล้ว จะมอีะไรดไีปกว่าการท่ีได้ใช้ครวั
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวท่ีครบครันไปด้วยฟังก์ชัน 
การใช้งานท่ีสามารถสร้างสรรค์อาหารได้ไม่ว่าจะเมนูไหน แน่นอนว่า 
การท�าอาหารให้อร่อยอยู่ทีฝี่มอืของคนท�า แต่อปุกรณ์ไฟฟ้าก็เป็นเหมอืน
กับผูช่้วยท่ีอ�านวยความสะดวกให้กับการสร้างสรรค์แต่ละเมนู แบรนด์
เครือ่งใช้ไฟฟ้า gorenje ถือว่าเป็นผูช่้วยในครวัทีโ่ดดเด่นท้ังด้านดไีซน์ 
และเทคโนโลยี โดยในส่วนของดไีซน์น้ัน gorenje มกีารท�างานร่วมกับ 
ดไีซน์เนอร์ระดบัโลกต่างๆ อาทิ Pininfarina, Karim Rashid, ORA-ïTO 
และล่าสดุ Philippe Starck ผูอ้อกแบบสนิค้าระดับไฮเอนด์ต่างๆ มากมาย  

ซึ่งรับประกันได้ถึงคุณภาพและความมีระดับของเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับ 
ไฮเอนด์ พร้อมรองรบัวิวัฒนาการการท�าอาหารท่ีหลากหลาย 

ในส่วนของนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทของ gorenje  
มีหัวใจส�าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดหลัก Life simplified  
ซึง่เทคโนโลยีทีน่�ามาใช้กับสนิค้าแต่ละประเภทนัน้จะต้องตอบโจทย์การ
ใช้งานของผูใ้ช้ มฟัีงก์ชนัทีใ่ช้งานง่ายและช่วยให้ชวีติประจ�าวนัของผูใ้ช้
สะดวกสบายและมเีวลาเหลอืให้กับครอบครวัมากข้ึน 

Complete Kitchen Solutions ฉบับนี้จึงขอท�าหน้าที่เป็นคู่มือ
ฉบับพกพาส�าหรับการสร้างสรรค์ครัวในฝันของคุณให้เป็นจริง

COMPLETE KITCHEN 
SOLUTIONS

DESIGN STYLE | 2



CREATE YOUR 
ออกแบบครัวที่ใช่สไตล์คุณ

Getting 
start with 

your kitchen

แน่นอนว่าการจะออกแบบห้องครวั
ส�าหรับบ้านที่ดีต้องประกอบด้วย
ปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งท่ีส�าคัญ
อนัดบัแรกเลยน่ันก็คอื ความเข้าใจ
ตนเองและผู ้ใช ้งานห้องครัวว่า
ต้องการห้องครัวท่ีใช้งานแบบไหน 
ยกตวัอย่างเช่น ต้องรูก่้อนว่าเป็นห้อง
ครวัหนักหรอืครวัเบา เน้นท�าอาหาร
ประเภทไหน มผีูใ้ช้งานก่ีคน และมี
ฟังก์ชันการใช้งานที่มีส่วนน่ังรับ
ประทานอาหารด้วยหรอืไม่ จากนัน้
ค่อยดูพ้ืนที่ของห้องครัวท่ีมีอยู่ว่า
เหมาะสมกับการวาง layout ห้อง
ครวัแบบใดมากทีส่ดุ

Kitchen Style
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The Perfect
Triangle

ใช้หลกัการออกแบบฟังก์ชนัในห้องครวั
ให้เป็นครวัท่ีพร้อมใช้งานและตอบโจทย์
รปูแบบการท�าครวัทีดี่ท่ีสดุ ด้วยหลกั The 
Kitchen Triangle ท่ีจะช่วยเราก�าหนด
ต�าแหน่งของส่วน Storage (ตูเ้ย็น , ตูเ้ก็บ
ของ) ส่วน Washing (อ่างล้างจาน, เครือ่ง
ล้างจาน) และ ส่วน Cooking (เตา ,  
เตาอบ , เคร่ืองดูดควัน) ให้อยู่ในจุดท่ี 
ใช้งานครวัได้สะดวกในลกัษณะ Cross 
กันเป็นสามเหลีย่ม ไม่ว่ารปูแบบครวัของ
คณุจะเป็นรปูทรงใดก็ตาม ครวัของคณุ 
ก็จะเป็นครัวท่ีมปีระสทิธิภาพมากท่ีสดุ 
...มาดูกันว่าครวัรปูทรงใดเหมาะกับ

พ้ืนท่ีในบ้านของคุณ ...



WHAT IS YOUR  
KITCHEN LAyOUT? 

1. U-SHAPED KITCHEN: 

 รูปแบบครัวที่ทรงประสิทธิภาพมากอย่างรปูตวั 
U เหมาะส�าหรบัพ้ืนทีค่รวัขนาด 2.5x2.5 ม. ขึ้นไป ซึ่ง
จะออกแบบเป็นมุมครัวที่เชื่อมต่อกับส่วนห้องรับ
ประทานอาหาร หรือเป็นห้องครวัปิด ทีเ่น้นท�าอาหาร
จริงจังก็ได้ 
 ข้อดีของครัวรูปตัว U คือ สามารถใช้งานพร้อม
กันหลายๆ คนได้อย่างสะดวกแม้ในช่วงเวลา
เดียวกัน

2. L-SHAPED KITCHEN: 

 ครัวยอดนิยมในบ้านสมัยใหม่กับครัวรูปตัว L 
เหมาะส�าหรับคอนโดหรืออพาร์ทเมนต์ท่ีมีพ้ืนที่เล็ก
ลงมาหน่อย โดยออกแบบให้ที่เก็บของและท่ีล้าง
จานอยู ่ด ้านเดียวกัน ส่วนที่ท�าอาหารให้อยู ่ที่
เคาน์เตอร์อีกด้านหนึ่ง

3. ISLAND FLOORPLAN: 

 รูปแบบครวัท่ีมเีคาน์เตอร์ตัง้อยู่ตรงกลาง และจดั
โซน เก็บของ ล้างจาน และทีท่�าอาหารอยู่รอบๆ เหมาะ
ส�าหรับบ้านท่ีมพ้ืีนท่ีครวัค่อนข้างใหญ่ โดยเคาน์เตอร์
ตรงกลางจะใช้ส�าหรบัจัดเตรยีมประกอบอาหาร และ
เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ Casual ไปในตวั 

4. GALLERY KITCHEN: 
 เหมาะกบับ้านท่ีมพ้ืีนน้อยๆ สามารถวางฟังก์ชนั 
การใช้งานได้ครบ โดยวางตู้ใส่ของ อ่างล้างจาน  
และเตาท�าอาหาร อยู่ฝั่งเดียวกันหมด หรือถ้าอยู่
คนละฝั่ง แล้วมีพ้ืนที่ระหว่างเคาน์เตอร์ท้ังสองฝั่ง
เหลือน้อยกว่า 1.10 ม. ควรเลือกใช้หน้าบานตู้แบบ
บานเลื่อน เพื่อประหยัดพื้นที่และการใช้งานเป็นไป
ได้อย่างสะดวก

5. ONE WALL KITCHEN: 

 เป็นครัวแบบกะทัดรัดที่พ้ืนท่ีน้อยท่ีสุด โดยจัด
เรียงฟังก์ชันทั้งหมดไว้ด้านเดียวกัน ทั้งตู้เก็บของ 
อ่างล้างจาน และทีท่�าอาหาร ครวัรปูแบบนีส้ามารถ
จดัให้สวยงามลงตวัได้ด้วยการท�าตูห้รอืชัน้ลอย เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีการจดัเก็บให้มากข้ึน และควรเลอืกตกแต่ง
ผนงัระหว่างเคาน์เตอร์และตูล้อยด้วยกระเบือ้งหรอื
วัสดท่ีุท�าความสะอาดง่าย เพ่ือป้องกันน�า้และน�า้มนั
กระเด็นไปโดนผนังห้องระหว่างที่ท�าอาหาร 
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    BLANCO
นอกจากพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ ของบ้าน 
เช่น ห้องน่ังเล่น ห้องนอน หรือ
สนามนอกบ้านแล้ว ห้องครวัก็เป็น
อีกพ้ืนท่ีส�าหรับการท�ากิจกรรม 
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว
สามารถช่วยกันเตรยีมอาหาร ล้างผกั
และผลไม้ร่วมกัน ซึง่อ่างล้างจาน 
และก๊อกน�า้ BLANCO ก็ตอบโจทย์
การใช้งานของสมาชกิในครอบครวั
ได้อย่างลงตัว มีความปลอดภัย 
ต่ออาหาร มคีวามแขง็แรงทนทาน 
อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลรักษา 
อกีด้วย… 

“BLANCO, 
The star of every kitchen”
Khun Navarat Phinyo (Blanco) 

Navarat@hafele.co.th 

Category Management - 

Home Appliance-Blanco

    HAILO 
ห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจและ
เป็นจดุศนูย์กลางของบ้านท่ีทกุคน
ภายในบ้านสามารถท�ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกันเพ่ือสร้างความรัก
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและย่ิงไป
กว่านั้นห้องครัวท่ีมีอุปกรณ์ครัวที่
ครบถ้วนสมบรูณ์แบบ ก็ย่ิงรงัสรรค์
ให้การท�าครวันัน้สนุกสนานมากย่ิง
ขึน้ แม้ว่าถังขยะอาจจะไม่ได้เป็น
อุปกรณ์ครัวชิ้นแรกที่คุณแม่บ้าน
พ่อบ้านนึกถึงหากแต่เป็นอปุกรณ์
ที่ขาดไม่ได้เวลาท่ีต้องการก�าจัด
เศษอาหารและขยะต่างๆท่ีไม่ใช้
แล้ว และท�าให้ห้องครัวของคุณ 
ดสูะอาดและน่าใช้งานตลอดเวลา

“Hailo The quality brand 
for disposal waste”
Khun Marisa Suwannachot 

Marisa@hafele.co.th 

Category Management - 

Furniture Fittings-Hailo

    LOOX
เพ่ือสร้างมติทิีส่ีใ่ห้กับเฟอร์นิเจอร์และห้องต่างๆ ระบบแสงสว่างแอลอดี ีลกุซ์ (Loox) เป็นอกีหน่ึงผลติภณัฑ์ทีน่อกจาก
ช่วยในเรือ่งของการมองเห็นแล้ว ยังสามารถช่วยรงัสรรค์ความสนกุสนาน เสรมิสร้างบรรยากาศและความโดดเด่น
ให้กับห้องหรอืวัตถุน้ันๆ ให้มคีวามน่าสนใจย่ิงขึน้ ด้วยเทคโนโลยีไฟแอลอดี ีทีป่ระหยัดพลงังาน มอีายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน อกีท้ังยังสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยระบบแจค็เสยีบ แล้วคณุจะรกัห้องของคณุมากข้ึน

“Loox, The Fourth Dimension of Furniture”
Khun Peach Sriwaranan (Loox) Peach@hafele.co.th Category Management - Furniture Fittings-Loox

’S FAMILY
มั่นใจได้ในมาตรฐานคุณภาพสินค้า และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ 

จาก HÄFELE เราพร้อมจะช่วยเนรมิตทุกเรื่องเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งให้เป็นจริง

    GORENJE
ค�าพูดคุน้หทูีเ่ราได้ยินมาตัง้แต่เดก็
ว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” 
ท�าให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าห้อง
ครวัน้ันมคีวามส�าคญัขนาดไหนกับ
ชีวิต อาหารจานร้อนๆเพียงจาน
เดยีวสามารถสร้างพลงัและความ
สขุขึน้มาให้ผูค้นได้อย่างคาดไม่ถึง 
จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นในทุกๆวัน
ของเราน้ันเกิดขึ้นท่ีเตาท�าอาหาร 
gorenje ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวชั้นน�าจากยุโรปได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคญัของทกุอปุกรณ์ครวัจงึ
ได้มกีารออกแบบพัฒนาผลติภัณฑ์
ท่ีสวยงาม ทันสมยั ใช้งานง่าย มี
มาตรฐานสงู เหมาะกบัทุกห้องครวั 
อกีท้ังยังมนีวัตกรรมล�า้ๆเพ่ือให้การ
ท�าครวัของผูใ้ช้งานทุกคนเป็นเรือ่ง
ง่าย ตามคอนเซป็ต์

“Life simplified”
Sawai Uthorndon

Sawai@hafele.co.th

Category Management - 

Home Appliance-gorenje

    KESSEBO  HMER
“ทุกวันน้ี ห ้องครัวได ้สะท ้อน 
ถึ ง รสนิ ยมของ เจ ้ าของบ ้ าน  
เกเซ่บูมเมอร์ (Kesseboehmer) 
จึงถูกออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์
ให้เข้ากับการใช้งานของครัวใน 
ทุกประเภทและสะท้อนให้เห็นถึง
รสนิยมท่ีโดดเด่นของผู ้เลือกใช้  
ไม่ว่าพ้ืนท่ีจะแคบ หรอืยากต่อการ
จัดเก็บแค่ไหน ฟังก์ชันการใช้งาน
ข อ ง ต ะ แ ก ร ง ก็ ส า ม า ร ถ ป รั บ 
ให้เข ้ากันได้เป ็นอย่างดี ด ้วย
สโลแกนที่ว่า 

“Clever storage 
อัจฉริยะในเรื่องการจัดเก็บ”
Khun Sayamol Chalotrol 

Sayamol@hafele.co.th 

Category Management - 

Furniture Fittings-Kesseboehmer



 ในบ้านท่ีมีสมาชิกหลายช่วงวัย  ห้องครัวควรสามารถประกอบ
กิจกรรมได้ทัง้ Cooking , Dining หรอืแม้กระทัง่ Living เพ่ือให้ทกุคน
ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ครัวที่กว้างขวาง เช่น ในขณะ
ที่คุณแม่ก�าลังท�าอาหาร ลูกๆ ก็อาจจะนั่งท�าการบ้านไปพร้อมกันบน
เคาน์เตอร์ใกล้ๆ ดงันัน้ครวัรปูแบบนีจ้งึต้องมกีารวางแปลนท่ีเชือ่มต่อ
ทกุฟังก์ชนัการใช้งาน และต�าแหน่งการจดัวางเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีถือเป็น
องค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ ซึ่งควรมีดีไซน์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้
ชีวิตง่ายข้ึนด้วย การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเหมาะกับครัวในลักษณะ
นี้จึงต้อง 
 • เป็นเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีมคีวามปลอดภัยท้ังระบบน�า้และระบบไฟ 

เช่น เครื่องล้างจานท่ีมีระบบตัดน�้าและดูดน�้ากลับเพ่ือป้องกัน
เฟอร์นเิจอร์สดุพิเศษของคณุไม่ให้ได้รบัความเสยีหาย เตาอนิดกัชัน่ที่
ให้ความร้อนเฉพาะภาชนะท�าอาหาร ซึง่จะไม่มคีวามร้อนแผ่กระจาย
ไปในเคาน์เตอร์แสนสวย ซึ่งปลอดภัยทั้งส�าหรับเด็กเล็กและ
เฟอร์นิเจอร์ครัวของคุณ
 • ใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะ เช่น เตาไฟฟ้า IQ Cook และ
เตาอบ IQ Pro ที่มีฟังก์ชันอัตโนมัติต่างๆ มากมาย ที่จะช่วยท�าให้ทุก
เมนูอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ
 • เครื่องดูดควันประสิทธิภาพสูง ช่วยเคลียร์ปัญหาเรื่องกล่ินได้
หมดจด ไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน

BRING 
MAGIC 
INTO 
COOKING 
LIFESTYLE

MIXED USE KITCHEN

...อย่าให้ครวัสวยๆ เป็นแค่ครวัไว้โชว์ 
แต่การออกแบบครัวสวยนั้นต้อง
พร้อมส�าหรบัทกุรปูแบบการใช้งาน 
ไม่ว่าไลฟ์สไตล์ในครวัของคุณจะเป็น
แบบใด เรามีค�าแนะน�าส�าหรบัครวัที่
จะกลายเป็นครวัทีใ่ช่ส�าหรบัคุณ...

KITCHEN LIFESTYLE 
ครัวแบบที่ใช่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

มั่นใจได้ในความสะอาดปลอดภัย
ส�าหรบัภาชนะทุกชิน้ ด้วยเครือ่งล้าง
จานใหม่ล่าสุดของ gorenje ที่มา
พร้อมโหมด ExtraHygiene ในการ
ท�าความสะอาดภาชนะส�าหรับเด็กเลก็

by You
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เทคโนโลยลีา่สุดของ gorenje ทีก่ารท�างานของมอเตอร์เงยีบและประหยดัพลังงาน ก�าจดักลิ่นและควนั
ได้รวดเร็ว พร้อมด้วยฟิลเตอร์แบบพิเศษช่วยดูดซับกลิ่น ควันและคราบไขมันต่างๆ ได้ดีขึ้นถึง 98% 

ทกุเมนจูะท�าง่ายขึน้ ด้วยการควบคมุความร้อน
ของเตาอินดักชั่นผ่านระบบ wireless ด้วย
เทคโนโลยี IQ Sensor ท่ีจะช่วยให้อาหารสกุท่ัว
ถึง ทัง้ยังคงคณุค่าทางอาหารไว้อย่างครบถ้วน 
ประหยัดพลงังานและระยะเวลาในการท�าอาหาร 



BIG FUNCTION IN ONE WALL KITCHEN 
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ตู้เย็นแบบ built-in นอกจากจะช่วยสร้าง
ความเป็นระเบยีบสวยงามลงตวักับทกุห้อง
ครัวแล้ว ยังต้องมาพร้อมกับระบบการ
ท�าความเย็นท่ีดี เสียงเงียบ ประหยัด
พลังงาน นอกจากนี้หัวใจส�าคัญของตู้เย็น
ก็คือ การรักษาความสด คงคุณค่าสาร
อาหาร วิตามินและยืดอายุการเก็บรักษา
สนิค้าต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีระดบัสงูภายใน
ตู้เย็นของ gorenje ท่ีมีการสร้างประจุลบ
ภายในตู้ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันและยับยั้ง
การเจริญเติบโดของแบคทีเรียได้ถึง 95 % 
ท�าให้อากาศภายในตู้สะอาด ลดการเสีย
ของอาหาร อาหารคงความสดใหม่ได้
ยาวนาน ระบบการท�างานอัจฉริยะเพ่ือ
รักษาอุณหภูมิในตู้เย็นให้คงท่ีด้วย ระบบ
จะจดจ�าและบันทึกพฤติกรรมการใช้ตู้เย็น 
โดยก่อนถึงช่วงเวลาน้ันตู้เย็นจะท�าการลด
อณุหภมู ิ1-2 องศาโดยอตัโนมติัไว้ล่วงหน้า
เพ่ือรักษาอุณหภูมิให ้คงที่และชดเชย
อุณหภูมิท่ีเสียไปขณะเปิดตู ้เย็น ท�าให้
ประหยัดพลงังานและมัน่ใจได้ว่าอาหารทุก
อย่างจะยังถูกเก็บอยู่ในอณุภูมท่ีิเหมาะสม

 เพื่อจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้เราสามารถเสกสรรทุกเมนูได้
อย่างง่ายและรวดเรว็ การแต่งเตมิครวัท่ีกะทัดรดั อย่างครวัในคอนโด 
ครัวในทาวน์โฮม หรือแม้แต่แพนทรีเล็กๆ ให้กลายเป็นครัวฟังก์ชัน
ขนาดใหญ่น้ัน ต้องเพ่ิมเติมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีท้ังดีไซน์และ
ฟังก์ชันท่ีทันสมัย เพ่ือเป็นตัวช่วยท่ีดีส�าหรับทุกเมนูให้ไม่ต้องมี 
ข้อจ�ากัด ซึ่งการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ช่วยที่ดีโดยท่ีครัวยังคง
ความสวยได้ครบ
 • ควรสงัเกตลกัษณะการใช้งานครวัของเรานัน้เป็นอย่างไร ถนดั

ซ้าย ถนดัขวา ปรงุอาหารหนักบ่อยๆ หรอืนานๆ ครัง้ หรอืแค่เพียงเมนู
ง่ายๆ เน้นความรวดเรว็ จะช่วยให้เราเลอืกรุน่และฟังก์ชนัได้เหมาะทีส่ดุ
 • การเลอืกเครือ่งใช้ไฟฟ้าในแบบ built-in เป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจ 
เพราะนอกจากสะดวกแล้วยังไม่เสยีพ้ืนทีก่ารใช้งานบรเิวณเคาน์เตอร์
ท๊อป ท�าให้ครัวดูสวยเนี๊ยบอยู่ตลอดเวลา
 • ต้องก�าหนดต�าแหน่งการใช้งานแต่ละส่วน และเตรยีมระบบให้
ดีก่อนติดตั้ง ท้ังเรื่องการเดินท่อน�้าดี ท่อน�้าท้ิง และระบบไฟฟ้า  
เพื่อให้ได้ครัวสวยที่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์

เตาอบรปูทรงโค้งลิขสทิธ์ิเฉพาะของ gorenje 
ทีม่กีารหมนุเวียนความร้อน 360 องศา ช่วยให้
ทกุเมนูอาหารของคณุสกุอย่างทัว่ถึงในทกุพ้ืนท่ี
เตาอบ ให้สมัผสักรอบนอก นุม่ใน คงรสชาติ
ของทุกจานอาหารอย่างลงตัว



KITCHEN & LAUNDRY FACTORY
 นอกจากงานครัวท่ีต้องท�าทุกวันแล้ว งานซักรีด ก็ต้องท�าบ่อยๆ 
ไม่แพ้กัน เพ่ิมเติมความพิเศษให้กิจวัตรประจ�าวันสะดวกและสบาย
ขึ้น ด้วยการก�าหนดให้ครัวมีฟังก์ชันท่ีมากกว่าแค่การท�าอาหาร  
แต่การเชือ่มส่วนซกัรดี เข้าไว้ด้วยกัน จะย่ิงท�าให้งานบ้านของคุณน้ัน
เป็นเร่ืองง่ายและสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ส�าหรับรูปแบบครัวท่ี 
พร้อมใช้งานแบบนี้ เราควรจะ...
 •  ออกแบบทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้ให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งใน
กรณีท่ีพ้ืนท่ีจ�ากัดจริงๆ ก็สามารถออกแบบให้เครื่องซักผ้านั้นอยู่ใต้

เคาน์เตอร์ท๊อปของครัวได้ โดยเลือกใช้เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า และ
วางต�าแหน่งให้อยู่ใกล้อ่างล้างจาน ในส่วนของ แพนทร ีเน่ืองจากต้อง
มีการวางระบบท่อน�้าเหมือนกัน 
 •  จัดให้เครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าอยู่ด้วยกัน ด้วยการจัดวาง
เครื่องซ้อนกัน โดยควรให้เครื่องอบผ้าอยู่ด้านบนและไม่ลืมท่ีจะติด
ตัง้ตวัลอ็ค เครือ่งด้านล่างและด้านบนให้แน่นหนา เพ่ือความปลอดภัย
ระหว่างที่เครื่องก�าลังท�างาน
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เครื่องซักผ้า ระบบ SensoCare จาก gorenje ช่วยให้การซักผ้าสะอาดด้วยระบบฉีดน�้าและปรับอุณหภูมิน�้าและอุณหภูมิในการอบผ้าให้แห้งอย่าง 
เหมาะสม พร้อมจะให้ผ้าสะอาดหอมสดชื่น และเปลี่ยนเรื่องงานซักที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย



KITCHEN 
TIPS

เพิ่มฟังก์ชันให้การใช้งานครัวยิ่งสมบูรณ์แบบ

Worktop บนเคาน์เตอร์ครัว
ควรเลือกใช้วัสดุท่ีให้ท้ังความ
สวยงาม ทนทาน ท�าความ
สะอาดง่าย เช่น ผิวหน้าหิน
ควอทซ์ แกรนิต ไม้จรงิ หรอืลา
มิเนต

จดัสรรพ้ืนท่ี Storage ส�าหรบัอาหาร
สดทีอ่ยู่ในตูเ้ย็น อาหารแห้ง เครือ่ง
ปรงุ หม้อ จาน ชาม และอปุกรณ์
ประกอบอาหารต่างๆ ให้เป็น
ระเบยีบในตูใ้ต้เคาน์เตอร์ทีแ่บ่งช่อง
ชัน้การจดัเก็บไว้พร้อมทัง้ใน Upper 
Cabinet หรอื ตูเ้ข้ามมุท่ีช่วยสร้าง
ความเป็นระเบยีบและไม่เสยีพ้ืนที่
ในมมุเลก็ๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์

ออกแบบให้เครื่องใช้ไฟฟ้าท้ัง
หลายอยู่ด้วยกันเป็นกลุม่ โดย
ติดตั้งแบบ Built-in เข้าไปกับ
หน้าบานตู ้เป็นแนวต้ัง เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน 
และเ พ่ิมประสิท ธิภาพใน 
การใช้พื้นที่ 

ติดตั้งไฟแอลอีดีใต้ Upper 
Cabinet เพ่ิมแสงสว่างให้ 
Worktop สามารถใช้งานได้
สะดวก ซึ่งการควบคุมแสง
สว ่างควรเ ลือกเป ็นระบบ
เซ็นเซอร์จับความเคล่ือนไหว
หรือระบบสัมผัส ที่ทั้งใช้งาน
ง่ายและดูทันสมัย

เลือกเครื่องใช้ ไฟฟ้าแบรนด์ gorenje และอุปกรณ์ตกแต่งครัว 
ได้ที่ Häfele Design Studio ทุกสาขา และ www.hafelethailand.com
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ใส่ดไีซน์เฉพาะด้วยภาพสะท้อนของคุณเอง กบังานออกแบบชดุ
เครือ่งใช้ไฟฟ้า Built-in นวตักรรมใหม่ล่าสุดจาก gorenje  
โดย Philippe Starck ที่พร้อมจะเปล่ียนครัวธรรมดาของ
คุณให้พิเศษกว่าใคร กับ คอลเลคชั่นพิเศษที่ให้การออกแบบ
สะท้อนบุคลิกแห่งตัวคุณในขณะท�าครัว ด้วยวัสดุกระจกเงา
สะท้อนและมือจับสแตนเลสแบบพิเศษ พร้อมด้วยฟังก์ชัน 
เหนือชั้นที่พร้อมตอบโจทย์ทุกเมนูอาหารของคุณ

DEFINE 
Your Style

11 | product matching

ADAPTECH
ตู ้เย็นระบบอัจฉริยะ
ช ่วยรักษาอุณหภูมิ
ของตู ้ เ ย็นจากการ
จดจ�าพฤติกรรมการ
ใช้งานของผูใ้ช้ เพ่ือคง
ความสดของอาหาร
ให้ยาวนานกว่าปกติ
ถึง 3 เท่า 

MULTIFLOW 360
เตาอบทีม่แีรงบนัดาลใจจากเตาอบถ่านไม้ดัง้เดมิ กับฟังก์ชนักระจายลมร้อน 360 องศา 
ให้ความร้อนในการอบท่ัวถึง ปลอดภัยดัวยระบบ Child lock ป้องกันเด็กเปิดประตู
ระหว่างเครื่องก�าลังท�างาน และระบบ Ultra-Cool Door  ควบคุมความร้อนไม่เกิน 38 
องศา เพื่อความปลอดภัยส�าหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว 



INVERTER 
TECHNOLOGY
เ ต า อ บ ไ ม โ ค ร เ ว ฟ  ม า พ ร ้ อ ม
เทคโนโลยี Inverter ทีช่่วยคงคณุค่า
ของรสชาติด้วยพลังงานความร้อน
ที่ต่อเน่ืองสม�่าเสมอ และประหยัด
พลงังาน ผสมผสานการใช้งานด้วย
ฟังก์ชันหลากหลายทั้งไมโครเวฟ 
ลมร้อน และการอบ/ย่าง

TECHNOLOGY P.A.S. SYSTEM 
เครื่องดูดควันนวัตกรรมใหม่ระบบ Parametric Air Suction เปล่ียน
ทิศทางการดูดควันจากการดูดจากจุดศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว ไปยัง
ขอบข้างของตัวเครื่องดูดควันเพื่อประสิทธิภาพการก�าจัดกลิ่นและควัน
ที่สูงสุด ทั้งยังช่วยลดเสียงรบกวนได้ถึง 25%

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

XPANDZONE
Induction Hob เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ให้คุณอิสระได้มากกว่า
ด้วยฟังก์ชัน XPANDZONE ขยายพ้ืนที่หัวเตาให้เชื่อมต่อกัน
เป็น 1 หัวเตาขนาดใหญ่ สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่เล็ก
พร้อมกันได้อย่างอิสระ และเพ่ิมความร้อนในโซนไฮไลท์ได้ถึง 
25% เพื่อให้การท�าอาหารรวดเร็วยิ่งขึ้น
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แก๊ป 
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล 
นักแสดง / พิธีกร 

เลือก 

ต อ บ โ จ ท ย์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ ก า ร
ทำาครัวตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่ 
ที่ให้ใจกับเร่ืองดีไซน์ไม่แพ้ความ
ใส่ใจเรื่องฟังก์ชัน

13 | celeb  talk 

เพราะดไีซน์ต้องตอบโจทย์ได้ทกุไลฟ์สไตล์ การท�าครวัจึงไม่ใช่แค่การปรงุ แต่ต้อง
รบัรู้ได้ถงึอรรถรสแห่งดไีซน์ไปพร้อมกนัด้วย ผลงานออกแบบล่าสดุของ   
พร้อมแล้วทีจ่ะเปลีย่นวถิกีารท�าครวัของคุณให้แตกต่าง



ไลฟ์สไตล์การท�าครัวในแบบของคุณ 
ผมจะเน้นท่ีม้ือเช้าเป็นหลกัครบั เพราะมือ้เช้าเป็นมือ้ท่ีส�าคญัทีส่ดุ 

แต่ไลฟ์สไตล์ของคนเมอืงทีม่เีวลาเป็นตัวบงัคับ มือ้เช้า
ของผมก็จะง่ายๆ แต่ได้คุณค่า เช่น ไข่ดาว ขนมปัง 

นม สลดัผกัและผลไม้ หรอือาจเป็นอย่างอ่ืนแต่
ต้องท�าง่าย ทานง่ายนะครบัยากเกนิไปเดีย๋วไป
ท�างานไม่ทัน

เหตุผลที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ gorenje 
คอลเลคชั่นนี้ 

ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมชื่นชอบผลงานการ
ออกแบบของ สตาร์ค มานานแล้วครบั เขาเป็นนัก

ออกแบบท่ีใส่ใจในรายละเอียดที่มากกว่าแค่ความ
สวยงาม แต่ค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของการใช้งานให้เข้าไลฟ์

สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว เมื่อผมต้องตัดสินใจเลือก 
ชุดเครื่องครัว  พอได ้ เจอกับ
ก็เป็นตัวเลือกท่ีตรงใจแต่แรกเลย เพราะทุกฟังก์ชันใช้งานง่าย  
ตรงกับไลฟ์สไตล์ท�าให้ผมชอบท่ีจะท�าอาหารเองมากขึน้ไปอีกครบั

เทคโนโลยีที่ถูกใจคุณในคอลเลคชั่นนี้
นอกจากชดุเครือ่งครวัทีใ่ช้ส�าหรบัการประกอบอาหารแล้ว ผมว่าตู้
เย็นเป็นอกีอย่างท่ีผมชอบมากนะ เพราะผมมกัจะซือ้ของเข้าบ้านเอง
กับคณุแม่สปัดาห์ละครัง้ ผมสงัเกตเห็นว่าผกัสลดัทีเ่ก็บไว้ในช่องเก็บ
ผกั จะเกบ็ได้นานกว่า เมือ่เอาออกมาจากตูเ้ย็นก็ยังดเูขยีวสดอยู่ เมือ่
เทยีบกับตูเ้ก่าพอเอาผกัออกมาก็ดูจะเห่ียวๆ ไม่น่าทานแล้วครบัผม
จ�าได้เลย เพราะมรีะบบ AdaptTech คอืตู้เย็นจะท�าการจดจ�าและ
วิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้งานทกุครัง้ เพ่ือปรบัลด-เพ่ิม ความเย็นใน
ตูใ้ห้สม�า่เสมอตลอด เป็นเทคโนโลยีท่ีผมชอบมากเลยจ�าได้ 

ฟังก์ชันและดีไซน์ที่ท�าให้คุณตัดสินใจเลือกใช้  

เหตุผลหลักที่เลือกใช้คือเรื่องดีไซน์ Philippe Starck ออกแบบ 
คอลเลคชัน่น้ีมาได้สวยงามลงตวัมากกับการเป็นครวัแบบ Built-in 
ท่ีดไูม่ขดัตาเลย ใช้งานง่าย ท�าความสะอาดก็ง่าย จดัวางสะดวก  
ทุกอย่างลงตวัเลยตดัสนิใจครบัชอบมาก

ความประทับใจที่อยากบอกต่อ
ถ้าจะให้บอกต่อคงต้องบอกถึงความ “ว้าว” ท้ังการใช้งานและ
เทคโนโลยีท่ีได้รบัมนัท�าให้ชีวติง่ายขึน้จรงิๆ ครบั ต้องได้ลองใช้เองถึง
จะรูเ้ลยว่าชดุครวัคอลเลคชัน่น้ีไม่ธรรมดาเลย 

เมนูที่คุณเลือกท�าเป็นประจ�า กับชุดเครื่องครัวคอลเลคชั่นนี้
เมนูโปรดของผมคอืสปาเก็ตตีผ้ดัแห้งครบั ผมจะท�าทานเองในวันพัก
ผ่อน ส่วนคณุแม่ก็จะท�าเมนูอืน่ๆ มาเสรมิ ซึง่การใช้งานในครวันีม้นั
ลงตัวมากครับ ท�าให้เราแม่ลูกได้ใช้เวลาด้วยกันตอนท�าครัว  
ผมว่าน่ีแหละคอืความสขุท่ีสดุแล้ว

คอลเลคชั่นชุดเครื่องครัว 

ขอบคณุ : Design Alternative Co., Ltd. 
เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายท�า
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Trend watching 
E U R O C U S I N A

เทรนด์ครัวยุคใหม่ที่น่าจับตา
จุดเด่นหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน Salone del Mobile ก็คืองาน EuroCucina ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 370,000 คน งานแฟร์ที่ถือเป็นพื้นที่ปล่อยของส�าหรับงาน
ออกแบบห้องครัวโดยเฉพาะ แบรนด์ชั้นน�าจากทั่วโลกต่างน�าเสนอผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดชนิดที่เรียกได้ว่า เปิดม่าน ซึ่งนอกเหนือไปจากความสวยงามแล้ว ยัง

เป็นการบอกเล่าการแก้ปัญหาใหม่ๆ ของพื้นที่ครัว เทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบาย ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสรุปเป็น 8 เทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจ

THE KITCHEN / LIVING
ห้องครวัปรับเปลีย่นรปูแบบมากข้ึนเรือ่ยๆ จนกลายเป็นศนูย์กลางการ
พบปะและพื้นที่ที่น�าเสนอทุกอย่างของบ้าน เส้นแบ่งระหว่างห้องท�า
อาหารและห้องน่ังเล่นค่อยๆ เลือนลงจนแทบเป็นพ้ืนท่ีเดียวกัน 
เฟอร์นเิจอร์รุน่ใหม่จงึออกแบบมาอย่างเป็นค่ากลางท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็น
โต๊ะทานอาหารเรยีบง่าย บาร์ท่ีถูกปรบัเข้ากับพ้ืนทีร่บัแขก ตูช้ัน้วางที่

กลายเป็นมุมจัดแสดงข้าวของและเพ่ิมสุนทรียภาพภายในบริเวณ 
ตวัอย่างเช่น ชดุตู ้Walnut Cuba จาก Nolte Küchen ชดุตูส้ธีรรมชาติ
ผิวด้านที่มาพร้อมรูปทรงเรียบง่ายพร้อมเข้าชุดกับรายละเอียดห้อง
รับแขก หรือส่วนโต๊ะกลาง (Island) ท่ีเข้าคู่กับผนัง และอุปกรณ ์
ตกแต่งอื่นๆ



SLIDE AND HIDE

EXHIBITION AND LIGHT ME UP

ท่ามกลางงานออกแบบครวัท่ีหลากหลาย หน่ึงฟังก์ชนัทีนั่บได้ว่าเป็น
เทรนด์ในงานแฟร์ครั้งนี้ที่มีให้เห็นมากข้ึนคือ บานประตูแบบสไลด์ 
ประตพัูบท้ังส่วนตูบ้นและล่าง สอดคล้องกับค�าพดูของ K+B Insider 
Young Hub ที่กล่าวว่า “พวกเรามองเห็นผู้ผลิตจ�านวนมากน�าเสนอ
ครัวแบบเปิดเข้า-ออกและซ้อนกันหลายระดับ รวมถึงตู้บาร์ที่หายไป

อย่างรวดเรว็หลงับานพับ” ซึง่ท้ังหมดล้วนแล้วคอืความสะดวกในการ
ใช้งาน ไม่เว้นแม้แต่บานเลื่อนบนท๊อปของโต๊ะ ภายใต้แบรนด์  
Giorgio Armani For Dada ในคอลเลก็ชัน่ใหม่ทียั่งคงมาพร้อมความ
รู้สึกเซ็กซี่ ลึกลับ และน่าค้นหา

ด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้งานครวัยุคใหม่มคีวามหลากหลายขึน้ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงคือ เป็นพ้ืนที่เปิดส�าหรับการพบปะมิตรสหายหรือ
หย่อนใจในวันพักผ่อน นอกจากเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบโต๊ะ อุปกรณ์
สร้างความบนัเทิงอย่างโทรทศัน์ เครือ่งเสยีง อาร์มแชร์แบบนุม่สบาย
จนกลายเป็นอุปกรณ์เพ่ิมความส�าราญในวันหยุดแล้ว ชั้นวางของ

แบบเปิด ท่ีเผยให้เห็นชุดเครื่องแก้ว ของสะสม ชุดอาหารก็เป็น 
หน่ึงในการเปิดบทสนทนาชัน้ดสี�าหรบัแขก ไม่เว้นแม้แต่ ตูแ้บบตดิไฟ 
แอลอดี ีส�าหรบัทีเ่ก็บไวน์หรอืเครือ่งดืม่ เทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถเพ่ิม
สไตล์และรสนิยมได้อีกระดับ

kitchen trend | 16



SURFACES GALORES
ในช่วง 2-3 ปีก่อนแนวโน้มการออกแบบครวัส่วนใหญ่ จะอยู่
ในลักษณะสงบและค่อนข้างมีแบบแผน แต่ทุกวันน้ี 
องค์ประกอบในการตกแต่งมเีพ่ิมมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น การจบ
งานด้วยเมทลัลคิในโทนอุน่แบบเรอเนสซองค์ จากวัสดทุองแดง 
ทองเหลอืง  บรอนซ์ และทอง เพ่ือสร้างบรรยากาศทีอ่บอุน่และ
เป็นกันเอง ตลอดจนพ้ืนผิวท่ีใช้ตกแต่งในส่วนต่างๆ ท้ังตู้  
ลิน้ชกั ชัน้วางของในครวัทีม่หีลากหลายมากขึน้ อาท ิ เหลก็ 
สีเข้ม หิน หินอ่อน คอนกรีต ไม้สีเข้ม หรือไม้จริงที่ดูดิบๆ  
ไม่ขดัผวิ ไปจนถงึกระจก ทัง้นีเ้พ่ือรองรบัลกัษณะการใช้งาน
หรอืสไตล์ของแต่ละบคุคลทีก่ล้าแสดงออกมากขึน้

EFFICIENT SPACE

GREEN AS ACCENT

สวรรค์ส�าหรับคนรักการท�าอาหารคือ ความ 
ครบครัน สะดวก ใช ้งานง ่าย แบรนด์  
Veneta Cucine ตอบโจทย์การใช้ด้วยผล
งานชิ้นใหม่ภายใต้ชื่อ Step System ท่ี
ออกแบบมาเพ่ือการใช้งานครัวโดยเฉพาะ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวระดับต้นหรือมืออาชีพ 
ด ้วยพ้ืนท่ีใช ้งานตั้งแต่ผนังส�าหรับเก็บ
อุปกรณ์แบบแนวตั้ง มีหลากหลายขนาด
พร้อมแผงก้ันและท่ีแขวน ชั้นวางยาวแบบ
เปิดและมบีานปิดซึง่พร้อมใช้งานในทกุเวลา

นักออกแบบ Vincent Van Duysen สร้างสรรค์
พ้ืนที ่ 400 ตารางเมตร ภายใต้แบรนด์ Dada’s 
VVD Kitchen ในลกัษณะพ้ืนทีแ่บบเปิดส่วนกลาง 
ใช้หนิเป็นส่วนพ้ืนผวิของโต๊ะ ซึง่ไปกันได้ดกัีบสตีดั
อย่างสีเขียวแบบ Baltic Greenที่มอบความ 
รืน่รมย์และหรหูราให้กับครวั สเีขยีวโทนดงักล่าว 
นบัเป็นหนึง่ในแนวโน้มส�าคญัภายในงานแฟร์ท่ี
แบรนด์ต่างๆ เลอืกใช้  รวมทัง้ยังเป็นสท่ีีปรากฏ
ในบลอ็กของ Nicola Manning ทีเ่ลอืกเฟ้นสจีาก
ภายในงาน มาสรปุเป็นเทรนด์สเีด่นของปี

17 | kitchen trend



KITCHEN-TO-KITCHEN 

SMART HOME APPLIANCES

ผู้คนจ�านวนมากเริ่มให้ความส�าคัญกับอาหารและต้ังค�าถามว่า 
อาหารเหล่าน้ันเตบิโตมาอย่างไรและมาจากไหน ตลอดจนสร้างความ
ยั่งยืนหรือยุติธรรมให้กับเกษตรกรมากน้อยเพียงไร ด้วยเหตุนี้ครัวซึ่ง
เป็นพ้ืนทีห่ลกัท่ีเก่ียวข้องกับอาหารโดยตรง ปีน้ีหลายแบรนด์จงึย่ิงให้
ความสนใจกับครัว หากไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบอาหาร แต่เป็น
แหล่งผลิตอาหารร่วมด้วย หรือเรียกว่านวัตกรรมแบบ In-kitchen 

food growing system ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ 
Scavolini’s new line with Nendo ออกแบบชัน้วางพร้อมถาดส�าหรบั
เพาะต้นไม้ และแบรนด์ Rossana Kitchens ท่ีคัดสรรพืชพรรณ
ออร์แกนิคที่เหมาะสมกับตู้ชั้นวางติดผนัง มีการเพ่ิมแสงยูวีช่วยการ
เติบโต ซึง่อปุกรณ์เหล่าน้ีสามารถมอบอาหารจ�าพวกผกัผลไม้คณุภาพ
ให้กับแต่ละบ้านได้แบบพอดีและมีคุณภาพ

ในงาน CES (Consumer Electronics Show) ปีล่าสุด ซึ่งถือเป็นต้น
ทางของเทรนด์เก่ียวกับเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่า gadget กว่า 
20,000 ชิ้นไม่ได้โฟกัสเรื่องขนาดท่ีต้องใหญ่โตหรือบางเฉียบ 
เทคโนโลยีแบบ VR หรือภาพเสมือนจริงเท่าน้ัน แต่เป็นการพัฒนา
อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันท่ัวไปให้ชาญฉลาดตอบโจทย์ชีวิตยุค
ใหม่มากขึ้น ไมว่่าจะเป็นตู้เยน็ โทรทศัน์ทีส่ามารถปฏสิัมพนัธ์กบัผูใ้ช้
งานได้โดยตรง จากการส�ารวจในสหรฐัฯ กว่า 17% ของครวัเรอืนต้ังใจ
ซือ้อปุกรณ์ใช้ในบ้านแบบสมาร์ท  เช่น แบรนด์ทีน่�าระบบ Internet of 

things มาใช้ด้วยการเพ่ิมกล้องติดตามความเคล่ือนไหวของอาหาร  
ในตู้เย็น ไม่ให้มีของเก่าเก็บ หรือหมดอายุแอบซ่อนอยู่แบบเดิมๆ กบั
ตู้เย็น หรือ เครื่องซักแห้งปราศจากเชื้อโรคที่มีขนาดเท่าตู้เสื้อผ้า มี
ระบบไอน�้าและระบบสั่น ท�าให้ผ้าสะอาด หอม ไม่มีกลิ่นอับ รวมถึง
เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ ท่ีควบคุมการท�างานผ่านหน้าจอมือถือ ระบบ
จะประเมนิการท�าความสะอาดพ้ืนท่ี แล้วก็เริม่ท�าความสะอาดโดยท่ี
เราไม่ต้องเหนื่อยแรงท�าอะไรเลย

เครื่องใช้ไฟฟ้ายุคใหม่จึงไม่ใช่แค่อุปกรณ์ แต่ต้องสร้างประสบการณ์และการปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ ให้เป็นได้มากกว่าแค่เครื่องมือ แต่ต้องสร้าง
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ กับผู้ใช้จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอนาคตอันใกล้นี้ 
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Secrets of 
GORENJE 
STEAM 
OVENS

No water , Just Steam
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Chocolate 
BROWNIE 

• วิธีท�า •
น�าส่วนผสมทัง้หมดผสมให้เข้ากันจนเป็นเนือ้เดยีวกัน แล้วเทใส่ในพิมพ์หรอืถาดอบขนมท่ีทาเนยไว้จนท่ัว สามารถเลอืกรปูทรงถาดอบในแบบ
ที่ต้องการได้เพื่อความสวยงาม แล้วน�าเข้าเตาอบ ด้วยความร้อน Hot Air ที่อุณหภูมิ 180 องศา นาน 35 นาที เมื่อเสร็จน�าออกจากเตา ทิ้งไว้
ให้เย็นก่อนจัดเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมหรือผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอรี่ต่างๆ เป็นอีกเมนูของหวานสุดพิเศษที่ท�าได้แสนง่าย

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

• INGREDIENTS • 

เตาอบไอน�า้ gorenje เป็นเตาอบท่ีปราศจากน�า้หยด ให้ไอน�า้
ทีบ่รสิทุธ์ิ สะอาด ด้วยคณุสมบติัพิเศษของตวัสร้างไอน�า้ ทีจ่ะ
สกัดน�้าแยกจากไอน�้า ไม่ท�าให้น�้าหยดลงไปบนอาหาร เตา
อบไอน�้ารุ่นนี้ยังใช้ละลายอาหารแช่แข็งได้อีกด้วย



• วิธีท�า •
หมักเนื้อด้วยเกลือและพริกไทย ทาด้วยมัสตาร์ดให้ทั่ว โรยด้วยเมล็ดมัสตาร์ด แล้วน�าวางในถาดอบที่ทาน�้ามัน น�าเข้าเตาอบ ด้วยอุณหภูมิ 180 องศา ใช้ความร้อน Hot 
air with Steam (high) นาน 80 นาที เสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูจานหลักมื้อเย็นที่เหมือนมีเชฟมาท�าให้ เพื่อให้คุณสะดวกในการอบเนื้อปริมาณที่ต่างกัน สามารถ
เทียบเวลาได้ดังนี้

Multisteam

ช่องเติมน�า้ขนาดใหญ่ 1.3 ลติร ทีม่คีวามแขง็แรง
และติดตัง้ในจดุทีเ่หมาะสม ท�าให้สามารถเตมิ
น�้ า ได ้ขณะเครื่ องท�างานโดยไม ่ รบกวน
กระบวนการท�างานของเครื่องแต่อย่างใด

มีระบบเซ็นเซอร์คอยเตือนให้ล้าง
คราบตะกรันอัตโนมัติ ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นภายใน
เครื่องก็จะสะอาดเหมือนใหม่ 
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Roasted 
BEEF

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

• INGREDIENTS • 

ด้วยระบบหมุนเวียนไอน�้า 360 องศา ที่
มีพัดลมติดต้ังพิเศษช่วยหมุนกระจาย 
ไอน�้าบริสุทธ์ิอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้
อาหารอ่อนนุ่มน่ารับประทาน

Water Tank Decalcination

           ปริมาณ     ความร้อน  อุณหภูมิ           ระยะเวลา        ภาชนะ

0.5 กก.        180 องศา  80 นาที    ถาดอบขนาดเล็ก
1 กก.             90 นาที 
1.5 กก.            100 นาที 
2 กก.        110 นาที 
2.5 กก.           120 นาที 

Hot air with 
steam (high)
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รู้หรือไม่ว่า 60 % ของครัว หัวใจหลักอยู่ที่
อ่างล้างจาน

ถ้าครัวสะอาดการทำาอาหารก็ยิ่งสนุกคุณว่าจริงมั้ย... 
บริเวณอ่างล้างจานถือเป็นพื้นที่สำาคัญซึ่งเป็นทั้งพื้นที่การเตรียมอาหารและการล้างทำาความสะอาดต่าง ๆ ดังนั้น 

เราจึงต้องเลือกอ่างล้างจานให้เหมาะกับการใช้งานของคุณด้วยนะ 
อ่างล้างจานที่ดีต้องเลือกอย่างไรมาดูกันเลย

HOW TO CHOOSE THE 
RIGHT KITCHEN SINK?



เลือกอ่างล้างจาน BLANCO  และอุปกรณ์ตกแต่งครัว ได้ที่ Häfele Design Studio ทุกสาขา และ www.hafelethailand.com
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1. ความกว้างตู้ใต้อ่างล้างจาน 

ขนาดความกว้างโดยท่ัวไปจะอยู ่ ท่ี 45, 
50 หรือ 60 ซม. ซึ่งขนาดของอ่างล้างจาน
มาตรฐานก็จะมีระยะความกว้างในระดับ
เดียวกัน เมื่อความกว้างสัมพันธ์กันก็จะไม่
เสียพ้ืนที่ใต้อ่างล้างจานและการติดต้ังงาน
ระบบก็ท�าได้สะดวก 

2. ความลึกหลุมอ่างเท่าไรจึงจะเหมาะ 

รปูทรงและขนาดความลกึของอ่างล้างจาน มี
ผลต่อความสะดวกในการใช้งาน อ่างล้าง
จานท่ีมีความลึกมากเกินไปอาจเกินจ�าเป็น 
แนะน�าว่าควรเลอืกอ่างล้างจานท่ีมคีวามลกึ
ประมาณ 17-19 ซม. ถ้าตื้นกว่านี้เวลาใช้จะ
ท�าให้น�้ากระเซ็นเลอะเทอะได้ง่าย

3. อ่างล้างจานควรมีกี่หลุม

ถ้าครวัเลก็ไม่ท�าครวับ่อย เลอืกใช้อ่างเหลีย่ม
หรือกลมเพียง 1 หลุมครึ่ง ก็เพียงพอ แต่หาก
มีพ้ืนที่เคาน์เตอร์มากหน่อยและท�าครัวเป็น
ประจ�า ควรเลือกใช้อ่างล้างจาน 2 หลุมแบบ
มีที่พัก ก็จะสะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน 

4. สีและวัสดุของอ่างล้างจาน

อ่างล้างจาน BLANCO มีวัสดุให้เลือก 2 
ประเภท คือ สแตนเลสสตีล 304 และ  
SILGRANITTM PuraDur โดยสามารถเลอืกสี
ของอ่างล้างจานและก๊อกน�า้ได้ เพ่ือให้เข้ากับ
การตกแต่งห้องครัวที่หลากหลายการเลือก
วัสดุแต่ละประเภท ต้องไม่ลืมค�านึงถึงการ
ดูแลรักษาที่ยากง่ายต่างกัน

5. การติดตั้งเป็นแบบไหน 

อ่างล้างจานแต่ละแบบมีการติดต้ังที่ต่างกัน
ต้องค�านึงถึงประเภทของเคาน์เตอร์ด้วยว่า
อยากให้รปูแบบทีต่ดิตัง้แล้วออกมาเป็นแบบใด 
ซึง่อ่างล้างจาน BLANCO นัน้มวิีธีตดิตัง้หลกั  
3 แบบ คอื ตดิตัง้จากด้านบน (Topmount)  
ซึง่เป็นแบบท่ีนิยมมาก ติดตัง้แบบเรยีบเสมอ
กับเคาน์เตอร์ (IF flat rim) และติดตั้งจาก 
ด้านล่างเคาน์เตอร์ (Undermount) 

6. อุปกรณ์เสริมเพิ่มความสะดวก

อย่าปล่อยให้พ้ืนท่ีใต้อ่างล้างจานไร้ประโยชน์ 
ติดต้ังชั้น หรือตะแกรงส�าหรับเก็บของใช้ใน
การท�าความสะอาด หรือติดตั้งถังขยะแบบ 
Built-in ก็จะย่ิงสะดวกในการใช้งานมากขึน้



ดีไซน์ต้องมาพร้อม
คุณภาพระดับมาตรฐาน

เพราะห้องครัวเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดหลักของบ้านที่
ต้องการความพิเศษ ละเอียด รอบคอบในการออกแบบ 
เพราะทุกจุดส่งผลต่อการใช้งานสำาหรับผู้ใช้ที่มีสรีระ  
ไลฟ์สไตล์ ความถนัดที่ต่างกัน ดังนั้น หน้าที่ของ 
นักออกแบบครัวอย่างเราจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
เพื่อผู้ใช้จะได้ประสบการณ์การทำาครัวที่ดีที่สุด 
เฉลิมเกียรติ สุวรรณปริญญา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลเคมิส จ�ากัด
นักออกแบบครัวและผู้น�าเข้าชุดครัวจากยุโรป

QUALITY 
DESIGN 
OF
EUROPEAN
BRAND
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ครัวท่ีดีต้องตอบทุกโจทย์ความต้องการ มีความ 
ทนัสมยัท้ังดไีซน์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างกระบวนการต่างๆ 
ในการปรงุทุกเมน ู ทุกสญัชาต ิ ให้เป็นเรือ่งง่าย ดทัูนสมยั
อย่างชาญฉลาด เรื่องครัวจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่เน้นเพียง
ความสวยงามเท่าน้ัน หากแต่ต้องคดัสรรเลอืกใส่ความชอบ
ทีใ่ช่ทีส่ดุของผูใ้ช้ลงไป คณุเฉลมิเกียรต ิสวุรรณปรญิญา 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อลัเคมสิ จ�ากัด หนึง่ในสถาปนกิ
และนกัออกแบบ เลอืกแบรนด์ gorenje เครือ่งใช้ไฟฟ้า
สญัชาตสิโลเวเนยี มาตรฐานยุโรปเป็นองค์ประกอบส�าคญั
ให้ห้องครวัออกมาลงตวักับทุกคนและทุกไลฟ์สไตล์    
Q : อะไรที่ท�าให้คุณเลือกแบรนด์ gorenje ให้เป็นส่วน
หนึ่งของการออกแบบครัว 
A : เพราะแบรนด์ gorenje เป็นแบรนด์สัญชาติยุโรปท่ี 
รบัประกันได้ในเรือ่งดไีซน์ ความสวยงาม คณุภาพและราคา
ทีส่มเหตสุมผล คอืการได้มาซึง่งานดไีซน์ท่ีดแีละเทคโนโลยี
ทีม่ากกว่าแบรนด์ในระดบัเดยีวกัน อย่างรุน่ท่ีเราเลอืกมาโชว์
นีก็้เป็นรุน่ทีอ่อกแบบโดย Philippe Strack ดไีซเนอร์ชาว
ฝรัง่เศส เป็น gorenje ชดุเครือ่งครวัระดบัไฮเอนด์ ด้วยดไีซน์
ทีโ่ดดเด่นท�าให้ gorenje ในรุน่ทีเ่ราน�าเข้ามานัน้ตอบโจทย์
ความต้องการเรือ่งความคุม้ค่าประโยชน์ใช้สอยได้ดีส�าหรบั
เจ้าของบ้าน และในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ได้ตรงใจ
ส�าหรับกลุ่มดีไซน์เนอร์ที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับลูก
บ้านทีต้่องการความแตกต่างได้เป็นอย่างดี 
Q : สิ่งที่ท�าให้  จัดเป็น
ชดุครวัระดับ Hi-end ท่ีแตกต่างจากแบรนด์อ่ืนคอือะไร
A :  ถ้าให้เปรยีบเทยีบความแตกต่าง จากงานดีไซน์ทีข้ึ่น
ชือ่แล้วเราต้องมองในด้านของราคาประกอบกับเทคโนโลยี
ทีไ่ด้รบัด้วย อย่าง  ท่ีไม่ว่า 
จะเป็น เตาประกอบอาหาร เตาอบไมโครเวฟ นัน้ถือว่ามี
ราคาเหมาะสมไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ  
ในยุโรป ส่วนเรือ่งคณุภาพและความโดนใจในเรือ่งฟังก์ชนั 
อาจต้องใช้เวลาในการทดลองใช้เพ่ือให้ได้ค�าตอบ แต่สิง่ท่ี
ท�าให้เรามัน่ใจในแบรนด์ gorenje น้ันคงหนีไม่พ้นมาตรฐาน
การผลติทีด่เีป็นท่ียอมรบัทัง้ในยุโรปและประเทศอืน่ๆ และ
อกีสิง่ท่ีท�าให้เราย่ิงมัน่ใจใน gorenje ก็คอืการเป็น OEM  
ก็คอื การรบัผลติสนิค้าให้แบรนด์อืน่ๆ ในยุโรปด้วย 
Q : หากชุดเครื่องครัว gorenje จะไม่ได้ถูกใช้เพียงแต่
ในครัวเท่านัน้ จะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กบัส่วนใดได้
บ้าง 
A : จริงๆ แล้วถ้ามองท่ีงานดีไซน์ของ gorenje เราก็
สามารถน�าไปใช้ในส่วนอื่นๆ นอกจากในห้องครัวได้ เช่น 
ส่วนแพนทรี มินิบาร์ในส�านักงาน ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพราะลกัษณะเด่นของชดุเครือ่ง
ครัวของ gorenje จะออกแบบมาเพื่อให้เรา Built-in เข้า
กับชดุครวัตามสไตล์ของเราได้โดยง่าย ดงัน้ันการจะออก
มาอยู่ในส่วนอื่นๆ ของบ้านหรือส�านักงานจึงไม่ใช่เรื่องที่
ดูขัดเขินหรือไม่เข้าพวก 
Q : มีโอกาสได้ใช้งาน gorenje ก่อนแนะน�าให้ลูกค้าหรอืไม่ 
A : แน่นอนว่าก่อนที่เราจะแนะน�า gorenje ให้กับลูกค้า 

เราทดลองใช้งานก่อนเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกฟังก์ชนัน้ัน ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าจริงๆ อย่างที่โชว์รูม เรามีตู้
เย็น gorenje รุ่น Built-in ที่ติดตั้งและใช้งานจริง จากนั้น
จงึเริม่แนะน�าให้กับลกูค้าซึง่ก็ได้รบัความนยิมมาก เพราะ
เมื่อ Built-in เข้ากับชุดครัวแล้วดูกลมกลืนกับงาน
ออกแบบโดยไม่รู้ว่ามีตู้เย็นซ่อนอยู่ใต้หน้าบานตู้เลย 
Q : กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบแบรนด์ gorenje คือกลุ่มใด
A : สินค้าของ gorenje นั้นถูกดีไซน์ออกมาเป็น Mass  
Product เพ่ือหลายกลุม่เป้าหมายตัง้แต่กลุม่อายุ 30 ปีข้ึนไป 
Entry Level และกลุม่อายุ 40-50 ปี ทีต้่องการสนิค้าในระดบั
พรีเมี่ยม ท�าให้เห็นว่ากลุ่มท่ีชื่นชอบแบรนด์ gorenje  
น้ันไม่จ�ากัดแค่กลุ่มเดียว แต่จะแยกไปตามช่วงอายุ 
ท่ีสอดคล้องไปกับรุน่ของสนิค้าท่ีต่างกัน โดยเฉพาะเรือ่ง
ดไีซน์ท่ีผลติมาเพ่ือให้เหมาะสมกับลกูค้าแต่ละกลุม่เลย 
Q : ท�าไมครัว Built-in ส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ gorenje 
A : gorenje เป็นแบรนด์ที่เน้น Built-in งานออกแบบ
รองรบัการตดิต้ังท่ีเข้าได้กับทุกดไีซน์สไตล์ครวั ท�าให้ครวั
ดูเรียบร้อย ไม่เสียพื้นที่ส�าหรับการตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้า 
Q : คุณมีค�าแนะน�าส�าหรับคนที่ยังกลัวที่จะใช้ครัวแบบ 
Built-in อย่างไรบ้าง
A : เดิมทีในสมัยก่อนผู้บริโภคจะมีความกลัวและกังวล
ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีติดตั้งแบบ Built-in เมื่อเสียจะซ่อม
อย่างไร ต้องรือ้กันวุ่นวายแน่ๆ ท�าให้หลายคนยังเลอืกตัง้
วางเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆ มากกว่าจะน�ามา Built-in 
ให้ดูสวยกลมกลืน แต่ในยุคน้ีผู้บริโภคอยากได้ความ
สวยงาม อยากจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
เครือ่งครวั Built-in จงึเข้ามาตอบโจทย์และลบความกลวั
ไปสิน้ ย่ิงเป็นการออกแบบ ตอนนีส้ะดวกมากส�าหรบังาน 
Aftersales Service เช่น ถ้าตู้เย็นเสียก็แค่เปิดประตูแล้ว
น�าตู้เย็นออกมาซ่อม ซึ่งไม่มีความซับซ้อนหรือท�าให้ส่วน
อื่นต้องเสียหายเลย ส�าหรับใครท่ีก�าลังตัดสินใจจะ  
Built-in ดหีรอืไม่ ก็ลมืความกังวลท้ังหมดไปได้เลย เพราะ
การออกแบบสมยัน้ีได้วาง Solutions รองรบั ไว้หมดแล้ว 
Q : เหตุผลท่ีเลือก gorenje เป็นตัวเลือกส�าหรับ 
ผู้บริโภค
A : gorenje ถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ของยุโรป มกีารพัฒนา
มาตรฐานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือการท�าครัว 
ยุคใหม่ เรยีกว่าไม่มตีกเทรนด์ ท�าให้เรามัน่ใจว่าคณุภาพ
ของแบรนด์จะตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่
ของเราได้ ซึง่โดยส่วนตวัแล้วผมได้ใช้จรงิจงึแนะน�าลกูค้า
ต่อได้อย่างมั่นใจ
Q : แรงบันดาลใจในการออกแบบห้องครัวของคุณคือ
A : ความซับซ้อนของการออกแบบห้องครัว ท่ีมีความ
ท้าทายในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆ มากมายต่างจาก
ห้องอื่นๆ ในบ้าน  ไม่ว่าจะเป็น ระบบน�้า ระบบไฟฟ้า 
ระบบแก๊ส และการวางผังห้องที่ต้องค�านึงถึงการใช้งาน
ท่ีลงตัวของผู้ใช้ท่ีต่างกัน ท�าให้ห้องครัวกลายเป็นห้อง 
ที่ชอบมากที่สุดในการท�าออกแบบ แล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วย
มากในชีวิตประจ�าวัน
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PERSONAL 
KITCHENS ASSISTANCES

อุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า gorenje จากเฮเฟเล่ (HÄFELE) พร้อมเป็นตัวช่วย
ให้ครัวของคุณเป็นครัวที่สมบูรณ์ที่สุด 

• Induction Hob - เตาอนิดักชัน่ •
เตาอนิดักชัน่ระบบสัมผัสดจิติอลทัชคอนโทรล

INDUCTION FLEX ZONES 750 MM. 
• Chimney Hood - เครือ่งดดูควนัแบบกระโจมติดผนัง •
เครือ่งดูดควนักระจก ระบบสัมผัสดจิติอล ทัชคอนโทรลGlass 

CHIMNEY HOOD 900MM BL GLASS
ราคา 122,000 บาท    พเิศษ 74,900 บาท

SET A SET B

• Induction Hob - เตาอนิดักชัน่ 4 หัว •
เตาอนิดักชัน่กระจก ระบบสัมผัสดจิติอลทัชคอนโทรล

• Chimney Hood - Digital Button •
 เครือ่งดูดควนักระจก ระบบปุ่มกดดิจติอล 

INDUCT.HOB 4E.BUR.595X56X510 MM.
WALL HOODS INOX 900 MM.

ราคา 83,000 บาท    พเิศษ 49,900 บาท



• เตาอบไมโครเวฟแบบติดตัง้ฝัง •
Microwave Oven - Digital Display Analog Button
• เตาอบไมโครเวฟ ระบบแสดงผลดิจติอล ปุ่มกดอนาล็อก •
B-IN COMPACT MICROWAVE OVEN50L
SINGLE OVEN BO 747 S30X
ราคา 121,000 บาท    พเิศษ 89,900 บาท

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

ราคา 67,400 บาท พเิศษ 32,900 บาท

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

ราคา 44,000 บาท พเิศษ 25,900 บาท

• Induction Hob - เตาอนิดกัชัน่ •
เตาอนิดักชัน่ระบบสัมผัสดจิติอลทัชคอนโทรล 
• Chimney Hood เครือ่งดดูควนัแบบกระโจมติดผนัง  •
เครือ่งดูดควนักระจก ระบบสัมผัสดจิติอล ทัชคอนโทรล Glass 
• BLANCO Silgranit (Topmount) •
อ่างล้างจาน BLANCO แบบติดต้ังบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ทีพ่กั สีด�า
• BLANCO Mixer Tap ก๊อกผสมอ่างล้างจาน BLANCO •
• BLANCO NOVA 5S SILGRANITTM Anthracite colour •
• BLANCO Mixer Tap MIDA Anthracite colour •

ราคา 119,515 บาท    พเิศษ 69,900 บาท

SET C

SET E

SET D

SET F

ช่างผูเ้ชีย่วชาญจากเฮเฟเล่ (Häfele) พร้อมช่วยเหลือในทุกขัน้ตอน
• Installation บรกิารติดต้ัง 

• Service Repair บรกิารซ่อมแซม
• Spare Parts บรกิารอะไหล่ 

บรกิารจดัส่งฟร ีท่ัวประเทศ (เม่ือซ้ือสินค้าขัน้ต�า่ 20,000 บาท)
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพือ่รบับรกิาร  

เปิดท�าการ : จนัทร์-ศกุร์  เวลา : 08:00-17:15
มือถอื : 08 6002 6731  โทรศพัท์ : 02 741 7171
แฟกซ์ : 02 740 1601  อเีมล : service@hafele.co.th

หมายเหตุ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการส่งเสรมิการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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สงวนลิขสิทธิ์
แคตตาล็อกเล่มน้ีสงวนสิทธ์ิในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน และถือเป็น
สมบัติของบริษัทเฮเฟเล่โดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ีงส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพ
หรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำาบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างท่ีปรากฏภายใน
ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฏหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
งานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณี
ท่ีระบุเป็นหน่วยอ่ืน

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างขั้น
ตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟเล่

มิถุนายน 2560
ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำากัด
สงวนลิขสิทธิ์
พิมพ์ที่ประเทศไทย
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