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CÁC CHỨC NĂNG

Đèn LED 6x2,9w hiệu chỉnh độ sáng

Bảng điều kiển mức công suất dạng cảm ứng trượt

Đèn Halogen 3x35w/4x35w/2x50w

Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển điện tử

Bảng điều khiển cơ

Báo vệ sinh lưới lọc

Hút trên toàn bộ chu vi bề mặt của máy

Đèn Halogen chiếu sáng 2x40w

Chức năng hẹn giờ nấu

6 vùng nấu độc lập

Chức năng nấu nhanh (booster)

Chức năng cảm ứng trượt trên từng vùng nấu

Vùng nấu lớn ø40cm

Chức năng khóa an toàn

Khóa ga tự động

Kiềng thép chịu lực

Chức năng nhiệt phân aQuaSmart®: Đổ 200ml nước và xà bông 
vào lò, chọn chức năng vệ sinh bằng nhiệt phân với 2000C 
trong 15 phút. Khi đó lò sẽ nóng đến 2000C , khiến hơi nước và 
xà bông bốc lên trong lò giúp làm sạch toàn bộ các mảng bám 
và vụn thức ăn còn sót lại bên trong lò. Sau khi để nguội người 
dùng có thể lau lại bằng khăn mềm một cách dễ dàng.

Chức năng rã đông: Chức năng này giúp đáp ứng việc chuẩn bị 
thực phẩm trước khi chế biến.

Chức năng nướng bằng vỉ nhiệt trên có công suất lớn với quạt 
điều nhiệt. Chức năng này dùng để nướng những miếng thịt 
cùng kích cỡ cùng thời gian để làm chín vàng đều trên bề mặt. 
Lý tưởng nhất với những món có kích thước lớn, có khay hứng 
nước cốt và vụn bên dưới vỉ nướng.

Chức năng nướng bằng vỉ nhiệt trên với công suất lớn. Cho 
phép nướng những thức ăn có kích thước lớn hơn mức nướng 
chuẩn bình thường giúp làm giảm thời gian làm chín thức ăn. 

Chức năng nướng bằng vỉ nhiệt trên cùng để nướng và rán vàng, 
đặc biệt thích hợp cho những miếng xúc xích và bít tết. Nhiệt độ 
đề nghị: 1700C - 2200C 

Chức năng nướng với quạt điều nhiệt thông thường. Thích hợp 
để nướng thịt và bánh ngọt, quạt điều nhiệt đều khắp lò, làm giảm 
thời gian và nhiệt độ nướng. Nhiệt độ đề nghị 1600C - 2000C.

Chức năng nướng thông thường. Thích hợp cho những món bánh 
bông lan, bánh ngọt, có nhiệt độ đồng đều để nướng bánh dạng 
xốp. Nhiệt độ đề nghị 1700C - 2200C. Chức năng này có thể sử 
dụng để giữ nóng thức ăn ở nhiệt độ thấp trước khi bày ra đĩa.

Chức năng nướng bằng thanh nhiệt dưới. Nhiệt chỉ phát ra từ 
bên dưới, thích hợp để nướng những thức ăn nhão (Ví dụ: Bánh 
bao...)

Chức năng khoá an toàn 

Chức năng đèn chiếu sáng bên trong lò nướng

Chức năng nướng xiên quay để làm chín vàng những miếng thịt 
lớn như: Gia cầm, thịt bò, thịt cừu…

Chức năng nướng bằng tuabin. Đưa tuabin vào để phân nhiệt từ 
thanh nhiệt bên hông lò nhằm đảm bảo nhiệt phân bố đều trong 
lò. Cho phép nướng những thức ăn khác nhau trong cùng một 
thời điểm mà hương vị không hề lẫn lộn. Chức năng này phù hợp 
cho các món bánh làm từ bột (bánh bao, bánh ngọt…) nhiệt độ đề 
nghị: 1500C - 2000C  trừ món bánh có trứng, đường yêu cầu nhiệt 
độ: 1000C - 1200C 

Các chức năng máy hút mùi Các chức năng lò nướng - vi sóng

Các chức năng bếp

Đèn LED

Công nghệ giảm tiếng ồn

Chức năng cảm ứng trên từng vùng nấu
Mức năng lượng A

Mặt nhôm DurAlum chống vân tay

Chức năng nướng bằng thanh nhiệt trên

LED

- +

LED

SI

LENT SPLIT

Technology

6

40
cm
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CATA _ THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ BẾP CÓ MẶT 
TẠI 80 QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Được thành lập tại Barcelona, Catalan, Spain năm 1947, CATA là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực 
kinh doanh thiết bị bếp tại Châu Âu.
Danh mục sản phẩm của thương hiệu CATA bao gồm đầy đủ các thiết bị dùng trong nhà bếp như: bếp, 
máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, dụng cụ nấu bếp, máy nước nóng, 
chậu, vòi rửa.

Ngoài trụ sở chính và nhà máy đặt ở Torelló, Barcelona, CATA còn có nhà máy đặt ở Sao Paulo (Brazil); 
Xiao Lan và Shunde (Trung Quốc). Cata cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất và phân phối hàng hóa 
trên phạm vi toàn thế giới.

Trong những năm gần đây, CATA đã có những bước tăng trưởng đáng kể trên thị trường Châu Âu và trên 
toàn thế giới nhờ vào chất lượng sản phẩm và uy tín của thương hiệu.

Cata cam kết chất lượng sản phẩm đồng bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 được cấp bởi Bureau Veritas và 
được công nhận bởi Dutch Council. Các tiêu chuẩn này đảm bảo tối đa chất lượng từ khâu thiết kế đến 
khâu sản xuất ra từng sản phẩm của CATA. Ngoài ra, sản phẩm CATA cũng đáp ứng đầy đủ các quy 
chuẩn về kỹ thuật và độ an toàn của Châu Âu theo chứng nhận C.C.A (Celene Certificate Agreement).
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ALC - nhà phân phối chính thức thiết bị bếp CATA tại Việt Nam

ALC Corporation được thành lập vào năm 1995 dưới hình thức công 
ty TNHH hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giao nhận hàng triển lãm 
và công trình.

Từ khi thành lập đến nay, công ty đã không ngừng phát triển và trở 
thành một công ty đa ngành nghề, có nhiều chi nhánh tại Việt Nam, 
với hàng trăm đại lý, đối tác trong nước và trên khắp thế giới.

Trong lĩnh vực thương mại và phân phối, ALC đã hợp tác với tập 
đoàn thiết bị bếp CNA và trở thành nhà phân phối thiết bị bếp CATA 
từ năm 2012. 

Với hơn 60 năm phát triển, hiện tại CATA đã có mặt trên 80 quốc gia 
và vùng lãnh thổ khắp thế giới.  Sản phẩm của CATA được sản xuất 
và kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Châu Âu nhưng giá cả trên 
thị trường rất cạnh tranh so với các thương hiệu khác.

Thiết bị bếp CATA được ALC Corp phân phối tại các đại lý trên 
toàn quốc.

Thiết bị bếp CATA được ALC trưng bày tại 2 showroom Hà Nội và 
Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tel: (+84) 28 3842 2039
Fax: (+84) 28 3842 2040 

Tel: (+84) 24 3537 3567

ALC Corp - nhà phân phối chính thức CATA 
tại Việt nam

Hệ thống đại lý phân phối thiết bị bếp CATA

Hệ thống bán lẻ thiết bị bếp CATA

Showroom 186 Nguyễn Văn Trỗi - P.8, 
Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Showroom 249 Kim Mã - P. Kim Mã,
Q. Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+84) 28 3847 8608
Fax: (+84) 28 3844 2028

Showroom 137 Nguyễn Văn Trỗi - P.12,
Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
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Sản phẩm được thiết kế tại
 Tây Ban Nha

Kể từ khi được thành lập vào năm 1947 tại Torelló, Tây Ban 

Nha, CATA đã trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực kinh 

doanh thiết bị nhà bếp tại thị trường này. Danh mục sản phẩm 

của CATA bao gồm bếp, máy hút, lò vi sóng, lò nướng, máy 

giặt, máy rửa bát, chậu, vòi, quạt thông gió buồng tắm...

Cam kết với khách hàng

Việc thiết kế và phát triển sản phẩm của CATA đều được dựa 

trên các nghiên cứu hướng đến mục đích đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng, cung cấp các giải pháp gia tăng về công năng, 

hiệu quả, độ bền và độ an toàn mà vẫn thân thiện với môi 

trường. Đó là lý do tại sao, thương hiệu CATA đã tồn tại hơn sáu 

thập kỷ và ngày càng phát triển mạnh hơn trên toàn thế giới.
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Kinh nghiệm

CATA  không ngừng nghiên cứu để tìm ra các nguyên liệu hàng 

đầu cùng với các kỹ thuật sản xuất mới nhất để tạo ra các sản 

phẩm công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường. Kinh nghiệm 

của CATA được tích lũy trong hơn sáu thập kỷ tìm kiếm, sáng 

tạo và sản xuất ra những dòng sản phẩm tối ưu được khách 

hàng  lựa chọn.

Tiết kiệm năng lượng,
Bảo vệ môi trường.

Sử dụng sản phẩm của CATA sẽ khiến nhà bếp của bạn trở thành ví 

dụ điển hình về tính hiệu quả của năng lượng.  Chúng tôi có nhiều 

sáng chế góp phần gia tăng hiệu suất làm việc của thiết bị. Ví dụ  

động cơ máy hút độc quyền của CATA với công nghệ không dùng 

than hoạt tính như các máy hút truyền thống khác, giúp loại bỏ ma 

sát và kéo dài tuổi thọ của động cơ , đồng thời công nghệ này cũng 

khiến động cơ máy hút của CATA là loại động cơ chạy êm nhất trên 

thị trường, tiết kiệm năng lượng lên đến 84% so với một động cơ 

tương đương.

Một ví dụ khác về  phát minh giúp tiết kiệm năng lượng là chức năng 

aQua mart® , chức năng tự động làm sạch lò bằng hơi nước 

được tích hợp trong các dòng sản phẩm mới của CATA. Chức năng 

này giúp người dùng tiết kiệm thời gian lau chùi, vệ sinh lò và  chi 

phí các chất tẩy rửa chuyên dụng
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2013 & 2015

Tạp chí RESTAURANT uy tín tại Anh đã công bố, nhà 
hàng El Celler de Can Roca do ba anh em Joan, Josep 
và Jordi Roca điều hành đứng đầu trong danh sách 50 
nhà hàng tốt nhất thế , năm 2013 - 2015.

Với giải thưởng danh giá này, nhà hàng El Celler de Can 
Roca đã chạm đến đỉnh cao của ngành ẩm thực thế giới. 
Trong những năm 2011, 2012 và 2014, sự kết hợp điều 
hành hoàn hảo của ba anh em nhà Roca  cũng đã đưa 
nhà hàng El Celler de Can Roca đứng vị trí thứ 2 trong 
bảng xếp hạng những nhà hàng tốt nhất thế giới.

Vào năm 2013 và 2015, nhà hàng El Celler de Can Roca 
đã xuất sắc đạt được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng 
50 nhà hàng xuất sắc nhất thế giới này.

Cata tự hào khi được độc quyền kết hợp cùng với anh em 
nhà Roca tạo nên dòng sản phẩm độc đáo “Cata & Can 
Roca” _ dòng sản phẩm được tạo ra để duy trì chất lượng 
tối ưu của ẩm thực thượng hạng.

EL CELLER DE CAN ROCA
NHÀ HÀNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI 
NĂM 2013 & 2015

DÒNG SẢN PHẨM
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DÒNG SẢN PHẨM

Bộ sưu tập Cata & Can Roca là tập hợp những sản phẩm 
độc đáo mà CATA thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của 
những khách hàng kỹ tính nhất. Để đạt được điều đó, 
CATA đã sáng tạo ra máy hút mùi dạng đảo với thiết kế 
mới hoàn toàn, hiệu suất năng lượng cao, có thể điều 
chỉnh ánh sáng đèn LED và tốc độ máy hút bằng cảm 
ứng. Động cơ tĩnh giúp máy hút vận hành một cách êm ái, 
tạo ra rất ít tiếng ồn so với các dòng máy hút khác. Các 
mẫu bếp từ thuộc dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm 
có kích thước vùng nấu lớn nhất trên thị trường (lên đến 
40cm vùng nấu).

Nhờ vào sự hợp tác giữa CATA và anh em nhà Roca , 
dòng sản phẩm kết hợp này đã mang đến sự trải nghiệm 
độc đáo cho những người yêu thích công việc nấu bếp.
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MÁY HÚT MÙI
Công nghệ giảm thiểu tiếng ồn tối ưu nhất trên các dòng máy hút của CATA 

so với các dòng máy hút mùi truyền thống khác giúp loại bỏ ma sát trên động 

cơ và nâng cao tuổi thọ của máy hút. Các kỹ sư của CATA luôn luôn cải tiến 

và nâng cao công suất hoạt động trên động cơ đồng thời giảm thiểu công suất 

tiêu thụ dưới 100W cho chức năng hút và đèn chiếu sáng.

Máy hút mùi CATA cho phép người dùng tăng giảm công suất hút dễ dàng 

với bảng điều khiển cảm ứng trượt lên tới 10 mức hoạt động và khả năng hiệu 

chỉnh độ sáng của đèn chiếu trên máy, phù hợp nhất với khu vực nấu ăn trong 

không gian bếp của bạn.  

Bên cạnh việc sử dụng các động cơ chạy êm nhất. CATA còn đưa ra một giải 

pháp thông minh cho việc loại bỏ tiếng ồn trong không gian bếp bằng công 

nghệ đưa động cơ hút ra khỏi khu vực nấu và điều khiển qua kết nối không 

dây tới bảng điều khiển trong phạm vi 25m.

POWER +

SILENT

10
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MÁY HÚT MÙI CATA
CATA tin rằng công nghệ sản xuất hiện đại nhất sẽ mang 
đến các sản phẩm hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và chi 
phí. Với hơn 65 năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm những 
giải pháp tối ưu nhằm đơn giản hóa công việc bếp núc, đáp 
ứng yêu cầu và thị hiếu của mọi khách hàng, CATA sẽ luôn 
mang đến những thiết bị nhà bếp với công nghệ tối tân và 
kiểu dáng hiện đại nhất.  

Nhờ vào công nghệ sản xuất hiện đại và các vật liệu cao cấp, 
CATA mang đến sản phẩm máy hút mùi hiệu quả nhất trên 
thị trường. Sản phẩm máy hút của CATA có công suất hút lên 
đến 820 m3/h (đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu UNE-EN 61591).

Khi lựa chọn máy hút mùi, khách hàng 
luôn có xu hướng tìm kiếm những máy 
hút mùi với công suất hút tối đa và độ 
ồn tối thiểu. Hiểu được hai tiêu chí quan 
trọng nhất giúp khách hàng lựa chọn 
sản phẩm, CATA đã mang đến dòng 
máy hút mùi công suất lớn với tiếng ồn 
rất thấp. Dòng sản phẩm này góp phần 
giúp CATA giữ vững vị trí đứng đầu trong 
thị trường thiết bị bếp ở Tây Ban Nha.

Đầu tư công nghệ:  
Sản phẩm hiệu quả

Công suất hút lớn hơn

Độ ồn tối thiểu
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16%

21%

49%

58%

66%

79%

100%

24kWh/año

31,5kWh/año

73,5kWh/año

99kWh/año

118,5kWh/año

150kWh/año

87kWh/año

2,7 m

2 m 5 m

5 

MÁY HÚT MÙI CATA

Dòng máy hút mùi của CATA được chứng nhận mức năng 
lượng A+. Khi lựa chọn sản phẩm này, khách hàng sẽ sở 
hữu sản phẩm có công suất hoạt động tối đa, bảo vệ môi 
trường và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. 

Để lựa chọn được máy hút mùi phù hợp cho căn bếp, 
khách hàng nên căn cứ trên diện tích và chiều cao trong 
gian bếp của mình. Máy hút mùi phù hợp cần có khả năng 
lọc 6 - 10 lần thể tích khối không khí trong gian bếp của 
bạn trong vòng 1h.

Ví dụ: diện tích căn bếp nhà bạn là 10 m2, chiều cao căn 
bếp là 2,5m. Vậy khối không khí trong gian bếp nhà bạn 
sẽ là 10 m2 x 2.5 m2 = 25 m3.

6 lần thể tích không khí cần được lọc sạch ở tốc độ hút tối 
thiểu tức là 25 m3 x 6 = 150 m3/h, và 10 lần thể tích không 
khí cần được lọc sạch ở tốc độ hút tối đa 10 m2 x 2.5 m2 = 
25 m3. Như vậy, công suất hút tối đa của máy hút phù hợp 
sẽ là 250 m3/h.

Các thông số dữ liệu trên sẽ được đưa vào Catalogue kèm 
theo tiêu chuẩn UNE-EN 61591. Tiêu chuẩn này chỉ rõ 
công suất hút thực tế của máy hút là bao nhiêu m3/h.

Tiết kiệm năng lượng

Lựa chọn máy hút mùi
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Máy hút mùi đảo

SELENE

• Máy hút mùi dạng đảo
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động 
• 3 mức công suất hoạt động
• Gắn thêm động cơ tĩnh
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Độ ồn: 49-65 dB(A)
• Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Đèn báo vệ sinh lưới lọc 
• Hoàn thiện với mặt kính đen, thép không gỉ và đèn logo
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc 

         Code 02097301

610
500

M
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. 7
90

 / 
M

áx
. 1
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0

62

900

302393

90
cm

Giá: 20.020.000 VND
90
cm

MELINA SD

• Máy hút mùi dạng đảo
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt 
• Bộ định thời gian hoạt động 
• 10 mức công suất hoạt động
• Công suất tiêu thụ tối đa 100W
• Công suất hút tối đa 1110m3/h
• Độ ồn: 33 dB(A)
• Đèn LED có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Đèn báo vệ sinh lưới lọc 
• Dễ dàng làm sạch bên trong lẫn bên ngoài với chất liệu kính 
và thép không gỉ
• Tùy chỉnh độ cao của máy
• Độ nén khí: 375 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02119600

380

620
480

600

M
ín
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 / 
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cm

Giá: 40.040.000 VND
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TechnologyLED
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Máy hút mùi áp tường

THALASSA BK

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 49 dB(A) 
• Đèn LED có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính đen 
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

M
ín

. 8
20

 / 
M

áx
. 1

11
5

290320

469

600 / 700 / 900

368 273

782

THALASSA WH

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 49 dB(A) 
• Đèn LED có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính trắng / màu cát 
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

M
ín

. 8
20

 / 
M

áx
. 1

11
5

290320

469

600 / 700 / 900

368273

782

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 10 mức công suất hoạt động
• Công suất tiêu thụ tối đa 100W
• Công suất hút tối đa 1110 m3/h
• Độ ồn: 33-59 dB(A) 
• Đèn báo vệ sinh tấm lọc
• Đèn LED độ sáng có thể hiệu chỉnh được
• Hoàn thiện với mặt kính trắng và thép không gỉ
• Độ nén khí: 375 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02178109

DALIA WH

90
cm

DALIA BK

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 10 mức công suất hoạt động
• Công suất tiêu thụ tối đa 100W
• Công suất hút tối đa 1110 m3/h
• Độ ồn: 33-59 dB(A) 
• Đèn báo vệ sinh tấm lọc
• Đèn LED độ sáng có thể hiệu chỉnh được
• Hoàn thiện với mặt kính đen và thép không gỉ
• Độ nén khí: 375 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 0217850990
cm

Giá: 18.480.000 VND
Code 02159403

Giá: 17.930.000 VND
Code 02178205

Giá: 18.480.000 VND

Giá: 26.510.000 VND Giá: 26.950.000 VND

Code 0217800590
cm

70
cm

70
cm

LED

- +

LED

- +

LED

- +

LED

- +

SI

LENT SPLIT

Technology
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Máy hút mùi áp tường

KYROS 

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Chức năng hẹn giờ tắt và đèn báo vệ sinh tấm lọc
• 3 mức công suất hoạt động 
• Đèn halogen chiếu sáng
• Công suất tiêu thụ tối đa: 240W
• Công suất hút tối đa:1200m3/h
• Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
• Độ ồn: 47-62 dB(A)
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

GAMMA

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển điện tử
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 49-65 dB(A) 
• Đèn Halogen 
• Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

C GLASS

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cơ
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 620 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 95W
• Độ ồn: 51-63 dB(A) 
• Đèn chiếu sáng 
• Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
• Độ nén khí: 200 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

90
cm Code 02008206

SYGMA

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển điện tử                           
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 49-62 dB(A) 
• Đèn Halogen 
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0211720270
cm

Giá: 16.500.000 VND Giá: 6.710.000 VND
Code 0200620670

cm

Giá: 6.270.000 VND

Code 0200820890
cm Giá: 8.690.000 VND

70
cm

Code 02006203 
Giá: 8.400.000 VND

Code 02075300
Giá: 9.350.000 VND

90
cm

60
cm

Giá: 7.810.000 VND
Code 02005219

60
cm

Giá: 8.690.000 VND
Code 02060305
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Máy hút mùi áp tường

90
cm

MIDAS WH 

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 620 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 95W
• Độ ồn: 51-63 dB(A) 
• Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính trắng và thép không gỉ
• Độ nén khí: 200 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02029002

MIDAS XGBK

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 620 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 95W
• Độ ồn: 51-63 dB(A) 
• Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính đen và thép không gỉ
• Độ nén khí: 200 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

SELENE

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 49-65 dB(A) 
• Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính đen và thép không gỉ
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 8.800.000 VND

90
cm

Code 02029201
Giá: 7.700.000 VND

70
cm

Code 02021201
Giá: 7.260.000 VND

60
cm

Code 02060200
Giá: 6.820.000 VND

Code 0202920090
cm Giá: 11.770.000 VND

Code 0202120070
cm Giá: 11.550.000 VND

NEBLIA

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường 
• Bảng điều khiển cơ
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1110 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 55-69 dB(A) 
• Đèn chiếu sáng 
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Độ nén khí: 430 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

167
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Giá: 5.940.000 VND
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Máy hút mùi áp tường

CLASICA WH
183

500400/350

600/900

430

276
20M

ín
. 7
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 / 

M
áx

. 1
04

5

222

OMEGA

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường 
• Bảng điều khiển cơ
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1110 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 55-69 dB(A) 
• Đèn chiếu sáng 
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ 
• Độ nén khí: 430 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02003302

Code 02004302
Giá: 7.040.000 VND

70
cm

Giá: 6.050.000 VND

Code 02002302
Giá: 5.390.000 VND

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường 
• Bảng điều khiển điện tử
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1110 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 55-69 dB(A) 
• Đèn Halogen 
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Độ nén khí: 430 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02177005

Code 0217300260
cm

90
cm

Giá: 11.550.000 VND

Giá: 11.000.000 VND

90
cm

60
cm

BIBLOS BK

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường 
• Bảng điều khiển cơ
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 620 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 95W
• Độ ồn: 53 - 65 dB(A) 
• Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính đen
• Độ nén khí: 200 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0202740360
cm

Giá: 7.480.000 VND

M
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M
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390

220

400

780

220 167

600

S PLUS

• Máy hút mùi dạng gắn áp tường 
• Bảng điều khiển cơ
• Dễ dàng cài đặt hệ thống
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1150 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 270W
• Độ ồn: 56 - 70 dB(A) 
• Đèn Halogen
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Độ nén khí: 430 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0206030660
cm

Giá: 7.480.000 VND
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Máy hút mùi áp tường

CN GLASS
• Máy hút mùi dạng gắn áp tường 
• Bảng điều khiển cơ
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 370 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 80W
• Độ ồn: 50 - 62 dB(A) 
• Đèn chiếu sáng
• Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
• Độ nén khí: 160 Pa
• Ống xả: 125 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0200520960
cm

Giá: 6.270.000 VND

256
220

576

378
470

405
600

305

18
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Máy hút mùi âm tủ

TF-5060 EWH

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển cơ
• 2 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 380 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 95W
• Độ ồn: 54-60 dB(A) 
• Đèn chiếu sáng
• Dễ dàng cài đặt hệ thống
• Độ nén khí: 179 Pa
• Ống xả: 120 mm
• Màu sắc: Trắng
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0203300860
cm

Giá: 2.530.000 VND

280
ø120

135

550

75

158
40

600

40

TF-5060 EX

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển cơ
• 2 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 380 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 95W
• Độ ồn: 54-60 dB(A) 
• Đèn chiếu sáng 
• Dễ dàng cài đặt hệ thống
• Độ nén khí: 179 Pa
• Ống xả: 120 mm
• Màu sắc: Thép không gỉ
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0203330860
cm

Giá: 2.750.000 VND

280
ø120

135

550

75

158
40

600

40

GC DUAL WH

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển cảm ứng
• Bộ định thời gian hoạt động
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 1200 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 240W
• Độ ồn: 48-63 dB(A) 
• Hút trên toàn bộ chu vi bề mặt máy
• Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
• Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
• Hoàn thiện với mặt kính đen / trắng
• Độ nén khí: 405 Pa
• Ống xả: 150/125 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

ø150

300

454 / 754
492 / 792253277

153

Code 0213020145
cm

Giá: 10.010.000 VND

LF X

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển trượt
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 350 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 55W
• Độ ồn: 48-60 dB(A) 
• Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
• Đèn Halogen chiếu sáng
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Độ nén khí: 170 Pa
• Ống xả: 120 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 0201130760
cm

Giá: 2.200.000 VND

340
600

ø120
85

450
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Máy hút mùi âm tủ

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển cơ
• 2 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 600 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 100W
• Độ ồn: 44-55 dB(A) 
• Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
• Đèn Halogen 
• Hoàn thiện với tấm kính trắng và màu cát 
• Độ nén khí: 194 Pa
• Ống xả: 120 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

TF 5260

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển trượt
• 3 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 350 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 125W
• Độ ồn: 57-63 dB(A) 
• Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
• Đèn chiếu sáng
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ 
• Độ nén khí: 140 Pa
• Ống xả: 120 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

280
ø120

135

450/550

75

158
500/600

60
cm Code 02034305

TF 2003 SD

280
ø120

140

555

75

160
50

600 

40

Code 02017601

TF 2003 DURALUM

• Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
• Bảng điều khiển cơ
• 2 mức công suất hoạt động
• Công suất hút tối đa 600 m3/h
• Công suất tiêu thụ tối đa 100W
• Độ ồn: 44-55 dB(A) 
• Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
• Đèn Halogen 
• Hoàn thiện với mặt nhôm DurAlum chống vân tay
• Độ nén khí: 194 Pa
• Ống xả: 120 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

280
ø120

140

555/655/855

75

160
50

600 / 700 / 900

40

Giá: 2.970.000 VND Giá: 3.960.000 VND

60
cm

Code 02094303

Code 02089303

Code 02017303

Giá: 4.400.000 VND

Giá: 3.960.000 VND

Giá: 3.630.000 VND

60
cm Code 02017305

70
cm

90
cm
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BẾP TỪ
Công nghệ xác định mặt bếp nấu tự động: 

Với công nghệ cảm ứng từ tính thông minh được phát triển bởi CATA giúp bếp dễ dàng xác 
định vùng đặt nồi. Từ đó tối ưu hóa hiệu suất sử dụng và công suất điện năng tiêu thụ trên bếp.

Công nghệ làm nóng nhanh và các chức năng hiệu chỉnh nhiệt độ linh động: 

Với công nghệ hiện đại từ CATA giúp các bếp cảm ứng từ hoạt động tốt nhất trên từng vùng 
nấu, thời gian làm nóng nhanh hơn đến 45%. Bên cạnh đó bếp điện từ CATA còn được trang 
bị những chức năng tiện lợi, phục vụ cho người sử dụng:

- Chức năng xả đông (42OC)
- Chức năng giữ nhiệt (70OC)
- Chức năng hâm nóng (94OC)   

Mặt kính chịu lực và chịu nhiệt cao cấp:

Tất cả các dòng sản phẩm bếp điện từ CATA đều sử dụng mặt kính cao cấp SCHOTT và 
ELECTA với khả năng chịu nhiệt và chịu lực cao, đem lại chất lượng, uy tín và sự sang trọng 
cho không gian bếp hiện đại.

21
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ø30 cm

Mẫu bếp từ IB 633X mang đến cho bạn vùng nấu lớn, 
đường kính lên đến 30 cm, cho phép bạn sử dụng loại 
nồi lớn, lý tưởng những gia đình có đông thành viên hoặc 
thường xuyên có khách ghé thăm.

Vòng nấu lớn lên đến 
Ø30 cm

BẾP TỪ

CATA giới thiệu dòng bếp từ có chức năng nấu nhanh 
Booster. Chức năng này có khả năng đẩy nhanh chu trình 
làm nóng thực phẩm lên đến 45%, đồng nghĩa với việc 
tiêu thụ năng lượng ít hơn, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu 
thời gian nấu nướng.

Chức năng BOOSTER:
Nấu nhanh hơn và hiệu 
quả hơn

Cạnh phía trước mặt kính của bếp CATA được thiết kế 
theo dạng vát. Đây là thiết kế độc đáo của riêng bếp 
Cata, nhưng cũng có thể phù hợp với bất kỳ phong cách 
nào trong gian bếp của bạn.

Một vài mẫu bếp CATA được thiết kế với khung viền inox 
không gỉ bao quanh mặt bếp. Thiết kế này giúp mẫu 
bếp thêm phần sang trọng, và bảo vệ mặt kính của bếp, 
chống lại những tác động bên ngoài.

Mặt kính vát cạnh phía 
trước hoặc viền inox. 
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BẾP TỪ

Chỉ với 70cm chiều rộng của bếp Cl, bạn có thể sử dụng 

đến 5 đầu đốt.

Bếp từ và điện từ của CATA rất dễ lắp đặt nhờ vào hệ thống Quick - Fix. Tuân thủ theo những hướng dẫn về hệ thống 

thông gió sẽ đảm bảo hệ thống bếp hoạt động tốt và tuổi thọ sản phẩm lâu dài.

Lắp đặt bếp từ và bếp điện

Khoảng cách tối thiểu của lỗ đặt bếp đến tường

Kiểm tra kích thước lỗ đặt của từng loại bếp 

Sơ đồ lắp đặt cho bếp cảm ứng

Khoảng cách tối thiểu 
cho hệ thống thông gió.

CUTOUT 600 (552 mm)
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BẾP TỪ
• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt với cảnh báo âm thanh
• 6 khu vực nấu ăn:

Code 08026001

520 770

495
755

50

GIGA 750 BK

Giá: 44.000.000 VND

• Công suất mỗi mặt bếp nấu: 2.1 kW (max. 3.7 kW)
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• 3 chức năng nhiệt: Chức năng xả đông (42OC); Chức năng giữ nhiệt 
(70OC); Chức năng hâm nóng (94OC)
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Tổng công suất tối đa: 11kW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 6 mặt bếp nấu độc lập với chức năng nấu nhanh (booster) 
trên từng bếp
• 3 Module với 3 mặt bếp nấu với kích thước 23.5 x 37 cm

• 1 Module với mặt bếp nấu lớn kích thước 40 cm.40
cm

40
cm

6

IB 6030 X

Code 08073106

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng độc lập cho từng mặt bếp
• 3 mặt bếp nấu:

Giá: 18.040.000 VND

63

490
560

590520

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Mặt kính đen
• Khung bằng thép không gỉ
• Tổng công suất tối đa: 7.2 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø300/ 180, 
2.7/1.5 kW (max. 3.6/1.8 kW)
• 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø200, 1.5 kW 
(max. 2 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø160, 1.2 kW (max. 1.6 kW)

30
cm

3

Code 08074005

IF 6002 BK

Giá: 24.970.000 VND

68

520 590

560
490

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt với cảnh báo âm thanh
• 3 mặt bếp nấu: 

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Chức năng hẹn giờ cho từng khu vực nấu
• Khóa an toàn
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen/trắng/cát
• Tổng công suất tối đa: 7.4 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 2 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) 
21.5 cm x 19 cm,1.6 kW (max 1.85 kW)
• 2 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) 
21.5 cm x 19 cm, 2.1 kW (max 3 kW)

• 2 Module với 2 mặt bếp nấu kích thước 21.5 x 38 cm

4
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Bếp từ

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt với cảm ứng âm thanh
• 3 mặt bếp nấu: 

Code 08073009

IF 6011 BK

Giá: 22.000.000 VND

68

520 590

560
490

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu, báo động đếm ngược
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen/trắng/cát
• Tổng công suất tối đa: 6.7 kW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp lớn với chức năng nấu nhanh (booster) ø270, 
2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp với chức năng nấu nhanh (booster) 21.5 cm x 19 
cm, 2.1 kW (max 3 kW)
• 1 mặt bếp với chức năng nấu nhanh (booster) 21.5 cm x 19 
cm, 1.6 kW (max. 1.85 kW)

• 1 Module với mặt bếp nấu kích thước 21.5 x 38 cm

27
cm

3

68

490
560

590520

ISB 603 BK

Code 08073211

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt với cảm ứng âm thanh
• 3 mặt bếp nấu:

Giá: 17.490.000 VND

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen/trắng/cát
• Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270 
, 2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø220,
 2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

27
cm

3

IB 6304 BK

Code 08040102
Giá: 11.000.000 VND

58

495
565

590520

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng với cảnh báo âm thanh
• 4 mặt bếp nấu: 

• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 7 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø210, 
2 kW (max. 2 kW)
• 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø180, 1.8 
kW (max. 2.3 kW)
• 2 mặt bếp nấu Ø160, 1.2 kW (max. 1.5 kW).

4
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Bếp từ

IB 6303 BK

Code 08063101

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng với cảnh báo âm thanh
• 3 mặt bếp nấu:

Giá: 12.980.000 VND

58

495
565

590520

• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 7.1 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø280, 2.3 kW 
(max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø210, 2.3 kW 
(max. 2.6 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø160, 1.2 kW (max. 1.5 kW)

28
cm

4

ISB 603 WH • Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt với cảm ứng âm thanh
• 3 mặt bếp nấu:

Code 08001001

68

490
560

590520

Giá: 20.900.000 VND

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính trắng/cát
• Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 2.3 kW 
(max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW 
(max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

27
cm

3

IB 6203 BK

63

490
560

590520

Code 08073400
Giá: 15.950.000 VND

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng
• 3 mặt bếp nấu:

• Điều khiển độc lập cho từng mặt bếp
• 9 mức công suất nấu và chức năng nấu nhanh (Booster)
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Tổng công suất tối đa: 7.2 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø280/180, 
2.7/1.5 kW (max. 3.6/1.8 kW)
• 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 1.5 kW (max. 
2 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø160, 1.2 kW (max. 1.6 kW)

28
cm

3
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Bếp từ

IB 603 WH • Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng
• 3 mặt bếp nấu:

68

490
560

590520

Code 08073002
Giá: 17.050.000 VND

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính trắng
• Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 
2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW 
(max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

3

58

490560

590520

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng độc lập cho từng mặt bếp

• 3 mặt bếp nấu: 

Code 08073305

IB 633 X

Giá: 18.040.000 VND

• 11 mức công suất nấu và chức năng nấu nhanh (Booster)
• Khóa an toàn
• Hẹn giờ từng vùng bếp
• Cảnh báo nhiệt dư
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Mặt kính đen
• Khung viền Inox
• Tổng công suất 7,2KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn có chức năng nấu nhanh (Booster) ø300, 
2.8 Kw (Max. 3.6KW)
• 1 mặt bếp nấu trung có chức năng nấu nhanh (Booster) ø225, 
2.2 Kw (Max. 3.1KW)
• 1 mặt bếp nấu nhỏ có chức năng nấu nhanh (Booster) ø180, 
1.8 Kw (Max. 2.2KW),

3

IB 604 BK • Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng với cảnh báo âm thanh
4 mặt bếp nấu: 

Code 08074001

68

490
560

590520

Giá: 16.500.000 VND

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 
1.85 kW (max. 2.1 kW)
• 1 mặt bếp vơi chức năng nấu nhanh (booster) Ø180, 1.2kW 
(max. 1.4kW)
• 2 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

4
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Bếp từ

I 6003 BK

Code 08063100

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng với cảnh báo âm thanh
• 3 mặt bếp nấu: 

Giá: 11.990.000 VND

60

495
565

590520

• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 5.8 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

• 1 mặt bếp nấu lớn Ø280; 2.3 kW
• 1 mặt bếp nấu Ø180; 2 kW
• 1 mặt bếp nấu Ø160; 1.5 kW

27
cm

3

IB 753 BK
• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng
• 3 mặt bếp nấu: 

Code 08081202

68

370
750

770390

Giá: 18.150.000 VND

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 
2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW 
(max. 3 kW) 
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

27
cm

3

IB 2 PLUS BK

68

350 590

560
330

Code 08027203
Giá: 12.540.000 VND

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 2 mặt bếp nấu: 

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 3.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 
2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

IB 772

68

410
710

750450

Code 08027205
Giá: 19.800.000 VND
• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt
• 2 mặt bếp nấu:

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 6.0 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 
2.3 kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW 
(max. 3 kW) 

2

27
cm

2
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Bếp từ

IB 302 BK

68

298520

500
275

Code 08003203
Giá: 11.220.000 VND

IB 3102 BK

Code 08003206
Giá: 11.000.000 VND

68

298
520

500
275

2

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng với cảnh báo âm thanh
• 2 mặt bếp nấu:

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Báo động đếm ngược
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 3.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) ø220, 
2.3kW (max. 3kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

• Bếp điện từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 2 mặt bếp nấu:

• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 3.5 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø180, 
1.4 kW (max. 2 kW)
• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW 

2

2

68

410
710

770450

IT 7002 BK

Code 08079202
Giá: 19.030.000 VND

• Bếp kết hợp điện và cảm ứng từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt với cảnh báo âm thanh
• 2 mặt bếp nấu:

• 9 mức công suất điều chỉnh
• Khóa an toàn
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Báo động đếm ngược
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen 
• Tổng công suất tối đa: 5.4 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp điện ø270/210; 2.4/1.5kW
• 1 mặt bếp từ với chức năng nấu nhanh (Booster) ø220, 2.3kW 
(max 3 kW)

27
cm

2

68

410
710

750450

IT 773

Code 08062205
Giá: 22.000.000 VND

• Bếp kết hợp điện và cảm ứng từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt
• 3 mặt bếp nấu:

• 9 mức công suất điều chỉnh
• Khóa an toàn
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động 
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 6.4 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

• 1 mặt bếp điện 270/210/140; 2.7/1.95/1.05 kW
• 1 mặt bếp từ với chức năng nấu nhanh (Booster) 220, 2.3 
kW (max. 3 kW)
• 1 mặt bếp từ 180, 1.4 kW

27
cm

3
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BẾP ĐIỆN VÀ BẾP GA CATA
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BẾP ĐIỆN VÀ BẾP GA CATA

Các chức năng an toàn 
cho người dùng

- Chức năng khóa an toàn giúp vô hiệu hóa bảng điều 

khiển, tránh sự hiếu động của trẻ.

- Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng.

- Chức năng cảnh báo nhiệt dư trên mặt bếp giúp bảo 

vệ người sử dụng và người thân trong gia đình.

- Tự động khóa ga khi lửa trên bếp bị tắt đột ngột với 

thanh cảm biến tự động trên các loại bếp ga CATA giúp 

bảo vệ người dùng và người thân trong gia đinh.

Kết hợp nhiều vùng nấu 
trên một mặt bếp

Lên tới 3 vùng nấu mở rộng trên một mặt bếp giúp người 

dùng tối ưu công suất bếp và thuận tiện trong quá trình 

sử dụng với nhiều kích thước nồi khác nhau.   

Sử dụng mặt kính
cao cấp

Với mặt kính cao cấp trên các dòng sản phẩm bếp điện 

và ga có khả năng chịu nhiệt, chịu lực va đập cao giúp 

người dùng dễ dàng làm vệ sinh mặt bếp.  

Bảng điều khiển cảm ứng
 
Với thiết kế bảng điều khiển cảm ứng hiện đại giúp 
nâng cao tính thẩm mỹ trên các dòng sản phẩm bếp 
điện CATA.
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Bếp điện 

T 604 A

• Bếp điện lắp âm

• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 4 mặt bếp nấu:
       • 1 mặt bếp nấu Ø210, 2.3 kW
       • 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
       • 2 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen 
• Tổng công suất tối đa: 6.5 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

67

490
560

590520

Code 08052206
Giá: 9.900.000 VND

4

TD 302 /A

• Bếp điện lắp âm

• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 2 mặt bếp nấu:
   • 1 mặt bếp với 2 vùng nấu Ø180/120, 1.7/0.7kW
   • 1 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 2.9 KW 
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

67

298520

500
275

Code 08060006
Giá: 7.480.000 VND

2

• Bếp điện lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 3 mặt bếp nấu:
     • 1 mặt bếp với 3 vùng nấu Ø270/210/140; 2.7/1.95/1.05 kW
     • 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
     • 1 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn,
• Khung viền bằng Inox
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen 
• Tổng công suất tối đa: 5.7 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

TT 603 X

Code 08063300
Giá: 11.990.000 VND

3 27
cm

590

560

490

520

67

TCD 772

• Bếp điện lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 2 mặt bếp nấu:
    • 1 mặt bếp với 2 vùng nấu Ø270/210, 2.4/1.5 kW
    • 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen 
• Tổng công suất tối đa: 4.2 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

68

410710

770450

Code 08079001
Giá: 11.990.000 VND

27
cm

2
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Bếp điện 

TN 604/A

• Bếp điện lắp âm

• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 4 mặt bếp nấu:
     • 2 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
     • 2 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen 
• Tổng công suất tối đa: 6 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 08040010
Giá: 9.240.000 VND

67

490560

590520

2

TT 5003 X

• Bếp điện lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng 
• 3 mặt bếp nấu:
     • 1 mặt bếp với 3 vùng nấu ø270/210/140, 2.7/1.95/1.05kW
     • 1 mặt bếp nấu ø180, 1.8kW
     • 1 mặt bếp nấu ø140, 1.2kW
• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
• Khóa an toàn
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen 
• Tổng công suất tối đa: 5.7 KW
• Xuất xứ: Châu Âu

Code 08077000
Giá: 11.550.000 VND

67

415
580

600435

27
cm

2
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Bếp ga

LCI 702
• Bếp ga lắp âm
• Bếp ga âm 2 vùng nấu: 2 bếp ba vòng lửa (3.5 kW)
• Đánh lửa bằng điện
• Hệ thống ngắt ga an toàn
• Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt
• Bộ phân phối ga
• Mặt kính đen 
• Công suất tối đa: 7 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

120

358
658

730420

R38

Code 08046405
Giá: 6.160.000 VND

CB 702
• Bếp ga lắp âm
• Bếp ga âm 2 vùng nấu: bếp ba vòng lửa (3.5 kW)
• Đánh lửa bằng pin
• Hệ thống ngắt ga an toàn
• Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt
• Bộ phân phối ga
• Mặt kính đen 
• Công suất tối đa: 7 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 08046407
Giá: 5.720.000 VND

55

358
658

730420

2

2

34

LCI 302 BK
• Bếp ga lắp âm

• Bếp ga âm 2 vùng nấu:
    • 1 bếp vòng lửa trung (1.75 kW)
    • 1 bếp vòng lửa nhỏ (1 KW)
• Đánh lửa bằng điện
• Hệ thống ngắt ga an toàn
• Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt
• Bộ phân phối ga 
• Mặt kính đen
• Công suất tối đa: 4 KW
• Xuất xứ: Trung Quốc

90

300 510

490
280

Code 08047406
Giá: 4.510.000 VND

2
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LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG
Với chức năng nhiệt phân aQuaSmart® người dùng chỉ cần đổ 
200ml nước và xà bông vào lò, chọn chức năng vệ sinh bằng nhiệt 
phân với 2000C trong 15 phút. Khi đó lò sẽ nóng đến 2000C , khiến 
hơi nước và xà bông bốc lên trong lò giúp làm sạch toàn bộ các 
mảng bám và vụn thức ăn còn sót lại bên trong lò. Sau khi để nguội 
người dùng có thể lau lại bằng khăn mềm một cách dễ dàng.

35
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LÒ NƯỚNG

Dòng sản phẩm Horizon 
Dòng sản phẩm Horizon của CATA có thiết kế cổ điển, thanh 
lịch. Dung tích của dòng sản phẩm này tương đối đa dạng từ 
60-70 lít, giúp người sử dụng dễ dàng thực hiện nhiều món ăn. 
Dòng sản phẩm này tích hợp chức năng làm sạch nhiệt phân 
hoặc aQuaSmart® và có trang bị màn hình hiển thị giúp nấu ăn 
dễ dàng hơn.

Dòng sản phẩm Full Glass
Với những khách hàng đang tìm kiếm những thiết kế liền mạch, 
sang trọng, CATA đã tạo ra dòng sản phẩm sử dụng những 
nguyên vật liệu cao cấp và công nghệ mới nhất tạo nên một bề 
mặt liền mạch mang tính thẩm mỹ cao, dễ dàng làm sạch và giữ 
được trạng thái sản phẩm như mới.

Dòng sản phẩm Cosmos
Dòng sản phẩm này được thiết kế theo phong cách hiện đại và 
năng động với sự kết hợp của thép không gỉ và kính cường lực. 
Với thiết kế đơn giản, lò nướng thuộc dòng Cosmos giúp người 
nấu bếp sử dụng rất dễ dàng.

CATA đã sáng tạo ra các dòng lò nướng mới với kiểu dáng 
đẹp mắt, thiết kế ưu việt và các thông số kỹ thuật phù hợp 
để đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng đang tìm 
kiếm những sản phẩm lò nướng hiện đại, an toàn và phù 
hợp với thiết kế căn bếp của mình.

Công nghệ nấu ăn mới 
với thiết kế hiện đại
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aQuaSmart®
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LÒ NƯỚNG

Với hệ thống làm sạch bằng hơi nước aQuaSmart®, bạn 
chỉ mất 15 phút và 4 thao tác đơn giản để khiến lò nướng 
của bạn trông như mới, vô cùng tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc.

Hệ thống đóng mở Softclose được tích hợp trong một số 
mẫu lò nướng CATA khiến cho việc đóng mở cánh cửa 
lò nướng chậm rãi, yên lặng và êm ái hơn. Hệ thống này 
hạn chế tối đa những va đập mạnh khi đóng cánh cửa 
lò nướng.

Nút điều khiển lò nướng của CATA được thiết kế rất đẹp 
mắt. Với thiết kế tối giản này, chỉ bằng một nút điều khiển 
nhỏ gọn kết hợp với màn hình hiển thị, việc điều khiển lò 
nướng của bạn sẽ thật dễ dàng.

Hệ thống làm sạch 
aQuaSmart®

Hệ thống đóng mở 
Softclose

Nút điều khiển 

1. Tháo rời các phụ kiện ra khỏi lò.

2- Xịt 200 ml nước vào thành lò 
nướng.

3.  Chọn chức năng AquaSmart trong 
vòng 10 phút và nhiệt độ 150ºC.

4. Vặn nhiệt độ về 0ºC và để lò nguội 
trong vòng 25 phút. 
Đừng tắt chức năng AquaSmart.

5. Tắt chức năng AquaSmart và lau lại 
lò bằng một chiếc khăn sạch.
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CM 760 AS BK

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 6 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển bằng núm xoay
• 4 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aquaSmart
• Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng
• Công suất: 2.1 - 2.45Kw
• Dung tích: 59L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

586

560
575

595

525
480

20

595

550 min.

90

HGR 110 AS WH

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 10 chức năng nướng tiện ích
• Bảng điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số 
• 3 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính ba lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aQuaSmart
• Dòng sản phẩm Cata & Can Roca hoàn thiện với thép không gỉ và 
kính cao cấp 
• Công suất: 2.1 - 2.4Kw
• Dung tích: 59L 
• Phụ kiện: 2 Khay và 1 vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

586

560
572

595

525 485
20

595

550 min.
90

HGR 110 AS BK

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 10 chức năng nướng tiện ích
• Bảng điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số 
• 3 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính ba lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aQuaSmart
• Dòng sản phẩm Cata & Can Roca hoàn thiện với thép không gỉ và 
kính cao cấp 
• Công suất: 2.1 - 2.4Kw
• Dung tích: 59L 
• Phụ kiện: 2 Khay và 1 vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

586

560
572

595

525 485
20

595

550 min.

90

Code 07042311
Giá: 18.480.000 VND

Code 07042011
Giá: 19.030.000 VND

Code 07032307
Giá: 12.540.000 VND

Lò nướng

OMD 7009 X

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 9 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển cảm ứng và núm pop-up
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số 
• 5 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aquaSmart
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ và mặt kính đen
• Công suất: 2.9Kw
• Dung tích: 60L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

575 min

560
566

595

533
530

23

595

560 min.

85

Code 07034503
Giá: 11.990.000 VND
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• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 8 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển bằng núm xoay
• Chương trình nướng kỹ thuật số 
• 5 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến 
• Đồng hồ tự động
• Dễ dàng vệ sinh bên trong
• Hoàn thiện với thép không gỉ và kính đen/trắng
• Dung tích: 60L 
• Công suất: 2.25Kw
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Lò nướng

Code 07035409
Giá: 17.050.000 VND

MRA 7108 BK

585 mín.

560
577

595

558
529

20

592

560 min.

90

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 8 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển bằng phím và núm Pop-up 
• 3 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính ba lớp cách nhiệt 
• Dễ dàng vệ sinh bên trong
• Hoàn thiện với thép không gỉ và kính đen/trắng 
• Công suất: 2.1 - 2.4Kw
• Dung tích: 59L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

ME 611 DI

586

560
575

595

525
485

20

595

550 min.

90

Code 07004301
Giá: 14.960.000 VND

SE 6204 X

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 4 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển bằng núm xoay
• 5 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aquaSmart
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ và mặt kính đen
• Công suất: 2Kw
• Dung tích: 65L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

583 mín

560
583

595

554
507

20

595

550 min.

85

Code 07044600
Giá: 9.460.000 VND

LCMD 8008 BK

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 5 chức năng nướng tiện ích 
• Điều khiển bằng núm xoay
• Chương trình nướng kỹ thuật số 
• 5 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến 
• Dễ dàng vệ sinh bên trong
• Hoàn thiện với thép không gỉ và kính đen/trắng
• Công suất: 2.45Kw
• Dung tích: 70L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 07002405
Giá: 15.950.000 VND

580 mín.

560
572

595

558
510

20

595

550 min.

90
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Lò nướng

CDP 780 AS WH

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 8 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển bằng phím và núm pop-up
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số 
• 3 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aquaSmart
• Hoàn thiện với thép không gỉ và mặt kính đen/trắng 
• Công suất: 2 - 2.45Kw
• Dung tích: 59L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

586

560
575

595

525
485

20

595

550 min.

90

Code 07001001
Giá: 15.510.000 VND

CDP 780 AS BK

• Lò nướng đối lưu, lắp âm
• 8 chức năng nướng tiện ích
• Điều khiển bằng phím và núm pop-up
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số 
• 3 tầng đặt khay nướng
• Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
• Chức năng tự làm sạch aquaSmart
• Hoàn thiện với thép không gỉ và mặt kính đen/trắng
• Công suất: 2 - 2.45Kw 
• Dung tích: 59L 
• Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 07001401

586

560
575

595

525
485

20

595

550 min.

90

Giá: 14.960.000 VND
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LÒ VI SÓNG

Lò vi sóng của CATA được thiết kế với chiều ngang mặt 
ngoài tương đồng với lò nướng. Với thiết kế này, khi lắp đặt 
hoàn chỉnh trên tủ bếp sẽ tạo nên vẻ sang trọng cho căn 
bếp của bạn.

Lò nướng
và lò vi sóng
tích hợp 
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MC 28 D BK • Lò vi sóng lắp âm
• Dung tích 28L
• Vỉ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
• Khoang lò bằng thép không gỉ
• 5 mức công suất (900W)
• Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
• Xả đông theo khối lượng và thời gian
• Đĩa quay của lò: ø 315 mm
• 8 chức năng nấu 
• Nút khởi động nhanh 30 giây
• Khoá an toàn đối với trẻ em
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ và kính đen/trắng
• Cài đặt dễ dàng
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 07510402

45

500
380

600

20
515

410

388595

MC 25 D • Lò vi sóng lắp âm
• Dung tích 25L
• Vỉ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
• Khoang lò bằng thép không gỉ
• 5 mức công suất (900W)
• Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
• Xả đông theo khối lượng và thời gian
• Đĩa quay của lò: ø 315 mm
• 8 chức năng nấu 
• Nút khởi động nhanh 30 giây
• Khoá an toàn đối với trẻ em
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Cài đặt dễ dàng
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 07510300

45

500
380

600

20
515

410

388595

Lò vi sóng

MC 20 D • Lò vi sóng lắp âm
• Dung tích 20L
• Vỉ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
• Khoang lò bằng thép không gỉ
• 5 mức công suất (800W)
• Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
• Xả đông theo khối lượng và thời gian
• Đĩa quay của lò: ø 245 mm
• 8 chức năng nấu 
• Nút khởi động nhanh 30 giây
• Khoá an toàn đối với trẻ em
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
• Cài đặt dễ dàng
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 07510301

Giá: 10.010.000 VND

Giá: 10.010.000 VND

Giá: 9.020.000 VND
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MC 32 DC
• Lò vi sóng lắp âm
• Dung tích 32L
• Vỉ nướng đồng thời 1100 W
• Khoang lò bằng thép không gỉ
• 5 mức công suất (900W)
• Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
• Xả đông theo khối lượng và thời gian
• Đĩa quay của lò: ø 315 mm
• 10 chức năng nấu 
• Nút khởi động nhanh 30 giây
• Khoá an toàn đối với trẻ em
• Hoàn thiện với mặt thép không gỉ chống vân tay
• Cài đặt dễ dàng
• Xuất xứ: Trung Quốc

45

500
380

600

20
515

410

388595

Lò vi sóng

Code 07510303
Giá: 12.540.000 VND

43
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VÒI - CHẬU RỬA

44
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VÒI & CHẬU CATA

Tất cả các sản phẩm chậu rửa của CATA đều đã bao gồm 
đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm như nắp thoát nước thải, 
ốc vít, ống tràn..

Chậu lắp nổi

Trong phần lớn các loại chậu thông thường, chậu rửa được 
lắp đặt phía trên mặt bếp rất nhanh chóng dễ dàng.

Sử dụng đồng bộ vòi chậu bằng thép không gỉ tăng thêm 
tính thẩm mỹ và hài hòa với các vật dụng khác trong bếp. 
Thép không gỉ là loại chất liệu rất dễ được làm sạch do bề 
mặt trơn, nhẵn, các góc cạnh đều được bo tròn.

Đã bao gồm phụ kiện Lắp đặt

Thép không gỉ có độ 
bền cao

Chậu lắp âm

Loại chậu rửa này có ưu thế về tính thẩm mỹ, mang lại một 
bề mặt bếp liền mạch và dễ làm sạch.

Tất cả sản phẩm vòi, chậu của CATA đều được làm từ 
hỗn hợp kim loại cao cấp và được đánh bóng cẩn thận.
Các sản phẩm này đều được kiểm tra kỹ càng về chất 
lượng trước khi phân phối đến tay người tiêu dùng.

High quality finishing
Details make the difference

Với quan điểm thiết kế những sản phẩm hướng đến người 
sử dụng, CATA đã tạo ra loại vòi có thể rút phần đầu vòi 
ra khỏi thân. Điều này sẽ rất thuận tiện cho người sử dụng 
vệ sinh mọi ngóc ngách của chậu rửa.

Chức năng
Bộ khuếch tán đầu vòi giúp hòa trộn luồng không khí 
và nguồn nước tạo nên một áp lực mạnh mẽ đầy nguồn 
nước ra ngoài đều đặn. 

Đầu vòi
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CB 2

• Chậu vuông đôi
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp âm
• Chiều sâu của chậu: 200 mm
• Lọt tủ: 900 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code  02607210

CB 45-40

• Chậu vuông đơn
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp âm
• Chiều sâu của chậu: 200 mm
• Lọt tủ: 600 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02621009

CB 40-40

• Chậu vuông đơn
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp âm
• Chiều sâu của chậu: 200 mm
• Lọt tủ: 500 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02624001

RS-1

• Chậu tròn đơn
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp nổi
• Chiều sâu của chậu: 180 mm
• Lọt tủ: 500 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02602141

Ø
47

5

Ø
38

5
Ø

50
5

81

ø90
ø35

Giá: 8.800.000 VND
Giá: 2.750.000 VND

Giá: 2.640.000 VND Giá: 2.640.000 VND

Chậu rửa
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R-2 AG

• Chậu tròn đôi
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp nổi
• Chiều sâu của chậu: 180 mm
• Lọt tủ: 900 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02604209

42
0

820

850

45
0

Ø357 43 Ø357

ø90

ø90

C-2 AG

• Chậu vuông đôi
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp nổi
• Chiều sâu của chậu: 180 mm
• Lọt tủ: 800 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02607209

760
46

0

38
0

330
780
30 330

CD-1

• 1 cánh và 1 chậu vuông
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp nổi
• Chiều sâu của chậu: 180 mm
• Lọt tủ: 400/800 mm
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02606114-Right

46
0

760

48
0

38
0

330
780

ø90

Code 02606109-Left

Chậu rửa

Giá: 4.950.000 VND Giá: 4.950.000 VND

Giá: 3.740.000 VND

Giá: 3.740.000 VND

CBP 40-40

• Chậu vuông đơn
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp âm
• Chiều sâu của chậu: 200 mm
• Lọt tủ: 500 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02624300
Giá: 3.300.000 VND

R80

400

400

40
0

400

42
3

423

R90

ø9
2
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Chậu rửa

R-2

• Chậu tròn đôi
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp nổi
• Chiều sâu của chậu: 150 mm
• Lọt tủ: 900 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02604300
Giá: 3.960.000 VND

92 92

45
0

36
0

43
0

360

850

830

R225

C-2

• Chậu vuông đôi
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp âm
• Chiều sâu của chậu: 150 mm
• Lọt tủ: 800 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02607100
Giá: 4.180.000 VND

770

48
0

R8

790

92 92

720

340 340

50
0

40
0

CDP-1

• 1 cạnh và 1 chậu vuông
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
• Lắp nổi
• Chiều sâu của chậu: 175 mm
• Lọt tủ: 450 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02606500
Giá: 4.950.000 VND

840

48
0

92

50
0

R8340

40
0

860

92

FRS-2 SV

• Chậu vuông đôi
• Chất liệu: Thép không gỉ AISI 
• Lắp âm
• Chiều sâu của chậu: 200 mm
• Lọt tủ: 800 mm
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02607300
Giá: 11.990.000 VND

20 cm

81 cm

34,5 cm

49,5 cm

78 cm

47 cm
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Vòi

CMA

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi cố định
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02504004

CBA

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi cố định
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02502001

Giá: 2.640.000 VND Giá: 1.980.000 VND

CBB

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi cố định
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02501001

120 120

225

Giá: 1.540.000 VND

CRA

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi xoay
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Có thể tháo rời thân 
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02500003
Giá: 10.450.000 VND

515

28
5
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4
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G3/8
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ø25
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0 
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Vòi

CFA

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi xoay
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Code 02500004
Giá: 4.950.000 VND
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310
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28
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XSA

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi cố định
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02500005
Giá: 6.490.000 VND
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XBB

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi xoay
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02501002
Giá: 4.510.000 VND

CSA

• Vòi chậu nóng, lạnh. 
• Vòi xoay
• Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
• Có thể tháo rời thân 
• Màu: Chrom
• Xuất xứ: Trung Quốc

Code 02500002
Giá: 3.080.000 VND
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