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KESSEBÖHMER
DINING AGENT

SYSTEM
PHỤ KIỆN LƯU TRỮ DỤNG CỤ BÀN ĂN

With simple and pure lines plus an innovative modular 
design, the dining agent system from kesseboehmer 
combines functionality and aesthetics to provide a clever 
storage solution for you kitchen. 

Với phong cách đơn giản, hiện đại và thiết kế hệ module tiên 
tiến, phụ kiện lưu trữ dụng cụ bàn ăn từ kesseboehmer kết 
hợp hoàn hảo tính năng và thẩm mỹ để mang đến giải pháp 
lưu trữ thông minh cho gian bếp nhà bạn 
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

KESSEBÖHMER DINING AGENT SYSTEM

PHỤ KIỆN LƯU TRỮ DỤNG CỤ BÀN ĂN

 > Tailored for Asian markets: The dining agent accommodates 
dishes typically used by Asian families with secure metal holders 
ensuring your tableware will be safe when you open and close the 
drawer.

 > High quality and hygiene standard:  It complies with German 
quality and hygiene standards – one of the most stringent in the 
world.

 > Full extension pullout: It guarantees an exceptional access 
and full view of your drawer’s content. It also features smooth 
gliding action and stability.

 > Easy to clean: Only two steps to clean the whole system. Each 
modular element, including metal holders, can be quickly and eas-
ily dismantled. After cleaning, plastic trays can be put back to the 
pullout. All the plastic elements are dishwasher friendly.

 > Smart “2 in 1 solution”: Thanks to a clever modular system, 
the dining agent can accommodate both tableware and cook-
ware such as bowls, plates, pots and pans. Everything will be all 
in order just in one pullout.

 > Thiết kế riêng cho thị trường châu Á: Phụ kiện thích hợp để lưu 
trữ các loại chén đĩa thường dùng bởi các gia đình châu Á. Khay rổ 
bằng kim loại chắc chắn đảm bảo các dụng cụ bàn ăn luôn an toàn 
khi đóng và mở hộc tủ.  

 > Đạt chuẩn chất lượng và vệ sinh cao cấp: Sản phẩm tuân 
thủ các tiêu chuẩn của Đức về chất lượng và vệ sinh – một trong 
những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

 > Rổ kéo mở toàn phần: Cho phép bạn nhìn thấy toàn bộ bên 
trong tủ và dễ dàng lấy được món đồ mình cần. Rổ hoạt động 
êm ái và ổn định. 

 > Dễ vệ sinh: Chỉ cần 2 bước để làm sạch toàn bộ hệ thống. Mỗi 
phần (bao gồm cả khay rổ) có thể tháo rời nhanh chóng và dễ 
dàng. Sau khi vệ sinh, bạn có thể lắp khay nhựa vào vị trí cũ. Tất cả 
bộ phận bằng nhựa đều có thể dùng với máy rửa chén. 

 > Giải pháp thông minh “2 trong 1”: Nhờ hệ thống module 
thông minh, phụ kiện có thể chứa cả dụng cụ bàn ăn và dụng 
cụ nấu ăn như chén, dĩa, nồi và chảo. Tất cả được sắp xếp gọn 
gàng và sẵn sàng để bạn sử dụng. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

KESSEBÖHMER DINING AGENT SYSTEM

PHỤ KIỆN LƯU TRỮ DỤNG CỤ BÀN ĂN

KESSEBÖHMER dining agent system
Phụ kiện lưu trữ dụng cụ bàn ăn

Door width
Độ rộng cửa

Installation
Lắp đặt

Art.No.
Mã sản phẩm

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600mm Upper
Trên 545.14.926  5.130.000 

600mm Lower
Dưới 545.14.936  4.410.000  

900mm Upper
Trên 545.14.929 6.390.000 

900mm Lower
Dưới 545.14.939 5.340.000  

600mm Upper

900mm Upper

600mm Lower

900mm Lower

SMALL FAMILY. SMALL KITCHEN. CLEVER SOLUTION.

“2 IN 1 SOLUTION”
GIẢI PHÁP THÔNG MINH “2 TRONG 1”


