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0 1 . I N TR O D U CTI O N
GENERAL INFORMATION

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

European home appliance jsc always aims to bring

Công ty Cổ phần Thiết bị gia dụng Châu Âu, luôn hướng tới việc

the greatest experience to the customer through

mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng bởi các sản

modern kitchen appliance, together with innovative

phẩm thiết bị nhà bếp tiên tiến hiện đại với công nghệ mới nhất

technology from two famous technology group:

đến từ hai tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới: E.G.O và Schott

E.G.O and Schott Ceran.

Ceran.

Schott is a leading international group in the areas of

Schott là thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kính

specialty glass and glass-ceramics. With more than

chuyên dụng và thủy tinh, gốm sứ. Công ty có hơn 125 năm phát

130 years of outstanding development, materials

triển trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Ngày nay, kính Schott Crean

and technology expertise Schott offers a broad

đã trở thành biểu tượng của chất lượng cao, được các tập đoàn

portfolio of kitchen appliance, including: induction

thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới sử dụng cho những sản phẩm

cooktop, infrared cooktop. Many companies also

bếp từ, bếp hồng ngoại của mình.

use Schott glass and glass-ceramics in producing
hobs.

Cũng giống như Schott, hiện nay phần lớn thương hiệu bếp uy tín

Like Schott, most of prestigious kitchen brands use

hàng đầu thế giới đều sử dụng mâm nhiệt, cuộn từ của E.G.O –

induction hotplate and magnetic coil from EGO -

những sản phẩm có chất lượng cao nổi tiếng thế giới về hiệu suất

qualiﬁed materials with high performance in cooked

nấu chín thức ăn, trong thời gian ngắn và tiêu hao ít điện năng.

food in short time and energy saving.

Thành lập vào năm 2010 và chỉ sau 5 năm, Công ty Cổ phần Thiết

European home appliance jsc was established in

bị gia dụng Châu Âu đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện với E.G.O

2010 and after 5 years, it signed a comprehensive

và Schott Ceran, đánh dấu bước phát triển mới khẳng định chỗ

cooperation with two world leading household

đứng trên thị trường thiết bị gia dụng tại Việt Nam

manufacturers: Schott Ceran and E.G.O, marking a
milestone of development of our company in

Xuất phát từ mong muốn giúp người tiêu dùng có được trải

Vietnam kitchen furniture market.

nghiệm mua sắm tiện ích, công ty đã phân phối sản phẩm của
mình bằng chuỗi hơn 50 đại lý chính hãng tại 22 tỉnh thành trên

From a desire to supply consumers a comfortable

toàn quốc. Ngoài ra với hai văn phòng bảo hành chính hãng tại Hà

shopping experience, our company distributes our

Nội, TP.Hồ Chí Minh và các đối tác bảo hành khác trên cả nước,

products in more than 50 genuine dealers in 22

cùng đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu chắc chắn

cities across the country. Together with 2 brand

công ty sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm nhà bếp

ofﬁces located in Hanoi, Ho Chi Minh City and other

điện tử có chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt nhất

warranty partners, a team of technician staff are
trained appropriately to ensure on-going good
warranty policy.
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04/02/2012
Ra mắt 3 mẫu bếp đôi đầu tiên:
-Bếp hồng ngoại: EH-DHL2000A
-Bếp từ: EH-DIH2000A
-Bếp điện từ: EH-MIX2000A
Introduce ﬁrst double Induction cooktop:
• Double Burner Hybrid Cooker: EH –
DHL2000A
• Double Induction Cooker: EH-DIH2000A
• Double Burner Mixed Hybrid Cooker: : EHMIX2000A

12/2013
Ra mắt mẫu bếp từ nhập khẩu Tây Ban
Nha đầu tiên EH-DIH866 và EH-MIX866

Introduce Made in Spain double burner
cooker model: EH-DIH866, EH-MIX866

11/2014

03/2014
Ra mắt mẫu bếp từ ba bếp nhập khẩu Tây
Ban Nha đầu tiên EH-IH544 và EH-IH545
Introduce 3 made in Spain Triple burner
cooker models: EH-IH545, EH-MIX545,
EH-MIX544

Ứng dụng thành công công nghệ inverter
vào bếp từ, ra mắt 4 mẫu bếp từ Inverter:
EH-DIH888, EH-DIH888P, EH-DIH890,
EH-IH555
Applied succesfully Inverter technology to
induction cooktop. Showing 4 models
inverter induction stove: EH-DIH888,
EH-DIH888P, EH-DIH890, EH-IH555

2016
Công ty CP Thiết bị Gia dụng Châu Âu đạt
mốc gần 100 đại lý tại 22 tỉnh thành trên
toàn quốc.
The products of European Home
Appliance JSC has been distributed more
than 100 agents in Vietnam

04/05/2011

06/2013

2014

08/2014

09/2015

Thành lập công ty CP Thiết bị Gia dụng Châu
Âu
Là đơn vị đầu tiên sản xuất được bo mạch
dành cho bếp từ tại Việt Nam
Chủ yếu cung cấp các sản phẩm bếp điện, bếp
từ đơn

Đạt mốc 20 đại lý phân phối tại Hà Nội
Ra mắt mẫu hút mùi đầu tiên

Bắt đầu phát triển đại lý phân phối tại thị
trường TP.HCM
Ra mắt tiếp 5 mẫu hút mùi: EH-R611E6,
EH-R501E7, EH-R107E7, EH-R106E9,
EH-R302E6

Ra mắt mẫu bếp từ nhập khẩu Đức đầu
tiên: EH-DIH366 và EH-MIX366

Mở văn phòng đại diện tại TPHCM
Ký hợp đồng hợp tác toàn diện với E.G.O và
Schott AG

Establish Europe Home Appliance JSC
First company produced main boards for
induction cooktop in Vietnam.
Main products are single hybrid cooker and
single induction cooker
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Have 20 Agents in Hanoi
Introduce the ﬁrst kitchen hood model:
EH-R403E7

Introduce 2 type Made in Germany double
burner cooker model: EH-DIH366,
EH-MIX366

Begin developing agents in HCM markets
Introduce 5 kitchen hood models:
EH-R611E6, EH-R501E7, EH-R107E7,
EH-R106E9, EH-R302E6
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Open representative ofﬁce in HCM City
The company became the certiﬁed partner
of E.G.O and Schott AG

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP

Mong muốn đem tới cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm với công
nghệ tiên tiến nhất đến từ các nước trên thế giới, chúng tôi luôn tập trung vào sự
sáng tạo của con người. Bằng chứng chính là Chef’s – Chuyên gia bếp từ đã đẩy
mạnh việc hợp tác và trao đổi công nghệ với các tập đoàn công nghệ lớn đến từ
Châu Âu để mang lại trải nghiệm thực sự cho những người nội trợ

COMPANY PHILOSOPHY
TẦM NHÌN
With an aim to offer Vietnamese consumers with the most advanced technology from countries around the world, we always focus on innovative element.
Evidently, Chef's has promoted the cooperation and mutual exchange of
technology with major technology corporations from EU in order to bring great
experience for customers.

Quyết tâm xây dựng Chef’s trở thành thương
hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực
thiết bị gia dụng và các sản phẩm hỗ trợ
trong nhà bếp. Không ngừng đầu tư, đổi mới
mang tới những sản phẩm mới công nghệ
tiên tiến nhất trên thế giới, mang tới chất
lượng dịch vụ hoàn hảo cho Quý khách hàng.

VISION
We follow a vision: determined to enhance
Chef’s as a pioneering brand in Vietnam household appliance market; continual investing,
innovating new products and passion to offer
perfect services for customers

SỨ MỆNH

MISSION

Chef’s không ngừng thay đổi và phát triển để mang

Chef’s mission is to make progress, advance sustain-

những công nghệ mới nhất từ CHLB Đức về Việt

ability, create innovation for kitchen products hence

Nam, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của

improving Vietnamese living quality . We want to bring

hàng triệu gia đình Việt Nam. Chúng tôi mong

convenience and moderness to each family.

muốn mang tới sự tiện nghi, hiện đại tới mỗi gia
đình.
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QUALITY MANAGEMENT
Quality management plays an important role in
Chef’s business philosophy. Quality standard is
always enhanced due to our continuous improvement efforts. The following standard certiﬁcation is a
solid recognition and afﬁrmation for our efforts.
E.G.O (in Germany) – Chef’s trustworthy partnership
and also a world leader supplier in ﬁeld of interior &
kitchen appliance. E.G.O has brought revolution in
cooking technology during a history of 85 years. All
our products fulﬁll quality requirement standard,
environment-friendly standard and especially Germany energy-efﬁcient standard. Customers can ﬁnd
good kitchen appliances with the most reasonable
prices.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quản lý chất lượng là yếu tố then chốt trong triết lý kinh doanh của Chef’s. Tiêu chuẩn chất lượng luôn
được nâng cao nhờ những nỗ lực cải thiện không ngừng. Những chứng chỉ công nhận tiêu chuẩn dưới
đây là một lời khẳng định cho nỗ lực này của chúng tôi
E.G.O (thuộc CHLB Đức) – đối tác uy tín toàn diện của Chef’s là một trong những nhà sản xuất hàng
đầu thế giới các thiết bị nội thất, nhà bếp. Hơn 85 năm phát triển, E.G.O đã đem lại cuộc cách mạng
thực sự về công nghệ nấu ăn. Vì thế các các sản phẩm của chúng tôi đạt đầy đủ tiêu chuẩn chất
lượng, tiêu chuẩn môi trường và đặc biệt là tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của Đức, mang lại cho
người dùng trải nghiệm tốt nhất nhưng với chi phí hợp lý nhất

Với mong muốn đem lại sự an tâm, tin tưởng tới Quý

With the desire to bring peace of mind, conﬁdence

khách hàng trong quá trình sử dụng bếp Chef’s, từ

to customers during use Chef’s products, from

ngày 01/12/2014, Chef's áp dụng chương trình Bảo

01/12/2014, Chef’s have applied Liability Insurance

hiểm trách nhiệm trên mỗi sản phẩm bếp từ Chef’s:

program as follows:

Trên mỗi sản phẩm bán ra ( kèm theo 1 thẻ bảo hiểm

- Products will be sold together with one

+ tem), khách hàng sẽ được bảo hiểm trong các

insurance card + one insurance stamp. Insurance

trường hợp rủi ro về người / tài sản theo các quy định

covers many of the risks for persons and property

trong Quy tắc bảo hiểm TNSP của MIC.

pursuant to the provisions of TNSP Insurance Rule
of MIC.

Thời hạn bảo hiểm là 3 năm, thời gian được ghi trên
Thẻ bảo hiểm.

- Insurance period is 3 years, which is indicated
on the insurance card.
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8. THẾ MẠNH DOANH NGHIỆP
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TỐT NHẤT

Không ngoài mục tiêu mang lại trải nghiệm nấu nướng
tiện lợi cho khách hàng, Chef’s luôn tạo ra sự khác biệt
từ những thế mạnh của mình

Chef’s là đơn vị duy nhật bảo hành cho các sản phẩm bếp đôi và bếp 3 với thời gian 36 tháng, bảo dưỡng tại
nhà 6 tháng/ 1 lần.

8. COMPANY’S STRENGTH

THE BEST WARRANTY POLICY

CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG

Chef’s is the only company to maintain warranty for double and 3 zone induction cooktops during a period of
Commitment to providing convenient cooking experience, Chef’s generates the difference from our own
unique strength.

36 months, maintenance at home each 6 month per time.

Chúng tôi tập trung xây dựng 1 dòng sản phẩm chính là Bếp
nấu bao gồm: bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp kết hợp. Vì thế
Chef’s chính là đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ inverter vào
các sản phẩm bếp từ, giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi
trường và thay đổi thói quen nấu nướng của người tiêu dùng. Để

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, các sản phẩm của Chef’s đã
có những cải tiến dựa trên nền tảng công nghệ Đức để phù hợp

Nhằm mang lợi ích bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau, chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm

với khí hậu Việt Nam

hữu ích với chất lượng vượt trội mà còn chú trọng cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân viên, gia đình, cộng
đồng xung quanh. Đặc biệt Chef’s luôn đề cao mục tiêu phát triển bền vững song song với bảo vệ môi trường
Xây dựng thương hiệu từ chính việc mang lại trải nghiệm nấu nướng tuyệt vời nhất cho người tiêu dùng Việt là

FOCUS STRATEGY

điều Chef’s theo đuổi. Vì thế, chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng người nội trợ để thổi lên ngọn lửa yêu thương
trong mỗi bữa cơm gia đình

We concentrate on building only one product line is cooktop,

SOCIAL RESPONSIBILITY

including induction cooktop, infrared cooktop and combined
cooktop. Chef's is the ﬁrst company to apply inverter technology to induction hobs, adding energy saving, environmental

We place great importance on acting sustainably for today and future generation. As a company that is owned

protection features and changing cooking habits of consum-

by a foundation, social responsibility is anchored in our statute. We follow a vision: offering innovations that

ers. For better consumer serve, Chef's products have been

make people’s lives safer, more comfortable and more enjoyable. Chef’s also seeks to support Vietnamese

modiﬁed based on German technology to adapt to Vietnam

housewives in taking care of every family meal. This is why we are so committed to the environment and to

climate.
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social responsibility.
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CHẤT LƯỢNG

ĐỨC

CHO TOÀN THẾ G I ỚI

QUY MÔ
DOANH NGHIỆP
Khác với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận như các doanh nghiệp
Anh và Mỹ, triết lý kinh doanh của người Đức theo đuổi hai điều:
- Quá trình sản xuất phải an toàn và nhuần nhuyễn.
- Giá trị sử dụng của các sản phẩm công nghệ cao.

GERMANY QUALITY FOR GLOBAL

Người Đức cho rằng vận hành một doanh nghiệp không chỉ là
quan tâm tới lợi ích kinh tế, trên thực tế, các doanh nghiệp Đức

Năm thành lập:

2011

Vốn điều lệ:

1,000,000,000 VNĐ

Trụ sở chính :

Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh:

TP. Hồ Chí Minh

Quy mô công ty ( 2016) :

60 người

- Bán hàng:

15

- Sản xuất:

15

- Nghiên cứu & Phát triển:

4

- Truyền thông & Marketing:

6

- Dịch vụ & Bảo hành:

12

- Hành chính & Kế toán:

8

Khách hàng mục tiêu:

Trung & Cao cấp

Thị trường mục tiêu:

Các tỉnh và thành phố trong nước

Mặt hàng kinh doanh chính:

Bếp điện từ

Establishment:

2011

Charter capital:

50,000 USD

Head office

Hanoi, Vietnam

Branch office:

Ho chi minh, Vietnam

Staff ( 2016) :

60 people

có sứ mệnh và nhiệm vụ phải đảm bảo các đạo đức nghề
The Germany business targets doesn’t like business

nghiệp, tạo ra những sản phẩm công nghệ tinh xảo nhất cho

targets of the UK and UST are maximum proﬁt, the

người sử dụng. Đó chính là lý do các sản phẩm của doanh

Germany business etiquette to pursue two things:

nghiệp Đức thường đều đứng đầu thế giới, và các nước khác

- Safe and smooth producing process

thường không thể sản xuất được những sản phẩm như vậy. Hơn
30% sản phẩm xuất khẩu của Đức đều không có ai cạnh tranh

- Value of high-tech products.

được.

Germany know that beside economic beneﬁts when

Cũng đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, chúng tôi chọn

running business, Germany companies have mission and

“Chính xác - Bền - Hoạt động tốt - Dễ sử dụng” là châm ngôn

duty to ensure the professional ethicsand create the

trong quá trình chọn lựa, phát triển, sản xuất. Hơn 6 năm xây

most sophisticated technology products for users.

dựng và phát triển cùng sự hợp tác công nghệ với 2 tập đoàn nổi

That is the reason why Germany product quality is the
world leader, and other countries ﬁnd it hard to produce

tiếng của Đức và Schott Ceran và E.G.O, Chef’s luôn sử dụng tiêu
chuẩn Đức làm nền tảng giám định và kiểm tra chất lượng

BUSINESS
SCOPE

the same products. Over 30% of Germany exported

15

- Manufacturing employee:

15

- Research & Development:

4

- Marketing / Communication:

goods are virtually unbeatable.
Giving priority for quality, we choose slogan "Precise Durable – Timeless - Ease of use" is our maxim in selection of process, development, manufacturing. Over 6
years of construction and development together with
technological cooperation with two well-known corporations: Schott Ceran German and E.G.O, Chef's always
appreciate German standards as a foundation of inspection and quality control.
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- Sales executive:
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6

- Service & Warranty:

12

- Administration & Accounting:

8

Target customer:

Middle & High income

Target market:

Vietnam province and city

Main products:

Induction cooktops

2. GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ / DEALER NETWORK
Nhằm mang lại cho khách hàng sự tiện lợi trong mua sắm, công ty
đã phân phối sản phẩm của mình bằng chuỗi hơn 50 đại lý chính
hãng tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc
Our goal is to create a better shopping experience for company so
that we distribute our products to a wide chain of more than 50
genuine dealers in 22 provinces over the country.
You can look for our best products in reputed electric supermarkets, kitchen supermarkets and household appliance store:
Chef’s biggest dealers:

Siêu thị điện máy / Electric supermarkets:
Chef’s – Chuyên gia bếp từ, với sức mạnh công nghệ đến từ tập đoàn E.G.O đã trở thành thương hiệu gắn
liền với tên tuổi của Công ty Cổ phần Thiết bị gia dụng Châu Âu. Cho tới nay Chef’s đã có hơn 30 mã sản
phẩm khác nhau bao gồm 6 mã hút mùi và 24 mã bếp nấu.
Tuy nhiên một trong những dòng sản phẩm của Chef’s được người nội trợ tin dùng nhất chính là bếp từ.
Bếp từ của Chef’s có thiết kế tinh tế, ấn tượng, đặc biệt đáp ứng hoàn hảo hai mong muốn lớn nhất của
người tiêu dùng: an toàn và tiết kiệm. Những chiếc bếp từ Chefs hội tụ trong đó nhiều tính năng an toàn
như: khóa trẻ em, hiển thị nhiệt độ dư, hệ thống bảo động bằng âm thanh, cảnh báo chống tràn độc đáo,
hẹn thời gian nấu thông minh. Nhờ sử dụng các linh kiện của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới mà
các sản phẩm bếp Chef's có chất lượng tốt, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng

Siêu thị bếp / Kitchen supermarkets:

Hiểu được những mong muốn và khó khăn của người nội trợ, chúng tôi muốn mang đến những sản
phẩm với chất lượng quốc tế và mẫu mã đa dạng, để đem bữa ăn hoàn hảo nhất nhằm gìn giữ hạnh phúc
gia đình Việt

Chef’s which is an expert in induction cooktop area has become a core product and contribute to
success of European home appliance jsc. Until now, Chef’s develops more than 30 different kitchen
appliance types, including 6 kitchen hood types và 24 cooktop types.
However one of the Chef's best-seller products is induction hob. Chef’s cooktop has outstanding design,
meet customer’s main requirement: safety and energy-saving. It is designed with many safety features
such as: child lock, residual heat indicator, sounds alarm, unique automatic heating reduction system,
smart sensor control. Because we have good deals to buy materials and particle from abroad leading
manufacturers so that Chef's cookers have good quality but their price still remains cheaper than other
famous brands.
We work hard to understand the needs of customers and offer high- quality products with diversiﬁed
models which help customer to provide the most delicious meals and bring happiness for every family.
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CHEF’S LOGO MEANING

TIỆN NGHI
Không gian bếp nhà bạn luôn sang trọng, hiện đại với bếp từ
CHEF'S. Công nghệ đun nấu tiên tiến giúp đồ dùng nhà bếp
luôn sạch sẽ, sáng bóng như mới. Đồng thời, không khí
trong gian bếp luôn luôn mát mẻ ngay trong ngày hè

AN TOÀN
Áp dụng công nghệ tiên tiến về cảm ứng từ làm nóng đáy
xoong trong đun nấu, bếp CHEF'S không sử dụng ngọn lửa
nên tuyệt đối không gây cháy nổ.

CHEF’S induction cooktop is the best buy for you as it
makes your kitchen more modern and stylish. Advanced
cooking technology helps your utensils clean, shiny as new.
At the same time, the air in the kitchen is always cool even
in summer.

H

IGH SAFETY

Applying advanced technology of electromagnetic induction
to heat the bottom of the saucepan in cooking, Induction
Cooker Chef’s should not use flame, so absolutely no ignition.

E

Với hiệu suất lớn hơn 90%, bếp CHEF'S chuyển đổi toàn bộ
điện năng tiêu thụ thành nhiệt đun nấu. Bếp CHEF'S giảm
chi phí nhiên liệu đến 30% mỗi tháng cho gia đình bạn

With efﬁciency > 90%, Induction Cooker Chef’s converts
power consumption to heat cooking. Induction Cooker Chef’s
reduces fuel costs up to 30% each month for your family.

NHANH CHÓNG

F

Bạn luôn mất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối? Sử dụng
bếp CHEF'S trong nấu ăn hàng ngày sẽ giúp bạn nhanh
chóng chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình chỉ trong 30 phút.

Do you always waste many times to prepare dinner? Using
Induction Cooker Chef’s in everyday cooking will help you quickly prepare a meal for the whole family in just 30 minutes.

Bếp CHEF'S được thiết kế an toàn giúp bạn yên tâm khi
đun nấu. Thậm chí nếu bạn quên tắt bếp, nó sẽ tự động tắt
sau 2 giờ. Công nghệ bàn phím cảm ứng giúp bếp CHEF'S
dễ dàng sử dụng.

GIỚI THIỆU VỀ CHEF’S

OMFORTABLE

TIẾT KIỆM

THÔNG MINH

17

C

XPENSIVE SAVING

AST

S

MART

CHEF’S is designed with safety features. Even when you forget
to turn off the cooktop, it will automatically switch off after 2
hour. Touch controls help CHEF’s induction cooktop easy to use.
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ĐỐI TÁC CỦA CHEF’S / STRATEGIC PARTNER

www.schott-ceran.com/
wwww.schott-ceran.com/

www.schott-ceran.com/

E.G.O là tập đoàn công nghệ cao của CHLB Đức
được thành lập từ năm 1931. E.G.O kinh doanh
trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm
công nghệ cao như máy giặt, bếp, máy sấy và

SCHOTT là một tập đoàn công nghệ quốc tế với

SCHOTT is a leading international technology group

hơn 125 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kính và

in the areas of specialty glass and glass-ceramics.

nguyên vật liệu công nghệ tiên tiến. SCHOTT

The company has more than 130 years of outstand-

xếp hạng số một trên thế giới ở nhiều sản phẩm

ing development, materials and technology exper-

của mình. Thị trường cốt lõi của nó là thiết bị gia

tise and offers a broad portfolio of high-quality prod-

dụng, dược phẩm, điện tử, quang học, năng

ucts and intelligent solutions. SCHOTT is an innova-

lượng mặt trời, giao thông vận tải và các ngành

tive enabler for many industries, including the home

công nghiệp kiến trúc.

appliance, pharmaceutical, electronics, optics, auto-

Schott Ceran®, sản xuất tại Mainz – Đức. Là
một loại gốm kính cao cấp, được làm từ gốm sứ
thủy tinh đặc biệt. Gốm sứ thủy tinh là một loại

are one of SCHOTT’s great success stories and are

những cú sốc nhiệt độ đột ngột lên đến 750° C.

produced in Mainz (Germany). Glass ceramic is a is

SCHOTT là loại thân thiện với môi trường không

not only a very unique, but also a highly advanced,

chứa các kim loại nặng độc hại asen và

long-lasting material that can tolerate both hot and

antimon.

cold temperature, even withstand brazing tempera-

spirit, experience and expertise. The company has

nhiều bước tiến về công nghệ giúp nâng cao chất

invented sophisticated technology that makes people's

lượng cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới.

day-to-day lives easier.

tures up to 700 °C. SCHOTT is considered to be the
pioneer in the area of green glass-ceramics that
contain no arsenic or antimony additives. SCHOTT
has thus set a new milestone on the road to environmental friendliness.
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components and products. Other industries, ranging

Kể từ khi công ty được thành lập, E.G.O đã có

committed to innovation and sustainable success.

trội, gốm kính này có khả năng kháng chống lại

manufacturers of domestic appliance technology,
from medical technology through building services to

play an important part of everyone’s life and is

Schott Ceran® glass-ceramic panels for cooktops

Germany in 1931. E.G.O. is one of the leading global

nhiều thiết bị gia dụng cũng như thương mại khác.

motive and aviation industries. SCHOTT strives to

vật liệu chất lượng cao, có nhiều đặc điểm nổi

E.G.O is an international high-tech company founded in
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automotive technology, beneﬁt from his pioneering

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA CHEF’S

II. SẢN PHẨM
CỦA CHEF’S
PRODUCT OF CHEF’S

Chef’s tập trung kinh doanh các sản phẩm bếp nấu sử
dụng điện: Bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp điện từ kết hợp.

1

Bếp từ đơn / Single burner

2

Bếp từ đôi / Double burner

3

Bếp từ ba / 3 Zone burner

4

Máy hút mùi / Kitchen hood

5

Máy rửa bát / Dishwasher

6

Bếp từ công nghiệp / industrial product

Các mẫu bếp được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, Tây
Ban Nha và Đức theo tiêu chuẩn kỹ thuật của châu Âu và
yêu cầu sản phẩm của đơn vị tại Việt Nam.

2. CÔNG NGHỆ INVERTER / INVERTER TECHNOLOGY
Chef's focuses on electric cooker such as: Induction
cooker, infrared cooker and electric introduction hob. All
kitchen models are produced and assembled in Vietnam,
Spain and Germany in accordance with European technical standards and requirements of our company.

Chef’s – Chuyên gia bếp từ tự hào là đơn vị đầu tiên ứng dụng thành công Công nghệ Inverter hiện đại vào sản phẩm bếp từ.
Công nghệ inverter là công nghệ biến tần giúp làm giảm lượng tiêu thụ điện của các sản phẩm có sử dụng lõi từ như bếp từ,
điều hòa, hay tủ lạnh. Công nghệ này giúp bếp từ điều chỉnh mức công suất phù hợp để tiết kiệm điện năng. Bếp từ inverter với
cảm biến thông minh sẽ cố định công suất tiêu thụ điện khi đun nấu, không bật tắt liên tục như các bếp từ thông thường khác.
Công nghệ Inverter chính là công nghệ giúp thể hiện rõ nhất sự khác biệt của mâm từ E.G.O
Chef's – Kitchen appliance expert- prides on being the ﬁrst company to successfully apply modern technology to induction
cooker. Inverter technology reduces the electricity consumption of the products with magnetic core such as: induction
cooktop, air conditioner, or refrigerator. This technology allows controlling appropriate power levels and saving energy
consumption. Inverter cooktop with Smart Sensor function will keep stable electric power consumption amount when
cooking, do not cause continuous turn off as other cooktop types.
Inverter technology is most apparent feature of magnetic plate produced by E.G.O
Sản phẩm nổi bật / Highlight Products
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3. THẾ MẠNH SẢN PHẨM / PRODUCT STRENGTHS

Thiết kế đẹp: Thiết kế sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu, phù hợp với các không gian bếp hiện đại

•

Integrated over-voltage protection function.

Dễ điều khiển: Các sản phẩm được thiết kế với các phím cảm ứng dạng trượt điều khiển riêng biệt các vùng bếp nấu nên dể

Adjustment to climate: The Chef's product lines are designed

dàng để sử dụng. Ngoài ra, Chef’s đang nghiên cứu kỹ nhu cầu của khách hàng lớn tuổi để tạo ra những mẫu bếp với bán phím

speciﬁcally for the Vietnam market with the technical standards of

điều khiển dạng nút kích thước lớn.

the Group E.G.O - Germany, so that our products match the tropical
monsoon climate of Vietnam.

An toàn:

EH - DIH330

Warranty: the best warranty policy in Vietnam

•

Thiết kế kỹ thuật theo chuẩn châu Âu và tại châu Âu nên an toàn luôn là nguyên tắc hàng đầu.

•

Hãng sử dụng hầu hết kính Schott Ceran cho sản phẩm.

•

3 year electronic Warranty

•

Mâm nhiệt chủ yếu là Ego Hilight loại 2 vòng nhiệt cao cấp.

•

Exchange faulty products within one week

•

Tích hợp chức năng san công suất chống quá tải.

•

Free of charge for home warranty within 24 hours

Thích nghi khí hậu: Các dòng sản phẩm của Chef’s được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam với tiêu chuẩn kỹ thuật
của tập đoàn E.G.O – Germany, cho nên các sản phẩm của chúng tôi phù hợp với khí hẫu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam
Bảo hành: chế độ bảo hành tốt nhất tại Việt Nam:
•

Bảo hành điện tử 3 năm

•

1 đổi 1 trong vòng 1 tuần

•

Bảo hành tại nhà miễn phí trong vòng 24h

4. Một số dòng sản phẩm mới /
New product lines

EH-MIX330

Chef’s – Chuyên gia bếp từ liên tục phát triển và ứng dụng các
công nghệ mới nhất của CHLB Đức vào trong bếp từ nhằm mang
đến cho Quý khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi sở

Highly aesthetic design: Designs conformed to EU standards.

hữu những sản phẩm bếp từ của Chef’s trong gian bếp gia đình

Easy to use: The product is designed with a touch slider for separated cooking zones so that user can regulate the desired cooking
zone easily. Besides, Chef’s is studying carefully the needs of older customers to create a panel model with large control buttons.

gy into induction cooktop in order to provide our customers the

Safety:
•

Chef’s constantly develop and apply the latest Germany technolo greatest experience in buying induction products from the Chef's in

Technical designs are produced in Europe and conform to European standards and that Safety should be the utmost import -

EH-DIH544

your own kitchen.

ant principle.
•

The company uses SCHOTT Ceran ceramic glass for most of their products

•

Induction hotplate is mainly Ego Hilight with 2-phase advanced thermal protector

EH-MIX544
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MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
TÊN DỰ ÁN

1
2
3
4
5
6
7
8

SỐ LƯỢNG (BỘ)

ĐỊA ĐIỂM

Chung cư Sunrise Becamex Bình Dương

225

Bình Dương

Khu nghỉ dưỡng Sunflower International Village

207

Hải Phòng

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai

165

Bình Định

Chung cư 51 Quan Nhân

123

Hà Nội

Khu nghỉ dưỡng Nha Trang Apartment

25

Nha Trang

Khu nghỉ dưỡng Emily Apartment

30

Đà Nẵng

Chung cư 166 Khương Đình

16

Hà Nội

Chung cư 42/120 Kim Giang

22

Hà Nội

ONGOING PROJECTS
PROJECT NAME

1
2
3
4
5
6
7
8

25

PARTNER OF
QUANTITY (SET)

LOCATION

Sunrise Becamex Binh Duong apartment building

225

Bình Dương

Sunflower International Village Resort

207

Hải Phòng

Hoang Anh Gia Lai apartment building

165

Bình Định

51 Quan Nhan apartment building

123

Hà Nội

Nha Trang Apartment Resort

25

Nha Trang

Emily Apartment Resort

30

Đà Nẵng

166 Khuong Dinh apartment building

16

Hà Nội

42/120 Kim Giang apartment building

22

Hà Nội

Dự án đã thực hiện

&

