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Kính gửi Quý khách,

Tự hào là đơn vị độc quyền phân phối Thương hiệu tủ bếp Poggenpohl tại Việt Nam, 

Công ty Giải pháp Thiết kế Châu Âu (European Design Solutions - EUDS) trân trọng gửi 

lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý khách.

Trên tay Quý khách là “Ấn phẩm thương hiệu tủ bếp Poggenpohl 2019” được thiết kế để 

giới thiệu bảy mẫu nhà bếp mới nhất, gồm có +VENOVO, +SEGMENTO, +SEGMENTO Y, 

+MODO, +EDITION, P’7340 và P’7350.

Trong suốt 127 năm phát triển, thương hiệu tủ bếp Poggenpohl luôn được giới chuyên 

môn quốc tế đánh giá cao và nhận được nhiều giải thưởng danh giá nhờ các thiết kế 

tiên phong, ứng dụng kỹ thuật hiện đại và vật liệu đổi mới.

Nằm trong TOP4 các thương hiệu Đức sang trọng danh giá bậc nhất, Poggenpohl luôn 

là cái tên dẫn đầu trong cộng đồng kiến trúc thế giới và từ lâu đã trở thành thương hiệu 

biểu tượng trong giới thượng lưu châu Âu. Đến nay, Poggenpohl đã có mặt tại hơn 80 

quốc gia trên khắp thế giới với mạng lưới 450 showroom. 

11/2017,  Poggenpohl chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam với sứ mệnh đem 

đến những giá trị trải nghiệm đích thực đúng chất thượng lưu cho người Việt.

Poggenpohl Việt Nam cam kết đồng hành cùng Quý khách cho mỗi quyết định đầu tư, 

góp phần thiết lập một ngưỡng mới, định vị lại giá trị đẳng cấp cho toàn bộ không gian 

nội thất gia đình bạn.

Chúng tôi tin, chính danh tiếng của thương hiệu Poggenpohl và sự nỗ lực không ngừng 

của đội ngũ Poggenpohl Việt Nam sẽ đem đến sự hài lòng cao nhất.

Mong được đón tiếp Quý khách trong thời gian sớm nhất!

Tầng 1, căn RD3, tòa D2, Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Việt Nam.

024 6660 3011    info@poggenpohl.com.vn    www.poggenpohl.com.vn

Trân trọng,

Lời mở đầu 54
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Showroom Poggenpohl Việt Nam là thế giới của cảm hứng và ý tưởng bất tận cho thiết 

kế nhà bếp.

Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các mẫu nhà bếp phong cách, từ +MODO hiện 

đại, +SEGMENTO sang trọng, +EDITION cổ điển, cho tới P’7340 và P’7350 thanh lịch 

với đầy đủ thiết bị tiện nghi. Tất cả đang sẵn sàng chào đón bạn.

 

Từ gặp gỡ ban đầu, Poggenpohl tập trung lắng nghe câu chuyện, cảm nhận màu sắc, 

chú ý từng chi tiết riêng biệt mà bạn mong đợi từ căn bếp tương lai. Từ đó, tập trung 

đem tới một giải pháp lý tưởng nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chạm tới giấc mơ về một 

căn bếp hoàn hảo.

Nỗ lực của Poggenpohl là NỖ LỰC HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN HẢO. 

Nỗ lực 
hướng tới sự hoàn hảo



Poggenpohl là thương hiệu bếp lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới.

 

        

2017 - Lịch sử Poggenpohl đã bước sang một trang mới bằng lễ ky niệm 125 năm, một ky nguyên mới mở ra với việc nâng cao cảm nhận và 

trải nghiệm. 2017 - cũng là năm đánh dấu Poggenpohl trở thành một phần của tập đoàn ADCUMRAM GROUP AG có trụ sở tại Munich, Đức. 

        

Poggenpohl là thương hiệu bếp đầu tiên của Đức, được thành lập vào năm 1892 bởi 

nhà sáng lập Friedemir Poggenpohl.

Một chặng đường dài 127 năm gây dựng thương hiệu với nỗ lực không ngừng nghỉ, 

Poggenpohl đã trở thành một tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn bằng những đổi mới và cải 

tiến về kỹ thuật và vật liệu thiết kế. 

Nhiều tiêu chuẩn thiết kế mới mang tính cách mạng tác động khá lớn đến phong cách 

thiết kế đương thời: Kỹ thuật sơn mài phủ bóng mười lớp không bay màu (1930), Tiêu 

chuẩn “Kích thước 75” áp dụng cho tủ bếp được trao bằng sáng chế châu Âu (1985), 

Tiêu chuẩn chất lượng cho hệ thống khung tủ lớn (1995), Ứng dụng siêu vật liệu carbon 

trong độc quyền hợp tác cùng Porsche (2014).

Chúng tôi tự hào về lịch sử của mình, về độc quyền sáng tạo thiết kế và sự khác biệt 

trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Lịch sử
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Chúng tôi tin rằng, căn bếp chính là trái tim của ngôi nhà, là không gian cho sự sống. 

Các mẫu thiết kế của Poggenpohl đều hướng tới không gian sống thoải mái và tận 

hưởng. 

Sự kiện năm 1960, khi Poggenpohl lần đầu giới thiệu nhà bếp có đảo, đã trở thành cột 

mốc đáng nhớ. Đảo bếp đã thay đổi và nâng tầm chức năng của căn bếp, căn bếp 

không chỉ là nơi những bữa ăn ngon được tạo ra, mà nó đã trở thành không gian của sự 

kết nối, sum họp và sẻ chia.

Các thiết kế Poggenpohl luôn vượt qua các giới hạn độ bền thông thường, bền vững 

qua nhiều thập kỷ.

 

Sứ mệnh của Poggenpohl chính là kiến tạo ra những căn bếp cho tương lai.

Sứ mệnh
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8 lần tiên tiếp, Poggenpohl được trao giải Superbrands. Đây là cuộc tranh tài chỉ dành 

cho các thương hiệu uy tín được tổ chức thường niên tại hơn 88 quốc gia trên thế giới.

1312

SUPERBRANDS - THƯƠNG HIỆU TỐT NHẤT 

Vượt qua hàng trăm các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ Xe hơi, Thời 

trang, Phụ kiện cho đến Nội thất. Poggenpohl là thương hiệu dẫn đầu trong phân 

khúc Nội thất nhà bếp.

Trong danh sách để cử TOP25 thương hiệu từ mọi lĩnh vực, Poggenpohl xếp hạng 4. 

Danh sách được xếp hạng bởi đại diện các công ty tư vấn quản lý hàng đầu đến từ EY, 

INLUX và KEYLENS.

TOP 4 THƯƠNG HIỆU ĐỨC  SANG TRỌNG  BẬC NHẤT 

Giải thưởng
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BEST OF BEST – ICONIC AWARDS 2019

Dựa trên các tiêu chí đánh giá về tính độc đáo, sự đổi mới, tính thẩm mỹ, cũng như hiệu 

suất và giá trị mang lại, +VENOVO đã chinh phục hoàn toàn hội đồng bình chọn.

Cuộc thi bình chọn những sản 

phẩm tốt nhất trong năm được 

báo The Architect's Newspaper 

tổ chức.

BEST OF PRODUCT AWARDS 2018 - SẢN PHẨM TỐT NHẤT 2018

Iconic Awards là giải thưởng tôn vinh các 

biểu tượng thương hiệu cao cấp ở 9 lĩnh vực 

khác nhau do Hội đồng thiết kế Đức tổ 

chức.

Một lần nữa, +VENOVO đã chiến thắng 

trong hạng mục Nhà bếp và gia đình.
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+VENOVO – Mẫu nhà bếp cho cuộc sống hiện đại.

+VENOVO lôi cuốn bởi vẻ đẹp thanh lịch nhưng hiện đại và cá tính. 

Các chức năng của +VENOVO đều ưu tiên cho sự thuận tiện của người sử dụng.

Bếp nấu, máy khử mùi, lò nướng, tủ lạnh và khu vực sơ chế đều có thể tự tổ chức và sắp 

xếp theo thói quen. Giống như các tủ bếp Poggenpohl, bên trong các ngăn kéo của 

+VENOVO vẫn có sẵn các ngăn chia dụng cụ, gia vị theo thứ tự tùy chỉnh, khuyến khích 

sự ngăn nắp gọn gàng. 

Cải tiến mới nhất của mẫu nhà bếp này chính là hệ thống khung chân kim loại thay thế 

cho kiểu chân bếp sát sàn thông thường. Không chỉ giúp đem tới một cảm giác thông 

thoáng, mà còn gia tăng sự linh hoạt, bất cứ khi nào bạn có kế hoạch định hướng lại bản 

thân và di chuyển tới thành phố mới, +VENOVO luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

+VENOVO là lời tuyên bố đầy tự hào về chất lượng, thiết kế và chức năng, đáp ứng được 

xu hướng đô thị hóa và di động toàn cầu. Là một bổ sung tối ưu cho danh mục đầu tư 

thông qua một sản phẩm hiện đại và sáng tạo.

17

+VENOVO
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+VENOVO
18



+SEGMENTO – Phong cách kiến trúc tối giản tinh tế.

Sự tối giản thể hiện trong cách giản lược vật chất để nâng cao chất lượng không gian.

Tủ bếp và ngăn kéo được thiết kế phẳng, hạn chế tay cầm gây rối mắt. 

Trong không gian ngập tràn ánh sáng, +SEGMENTO tựa như một tác phẩm nghệ thuật 

hoàn hảo với những đường nét mạnh mẽ và hình khối hiện đại. 

+SEGMENTO, mẫu thiết kế đại điện cho phong cách tĩnh lặng vượt thời gian.

+SEGMENTO 
20 21



+SEGMENTO 
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Thế hệ mới +SEGMENTO Y mang đến tính sang trọng, hiện đại đầy tinh tế với kiểu dáng 

nhỏ gọn, trẻ trung và cá tính.

 

+SEGMENTO Y được chú ý bởi phong cách “monochrome” (đơn sắc) - một trong những 

xu hướng “timeless” (bất hủ) có tính phổ biến và ứng dụng cao ở mọi lĩnh vực từ thời 

trang, nghệ thuật cho tới kiến trúc nhà bếp. Cách phối màu đơn sắc trắng đen, và cách 

biến hóa trong việc sử dụng sắc độ sáng tối vừa giúp phân cấp khu vực, vừa tạo nên 

một tổng thể rõ ràng, nhất quán, ấm áp và tinh tế.

Một căn bếp đại diện cho sự trẻ trung hiện đại, đơn giản mà không nhàm chán.

+SEGMENTO Y
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+SEGMENTO Y



28 +MODO, sở hữu phong cách nội thất quyến rũ và đầy tự do.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2005, +MODO như một làn gió mới, phóng khoáng và đầy 

táo bạo khi mặt bếp sử dụng chất liệu đá tự nhiên với họa tiết lạ mắt trong một cấu trúc 

“ngẫu hứng” -  mặt đá nằm so le với phần ngăn kéo và tủ bếp phía dưới - mở ra một 

không gian mới cho việc trưng bày và lưu trữ. Tất cả những vật dụng yêu thích sẽ được 

dễ dàng tìm thấy ở mọi vị trí, trong ngăn kéo kính trong suốt, trên mặt tủ thấp hay trên 

giá treo cao.

Một không gian luôn tươi mới và tràn ngập sức sống luôn đón chờ ở +MODO. Sắp xếp 

như thế nào, lựa chọn màu sắc ra sao, đều là quyết định của bạn.

29

+MODO
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+MODO



32

+EDITION trong phong cách tân cổ điển nhẹ 

nhàng ghi dấu ấn qua từng chi tiết: chất liệu 

cao cấp, màu sắc quý phái và lối trang trí sang 

trọng và tinh tế. 

Không tập trung vào những đường nét hoa văn 

cầu kỳ như phong cách cổ điển, mỗi một chi 

tiết trong căn bếp này đều nói lên sự tinh xảo 

mà đơn thuần. Những đường nét lượn đầy gợi 

cảm tận dụng tối đa trong mỗi chi tiết từ như 

bàn ăn, ghế tựa và đèn chùm sẽ cùng cộng 

hưởng tạo nên một không gian hài hòa và thực 

sự tỏa sáng.

Giống như sự chắt lọc tinh túy từ quá khứ, cộng 

thêm nét phóng khoáng của con người hiện 

đại, thiết kế tân cổ điển vì thế luôn có được sức 

sống bền bỉ với những giá trị cao về nghệ 

thuật và thẩm my.

33

+EDITION



+EDITION
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+EDITION
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P’7340 và P’7350 – Hợp tác giữa Poggenpohl 

và Tập đoàn thiết kế Porsche

Porsche là nhà sản xuất ô tô thể thao hạng sang 

của Đức, thành lập 1931, với các thiết kế tập 

trung vào khả năng vận hành vượt trội và thẩm 

mỹ hoàn hảo.

Porsche Design Studio đã vượt ra khỏi phân 

khúc quen thuộc, kết hợp cùng Poggenpohl tạo 

ra 2 mẫu nhà bếp đỉnh cao P’7340 (2007) và 

P’7350 (2014).

4/2019, sau thành công của P’7340 và P’7350, 

Poggenpohl và Porsche đã tiếp tục hợp tác 

trong một Ký kết dài hạn về hợp tác truyền 

thông cũng như trong việc phát triển các kiểu 

nhà bếp đổi mới trong tương lai.

39

HỢP TÁC VỚI PORSCHE DESIGN
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P’7340 nổi bật bởi sự mạnh mẽ, lịch lãm và tinh tế.

2007, Poggenpohl và Porsche Design Studio lần đầu tiên hợp tác phát triển mẫu 

P'7340, tập trung vào tính tương đồng giữa xe hơi và nhà bếp.

Điểm ưu việt trong cách vận hành P’7340 là cơ chế cảm ứng điện từ một điểm chạm, 

công nghệ mới nhất của Porsche, đã làm cho trải nghiệm của P’7340 trơn tru hơn bao 

giờ hết. Ngăn kéo tự động mở ra chỉ với một chạm tay và đóng lạ mượt mà cũng chỉ với 

một cái chạm khác. 

Một điểm nổi bật khác nữa của Poggenpohl là ở vật được chọn lựa cho căn bếp: Sợi 

carbon. Nhờ đặc tính vật lý siêu nhẹ, siêu bền, chịu tải gấp hai lần và chịu lực gấp năm 

lần thép, sợi carbon quả là siêu vật liệu hoàn hảo cho không gian nhà bếp, nơi mà tần 

suất sử dụng nhiệt độ lớn, điều mà các vật liệu thông thường như gỗ, kim loại hay kính 

chỉ đáp ứng ở mức giới hạn.

41

P’7340
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P’7340
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P’7350 – Sản phẩm thế hệ thứ hai của 

Poggenpohl và Porsche Design.

Không nhấn mạnh vào tính tương đồng giữa xe 

hơi và nhà bếp như mẫu thiết kế cũ, P'7350 tập 

trung hơn vào phát triển công nghệ phù hợp 

với nhà bếp. 

Nhờ công nghệ cấu tạo khung siêu bền và 

động cơ công nghiệp chuyên biệt của hãng 

Porsche, thiết kế P’7350 xuất hiện thanh lịch 

hơn với kiểu dáng phân dọc tinh tế nhưng cách 

thức hoạt động mạnh mẽ không kém người 

anh em P’7340.

45

P’7350
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P’7350



4948

Lý do
chọn lựa

Lý do
chọn lựa
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Mỗi một căn bếp Poggenpohl ra đời, 

chúng tôi đều gắn chúng với một tấm 

thẻ dịch vụ (Service Card) đại diện 

cho mối quan hệ lâu dài giữa khách 

hàng và Poggenpohl. Các thông tin 

lưu trữ sẽ được theo dõi và đảm bảo 

sẵn sàng cho các hỗ trợ cần thiết 

trong tương lai. 

HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI

Tại Poggenpohl, tất cả các công đoạn 

từ thiết kế, sản xuất, kiểm định cho 

đến hoàn thiện đóng gói đều được 

thực hiện tại trung tâm sản xuất ở 

Herford, Đức. Khi vận chuyển tới gia 

đình bạn, bếp sẽ được lắp đặt bởi 

chính tay các chuyên gia lắp đặt 

Poggenpohl.

Để khách hàng đón nhận một căn bếp 

hoàn thiện với sự hài lòng là tất cả 

những gì Poggenpohl mong đợi.

SẢN XUẤT TẠI ĐỨC 



Mỗi một căn bếp Poggenpohl ra đời, 

chúng tôi đều gắn chúng với một tấm 

thẻ dịch vụ (Service Card) đại diện 

cho mối quan hệ lâu dài giữa khách 

hàng và Poggenpohl. Các thông tin 

lưu trữ sẽ được theo dõi và đảm bảo 

sẵn sàng cho các hỗ trợ cần thiết 

trong tương lai. 

Tại Poggenpohl, tất cả các công đoạn 

từ thiết kế, sản xuất, kiểm định cho 

đến hoàn thiện đóng gói đều được 

thực hiện tại trung tâm sản xuất ở 

Herford, Đức. Khi vận chuyển tới gia 

đình bạn, bếp sẽ được lắp đặt bởi 

chính tay các chuyên gia lắp đặt 

Poggenpohl.

Để khách hàng đón nhận một căn bếp 

hoàn thiện với sự hài lòng là tất cả 

những gì Poggenpohl mong đợi.

5352

Khi có đơn đặt hàng, dựa trên kích thước không 

gian và cấu trúc căn nhà, lắng nghe thị hiếu 

màu sắc và phong cách để hoàn thiện thiết kế 

cuối cùng và trao đến tay khách hàng.

Sau khi khách hàng gật đầu với thiết kế cuối 

cùng, Poggenpohl mới tiến hành sản xuất.

Đó chính là lý do mà mỗi căn bếp Poggenpohl 

tồn tại chỉ một và duy nhất.

THIẾT KẾ THEO ĐẶT HÀNG



5554

Đằng sau mỗi căn bếp Poggenpohl được cả thế 

giới yêu thích là bàn tay khéo léo của những 

người thợ thủ công lành nghề với hàng chục 

năm kinh nghiệm.

Mặc dù công nghệ vi tính hỗ trợ nhiều hơn ở 

phần thiết kế 3D, công nghệ sản xuất hiện đại 

cũng được áp dụng trong sản xuất, nhưng 

những chi tiết hoàn thiện tinh tế nhất vẫn phụ 

thuộc vào sự khéo léo của người nghệ nhân. 

CHẾ TÁC THỦ CÔNG

Khi có đơn đặt hàng, dựa trên kích thước không 

gian và cấu trúc căn nhà, lắng nghe thị hiếu 

màu sắc và phong cách để hoàn thiện thiết kế 

cuối cùng và trao đến tay khách hàng.

Sau khi khách hàng gật đầu với thiết kế cuối 

cùng, Poggenpohl mới tiến hành sản xuất.

Đó chính là lý do mà mỗi căn bếp Poggenpohl 

tồn tại chỉ một và duy nhất.
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Tủ bếp Poggenpohl không chỉ chắc 

chắn, vận hành trơn tru mà còn được 

tối ưu vào sự tiện lợi của người sử 

dụng dựa trên nghững nghiên cứu 

chính xác về hình dáng và thói quen.

Phần tay nắm tủ và ngăn kéo trong 

các thiết kế hiện đại được lược bỏ tạo 

nên tổng thể mượt mà, thẩm mỹ cao.

Sự chắc chắn trơn tru của ngăn kéo bếp 

phụ thuộc nhiều vào hệ thống ray trượt. 

Với các ngăn kéo bếp Poggenpohl, hệ 

thống ray trượt được đặt kín đáo phía 

dưới ngăn kéo, ngoài việc tăng tính 

thẩm mỹ, nghiên cứu đã chứng minh độ 

cân bằng và sức tải của ngăn kéo được 

nâng lên gấp năm lần khiến cho ngăn 

kéo hoạt động lâu bền trong nhiều năm 

sử dụng.

GIẢI PHÁP

THÔNG MINH
ĐỘ BỀN

ĐƯỢC KIỂM CHỨNG
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CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHÂU ÂU

European Design Solutions - EUDS

Tầng 1, Căn RD3, Tòa D2, Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên, Việt Nam

024 6660 3011

info@poggenpohl.com.vn

www.facebook.com/PoggenpohlVietnam/

www.poggenpohl.com.vn

European
Design
Solutions
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