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SCHMALENBACH.
DESIGN HANDMADE IN GERMANY.

Chào mừng bạn đến với thế giới nội thất đẳng cấp của Schmalenbach 
Design!

Mời bạn cùng khám phá những dự án nội thất đặc biệt đến từ thương 
hiệu Schmalenbach dành cho các không gian sinh hoạt và làm việc. Toàn 
bộ sản phẩm đều được thiết kế tùy chỉnh và sản xuất tại nhà máy duy 
nhất tại Cologne, Đức.

We invite you with this brochure to discover some projects realized with furniture from
Schmalenbach Design. Custom-built furniture, which also allow you to arrange your
living, working and public space according to your individual wants and needs. This
hand-made furniture is manufactured according to your dimension, material and surfa-
ce requirements in our factory, which is located just outside of Cologne, in Oberbergi-
schen Land.

Welcome to the world of Schmalenbach Design
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN S 28

WALK IN WARDROBE S 28
eco leather covered side panels

Bọc da thật cao cấp, thân thiện với môi trường

Hệ tủ quần áo kết hợp phòng thay đồ walk-in S 28 được thiết kế với 
hông và hậu tủ bọc da thật cao cấp, thân thiện với môi trường. Kệ tủ 
và ngăn kéo bằng chất liệu ván gỗ veneer sồi hun khói.

Wardrobe system S 28, eco leather wrapped side panels and
back panels, shelves and drawers in veneer smoked oak
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN S 28

WALK IN WARDROBE S 28
eco leather covered side panels

Bọc da thật cao cấp, thân thiện với môi trường

Hệ tủ quần áo kết hợp phòng thay đồ walk-in S 28 được thiết kế 
với hông và hậu tủ bọc da thật cao cấp, thân thiện với môi trường. 
Kệ tủ và ngăn kéo bằng chất liệu ván gỗ veneer sồi hun khói.

Wardrobe system S 28, eco leather wrapped side panels and
back panels, shelves and drawers in veneer smoked oak.
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN S 28

WALK IN WARDROBE S 28
eco leather covered side panels

Bọc da thật cao cấp, thân thiện với môi trường

Hệ tủ quần áo kết hợp phòng thay đồ walk-in S 28 được thiết kế 
với hông và hậu tủ bọc da thật cao cấp, thân thiện với môi trường. 
Kệ tủ và ngăn kéo bằng chất liệu ván gỗ veneer sồi hun khói.

Wardrobe system S 28, eco leather wrapped side panels and
back panels, shelves and drawers in veneer smoked oak.
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TỦ KÍNH S 28

GLASS CABINET S28
aluminum dark bronce, parsol glass bronce

Chất liệu nhôm mạ đồng thiếc và kính Parsol

Tủ kính S 28 với toàn bộ cửa, hông và kệ được làm từ hai chất liệu 
là nhôm mạ đồng thiếc và kính Parsol.

System S28 with glass doors, glass side panels and glass shelves.



13



14

HỆ TỦ SIDEBOARD S 28

SIDEBOARD SYSTEM 2 28
with integrated make up table

Bàn đảo tích hợp bàn trang điểm

Tủ ngăn kéo được làm từ chất liệu ván gỗ veneer sồi hun khói, cạnh vát góc.

Sideboards in veneer smoked oak, mitered on corners.
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN

WALK IN WARDROBE
Displays storage solution

Giải pháp trưng bày tối ưu
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN

WALK IN WARDROBE
open with doors, island plated with ceramics

Với cửa tủ bằng kính trong suốt và bàn đảo ốp gồm
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN

WALK IN WARDROBE
open with doors, island plated with ceramics

Với cửa tủ bằng kính trong suốt và bàn đảo ốp gồm
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TỦ QUẦN ÁO KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN

WALK IN WARDROBE
display storage solution

Giải pháp trưng bày tối ưu
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TỦ QUẦN ÁO 
KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN S 28

WALK IN WARDROBE S 28
grey fineline veneer

Gỗ fineline veneer xám

Hệ tủ quần áo S28 bằng gỗ fineline veneer xám

Wardrobe system S 28 in
grey fineline veneer
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TỦ QUẦN ÁO 
KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN 

WALK IN WARDROBE 
display storage solution

Giải pháp trưng bày tối ưu
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TỦ QUẦN ÁO 
KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ S 28

WALK IN WARDROBE S 28 
with integrated bench seat

Tích hợp với ghế băng dài

Tủ quần áo bằng chất liệu gỗ óc chó có tích hợp ghế băng dài

Wardrobe in decor walnut, with integrated bench seat.
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TỦ QUẦN ÁO 
KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN S 28

WALK IN WARDROBE S 28 
finish decor dragon ash and decor grey brown

Với hai tông màu xám tro và nâu xám
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TỦ QUẦN ÁO 
KẾT HỢP PHÒNG THAY ĐỒ WALK-IN S 28

WALK IN WARDROBE S 28 
with island and intergrated bench seat

Kèm theo bàn đảo có tích hợp ghế băng dài

Tủ quần áo chất liệu gỗ óc chó, bàn đảo và ngăn kéo chất liệu melamin màu to�ee

Wardrobe in decor walnut, island and drawers in decor to�ee.
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PHÒNG NGỦ CHÍNH

MASTER BEDROOM
built in cabinet, bed and tv sideboard

Cùng tủ quần áo built-in, giường và tủ TV

Tủ quần áo built-in với cửa trượt khung thép không gỉ, giường
ngủ gỗ fineline veneer xám ,tủ sideboard kèm thiết bị nâng hạ độ
cao TV được phủ bằng chất liệu melamin tông màu trắng lạnh.

Built in cabinet with stainless steel sliding door profiles,
bed in grey fineline veneer, sideboard with tv lift mechanism,
finish melamine icy white.
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TỦ QUẦN ÁO BUILT-IN S 28

BUILT IN CABINET S 28
with sliding door

Sử dụng hệ cửa trượt

Tủ quần áo built-in chất liệu melamin trắng,
khung cửa nhôm sơn tĩnh điện bạc.

Custom made cabinet in melamine white,
sliding door profiles alumnium silver
andonized.
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TỦ QUẦN ÁO BUILT-IN S 28

BUILT IN CABINET S 28
with sliding door

Sử dụng hệ cửa trượt

Tủ quần áo built-in chất liệu melamin trắng,
khung cửa nhôm sơn tĩnh điện bạc.

Custom made cabinet in melamine white,
sliding door profiles alumnium silver
andonized.
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PHÒNG THỬ GIÀY WALK-IN S 28 

WALK IN SHOE STORAGE S 28

Hệ tủ đựng giày chất liệu melamine trắng, thanh treo bằng 
nhôm sơn tĩnh điện bạc và chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED.

Đặc biệt, kệ giày được làm từ chất liệu kính cực trong (low iron 
glass) – chất liệu kính cao cấp nhất hiện nay với độ trong suốt 
cao và tỉ lệ truyền ánh sáng lên đến 91,5%.

Carcass in melamine white, shoe shelves in low iron glass,
rods in silver andonized alumnium, LED lightning.
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CỬA TRƯỢT

SLIDING DOOR

46

Hệ cửa trượt phân chia không gian phòng và 
cửa lùa dùng trong tủ âm tường được thiết kế 
với bề mặt phủ sơn mài trắng mờ, gương soi 
và kính cực trong phủ sơn mài.

Room dividing sliding door and sliding
doors in front of built in cabinet, infill
matte lacquer, mirror and low iron back-
laquered glass.
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TỦ QUẦN ÁO BUILT-IN S 28

BUILT-IN CABINET S 28

48

Tủ quần áo built-in với cửa trượt và hõm tay 
cầm, chất liệu gỗ veneer fineline cao cấp màu 
xám nho Ý.

Built in cabinet with sliding doors,
recessed handles, veneer fineline grigio.
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TỦ QUẦN ÁO BUILT-IN S 28

BUILT-IN CABINET S 28

50

Tủ quần áo built-in với cửa trượt và hõm tay 
cầm, chất liệu gỗ veneer fineline cao cấp màu 
xám nho Ý.

Built in cabinet with sliding doors,
recessed handles, veneer fineline grigio.
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NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH SẠN

SỬ DỤNG HỆ TỦ TRONG BỘ SƯU TẬP S 28
Tủ quần áo built-in, bàn viết, tủ đầu giường và bàn trang điểm

HOTEL ROOM INTERIOR

BASED ON SYSTEM S 28
built-in cabinet, desk, headboard, vanity
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NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH SẠN
SỬ DỤNG HỆ TỦ TRONG BỘ SƯU TẬP S 28
Tủ quần áo built-in, bàn viết, tủ đầu giường và bàn trang điểm

HOTEL ROOM INTERIOR

BASED ON SYSTEM S 28
built-in cabinet, desk, headboard, vanity
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HỆ TỦ NGĂN KÉO S 35
Tủ ngăn kéo kèm theo vách tường và kệ nổi

WARDROBE SYSTEM S 35
wardobe with wall panels and floating shelves

60

Tủ ngăn kéo chất liệu ván gỗ veneer sồi hun khói, kệ và tủ ngăn 
kéo lắp nổi, hệ thống cửa trượt bằng kính Parsol màu đồng.

Wardrobe in veneer smoked oak, floating shelves
and drawers, sliding doors with parsol glass bronce.
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HỆ TỦ NGĂN KÉO S 35
Tủ ngăn kéo kèm theo vách tường và kệ nổi

WARDROBE SYSTEM S 35
wardobe with wall panels and floating shelves

62

Tủ ngăn kéo chất liệu ván gỗ veneer sồi hun khói, kệ và tủ ngăn 
kéo lắp nổi, hệ thống cửa trượt bằng kính Parsol màu đồng.

Wardrobe in veneer smoked oak, floating shelves
and drawers, sliding doors with parsol glass bronce.
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HỆ TỦ GIA DỤNG S 11

S 11 WARDROBE SYSTEM

64

Thanh treo bằng nhôm sơn tĩnh điện bạc, kệ và 
ngăn kéo bằng chất liệu melamine trắng.

Alumnium posts silver andonized,
shelves and drawers melamine white.



65



HỆ TỦ GIA DỤNG S 11

S 11 WARDROBE SYSTEM

66

Thanh treo bằng nhôm sơn tĩnh điện bạc, kệ và 
ngăn kéo bằng chất liệu melamine trắng.

Alumnium posts silver andonized,
shelves and drawers melamine white.
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SCHMALENBACH.
THIẾT KẾ THỦ CÔNG TỪ ĐỨC.

68

Chế tác thủ công từ Oberberg: Chỉ trong vòng một thời gian rất 
ngắn, những món đồ nội thất thủ công như tủ quần áo, tủ âm tường, 
hệ thống kệ, nội thất văn phòng… từ đội ngũ 35 thợ lành nghề đến 
từ nhà máy của chúng tôi lại Gummersbach đã giúp tên tuổi của 
thương hiệu vượt ra ngoài biên giới nước Đức. 

Từ Los Angeles tới London, từ Amsterdam tới Maskva, ngày càng có 
nhiều khách hàng có nhu cầu sở hữu những món đồ nội thất được 
thiết kế riêng theo nhu cầu của họ, và tất nhiên phải đi kèm với chất 
lượng tuyệt hảo từ Đức. Những yêu cầu thú vị của khách hàng như 
thiết kế có thể kéo cà-vạt và dây nịt dễ dàng từ giá treo, hoặc thiết 
kế gương bật tự động từ tủ ngăn kéo tích hợp hộp đựng nữ trang.

Với đội ngũ nhà thiết kế và kiến trúc sư trẻ – những người luôn đi 
đầu trong việc tạo ra những sản phẩm thiết thực từ những thiết kế 
độc đáo – Schmalenbach mang đến những trải nghiệm độc nhất về 
tính năng nội thất đồng bộ mang đậm phong cách cá nhân của bạn.

Hand made in Oberberg: wardrobes, built in cabinets, shelving
systems, sideboards, o�ce furniture. What the 35 employees
of our manufacturing in Gummersbach produce has been well
recognized worldwide within a very short time, from Los Angles
to London and Amsterdam, up to St. Petersburg and Moscow.

More and more people love the idea of creating their cabinetry
individually and having it produced in high quality. Interesting
details inclusive: e.g. tie and belt pull out, mirror pull out or drawers
with integrated jewelry inserts.

Additionally it is an interesting experience to work with a young
and engaged team of designers and architects, who make the 
realisation of exclusive design furniture a real event. Make your try!



PHỤ KIỆN ĐI KÈM
WARDROBE ACCESSORIES

Móc treo cà-vạt và thắt lưng với tính năng kéo dễ dàng 

Pull out for ties and belts

Tủ trưng bày kính Chest for glasses

Tủ trưng bày đồng hồ Chest with watchwinders

Dụng cụ chia ngăn cho tủ kéo Divider for drawer interior

Khay để đồng hồ Watchwinder

Hộc chia ngăn cho tủ kéo Divider for drawer interior

Khung cửa trượt bọc gỗ veneer 

Sliding door frame covered with wood veneer

Tủ kéo dành riêng cho giày bốt cao cổ Pull out for boots

Khay đựng nữ trang Jewelry inserts

Móc treo quần áo bọc da nhân tạo 

Hanging rod covered with artifical leather

Hông tủ bọc da nhân tạo, gắn kèm thanh gỗ có cố định sẵn vị 

trí khoan tiện dụng

Side panel covered with artifical leather and wood strip

for drilling row

Vách ngăn bằng kính cho ngăn kéo  Glass inserts for drawer

Khớp nâng kệ ẩn Invisible shelf fitting

Két sắt âm lắp đặt ẩn sau vách tủ  

Built in safe behind moveable back panel

Kệ giày Shoe shelves

Ghế băng dài bọc nệm trang trí Stitched bench seat

Giá nâng kính mắt / kính râm 

Special fitting to display glasses / sunglasses

Hệ thống chiếu sáng tích hợp Integrated lighting

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



TỔNG QUAN SẢN PHẨM PRODUCT OVERVIEW
TỦ QUẦN ÁO VÀ HỆ THỐNG CỬA TRƯỢT WARDROBE & SLIDING DOORS

TỦ QUẦN ÁO  WARDROBE 

Hệ tủ quần áo S 28

Thiết kế riêng cho mọi diện tích và bề mặt

Có thể tích hợp các phụ kiện đi kèm như tủ trưng bày mắt kính, khay đựng 
đồng hồ, két sắt âm cũng như kết hợp với các phụ kiện bọc da thuộc cao cấp 
thân thiện với môi trường.

Hệ tủ quần áo S 35

Với hậu tủ và dàn kệ gắn nổi

Thiết kế phù hợp với mọi diện tích và chất liệu bề mặt, dễ dàng kết hợp với 
các phụ kiện tủ đi kèm.

Cửa trượt

Cừa trượt truyền thống hoặc cửa trượt treo với phần khung cửa bằng nhôm 
được sơn tĩnh điện, sơn mài hoặc ốp gỗ veneer tùy chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng.
Có thể được sử dụng như vách ngăn phòng thẩm mỹ.

Tủ quần áo kết hợp phòng thay đồ walk-in S 28

Bao gồm bàn đảo gắn kèm ghế bọc da.

Phòng ngủ kèm tủ quần áo

Sử dụng hệ tủ quần áo S 35 và sử dụng cửa trượt để làm vách ngăn không 
gian phòng. Giường ngủ kết hợp với vách ốp đầu giường.

Phòng ngủ kèm tủ quần áo mở

Sử dụng hệ tủ quần áo S 28 với bàn đảo và giường platform dạng hộp.

Wardrobe and walk-in closet system S 28

custom made in every size and surface
O�ering a lot of innovative accessories: chest for glasses or watch
winders, pull out for belts and ties, pull out mirror, hidden safe solution
or eco-leather covered elements

Walk in closet system S 28

Island with bench seat. Especially as dressing room.

Bedroom with wardrobe

Room division with sliding doors. Wardrobe system S 35
with up-holstered bed.

Bedroom with open wardrobe

System S 28 with island and cheeks bed.

Wardrobe and walk in closet system S 35

wall panels with floating shelves
Custom made in every size and surface: laminate,
lacquer, veneer, glass or covered with eco-leather.
O�ering a lot of practical accessories.

Sliding doors

Floor mounted or suspended sliding door system aluminium
frame with andonized, lacquered or veneer wrapped surface.



GIƯỜNG NGỦ BEDS

TỦ CÁ NHÂN SIDEBOARDS & INDIVIDUAL CABINETS

Giường platform dạng hộp

Khung giường thiết kế tối giản, tùy chọn kích cỡ và vật liệu đa dạn: laminate, 
sơn mài hoặc gỗ veneer.

Cheeks bed

Minimal bed frame with head piece, every width possible.
With or without side tables. Surface: laminat, lacquer or veneer.

Giường ngủ bọc nệm

Vách ốp đầu giường được thi công và lắp đặt riêng, thuận lợi cho việc thay đổi 
kích thước và chất liệu theo yêu cầu của khách hàng. 

Upholstered bed

Head piece made out of single upholstered elements,
which can be individualized in surface and size. Upholstered
bed with slip cover.

Giường thiết kế

Đầu giường tích hợp kệ sách bằng chất liệu thạch cao, khung giường MDF 
phủ sơn mài.

Design bed

Head piece made out of plaster, integrated book
case, bed frame quered.

Tủ sideboard

Thiết kế tùy chỉnh với hõm tay cầm. Bề mặt đa dạng: laminate, sơn mài hoặc 
gỗ veneer.

Dresser as sideboard

Custom made. With shadow gap and recessed handle grip.
Surfaces laminate, lacquer or veneer.

Kệ TV

Thiết kế tùy chỉnh với hõm tay cầm dạng thanh. Bề mặt đa dạng: laminate, 
sơn mài hoặc gỗ veneer.

Dresser as lowboard

Custom made. With shadow gap and recessed handle grip.
Surfaces laminate, lacquer or veneer.

Tủ ngăn kéo chân kim loại

Thiết kế tùy chỉnh với hõm tay cầm dạng thanh. Bề mặt đa dạng: laminate, 
sơn mài hoặc gỗ veneer.

Individual cabinet with metal leg frame

Custom made. With shadow gap and recessed handle grip.
Surfaces laminate, lacquer or veneer.



BỀ MẶT

MELAMINE ĐA MÀU KẾT CẤU BỀ MẶT

KẾT CẤU BỀ MẶT

BỀ MẶT SURFACES

MELAMINE ĐA MÀU MELAMINE UNICOLOURED KẾT CẤU BỀ MẶT TEXTURES

KẾT CẤU BỀ MẶT TEXTURESGỖ MELAMINE WOOD MELAMINE



BỀ MẶT SURFACES

SƠN MÀI MỜ LAQUER MATTE HỆ MÀU COLOUR SYSTEMS

GỖ VENEER FINELINE    FINELINE VENEER

GỖ VENEER THẬT    REAL WOOD VENEER

DA ECO           ECO LEATHER



POGGENPOHL STUDIO HANOI

RD3 Unit, D2 Building, Rung Co, 
Ecopark Township, Hung Yen, 
Vietnam

024 6660 3011

info@poggenpohl.com.vn 

www.poggenpohl.com.vn


