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Tủ bếp tiêu chuẩn
Châu Âu

Tủ bếp là dòng sản phẩm chủ đạo của 

thương hiệu Casta. Sau gần 20 năm 

hoạt động đến nay Casta đã trở thành 

một trong những thương hiệu tủ kệ 

bếp hàng đầu Việt Nam. Tủ bếp Casta 

kết hợp hài hòa giữa màu sắc đa 

dạng, vật liệu phong phú, và các phụ 

kiện cao cấp, tạo nên một không gian 

bếp mở theo phong cách Châu Âu 

hiện đại.

European
quality kitchens 

Kitchen cabinets is the 

main product line of 

Casta brand. After 

nearly 20 years of

operation, Casta has 

become one of the 

leading kitchen cabinet 

brands in Vietnam. 

Casta harmoniously 

combine the diverse 

colors, plentiful

materials, and 

high-end accessories, 

creating an open

kitchen space in 

modern European style.



Tư vấn
chuyên nghiệp

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và thân thiện, các chuyên viên tư vấn của Casta 

sẽ dựa trên ngân sách và diện tích không gian khu vực của khách hàng để đưa ra 

những lựa chọn sản phẩm phù hợp với ý muốn của bạn. 

Professional
consultancy
With a professional and friendly team of consultants, we will base on client's 

budget and area of the space to offer a wide range of product choices that 

match your wishes.



Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của Casta liên tục cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất, hiện đại nhất từ Châu Âu. 

Thiết kế của chúng tôi dựa trên Dynamic Space, một cách sắp xếp vòng luân chuyển thực phẩm một cách khoa học từ 

nơi dự trữ tới làm sạch, chuẩn bị và nấu nướng với mục đích làm cho căn bếp của bạn được sắp xếp gọn gàng, tiện nghi 

và tận dụng tối đa không gian lưu trữ của tủ bếp đặc biệt là tủ góc. Tất cả thiết kế của Casta đều đảm bảo phù hợp với 

phong cách của chủ nhà và chủ đề nội thất của toàn bộ căn nhà để có thể tạo nên những sản phẩm đẹp mắt, phù hợp 

theo ý khách hàng và là điểm nhấn đáng chú ý trong căn nhà.

Perfect design
Our professional design team constantly updates the latest and most modern design trends from Europe. Casta 

design is based on Dynamic Space, the scientific flow of food from storage to wash, prepare and cook accordingly with 

the aim of making your kitchen well organized, convenient  and make the most out of the storage of a kitchen 

especially corner cabinets. All of our designs are consistent with host style and interior theme of the whole to 

create a beautiful kitchen that tailored to client needs and to be noticeable and a highlight in the dwelling

KHU VỰC THỰC PHẨM
CONSUMABLES

KHU VỰC NẤU ĂN
COOKING

KHU VỰC CHUẨN BỊ
PREPARATION

KHU VỰC CHÉN BÁT
NON - CONSUMABLE

KHU VỰC CHẬU RỬA
CLEANING

Gallery Kitchen

U Kitchen Island Kitchen G Kitchen

L Kitchen In-line Kitchen

Thiết kế hoàn hảo



Vật liệu
nhập khẩu
Tại Casta, chúng tôi chỉ sử dụng nguyên 

vật liệu được nhập khẩu trực tiếp từ nước 

ngoài được kiểm tra chặt chẽ về nguồn 

gốc và chất lượng. Bên cạnh đó, yếu tố bảo 

vệ môi trường cũng được Casta rất chú 

trọng. Toàn bộ nguyên vật liệu để tạo nên 

tủ bếp của Casta đều đạt tiêu chuẩn E1 để 

xuất khẩu Châu Âu và Mỹ. 

Ngoài ra, vật liệu hoàn thành bề mặt của 

Casta rất đa dạng với các loại sơn phủ chất 

lượng cao cấp, tấm laminate, acrylic và 

veneer có độ bền cao, dễ lau chùi chống 

thấm, chống ẩm tốt.

Imported
materials
At Casta, we only use materials directly 

imported from abroad that are strictly 

inspected for origin and quality. In addition, 

to us, the environmental factor is also very 

important. All the materials we use are of E1 

standard which qualified for European and 

United States exporting purpose.

Furthermore, our finishing collection is 

made of an enormous variety of

premium lacquer paints/ coating, laminate, 

acrylic and veneer which are very high 

durability, easy cleaning and  moisture and 

termite resistance.



Bề mặt bàn
và ốp tường hoàn mỹ
Bề mặt bàn của tủ bếp Casta được làm từ đá thạch anh, đá nhân tạo với màu sắc đa dạng, dễ dàng 

thi công thành nhiều hình dáng mong muốn mà không thấy đường nối, không bị ảnh hưởng bởi 

đa số các loại hóa chất gia dụng và vô cùng dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, khách 

hàng có thể chọn tấm laminate hoặc MFC thay thế. Ốp tường của Casta hiện tại đang được làm từ 

kính cường lực hoặc các loại đá vân màu. Tất cả mẫu mã và màu sắc đều đa dạng với khả năng chịu 

nhiệt và chống va đập tốt, dễ dàng vệ sinh. 

Our worktop, also can be called as 

counter top, is made from quartz 

stone, artificial stone with 

various colors and 

easily constructed into many 

desired shapes without seeing 

seams. It is also high heat

resistance and not easily affected 

by most of normal household 

cleaning chemicals. As a

substitute option, to save cost, 

clients can choose either laminate 

or MFC plates instead. On another 

hand we use backsplash 

that are currently made of 

quality tempered glass or 

colored stones. All models 

and colors are diverse with 

good heat/ scratch

resistance, also very 

hygienic.

Aesthetic worktop
& backsplash



Linh kiện
và phụ kiện tốt nhất

Hoạt động của từng chi tiết trong tủ bếp có dễ 

dàng hay không phụ thuộc rất nhiều vào linh kiện 

& phụ kiện. Casta luôn áp dụng những phụ kiện 

hardware hàng đầu thế giới như: Kessebohmer 

(Đức), Blum (Áo), Hafele (Đức), Murakoshi (Nhật) 

để đem đến những chuyển động mượt mà nhất 

như ray giảm chấn Blumotion hoặc công nghệ 

mở ra đóng vào chỉ bằng chạm tay được tích hợp 

điện tử Servo Drive. Ngoài ra các khay chia ngăn 

kéo, máy hủy rác hữu cơ, kệ đựng xà phòng và gia 

vị cũng giúp cuộc sống gia chủ trở nên ngăn nắp 

và tiện lợi hơn

The best component
& accessory

The operation of every detail in the kitchen cabinet is 

easy or not depending very much on components 

and accessories. Casta always applies the world's 

leading hardware accessories such as: Kessebohmer 

(Germany), Blum (Austria), Hafele (Germany),

Murakoshi (Japan) to bring the smoothest movements 

such as Blumotion damping rails technology for 

 system so called Servo Drive  System that can help 

open/ close drawers only with a touch of hand. In 

addition, the drawer dividers, organic waste disposal 

machines, soap shelves and spices also make your 

life more tidy and convenient.



Thiết bị bếp cao cấp

High-end appliances 

Hiện nay, Casta còn là nhà phân phối chính thức của các 

thương hiệu thiết bị bếp hàng đầu của Châu Âu tại Việt 

Nam là Kuppersbusch (Đức), Teka (Đức), Cata (Tây Ban Nha).

Currently Casta is also the exclusive

distributor of the leading kitchen appliance brands from 

Europe in Vietnam like Kuppersbusch (Germany),

Teka (Germany), Cata (Spain).



Dịch vụ lắp đặt và
bảo hành xuất sắc

Bộ sưu tập tủ bếp Casta

Casta áp dụng lắp đặt theo quy 

trình 48 tiếng với những khách 

hàng đã hoàn thiện đầy đủ các 

yếu tố cần thiết tối thiểu như 

điện nước của khu vực bếp, đảm 

bảo thời gian lắp đặt ngắn nhất 

và sớm nhất với chất lượng cao giúp tăng độ hài lòng và giảm 

thời gian chờ đợi của khách hàng. Casta cam kết bảo hành

2 năm và bảo trì định kỳ với toàn bộ các sản phẩm do Casta 

sản xuất.

Excellent installation
& after sales service
Casta applies the 48-hours installation process to customers who have fully completed the minimum essentials such as 

the systems of electricity and water of the kitchen area. This is ensuring the shortest and earliest installation time with 

high quality which helps to increase customer satisfaction and to reduce waiting time. We are committed with 2-year 

warranty and regular maintenance for all products manufactured by Casta.

Sơn bóng

Arylic kết hợp laminate

Sơn mờ

Veneer Gỗ ash sơn lộ vân

Sơn bóng kết hợp laminate



Các sản phẩm khác Đối tác chiến lược

Tủ gương & tủ vanityTủ áo Tủ trang trí

Tủ tiviTủ giày Tủ rượu


