
TT Mã hàng
Kích thước

DxRxDày

Lượng ga

tối đa

(kg/h/lò)

Dày mặt 

kính

(mm)

Khoét đá

(mm)
Mô tả Giá Hình ảnh minh họa

1 G370AP ITA 450x780 0,8 704x410

Loại 3 bếp, mặt kính chịu lực chịu nhiệt, 1 

bếp to, 1 bếp trung, 1 bếp nhỏ, kiềng tráng 

men đánh lửa bằng pin, có van cảm ứng 

khóa gas.

12.500.000

2 GE271AP ITA 450x780 0,8 704x410

Loại 2 bếp ga 1 bếp điện, mặt kính chịu lực 

chịu nhiệt, 1 bếp gas to 1 bếp gas trung, 

kiềng tráng men đánh lửa bằng pin, có van 

cảm ứng khóa gas.

12.500.000

3 G270AP ITA 450x780 0,8 704x410

Loại 2 bếp gas, mặt kính chịu lực nhiệt, 1 

bếp to hai vòng lửa, 1 bếp trung, kiềng tráng 

men đánh lửa bằng pin, có van cảm ứng 

khóa gas.

11.000.000

4 AP602GD 430x730 0,8 704x412

Loại 2 bếp gas, mặt Inox, 2 bếp to hai vòng 

lửa, kiềng tráng men đánh lửa bằng pin, có 

van cảm ứng khóa gas.

8.500.000

GOOS hướng tới giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng bằng cách cải thiện hệ thống phân phối.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04 3773 7548                           Fax: 04 3837 0082

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BẾP GA APELLY

(Áp dụng từ ngày 01/12/2011)

Chú ý: 

- Sản phẩm Apelly được bảo hành 2 năm.



TT Mã hàng
Kích thước

DxRxDày

Lượng ga

tối đa

(kg/h/lò)

Dày mặt 

kính

(mm)

Khoét đá

(mm)
Mô tả Giá Hình ảnh minh họa

1 AP702GA 730x430 0,8 685x380
Bếp 2 (2 bếp bằng nhau ). Bép chia lửa bằng 

đồng, có đầu hâm đánh lửa pin
3.350.000

2 AP702GC  730x430 0,8 685x380
Bếp 2 (1 bếp to + 1 bếp trung ). Bép chia 

lửa bằng đồng , có đầu hâm đánh lửa pin
3.650.000

3 AP702GB 730x430 0,9 680x370

Bếp 2 lò kiểu Á (2 bếp bằng nhau ). Bép 

chia lửa bằng đồng, có đầu hâm. Đánh lửa 

pin.

3.250.000

GOOS hướng tới giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng bằng cách cải thiện hệ thống phân phối.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04 3773 7548                           Fax:  04 3837 0082

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BẾP GA APELLY

(Áp dụng từ ngày 01/12/2011)

Chú ý: 

- Sản phẩm Apelly được bảo hành 2 năm.



TT Mã hàng Miêu tả Giá Hình ảnh minh họa

1 STD 60BK AP 4.200.000

2 STD 70BK AP 4.500.000

3 N560SS AP 4.900.000

4 N560BK AP 4.500.000

5 N360BK AP 4.200.000

6 N370BK AP 4.500.000

7 N360SS AP 4.500.000

8 N370SS AP 4.900.000

9 S360AP ITA

Máy hút khỏi kiểu rút 2 mô tơ, mặt trước bằng Inox, 

lưới lọc nhôm có than hoạt tính, công suất hút 

450m3/h, kích thước 60cm.

4.500.000

10
MIRAGE 270AP 

ITA
14.900.000

11
MIRAGE 290AP 

ITA
16.900.000
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ĐT: 04 3773 7548                           Fax:  04 3837 0082

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

Máy hút khói hai mô tơ, hai chế độ tuần hoàn và hút 

xả, mặt trước Inox, thân sơn men đen, lưới lọc 

nhôm có than hoạt tính, công suất hút 450m3/h, 

kích thước 60 cm và 70cm.

Máy hút khói hai mô tơ, hai chế độ tuần hoàn và hút 

xả, mặt trước Inox, thân sơn men đen, lưới lọc 

nhôm có than hoạt tính, công suất hút 450m3/h, 

kích thước 60 cm.

Máy hút khói hai mô tơ, hai chế độ tuần hoàn và hút 

xả, thân sơn men đen, lưới lọc nhôm có than hoạt 

tính, công suất hút 450m3/h, kích thước 60 cm và 

70cm.

Máy hút khói hai mô tơ, hai chế độ tuần hoàn và hút 

xả, thân bằng Inox, lưới lọc nhôm có than hoạt tính, 

công suất hút 450m3/h, kích thước 60 cm và 70cm.

Máy hút Inox, kính cong. Mô tơ tua bin, hút xả. 

Lưới lọc nhôm có than hoạt tính. Công suất hút 

850m3/h. Kích thước 70cm và 90cm.

BÁO GIÁ MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI APELLY
(Áp dụng từ ngày 01/12/2011)



12
DIAMANTE 

90AP ITA

Máy hút chụp Inox, kính cong. Mô tơ tua bin, hút 

xả. Lưới lọc nhôm, có than hoạt tính. Công suất hút 

850m3/h. Kính thước 90cm.

18.900.000

13 ARIA 90AP ITA

Máy hút khói kiểu kính cong, mặt bằng kính chịu 

lực, lưới lọc nhôm có than hoạt tính, công suất hút 

850m3/h, kính thước 90cm.

34.900.000

14 MIX 90AP ITA

Máy hút Inox, Mô tơ tua bin hút xả, lưới lọc nhôm 

có than hoạt tính, công suất hút 850m3/h, kính 

thước 90cm.

24.900.000

15
BLUES 90AP 

ITA

Máy hút chụp Inox, kính cong. Mô tơ tua bin, hút 

xả. Lưới lọc nhôm, có than hoạt tính. Công suất hút 

850m3/h. Kính thước 90cm.

16.900.000

16 D3 70AP ITA 14.900.000

17 D3 90AP ITA 16.900.000

Chú ý: 

- Sản phẩm Apelly được bảo hành 2 năm.

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin

Máy hút khói chụp toàn thân bằng Inox, lưới lọc 

nhôm có than hoạt tính, công suất hút 850m3/h, 

kích thước 70cm và 90cm


