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Ký hiệu các chức năng

BẾP BÀN MẶT KÍNH

Chế độ hâm

Công suất 4 kW

Môi trường xanh

Kính cường lực chịu nhiệt

Ngắt gas tự động

Công nghệ đầu đốt Inner Burner

Công nghệ đầu đốt Sealed Burner

kính Schott Ceran

Hẹn giờ hoạt động
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GIỚI THIỆU  VỀ TẬP ĐOÀN RINNAI
Hình thành và Phát triển:

Được thành lập vào năm 1920 tại Nhật Bản, Tập Đoàn Rinnai luôn vận hành việc kinh 
doanh với Tinh Thần: “ Sự ấm áp và cuộc sống tiện nghi”, “Chất lượng” và “Đóng góp vào 
Cộng Đồng địa phương”. Khởi đầu từ việc sản xuất bếp dầu, chúng tôi đã phát triển 
thành nhà sản xuất các thiết bị nhà bếp, sản phẩm dùng gas và khí đốt như: bếp gas, lò 
sưởi, máy nước nóng và các sản phẩm công nghiệp. Chúng tôi thành lập nhiều nhà máy 
ở Nhật Bản và 16 quốc gia trên toàn thế giới nhằm phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của 
người dân địa phương.

Hướng đến việc phát triển những thiết bị sử dụng nhiệt năng mới có khẳ năng tiêu 
thụ bất kỳ loại năng lượng.

Tập Đoàn Rinnai không ngừng giải quyết những vẫn đề về môi trường là việc làm quan 
trọng thể hiện trách nhiệm dối với xã hôi. Đã có những cuộc tranh luận căng thăng về 
chính sách sử dụng năng lượng của Nhật Bản đã dựa dẫm quá nhiều vào năng lượng 
hạt nhân. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng một trong những sứ mệnh quan trọng của Tập 
Đoàn là việc phát triển những thiết bị nhiệt năng có khả năng tiêu thụ bất kỳ loại năng 
lượng nào, bao gồm những nguồn nhiên liệu tự nhiên, không phụ thuộc hoàn toàn vào 
“điện năng” và “gas”. Với tư cách là nhà sản xuất các theiets bị nhiệt lượng toàn diện, 
Rinnai sẽ cống hiên cho sự đa dạng hóa của các nguồn năng lượng theo nhu cầu của cả 
Nhật Bản lẫn các quốc gia khác trên thế giới.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH 
TM RỒNG VIỆT
Được thành lập từ năm 1994, Công ty TNHH 
Thương Mại Rồng Việt đã và đang là nhà phân 
phối độc quyền của thương hiệu Rinnai tại thị 
trường Việt Nam. Với phương châm “ Rinnai – 
Hiệu lực – An toàn”, chúng tôi cam kết không 
ngừng cung cấp những sản phẩm an toàn về 
chất lượng, đa dạng về mẫu mã, sang trọng về 
hình thức, cùng với những chính sách bán 
hàng và hậu mãi tốt nhất đến tay mọi người 
tiêu dùng Việt Nam. 

GIỚI THIỆU VỀ  RINNAI 
VIỆT NAM   
Nhà máy Rinnai Viet Nam được thanh 
lâp từ nam 1999, tai Viet Nam. Nhà 
máy Rinnai Viet Nam chuyên sản xuất 
tất cả các loại sản phẩm bếp gas. Sản 
phẩm của Rinnai Viet Nam rất được 
người tiêu dùng bình chọn là hàng 
Việt Nam chất lượng cao trong 10 
năm liền. Ngoài ra, sản phẩm của 
Rinnai Viet Nam còn được xuất khẩu 
sang một số nước khác trên thế giới.
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Ngắt ga tự động

Đầu đốt Eco

Thiết kế tinh tế



Sản phẩm mới - Seri A

Thiết kế m
ới vững chắc hơn 1.5 lần

so với thiết kế hiện đại 



Màu sắc sang trọng, tinh tế

Phù hợp với nhiều không gian bếp

Sản phẩm mới - Seri A
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EB

Mỹ thuật tinh tế

Hòa quyện cùng đẳng cấp
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Thiết kế 
theo phong cách Nhật Bản. 

Sản phẩm mới - Seri B Chế độ hầm Chế độ hầm
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B 4

ESR ESB

B 4

4 4
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Tỏa sáng với chức năng & thiết kế tinh tế

Sản phẩm mới - Seri B
3 3

Chế độ hầm Chế độ hầm

4 ESR
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SERI RV - 660.770
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SERI RV - 3615/3715GL
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Bóng loáng và siêu mỏng

với bếp
 hai mặt kính
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RV-715Slim-SCH(VP)

MẶT BẾP KÍNH SCHOTT
SANG TRỌNG VÀ CỨNG CÁP

SERI RV - 715Slim-SCH
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RV - 715Slim(GL-SC) RV - 715Slim(GL-Pe)

SERI RV - 715Slim
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RV - 715Slim(GL-SC)

SERI RV - 715Slim

Nhiều họa tiết hoa văn lựa chọn
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RV-4600(GL): 9.0 kg
RV-4600(GT): 7.1 kg

RV-4600(GL): Mặt bếp bằng kính cường lực.
RV-4600(GT): Mặt bếp bằng thép phủ men.
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/(GT)

49



50 51



52

Chức năng điều khiển tự động Nhiều chức năng nấu
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Tinh tế từng chi tiết Đáp ứng mọi nhu cầu
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6160

Với thiết kế vững chãi và mạnh mẽ, kiểu dáng công nghiệp, mang nhiều kiểu dáng 
vượt trội, công nghệ an toàn hoàn hảo từ Nhật Bản, sản phẩm phù hợp cho nhu cầu 
ẩm thực đa dạng và chuyên biệt.
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6160

Với thiết kế vững chãi và mạnh mẽ, kiểu dáng công nghiệp, mang nhiều kiểu dáng 
vượt trội, công nghệ an toàn hoàn hảo từ Nhật Bản, sản phẩm phù hợp cho nhu cầu 
ẩm thực đa dạng và chuyên biệt.



MÁY HÚT KHÓI

BẾP ÂM ĐIỆN HỒNG NGOẠI

BẾP ÂM ĐIỆN TỪ

MÁY NƯỚC NÓNG ĐIỆN

LÒ NƯỚNG ĐIỆN

NỒI CƠM GAS

MÁY SẤY QUẦN ÁO

BẾP ÂM GAS

6362

Không Chỉ Là Bếp
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