Ngày nay, vòi nước rửa chén là một vật dụng rất quen thuộc trong mỗi căn bếp
hiện đại, giúp cho quá trình xử lý bát, đĩa,dụng cụ nấu ăn được gọn gàng, sạch sẽ và
vô cùng tiện lợi. Đồng thời thiết bị này còn góp phần tạo vẻ đẹp, tính thẩm mỹ cao
cho không gian phòng bếp trở nên sang trọng hơn. Sự đa dạng của dòng sản phẩm
này đang viết khiến bạn đang băn khoăn, vậy đừng lo nhé dưới đây Sơn Hà sẽ giới
thiệu tới bạn những thông tin cần biết về vòi rửa bát nóng lạnh và top 3 vòi rửa bát
nóng lạnh ưa chuộng hiện nay.
I. Giới thiệu vòi rửa bát nóng lạnh
Vòi bếp nóng lạnh: Có lẽ không ít người đã biết đến công dụng của nước nóng đó là làm trôi những
vết dầu mỡ, làm bát trở nên sạch sẽ, sáng bóng hơn. Đặc biệt xoong nồi sau khi chế biến món rán
hay đồ dùng bằng nhựa thì dầu mỡ bị bám rất lâu, nếu sử dụng nước rửa bát nhiều cũng chưa chắc
đã bay hết chất bẩn mà có thể lại gây hại nhiều cho sức khỏe. Cách tốt nhất để làm sạch những vết
bẩn đặc trị ấy là rửa bằng nước nóng, vừa tiết kiệm lại tránh được việc sử dụng quá nhiều chất hóa
học để tẩy rửa. Vậy nên, việc lắp một chiếc vòi rửa bát nóng lạnh là điều cần thiết và góp phần tạo sự
thuận tiện cho cuộc sống gia đình hiện nay.

II. Ưu điểm vòi rửa bát 2 đường nước
So với các loại vòi rửa bát thông thường, rõ ràng, vòi nước rửa bát nóng lạnh có nhiều ưu điểm vượt
trội hơn. Cùng điểm qua những ưu điểm này:
•
•
•
•

Công dụng đa năng: Nước lạnh dùng để rửa rau củ quả, rửa tay; nước nóng để rửa chén bát,
loại bỏ vi khuẩn, khử mùi tanh trên bát đĩa, khử sạch chất tẩy rửa..
Thiết kế tiện dụng: Loại vòi rửa bát nóng lạnh cao cấp được thiết kế thông minh để giúp phân
biệt 2 chế độ nóng và lạnh thông qua 2 màu sắc riêng biệt ở cần gạt nước.
Mẫu mã đa dạng: Trên thị trường hiện có nhiều mẫu mã vòi nóng lạnh rửa chén bát khác
nhau, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của khách hàng.
Làm từ chất liệu cao cấp: Vòi nóng lạnh inox vẫn là dòng sản phẩm thông dụng nhất hiện nay.
Đây là chất liệu cao cấp chống bám bẩn, chống han gỉ, có độ bền cao.

III. Cấu tạo vòi rửa chén nóng lạnh
Vòi bếp hiện nay khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng: vòi rửa bát nóng lạnh, vòi rửa
chén cần cứng, vòi rửa bát tăng áp… Tuy nhiên, chúng đều có cấu tạo chung gồm 2
phần chính:
•
•

Phần vỏ: gồm có thân vòi gắn với chậu rửa bát hoặc tường, cần gạt nước,
đầu vòi và màng lọc.
Phần ruột vòi rửa bát: gồm có toàn bộ lõi của vòi nước nóng lạnh, phần này
có tác dụng phân cấp nguồn nước nóng, nước lạnh, đồng thời cấp mở nước
mỗi khi người dùng có nhu cầu sử dụng.

IV. Tiêu chí chọn vòi rửa bát nóng lạnh

4.1. Chọn chất liệu của vòi rửa bát nóng lạnh
Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất mà Sơn Hà nhắc đến khi chọn bất kỳ chiếc vòi rửa bát nào.
Chất liệu vòi rửa khá đa đa dạng từ chất liệu inox, đồng, thép, chrome, gốm, mạ nickel…nhưng trong
đó, phổ biến nhất phải kể đến là loại vòi làm từ inox. Mỗi loại vòi với chất liệu khác nhau sẽ phù hợp
với loại chậu khác nhau nên khi chọn vòi bạn nên cân nhắc xem chiếc vòi bạn thích đó có phù hợp
với chiếc chậu bạn đã mua hay có phù hợp với không gian nội thất của căn bếp hay không.

Ngoài ra, chất liệu của vòi cũng quyết định độ bền cũng như độ an toàn với sức khỏe của cả gia đình.
Ví dụ như những vòi được làm bằng chất liệu inox 304 không han gỉ, không xỉn màu rất an toàn nên
không lo nước bị nhiễm kim loại. Ngược lại, nếu chọn vòi làm từ inox 201 thì bạn nên cân nhắc, có
thể chọn từ những đơn vị có công nghệ sản xuất tốt, chất lượng nhằm hạn chế tối đa những rủi ro cho
sức khỏe của cả gia đình.

4.2. Lựa chọn vòi có cấu tạo chắc chắn, độ bền cao
Vòi rửa bát nóng lạnh là vật dụng có tần suất sử dụng thường xuyên nên khả năng hỏng cao hơn các
loại vật dụng khác. Nếu bạn không muốn tốn tiền tốn thời gian sửa chữa và mua mới thì lời khuyên
dành cho bạn là nên đầu tư chọn mua ngay từ đầu một loại vòi có cấu tạo chắc chắn, độ bền cao, có
thể sử dụng lâu dài.
Khi lựa chọn một chiếc vòi rửa, bạn cần lưu ý kiểm tra các con ốc có đủ bắt chắc chắn không? Vòi có
chịu được tác động mạnh không nhất là gia đình có trẻ con, sẽ không tránh được va chạm khi sử
dụng? Cần gạt nước đầm không? Để đảm bảo sau một thời gian sử dụng không bị cong vênh hay
hỏng hóc.

4.3. Lựa chọn vòi phù hợp với chậu rửa
Việc lựa chọn được một chiếc vòi rửa bát có sự đồng bộ với chậu không chỉ tạo được vẻ đẹp hài hòa
cho căn bếp của bạn mà ngoài ra, nó còn đem lại cảm giác ngăn nắp, gọn gàng cũng như sự tiện
dụng cho bạn trong quá trình nấu nướng, sử dụng sản phẩm. Thực tế cũng đã chứng minh, mỗi chiếc
vòi rửa đều cần có loại chậu rửa phù hợp riêng với nó về cả công năng, màu sắc và chất liệu cấu tạo.
Nếu như bạn dự định mua cả một bộ chậu vòi, sẽ dễ dàng lựa chọn hơn vì các nhà sản xuất thường
tính toán thiết kế chậu và vòi tương thích. Nếu bạn đã có sẵn chậu rửa bát và cần mua mới vòi. Một
chiếc vòi rửa phù hợp với những chiếc chậu bạn cần lưu ý các yếu tố sau:
•
•
•
•

Thiết kế vòi phù hợp với chậu rửa 1 hố, 2 hố,..
Đầu vòi có gắn thêm một tấm lưới nhỏ giúp nước chảy ra êm hơn và không bị bắn ra khắp
nhà.
Lòng chậu sâu hay lòng chậu nông mà thành chậu rộng thì ta có thể sử dụng vòi có công suất
mạnh. Rất phù hợp với gia đình đông người, nhu cầu sử dụng nấu nướng nhiều nhanh.
Vòi có khả năng xoay linh hoạt, điều khiển lên cao xuống thấp tiện dụng.

Một lưu ý đối với loại vòi lắp liền chậu là khi thiết kế hệ thống đường nước âm tường bạn nên lắp thấp
xuống dưới so với bề mặt chậu khoảng 20cm để tiện cho việc lắp dây vòi và tránh làm dây vòi bị gập
khi đầu chờ để quá cao.

4.4. Giá thành và thương hiệu
Khi đã tìm hiểu những thông tin trên bạn hãy mua tại các thương hiệu uy tín và hãy xem có đảm bảo
với chi phí mình cần đầu tư cho khoản đó không nhé. Một sản phẩm hoàn hảo luôn có chất lượng tốt
đi đôi với giá cả hợp lý.

4.5. Chọn vòi rửa bát nóng lạnh phù hợp điều kiện kinh tế
Cũng như nhiều loại phụ kiện tủ bếp khác, vòi rửa bát nóng lạnh cũng có rất nhiều loại với nhiều mức
giá khác nhau: Loại bình dân thường chỉ từ 200-500.000 vnđ/vòi. Loại cao cấp thì tùy hãng, tùy công
năng tuy nhiên chúng thường sẽ được đảm bảo hơn. Vòi nước lạnh không thì rẻ hơn vòi nước cả
nóng và lạnh thậm chí có loại vòi có thể điều chỉnh mức độ nóng của nước.

V. Vòi rửa bát nóng lạnh hãng nào tốt?
5.1. Vòi rửa bát Sơn Hà
Sơn Hà là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam với các sản phẩm được sản xuất theo
công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn chây Âu. Chất liệu làm vòi từ Inox với độ bền, chống mài mòn, chống

han gỉ tốt. Các sản phẩm của Sơn Hà được bảo hành lên tới 5 năm. Một số sản phẩm tiêu biểu của
hãng như:
– Vòi rửa chén Sơn Hà SHK0050, SHK0060 có van nóng lạnh thông minh, giá bán tham khảo
1.590.000 VND.
– Vòi rửa chén Sơn Hà SHK0030, giá bán tham khảo 1.890.000 VNN

5.2. Vòi rửa bát Inax
Inax cũng là một thương hiệu nổi tiếng chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh của Nhật Bản. Các sản phẩm
vòi rửa bát Inax đáp ứng nhu cầu của người dùng cả về mẫu mã lẫn chất lượng. Chất liệu chính là đồng
thau mạ 3 lớp chống bám bẩn, ăn mòn hiện đại. Thiết kế sản phẩm mẫu mã hiện đại, cấu tạo dễ lắp
đặt và sử dụng vừa đảm bảo độ bền, vừa thuận tiện cho người dùng.

5.3. Thương hiệu vòi rửa bát Toto
Vòi bếp rửa chén bát nóng lạnh mang thương hiệu Toto đã có tại thị trường Việt Nam rất lâu, đây là
sản phẩm thuộc phân khúc trung đến cao cấp:
•
•

Thương hiệu đến từ tập đoàn lớn Nhật Bản. Toto là công ty toàn cầu có mặt tại hơn 100 quốc
gia và vùng lãnh thổ. Nhiều sản phẩm đã đạt được những giải thưởng về giải pháp cho khu
bếp cả về thiết kế lẫn giải pháp công nghệ
Nguyên liệu từ đồng nguyên chất không độc an toàn tuyệt đối cho việc chế biến thực phẩm.

Với các lớp mạ crom sáng bóng chống bán cặn luôn sáng bóng. Độ bền sản phẩm rất tốt được khách
hàng đánh giá cao
•
•
•
•
•
•

Từ thiết kế đến sản xuất đều được đầu tư một cách nghiêm túc, các tính năng đều hướng tới
người sử dụng.
Mẫu mã được thiết kế theo từng không gian bếp tích hợp nhiều tính năng tiện ích như phun
bọt hay lọc nước…
Kiểu dáng đa dạng phù hợp với các thiết kế đường nước khác nhau
Sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường. Sản phẩm dễ dàng tái chế
Bảo hành tại nhà chu đáo lâu dài
Sử dụng và lắp đạt dễ dàng, dễ vệ sinh

VI. Top 3 vòi rửa bát nóng lạnh ưa chuộng hiện nay
6.1. Vòi rửa bát nóng lạnh Bancoot BCV 8019
Với chất liệu bằng đồng mạ crom, niken gồm 5 lớp bạn thoải mái sử dụng sử dụng mà không cần phải
lo lắng các vấn đề như: Hỏng hóc bong bóc hoen gỉ, đóng căn rêu.
Loại vòi rửa bát này có độ bền cao do vậy việc nấu ăn có thể đáp ứng cao trong việc nấu ăn của gia
đình.
Với ưu điểm 2 đường nước nóng và lạnh nên việc rửa bát vào mùa đông đối với các bà nội trợ sẽ thuận
lợi và dễ dàng. Bên cạnh đó, việc nấu ăn cũng sẽ phục vụ tốt hơn rất nhiều.

6.2. Vòi rửa bát nóng lạnh Bancoot BC8003
Với thiết kế sáng tạo mang đậm pha phá cách, đầu vòi rửa bát Bancoot BC8003 được thiết kế phân
nhỏ li ti dòng nước, vì vậy có thể tạo bọt trong quá trình sử dụng và sẽ không bắn nước lên quần áo.
Cũng như với chất liệu đồng mạ crom thoải mái sử dụng mà không cần lo lắng tình trạng hỏng hóc, rỉ
sét hay đóng cặn.

6.3. Vòi rửa bát 2 đường nước BCR04 - 8019
Với đặc điểm là dây rút rất dễ dàng sử dụng và hỗ trợ bạn trong quá trình dọn
dẹp với ưu điểm có thể xả bằng nước kể cả chỗ khó nhất mà rất dễ dàng.
Được thiết kế chế độ xả nước đa chế độ, 1 chế độ là xả nước chụm vào nhau, 1 chế độ xả nước xoè.
Tuỳ vào mục đích sử dụng bạn có thể điều chỉnh chế độ xả phù hợp.
Với chất liệu nilon cao cấp mềm mại và không tạo ra tiếng ồn phục vụ thuận tiện trong việc nấu
nướng, rửa bát mà không bị rò gỉ nước.

VII. Giá vòi rửa bát nóng lạnh bao nhiêu?
Hiện nay, loại vòi rửa bát nóng lạnh 2 đường nước có rất nhiều loại, hãng khác nhau tuy nhiên giá
dao động từ trên 500.000 đồng - 5 triệu.

VIII. Địa điểm mua vòi rửa chén nóng lạnh giá tốt
Sonha.net.vn là 1 địa điểm mua vòi rửa chén 2 đường nước uy tín hiện nay với 10 năm được người
dùng bình chọn. Vậy khi mua ở Sơn Hà bạn sẽ được hưỡng những ưu đãi, tiện ích gì?
•
•
•
•

Giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường
Dịch vụ vận chuyển nhanh chóng trong 24h hoặc 48h
Chất lượng các loại vòi mang tầm chất lượng 5 sao
Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng, tận tình đảm bảo 24/7

