Đối với những căn bếp có diện tích nhỏ hẹp thì chậu rửa chén nhỏ sẽ là sự lựa chọn ưu
tiên hàng đầu. Trên thị trường, chậu rửa chén inox là thương hiệu có nhiều mẫu chậu
rửa bát 1 hố mang đến nhiều sự lựa chọn ưu tiên hơn hẳng. Trong bài viết lần này,
chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 mẫu chậu rửa chén nhỏ dành riêng cho căn bếp
nhỏ.
I. Cấu tạo chậu rửa bát 1 hố

Về cơ bản, chậu rửa bát 1 hố cũng có cấu tạo giống như chậu rửa bát thông thường
bao gồm các bộ phận sau: Chậu rửa, vòi nước, núm xả và xi phông chậu rửa bát, giá
đỡ bồn rửa (nếu có).
•

•

•

Chậu rửa: Đây là bộ phận chiếm phần lớn diện tích bồn rửa, là nơi đựng chén
bát hoặc thực phẩm, hoa củ quả để rửa. Chậu rửa bát thường được làm bằng
chất liệu thép không gỉ (inox), đá tự nhiên, đá nhân tạo... Tùy diện tích bếp cũng
như nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn kiểu chậu 1 ngăn, 2 ngăn hoặc 3 ngăn.
Vòi nước: Bộ phận này được kết nối với hệ thống ống nước của ngôi nhà/căn
hộ, dẫn nước từ hệ thống vào chậu rửa bát. Trên thị trường hiện có nhiều loại
vòi nước bồn rửa chén. Vòi phun nhiều chế độ (phun nước dạng ống và phun
nước kiểu vòi sen) hoặc vòi nước tự động được nhiều gia đình lựa chọn, nhất
là các gia đình trẻ.
Núm xả và xi phông: Hiểu một cách đơn giản, đây là bộ phận xả nước, thoát
nước của chậu rửa. Bộ xi phông gồm bát đựng rác có nắp đậy, các ống nối,
ống thoát và xả tràn. Núm xả được bố trí ở vị trí trung tâm của đáy bồn rửa bát.
Một số chậu rửa còn được thiết kế thêm 1 ống xả khác ở phần gần khóe miệng
của chậu nhằm tránh gặp phải tình trạng xả nước quá đầy gây tràn khỏi bồn
rửa, lênh láng ra sàn bếp, mất vệ sinh.

Nếu chọn được một bộ xi phông tốt sẽ giải quyết được những vấn đề như
bồn rửa không bị rò rỉ nước, không có mùi hôi, mùi ẩm mốc khó chịu. Bộ xi
phông chủ yếu được làm bằng inox hoặc nhựa chịu nhiệt vì chúng không bị
rạn nứt hay han gỉ sau một thời gian dài sử dụng.
•

Giá để bồn rửa: Không phải chậu rửa phòng bếp nào cũng có giá đỡ, chỉ
những loại bồn rửa có chân mới có. Chức năng chính của chúng là giúp cố định
và nâng đỡ chậu rửa.

II. Cách lựa chọn bồn rửa bát đơn phù hợp với không gian bếp

2.1. Kích thước bồn rửa phù hợp với phòng bếp
Điều cốt yếu để chọn được bồn rửa inox có kích thước phù hợp đó là sự cân đối giữa kích
thước của bồn và khoảng không gian có sẵn trong căn bếp. Bạn sẽ cần một bồn rửa đủ rộng để
có thể ngâm rửa các loại nồi xoong lớn nhất nhưng vẫn phù hợp với diện tích phòng bếp. Nếu
căn bếp rộng khoảng 12 – 15 m2 thì nên lựa chọn chậu rửa 1 hố có kích thước 55 x 60 cm.

2.2. Khả năng tạo độ ồn thấp
Trong khi làm bếp, rửa chén bát và các vật dụng khác thường gây tiếng ồn khá lớn khi tiếp
xúc với vật liệu inox, tiếng nước chảy cũng sẽ gây tiếng động khá khó chịu khi làm bếp, nhất
là khi phòng bếp và phòng ăn được bố trí liền kề. Trên thị trường có các loại bồn rửa cao cấp
chống ồn được thiết kế kèm theo với bọt xốp hoặc các tấm vật liệu giúp giảm tiếng ồn hiệu
quả có thể xử lý được vấn đề này.

2.3. Loại nào giữ được bền đẹp lâu hơn
Khi chọn những loại bồn rửa, bạn nên chọn những loại có lớp phủ satin trên bề mặt inox, lớp
phủ này có khả năng giấu các vết xước và vết nước đọng tốt hơn so với các loại bồn rửa có
phủ lớp mặt sáng bóng như gương. Những loại bồn rửa phủ bóng như vậy rất dễ để lại dấu tay
và khó giữ được bền và dễ mất đi vẻ sáng bóng và trở nên cũ kĩ sau một thời gian sử dụng.
Nếu bạn muốn một chậu rửa vững chắc, có kết cấu chống ồn và có các đặc tính của loại chất
liệu tốt nhất và có mức giá thấp nhất. Bạn cần lựa chọn loại chậu có chất liệu kim loại có đặc
điểm như mỏng quanh vùng miệng chậu và dày hơn ở đế vì các chậu rửa chất lượng có trọng
lượng khá nặng.

III. Nên lựa chọn bồn rửa chén đơn chất liệu nào?
Bồn rửa chén inox
Có thể nói, đây là kiểu bồn rửa phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay bởi chất
liệu thép không gỉ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, đảm bảo cả về chức năng và yếu
tố thẩm mỹ.
Bồn rửa inox an toàn với thực phẩm, không ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng. Loại
chậu rửa này có độ bền cao, sáng bóng bắt mắt, không bị han gỉ theo thời gian, ít bị
bám bẩn, dễ dàng vệ sinh làm sạch. Chúng dễ dàng kết hợp với các thiết bị, nội thất
làm bằng chất liệu khác, tạo sự hài hòa cho không gian phòng bếp. Sản phẩm có giá
thành phải chăng, phù hợp với khả năng chi trả của nhiều gia đình Việt.
Chậu rửa bát inox dễ tạo ra tiếng ồn khi xả nước xuống bồn rửa chén hoặc đặt bát
đĩa, vật dụng vào chậu rửa. Mặt khác, chúng có thể bị xước, mài mòn, bám cặn, xỉn
màu trong quá trình sử dụng.
Bồn rửa bát bằng sứ
Với những ưu điểm vượt trội, bồn rửa bát bằng sứ cũng rất được ưa chuộng. Đây
cũng là chất liệu phổ biến của bồn rửa mặt trong nhà tắm, phòng vệ sinh.
Chậu rửa bằng sứ hoặc men có độ bền cao, kiểu dáng và màu sắc đa dạng, mang
đến cho gian bếp vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, đầy hấp dẫn. Việc vệ sinh làm sạch
bồn rửa cũng khá đơn giản. Giá thành sản phẩm không quá cao, phù hợp với khả
năng chi trả của nhiều gia đình hiện nay.
Được làm bằng chất liệu sứ nên chậu rửa dễ bị bong tróc, dễ vỡ và trầy xước nếu bị
va đập mạnh. Khi bị nứt vỡ, không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn gây nguy
hiểm cho người dùng. Tuổi thọ của chậu rửa bằng sứ cũng thấp hơn nhiều so với
chậu inox, chậu đá tự nhiên, đá granite.

IV. Những lưu ý khi mua chậu rửa bát 1 hố
4.1. Chọn thiết kế chậu rửa chén
Đặc điểm thiết kế chậu rửa chén dương:
•
•

Lắp đặt nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng.
Tính thẩm mỹ không cao so với chậu rửa chén âm, do 4 mép chậu nổi lên trên mặt đá.

•

Chi phí thấp.

Đặc điểm thiết kế chậu rửa chén âm:
•
•
•

Lắp đặt đòi hỏi phải có kinh nghiệm, kỹ thuật cao.
Có tính thẩm mỹ cao, mang đến không gian sang trọng, tinh tế cho căn bếp nhà bạn.
Chi phí cao hơn nhiều lần so với chậu rửa chén dương.

Mỗi thiết kế chậu rửa chén đều có những điểm nổi bật khác nhau, tùy vào sở thích và điều
kiện tài chính của gia đình mà bạn có sự chọn lựa phù hợp.

4.2. Độ sâu của chậu có ảnh hưởng như thế nào
Vì chậu rửa là nơi được dùng thường xuyên nên độ sâu của chậu đóng vai trò quan trọng trong
vấn đề sử dụng. Độ sâu của chậu được tính từ đáy của hố chậu lên đến mặt chậu.
•

•

•

Dòng chậu nông: độ sâu của hố rơi vào khoảng từ 16cm -20cm . Đối với loại chậu này
thì khi sử dụng thường xuyên bị bắt nước ra bên ngoài tạo cảm giác khó chịu cho
người đứng rửa
Dòng chậu sâu: độ sâu của hố chậu loại này rơi vào khoảng 21-23cm. Với độ sâu này
thì khi sử dụng vừa tầm với chiều cao của đa phần các bà nội trợ Việt Nam, dùng
không bị bắn nước và cũng không phải cúi sâu. Nên tạo cảm giác thoải mái khi sử
dụng
Dòng chậu rất sâu: Độ sâu rơi vào khoảng 25-27cm dùng không bị bắn nước. Nhưng
đối với chậu loại này nếu dùng cho người từ 1m40-1m65 thì sẽ phải cúi, dễ bị đau
lưng khi cần dùng trong thời gian dài.

4.3. Chọn mua bồn rửa chén theo thiết kế xi phông
Tình trạng tắc ứ tại bộ xả bồn rửa không còn là vấn đề hiếm gặp do vậy lựa chọn chậu rửa với
bộ xả tân tiến đang là mối quan tâm hàng đầu của gia chủ.
•

•

Bát rác: với thói quen thực phẩm người Việt sử dụng của yếu là tinh bột, chất xơ; chưa
phổ biến sử dụng máy rửa bát, do đó bát rác nhấn phương Tây không phải là lựa chọn
phù hợp. Bát rác sử dụng trong chậu rửa bát Konox được phát triển theo thói quen sử
dụng của người tiêu dùng Việt. Màng lọc bọc thép và nắp đậy chắn rác cùng bề mặt
phủ lớp Nano Ag+ với công nghệ kháng khuẩn HYPERKILA-MIC ức chế hiệu quả
sinh trưởng của vi khuẩn, giảm tối đa khả năng phân hủy và phát tán mùi.
Hệ thống ống xả cải tiến ưu việt: Đường ống xả cứng, sử dụng chất liệu nhựa PVC cao
cấp chưa qua tái chế. Khả năng chịu va đập cao, chịu nhiệt lên đến 170 độ C, tránh
tình trạng biến dạng ống khi xả nước nóng. Đường gấp chữ U chứa nước ngăn mùi
bốc ngược từ cống, đồng thời chứa rác, dầu mỡ, cặn bẩn đọng.

V. Địa điểm mua bồn rửa chén đơn
Sơn Hà Việt Nam chuyên cung cấp nhiều loại mẫu chậu rửa chén nhỏ, lớn, nhiều phân
khúc giá chính hãng rẻ hơn các đại lý cửa hàng nhỏ lẻ, đặc biệt là đủ khả năng đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng, giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Còn
chần chừ gì nữa mà không nhanh chân đến với Sonha.net.vn ngay hôm nay để chọn
cho mình một mẫu chậu rửa chén với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

