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Với giải pháp sản phẩm trọn gói và đồng bộ, Viglacera Platinum luôn mang đến cho khách hàng 
những trải nghiệm tuyệt vời từ không gian sống. Mỗi sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh đều được 
Viglacera Platinum tạo nên dựa trên bốn giá trị cốt lõi: Chất lượng nổi trội, công nghệ tiên tiến, thiết 
kế xuất sắc và dịch vụ hoàn hảo. 

Từ khâu nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đến dịch vụ khách hàng, chúng tôi luôn hướng tới sự nỗ lực 
và tin cậy ở mọi giai đoạn. Lịch sử sản xuất gần một nửa thế kỷ của Viglacera với quy trình kiểm soát 
nghiêm ngặt và sự giao thoa với những kỹ thuật sản xuất tiên tiến của Châu Âu chính là những yếu 
tố để Viglacera Platinum tự tin cam kết về chất lượng sản phẩm đến với khách hàng. Trong nỗ lực 
không ngừng tìm kiếm và đổi mới về công nghệ, chúng tôi sẽ tích hợp những tiến bộ kỹ thuật mới 
nhất, tạo ra sự thông minh trong từng sản phẩm - song hành cùng bạn nâng cao trải nghiệm sống 
mỗi ngày.  

Viglacera Platinum - Thương hiệu kế thừa bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh của Viglacera - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại 
Việt Nam. 

Với định hướng trở thành thương hiệu tiên phong về xu hướng và công nghệ, Viglacera Platinum 
được cập nhật nhanh nhất các xu hướng, giải pháp tiên tiến, trong đó có hệ thống quản lý chuyên 
nghiệp, các đối tác cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị công nghệ cũng như các đơn vị cung 
cấp phụ kiện nổi tiếng trên thế giới.

VIGLACERA
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Lịch sử gốm sứ Việt Nam mang đến cho Viglacera niềm tự hào và nguồn cảm hứng bất tận về chất liệu gốm sứ hàng 
nghìn năm. Từ năm 1994 đến năm 1995, những viên gạch ốp lát ceramic đầu tiên của Việt Nam ra đời tại Nhà máy 
Viglacera Hà Nội, cùng với đó, những sản phẩm sứ đích thực đầu tiên thay thế cho dạng bán sành ra đời tại Nhà máy 
Sứ Thanh Trì Viglacera. 

Cũng trong lịch sử sản xuất của mình, Viglacera đã tận dụng sức mạnh của con người Việt Nam với sự cần cù, sáng 
tạo và bản tính tỉ mỉ, cẩn thận, tạo nên cuộc chuyển hoá từ chất liệu gốm sứ truyền thống đến chất liệu gốm sứ đương 
đại trong những sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh cao cấp. 

Trên hành trình phát triển ngày nay, Viglacera đã 
hợp tác với các chuyên gia hàng đầu thế giới 
trong việc thiết kế và chuyển giao công nghệ 
hiện đại, tạo ra một thương hiệu sản phẩm mới 
- thương hiệu Viglacera Platinum. Với thương 
hiệu mới này, chúng tôi luôn lựa chọn ứng dụng 
những công nghệ mới nhất để tạo nên những 
sản phẩm với cải tiến vượt trội, thiết kế phù hợp 
và an toàn, thân thiện đối với người sử dụng. 

thương hiệu
câu chuyện
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Với tư cách là nhà sản xuất và cung cấp những giải pháp thiết kế, kiến tạo không gian sống, Viglacera 
Platinum luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Ngoài việc mang đến những sản phẩm gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ giúp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của người 
sử dụng, chúng tôi luôn hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới 
bằng việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước, ngăn chặn vấn đề nóng lên toàn cầu, bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên, giảm thiểu lượng khí phát thải CO2… Hiểu được tầm quan trọng của không gian sống, là 
nơi thư giãn của từng thành viên sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, mỗi sản phẩm luôn 
được Viglacera Platinum chăm sóc đến từng chất liệu, chi tiết thiết kế và tính năng nhằm đảm bảo sức 
khoẻ và mang đến những phút nghỉ ngơi vô cùng thư thái cho người dùng. Viglacera Platinum đã và 
đang không ngừng cố gắng để trở thành thương hiệu được người Việt yêu mến thông qua việc nghiên 
cứu và ứng dụng những giải pháp đột phá, giúp cuộc sống của bạn ngày càng văn minh hơn. 

bền vững
phát triển

10 11
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Geberit là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực 
thiết bị vệ sinh và đường ống cấp thoát nước 
trên khắp thế giới với doanh số 2,6 tỷ Franc 
Thụy Sỹ. Việc hợp tác với Geberit trong cải tiến 
công nghệ xả, tạo ra hệ thống xả tối ưu cho 
thiết bị vệ sinh đã giúp Viglacera Platinum luôn 
tiên phong trong việc thiết lập xu hướng mới 
với hệ thống các giải pháp toàn diện, mang 
đến cuộc sống chất lượng và bền vững cho 
con người.   

Colorobbia, Esmalglass – Itaca, Torrecid… là 
những tập đoàn sản xuất nguyên liệu hàng đầu 
Châu Âu với chất lượng và kỹ thuật hiện đại. 
Sự hợp tác với các hãng men màu uy tín trên 
thế giới giúp sản phẩm của Viglacera Platinum 
đạt được màu sắc ổn định khi nhiệt độ và chu 
kỳ nung thay đổi. Sản phẩm đạt được độ bền 
cao, màu sắc sống động, tự nhiên nhờ chất 
lượng màu men tốt. 

Panasonic là một trong những Công ty điện tử 
hàng đầu thế giới hiện nay. Bằng việc hợp tác 
với thương hiệu điện tử có lịch sử hơn 100 
năm tại Nhật Bản, Viglacera Platinum cam kết 
về sự an toàn và tin cậy đối với các thiết bị 
thông minh mà chúng tôi cung cấp. 

Tập đoàn Sacmi là nhà sản xuất máy móc 
thiết bị hàng đầu thế giới có trụ sở tại Italia. 
Viglacera Platinum đã hợp tác với Sacmi trong 
việc tạo ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng 
như khả năng thu hồi nhiệt của lò nung thanh 
lăn, tiết kiệm năng lượng trên máy nghiền liên 
tục, trên máy sấy phun, trên máy ép... Yếu tố 
nền tảng vững chắc về kỹ thuật và công nghệ 
giúp sản phẩm đạt được chất lượng cao và 
ổn định. 

chiến lược
đối tác
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Gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh đón đầu xu hướng 
và ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất, 
phù hợp với mọi không gian sống

14 15

Viglacera Platinum - Tiên phong về xu hướng và công nghệ
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gạch ốp lát
Công nghệ sản xuất gạch tiên tiến từ Châu Âu là nền tảng để Viglacera 
Platinum tạo nên những sản phẩm gạch ốp lát dẫn đầu về kỹ thuật 
và xu hướng thiết kế. Với đội ngũ kỹ thuật trong nước nhiều kinh 
nghiệm và sự cố vấn của những chuyên gia đến từ Ý, chúng tôi tự 
tin giới thiệu những sản phẩm độc quyền và mới nhất, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng khắc khe của giới thiết kế và người sử dụng. Kỹ thuật, 
chất lượng, công năng và tính thẩm mỹ là những yếu tố then chốt để 
chúng tôi phát triển những bộ sưu tập Platinum nhằm mang đến cho 
khách hàng sự lựa chọn phong phú nhất cho không gian sống.
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164140118 Gạch 
vân đá

Gạch 
đồng chất

Gạch 
xương trắng76 Gạch 

kỹ thuật 20mm 96 110Gạch 
trang trí

Gạch 
vân gỗ
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Khả năng chịu lực cao

Dễ thi công

Chống thấm nước

Dễ vệ sinh

Chống sốc nhiệt

Chống trơn trượt

Chống rêu mốc

Chống ăn mòn

Thiết kế độc quyền từ Ý

TINH TẾ VÀ ĐẲNG CẤP ĐẾN TỪ THIẾT KẾ Ý
Lấy cảm hứng từ đá tự nhiên với gam màu trung tính, gạch dày 
20mm là loại gạch bền nhất và chịu lực tốt nhất hiện nay. Với các 
đặc tính kỹ thuật vượt trội: chống sốc nhiệt, chống thấm nước, 
chống trơn trượt, chịu lực cao..., gạch 20mm là lựa chọn phù hợp 
cho những công trình có mật độ đi lại cao như trung tâm thương 
mại, khu nghỉ dưỡng, spa, quảng trường, công viên, hồ bơi, vỉa 
hè, các khu vực như sảnh, sân vườn, hành lang, cầu thang ngoài 
trời, bể bơi, gara ô tô, lối đi bộ... Với những thiết kế độc quyền từ 
Ý, Viglacera Platinum hy vọng mang đến sự lựa chọn hoàn hảo cho 
một không gian sống vô cùng tinh tế, đẳng cấp và trường tồn với 
thời gian.

gạch kỹ thuật
20mm

76
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công năng
nổi bật

VIGLACERA PLATINUM 20mm thuộc nhóm sản 
phẩm Technical Porcelain, có khả năng chịu lực 
CAO NHẤT và BỀN NHẤT, các tính chất cơ lý của 
gạch có nhiều ưu điểm vượt trội so với đá tự nhiên.

Độ cứng trên 7 Mohs, là độ cứng tiêu 
chuẩn cao nhất đối với gạch ốp lát hiện 
nay. Độ hút nước < 0,1%, thấp hơn gần 
30 lần so với đá tự nhiên. 

Dễ dàng vệ sinh mà không cần sử dụng 
hoá chất.

Chống lại sự bay màu và ăn mòn của axit, 
muối.

Bề mặt có khả năng chống rêu mốc và 
mảng bám.
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Thi công dễ dàng, phương pháp thi 
công đa dạng, có thể sử dụng ngay cả ở 
những khu vực đặc thù nhất.

Khả năng chống chọi với mọi điều kiện 
khắc nghiệt của thời tiết, giảm tình trạng 
khai thác đá tự nhiên.

Bề mặt chống trơn trượt R12, an toàn 
cho người sử dụng. Theo bảng cấp độ 
chống trơn áp dụng phương pháp thử 
độ dốc DIN51130 của Đức, R12 (tương 
đương độ dốc 27 - 34 độ) là cấp độ 
chống trơn trượt tốt, được khuyến cáo 
sử dụng ngay cả ở những khu vực đặc 
thù như hồ bơi. 

Kết cấu bền vững, chịu lực lên tới hơn 
1,000kg/viên tiêu chuẩn.
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PT20-G3603
300 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

PT20-G3603

gạch kỹ thuật
20mm
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PT20-G3602
300 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
10 faces

PT20-G3604
300 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
10 faces

PT20-G3601
PT20-G6601
300 x 600mm
600 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
10 faces, 7 faces

PT20-G3605
300 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

gạch kỹ thuật
20mm
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PT20-G6605
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PT20-G459022 
450 x 900mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

gạch kỹ thuật
20mm

PT20-G459022
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PT20-G45902
450 x 900mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

PT20-G459021 
450 x 900mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
5 faces

PT20-G459021
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PT20-G6604
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PT20-G6602
600 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

PT20-G6603
600 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

PT20-G6604
600 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

PT20-G6605
600 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
5 faces

gạch kỹ thuật
20mm
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gạch 
trang trí

Những họa tiết cách điệu cổ điển đã trở nên quen thuộc với những căn nhà được xây 
dựng trong thế kỉ 20 chưa bao giờ bị lãng quên trong xu hướng thiết kế của hôm nay. 
Cũng dễ hiểu, vì những gì là hình ảnh của cuộc sống quanh ta đều len lỏi vào trong cảm 
xúc của mỗi chúng ta một các tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Một hơi thở mới trong cuộc 
sống số thế kỷ 21, những người thiết kế trẻ như chúng tôi mong muốn tìm kiếm những 
chất liệu mới để làm phong phú hình ảnh cho sân chơi này. Một sự tiếp nối truyền thống 
kết hợp với những phương tiện kỹ thuật và góc nhìn hiện đại hơn sẽ mang đến những 
giá trị nhân văn và bền vững cho không gian sống.
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Với người yêu Hà Nội, bốn 

mùa trong năm không chỉ có Xuân, Hạ, Thu, 

Đông mà còn là bốn mùa của những sắc hoa. Một 

khoảng khắc ngồi uống chén trà đầu ngõ, giai điệu bài hát 

“Hà Nội 12 Mùa Hoa” của nhạc sỹ Giáng Son trở thành chất liệu 

cho chúng tôi vẽ tiếp những viên gạch ngày xưa theo cách những 

người trẻ cảm nhận và yêu thương. Mười hai tháng, mười hai mùa hoa, 

bộ sưu tập gạch bông “Hà Nội 12 mùa hoa” của Viglacera Platinum là 

cảm xúc của người trước những sắc màu của thiên nhiên, cây cỏ hoa 

lá vô cùng gần gũi và gắn bó với từng con phố. “Hà Nội 12 mùa Hoa” 

- với những đường nét cách điệu từ chính vẻ đẹp và cá tính của 

từng bông hoa trong thời khắc đẹp nhất của năm, mang đến 

một nét đẹp tao nhã và thanh lịch. Một chất liệu SOFT 

HERITAGE được thể hiện trọn vẹn qua bộ sưu 

tập gạch bông 20x20cm.

98 99
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Tháng Giêng Tháng Bảy

Tháng Mười Tháng Mười Một

Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư

Tháng Năm Tháng Sáu
Tháng
Mười hai

100 101
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PH22-F12-12
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt
12 faces

bộ sưu tập  
Hà Nội 12 mùa hoa
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PH22-B1
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B2
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B3
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B4
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B5
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B6
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B11
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B7
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B10
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B12
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B8
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-B9
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

bộ sưu tập
basic
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PH22-C1
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-L1
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-C2
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

PH22-L2
200 x 200mm
Semi Porcelain; Matt

gạch 
viền góc
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Lấy cảm hứng từ sự mộc mạc của những đường vân gỗ tự nhiên trong xu hướng thiết kế cuộc 
sống xanh trong không gian nội thất, Viglacera Platinum ra mắt bộ sưu tập gạch vân gỗ lấy ý tưởng 
thiết kế từ chất liệu gỗ Sồi, gỗ Óc chó, gỗ Hương... với những tông màu chủ đạo của gỗ tự nhiên 
và truyền thống: Nâu, Cánh Gián, Vàng, Kem và những phiên bản Xám Ghi mang đến cho khách 
hàng sự lựa chọn phong phú và đa dạng. Gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường sống 
là nỗ lực chung của chúng tôi để chất lượng cuộc sống này càng được cải thiện và tốt hơn trong 
bối cảnh chung của môi trường toàn cầu. Tạo nên những vật liệu thay thế cho việc khai thác và tàn 
phá tự nhiên là định hướng quan trọng của Viglacera Platinum và bộ sưu tập gạch gỗ là một trong 
những chủ đề chính mà chúng tôi giới thiệu và chia sẻ đến các nhà thiết kế và người tiêu dùng.

gạch 
vân gỗ
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PT21201 
200 x 1200mm
Porcelain; Matt
15 faces

PT21202 
200 x 1200mm
Porcelain; Matt
15 faces

PT21203 
200 x 1200mm
Porcelain; Matt
15 faces

PT21201

gạch 
vân gỗ
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PT21206 
200 x 1200mm
Porcelain; Matt
15 faces

PT21204 
200 x 1200mm
Porcelain; Matt
15 faces

PT21205 
200 x 1200mm
Porcelain; Matt
21 faces

PT21204

gạch 
vân gỗ
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PL2801
200 x 800mm
Semi Porcelain; Matt
16 faces

PT2802
200 x 800mm
Semi Porcelain; Matt
16 faces

PT20-G6605
200 x 800mm
Semi Porcelain; Matt
16 faces

PL2801

gạch 
vân gỗ
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gạch
vân đá
Bộ sưu tập với chất liệu men mờ, chống trơn trượt, bề mặt được bảo vệ toàn 
diện trên những thiết kế vân đá, xi măng, cát... xử lý một cách tinh tế, giữ được 
nét tự nhiên của vật liệu với một bảng màu đa dạng. Chúng tôi hy vọng đem đến 
sự hài lòng cho những khách hàng đang tìm kiếm sự tối giản và hiện đại cho 
không gian sống.
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gạch
vân đá

PH6601 
600 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
5 faces

PH6602 
600 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
5 faces

PH6603 
600 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH6604 
600 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces
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PH361-2 
PH361-3
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gạch
vân đá

PH361-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH361-2
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH361-3
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH361-4
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces
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gạch
vân đá

PH362-2

PH362-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH362-2
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces
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gạch
vân đá

PH362-3

PH362-3
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH363-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
5 faces
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gạch
vân đá

PH363-2
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
5 faces

PH363-3
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
5 faces

PH364-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
8 faces

PH364-2
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
8 faces
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PH365-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH365-3
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH365-2 
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH366-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

gạch
vân đá
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PH365-3
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PH366-2
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH366-4
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH366-3 
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

PH366-5
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt
6 faces

gạch
vân đá
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PH367-1
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt

PH367-2
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt

PH367-3
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt

PH367-4
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt

PH367-5
300 x 600mm
Semi Porcelain; Luser; Matt

gạch
vân đá

PH367-3
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gạch
đồng chất
Một viên gạch hoàn hảo khiến bạn không thể từ chối khi được đề nghị để thay 
thế cho những viên đá tự nhiên. Khi đó, viên gạch đã ở một đẳng cấp khác. Và 
chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để đem những giá trị đó giới thiệu đến người 
tiêu dùng phân khúc cao cấp trong nước và xuất khẩu. 

140 141
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CB-P3603
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
10 faces

gạch
đồng chất

CB-P3603
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CB-P3605
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
10 faces

CB-P3604
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
10 faces

CB-P3606
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
10 faces

CB-P3601
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
10 faces

gạch
đồng chất
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CB-P3606
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CB-P3607
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
14 faces

CB-P3603
300 x 600mm
Porcerlain; Polished
14 faces

gạch
đồng chất

CB-P3607
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CB-P601
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CB-P604, CB-P804 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

CB-P605, CB-P805 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

CB-P601, CB-P801 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

CB-P603, CB-P803 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

gạch
đồng chất



154 155

CB-P606, CB-P806 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

CB-P607, CB-P807 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

CB-P608, CB-P808 
600 x 600mm, 800 x 800mm
Porcerlain; Polished
5 faces

gạch
đồng chất

CB-P606
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CB-P607
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CB-L600 
600 x 600mm
Porcerlain; Lappato

CB-L636 
600 x 600mm
Porcerlain; Lappato

gạch
đồng chất

CB-L600
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CB-PT61201-TN81
600 x 1200mm
Porcerlain; Matt
5 faces

CB-PT61201-TN11
600 x 1200mm
Porcerlain; Matt
5 faces

CB-PT61201-TN23
600 x 1200mm
Porcerlain; Matt
5 faces

gạch
đồng chất

CB-PT61201-TN23
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CB-P809 
800 x 800mm
Porcerlain; Polished

gạch
đồng chất

CB-P809
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gạch
xương trắng
Xương trắng luôn luôn là một đẳng cấp cho thiết kế vì đó là một trong những cách 
tinh tế nhất để thể hiện thiết kế. Bạn có thể dễ dàng nhận ra phiên bản xương trắng 
trong vô vàn phiên bản vật liệu hiện có trên thị trường, vì nó luôn khác biệt về chất 
lượng hình ảnh và màu sắc. Hãy khám phá sự khác biệt này bằng chính trải nghiệm 
của bạn nhé.
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PL-3621
300 x 600mm
Ceramic; Matt
10 faces

PL-3622
300 x 600mm
Ceramic; Matt
8 faces

PL-3621 PL-3622
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gạch
xương trắng

PL-3623
300 x 600mm
Ceramic; Matt
8 faces

PL-3641
300 x 600mm
Ceramic; Matt
8 faces

PL-3624
300 x 600mm
Ceramic; Matt
8 faces

PL-3642
300 x 600mm
Ceramic; Matt
8 faces
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PL-3601
300 x 600mm
Ceramic; Matt

PL-3603
300 x 600mm
Ceramic; Matt

PL-3602
300 x 600mm
Ceramic; Matt

PL-3604
300 x 600mm
Ceramic; Matt

PL36-43
300 x 600mm
Ceramic; Matt

PL36-45
300 x 600mm
Ceramic; Matt

gạch
xương trắng

PL-3602
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thông số kỹ thuật quy cách đóng gói

Kích thước (cm) Chất liệu Độ hút nước (%) Cường độ uốn
(N/Mm2)

Độ cứng bề mặt 
(Mohs)

30 x 60 Ceramic E > 10 ≥ 20 ≥ 5

20 x 80 Bán sứ 0,5 < E ≤ 3 ≥ 30 ≥ 6

20 x 20 Bán sứ E < 3 30 - 34 ≥ 7

30 x 60 Bán sứ E < 3 28 - 32  ≤ 6

60 x 60 Bán sứ E < 3 30 - 34 ≤ 6

30 x 60 Porcelain E ≤ 0,2 42 5 - 6

60 x 60 Porcelain E ≤ 0,2 42 5 - 6

80 x 80 Porcelain E ≤ 0,2 42 5 - 6

60 x 120 Porcelain E ≤ 0,2 42 5 - 6

20 x 120 Porcelain E ≤ 0,2 42 5 - 6

30 x 60 Porcelain E ≤ 0,2 > 42 > 5

60 x 60 Porcelain E ≤ 0,2 > 42 > 5

45 x 90 Porcelain E ≤ 0,2 > 42 > 5

Kích thước (cm) Số viên / hộp Số hộp / kệ Trọng lượng / viên

20 x 80 6 88 3580 - 3640 g

30 x 60 8 60 2920 - 2980 g

20 x 20 12 100 1300 - 1400 g

30 x 60 8 60 3400 g

60 x 60 4 40 7200 g

30 x 60 6 56 4000 g (±5%)

60 x 60 4 40 8000 g (±5%)

80 x 80 3 28 15000 g (±5%)

60 x 120 2 60 17000 g (±5%)

20 x 120 6 33 5667 g (±5%)

30 x 60 3 56 8000 g (±5%)

60 x 60 2 40 16000 g (±5%)

45 x 90 2 48 18000 g (±5%)
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hệ thống
showroom Platinum
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hệ thống
showroom Platinum
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SHOWROOM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: số 10 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
ĐT: 0901 761 222

SHOWROOM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 672A32 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 028 6286 0686

SHOWROOM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 275-277 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 3659 888 - 0236 3659 567 
 
SHOWROOM THÀNH PHỐ  BUÔN MA THUỘT
Địa chỉ: 269 - 271 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: 0983 195 296 
 
SHOWROOM THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: Lô 8, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Cái Răng, TP. Cần Thơ 
ĐT: 0904 678 668 
 
SHOWROOM THÀNH PHỐ VINH
Địa chỉ: Đường Lê Nin, TP. Vinh 
ĐT: 0944 335 338 

thông tin liên hệ
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