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Thời trang, mỹ thuật, phong cách kiến trúc, tất cả đều phản ánh khuynh hướng thẩm mỹ của một tầng lớp 
xã hội trong một giai đoạn nhất định. Thế giới thay đổi, những điều ấy cũng đổi thay. Tuy vậy, có những 
nét đẹp dù chỉ giản đơn nhưng hàm chứa giá trị nghệ thuật trường tồn với thời gian. Gạch bông xi măng, tự 
thân nó, mỗi một ô vuông nhỏ đã là một tác phẩm nghệ thuật góp phần làm cho không gian sống trở nên 
nhân văn và kỳ ảo. 

Viettiles dù chỉ mới thành lập từ năm 2013, nhưng chúng tôi tự hào giới thiệu ra thế giới những tác phẩm 
độc đáo từ đôi tay tài hoa của những nghệ nhân bậc thầy Việt Nam. Giờ đây, với mỗi m2 sản phẩm Viettiles 
hiện diện tại Châu Âu, Hoa Kỳ, cùng hơn 40 nước trên thế giới, chúng tôi càng thêm tự tin dồn tâm huyết 
để gìn giữ và phát triển tài năng nghệ thuật Việt trong lĩnh vực này. 

Dù là được các nhà thiết kế hàng đầu thế giới lựa chọn hay các nhà thầu Việt Nam tin dùng, Viettiles đã 
và vẫn sẽ chăm chút trên từng cen-ti-met. Vì chúng tôi biết đó không chỉ là một sản phẩm hoàn chỉnh mà 
đó phải là một giá trị nhân văn điểm tô cho một không gian sống đầy cảm xúc.

Lời nói đầu
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The tile handmade by Viettiles reflects its value in every living space. Simple beauty in each small piece of cement tile is a 
big inspiration for many creative ideas and passion.

In this fast moving world, machine has gradually replaced human in various industries. It was also the twighlight of the 
handcrafted works. However, with its endurance and timeless beauty, handmade cement tiles have been preserved and cher-
ished. And Viettiles has conserved and elevated this beauty.

 With the premium quality has helped us to establish Viettiles brandname in Vietnam and more than 40 countries world-
wide. Our tiles are the resuft of combining human and technology.

However, we belive that Utimately, Creative thinking, Craftsmanship, Delicacy and Authenticity are the ingredients of 
premium quality of our tiles.

With passion and love for the tiles, every our tile maker is an artist. Viettiles is the result of love, passion and carefulness.
The cemen tiles are completely handmade with 100% natural materials. It is of course environmental friendly. 
With the ability of fully customising colors and pattern to the best fit any project design and having a premium quality, 

Viettiles has always been one of the top choices from investors, leading interior designers and contractors.
Viettiles is the great combination of traditional tiles and modern designs. A product of creativity will continue to inspire new 

idea for the better living space, for the everlasting beauty of cement tile.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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(Người sáng lập | Villa Lagoon Tile)

     Tôi yêu gạch bông xi măng vì một nền gạch bông là cả một di sản góp bởi đôi tay của nhũng người thợ mà 
tạo thành. Và khi bạn ngắm nhìn nó, sống cùng với nó, bạn như được kết nối với những xúc cảm mang tính nhân 
bản. Với tôi nó phản chiếu một tình yêu, một nụ cười và một cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Mỗi ô nhỏ trên viên 
gạch đều có dấu vết tác tạo thủ công và tất cả hòa quyện cùng nhau như một tác phẩm âm nhạc. Chỉ một họa 
tiết lệch hay một gam màu bị sai chỗ cũng làm tôi cảm giác được sự kết nối với xúc cảm của người thợ tạo nên 
nó. Chúng tôi thật tự hào khi trở thành một phần của trào lưu mới sử dụng gạch bông xi măng tại Hoa Kỳ. Đây 
chính là niềm đam mê mà tôi đã có từ khoảng 40 năm trước, khi đến thăm Guatemala và Tây Ban Nha. Phải mất 
rất nhiều năm nghiên cứu, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công trong việc đưa nhận thức về gạch bông cổ 
điển vào phổ biến trong kiến trúc mới tại Hoa Kỳ cũng như đến mọi cá nhân yêu vẻ đẹp sáng tạo. 

(I love cement tile because a cement tile floor carries with it the heritage of many human hands who created each piece 
of tile and when you look at it and live with it, you are surrounded by the human touch and to me that radiates love, 
a big smile and a very happy feeling. Each little area on a tile that has evidence of its hand made nature sings a little 
song to me. If a tile has a little defect or even if a color is poured in the wrong place in the pattern, it speaks to me of the 
hands that made it and I feel a connection to that person.We are so happy to have been a part of the new awareness 
of cement tiles in the USA. My passion for this type of flooring began about 40 years ago when visiting Guatemala and 
Spain. It took a lot of research early on, but we have been very successful in bringing knowledge of classic cement tiles 
into the mainstream here in the USA and making them readily available to everyone.)

“
Lundy Wilder là nhà thiết kế mẫu gạch nổi tiếng ở Hoa Kỳ với nhiều mẫu gạch bông độc quyền do chính bà 

sáng tạo ra, với thương hiệu Villa Lagoon Tile. Các mẫu thiết kế tiêu biểu như Trapani Midnight, Ikat,...

Lundy Wilder

Love at first sight4



Love at first sight6 Love at first sight 7

Tom Scheerer’s Converted Bahamas Convent

(Nhà thiết kế | Tom Scheerer Inc)

      Chúng tôi thích sử dụng gạch bông xi măng trong các dự án của 
chúng tôi bởi vì chúng gợi lên một cảm giác du nhập và quyến rũ của 
những phong cách cũ từ vùng Florida và Caribe. Các họa tiết vui tươi và 
những màu sắc phong phú đã mang đến chút thú vị và kỳ diệu cho gian 
bếp và phòng tắm.
(We like to use cement tiles in our projects because they evoke a sense of exoticness 
and charm which is reminiscent of old Florida and the Caribbean.  The fun patterns 
and colors add whimsicality to kitchens and bathrooms.)

Katie Burke
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(Kiến trúc sư | TUVALU Arkitekter)

      Bằng khả năng sáng tạo vô tận của người thiết kế, những viên gạch bông 
xi măng là sản phẩm của sự kết hợp tinh tế giữa hình dáng và màu sắc. Tất 
cả tạo nên một chuẩn mực cho từng nền gạch bông lát sàn. Viettiles luôn 
được biết đến bởi chất lượng của sản phẩm cũng như dịch vụ mà họ mang 
lại. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng khi được hợp tác cùng quý công ty.
(Handmade cement tiles give an authenticity to the floor. Combined with the flexibility 
of the shapes and colors, the possibilities for a designer are endless. As we have learned 
to know Viettiles, both the quality of the handmade products and the service given, we 
are very pleased to cooperate with you.)

“
Mari Smorgrav

Arakataka Café (Olso, Na Uy)
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“

(Nhà thiết kế | KIENHO)

      Những mẫu gạch bông xi măng được sản xuất bởi Viettiles với tông 
màu độc đáo và sáng tạo đã mang đến cảm nhận tuyệt vời cho khách 
hàng Hàn Quốc. Đặc biệt nhất là những mẫu gạch Moorish, hiện đang 
là sản phẩm thịnh hành và được ưa chuộng nhất Hàn Quốc hiện nay.

(Cement tiles produced by Viettiles, it’s unique color tone bring excellent satisfaction 
to Korean customer. Specially series of Moorish are most popular tiles in Korea.)

Kienho là công ty chuyên về thiết kế và cung ứng vật tư cho các công trình đậm phong cách Vintage 
lớn nhất tại Hàn Quốc. Nhiều mẫu sản phẩm gạch bông của Viettiles đã trở thành mẫu gạch bông 

phổ biến nhất tại Hàn Quốc

Moonjoo Bae

Showroom Kien Ho, Korea
Love at first sight10
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Highland Coffee (TP.HCM)

Gạch vuông
SQUARE TILE
200x200 (8’’ x 8’’)

V20-001 V20-002 V20-003 V20-004 V20-005

V20-007 V20-010 V20-011

V20-015 V20-017

V20-018 V20-019 V20-023

V20-013V20-012

V20-006

V20-022

V20-016

V20-009

V20-024
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V20-035

V20-036

V20-026

V20-037 V20-045

V20-046 V20-0051

V20-027 V20-029

V20-039

V20-054V20-048

V20-044

V20-052

V20-034V20-031 V20-032 V20-033

V20-028V20-025

The Devil’s Door Restaurant (Seoul, Korea)
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V20-090

V20-055 V20-058 V20-059

V20-061

V20-071 V20-072 V20-080 V20-082 V20-083

V20-086 V20-088

V20-056 V20-057

V20-060 V20-063 V20-064 V20-065

V20-089 V20-093

The Anam Resort (Nha Trang, Việt Nam)
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Vinpearl Nha Trang (Việt Nam)
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Resort VINPEARL Phú Quốc (Việt Nam)
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V20-120

V20-101V20-099V20-098

V20-132 V20-136

V20-147V20-139 V20-142 V20-145V20-137

V20-135V20-133 V20-134

V20-128 V20-130 V20-131

V20-107 V20-112

V20-118

Alagon Hotel (Việt Nam)
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Siêu thị Robinson, Singapore

V20-163

V20-168 V20-170 V20-171 V20-172

V20-157V20-150

V20-173 V20-174

V20-165

V20-166

V20-176 V20-177 V20-182

V20-137 V20-160 V20-161

V20-152 V20-153V20-149
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Trụ sở khu vực châu Á-Thái Bình Dương 
của Twitter (Singapore)

V20-201 | V20C-004 | V20B-004
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V20-184 V20-185 V20-196 V20-201 V20-203

V20-210V20-207 V20-208

V20-215

V20-218V20-217 V20-219

V20-205 V20-206

V20-213

V20-232

V20-211 V20-214

V20-234

V20-212

Sonasea Villas, Phú Quốc.
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V20-236 V20-237 V20-239 V20-241 V20-242

V20-243 V20-244 V20-252 V20-253 V20-254

V20-255 V20-258 V20-260 V20-264 V20-270

V20-271 V20-273 V20-274 V20-275 V20-277
Alagon Hotel (Việt Nam)
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Lasenta Hotel, Hội An, Vietnam SPAGO Restaurant (Marina Bay Sand, Singapore)
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V20-278 V20-279 V20-280 V20-283 V20-284

V20-291V20-287 V20-288

V20-306

V20-309V20-308 V20-314

V20-285 V20-286

V20-303

V20-318

V20-292 V20-305

V20-320

V20-296
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V20-321 V20-323 V20-325 V20-328 V20-369

V20-370 V20-371 V20-372 V20-373 V20-374

V20-380 V20-381 V20-382 V20-383 V20-384

V20-389 V20-398 V20-321 V20-425 V20-426

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh, Việt Nam)
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Gạch bông hoa văn 3D
3D  RELIEF  TEXTURE TILE

200x200 (8’’ x 8’’)

V20R-01 V20R-02 V20R-04

V20R-07

V20R-12t

V20R-08

V20R-14 V20R-15

V20R-09 V20R-11

V20R-05

V20R-18

V20RC-002

V20R-10

V20RB-002
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Gạch bông viền góc
CORNER & BORDER TILE

200x200 (8’’ x 8’’)

V20BC-001 V20BC-002 V20BC-003

V20BC-006

V20BC-011

V20BC-007

V20R-013 V20BC-015

V20BC-009 V20BC-010

V20BC-004

V20BC-017

Gạch bông viền góc
CORNER & BORDER TILE

200x200 (8’’ x 8’’)

V20B-033 V20C-033 V20B1-033
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Nhà hàng GATO (Chef Bobby Flay) New 
York, USA

VH23-01 VH23-03VH23-02

VH23-14

VH23-08 VH23-09 VH23-11 VH23-13

VH23-17

VH23-17

VH23-05

VH23-16VH23-15

VH23-037VH23-20VH23-18

Gạch lục giác
HEXAGON TILE

230x200 (9’’ x 8’’)
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Resort VINPEARL Phú Quốc

Nhà hàng Cuppa Flower - Sydney, Úc KOEHL’s Store In Coex Mall  (Seoul, Korea)
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Gạch terrazzo
TERRAZZO CEMENT TILE

200x200 (8’’ x 8’’)

VT20-012 VT20-013

VT20-002

VT20-009

VT20-001

VT20-007

VT20-004

VT20-011

VT20-006 VT20-010

VT20-005

VT20-016

Gạch terrazzo
TERRAZZO CEMENT TILE

200x200 (8’’ x 8’’)

Gạch xi măng đá mài khổ  lớn
HANDMADE TERRAZZO CEMENT TILE - LARGE SIZE

l;

MAx SIZE: 1000x1000x35mm

VT20-018VT20-017 VT20-019 VT20-020

Đá 1-2mm
(Marble Chip Size 1-2mm)

Đá 5-6mm
(Marble Chip Size 5-6mm)

Đá 8-10mm
(Marble Chip Size 8-10mm)
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Patchwork - Red River (nâu đỏ)

Patchwork - Ocean (xanh dương)

Patchwork - Golden Time (vàng)

Patchwork - Black White (trắng đen)

Patchwork - Green Lake (xanh lá)

Patchwork - Grey White (trắng xám đen)

M-Social Hotel (Singapore)

Gạch Patchwork
PATCHWORK COLECTION

Gạch Patchwork
PATCHWORK COLECTION

Pottery Coffee Shop (Ai Cập)

V20-034 V20-036 V20-032
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Khách sạn 5 sao SLS LAS VEGAS (USA)

Gạch Patchwork
PATCHWORK COLECTION

Almaz Food Complex, Vinhomes Riverside, Hà Nội, Việt Nam

Gạch Patchwork
PATCHWORK COLECTION
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Colonial Shape Circouslock Shape Octagon Shape

Pentagon Shape Triangle Shape

Gạch len tườngVB15-001 (150x200 Cong)

VB14-001 (145x250 Cong)

VB10-001 (100x200 Thẳng)

VB7-001 
(70x300 Cong)
VB7-002 
(70x200 Cong)

VB15-002 
(150x200 Thẳng)

Fishscale

Diamond Shape

Gạch đặc biệt
SPECIAL SHAPED TILE

Diamond Hex Shape

VF12-4002
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Gạch đặc biệt
SPECIAL SHAPED TILE

HLock Shape 3D HexagonCross-x

Gạch đặc biệt
SPECIAL SHAPED TILE

Antique Tiles Complete Set
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VL20-001 VL20-001 MIxED HEx
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STANDARD DIMENSION

GẠCH HÌNH BÁT GIÁC (Octagon tile)

300mm

300m
m

250mm

250m
m

200mm

200m
m

170mm

170m
m

150mm

150m
m

140mm

140m
m

100mm

100m
m

200mm 150mm

70mm

gắn với gạch bát giác 
200x200mm

gắn với gạch bát giác 
150x150mm

50mm

200m
m

150m
m

70m
m

50m
m

Bảng kích thước tiêu chuẩn

1m2 = 11 pcs 1m2 = 16 pcs 1m2 = 25 pcs

1m2 = 35 pcs 1m2 = 44 pcs 1m2 = 100 pcs1m2 = 51 pcs

1 m2 = 25 pcs (hai viên ghép) 1 m2 = 45 pcs (hai viên ghép)

GẠCH HÌNH VUÔNG  (Square tile) GẠCH HÌNH LỤC GIÁC (Hexagon tile)346mm

288mm
300mm

230mm
200mm

185mm 173mm

300m
m

250m
m

200m
m

200m
m

174m
m

160m
m

150m
m

Bảng kích thước tiêu chuẩn
STANDARD DIMENSION

1m2 = 13 pcs 1m2 = 19 pcs 1m2 = 20 pcs

1m2 = 29 pcs 1m2 = 37 pcs 1m2 = 45 pcs 1m2 = 51 pcs

1m2 = 13 pcs

1m2 = 50 pcs

340mm
200mm

120mm 300m
m

200m
m

120m
m

1m2 = 20 pcs1m2 = 90 pcs1m2 = 45 pcs

GẠCH HÌNH VẨY CÁ 
(Fishscale tile)

GẠCH HÌNH TAM GIÁC 
(Triangle tile)

GẠCH HÌNH CHỮ NHẬT
(Rectangle tile)

400mm

200 m
m

100 m
m

200 mm
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STANDARD DIMENSION
Bảng kích thước tiêu chuẩn

GẠCH HÌNH TRÁI BẦU  
(Colonial shaped tile)

260mm 200mm

260m
m

200m
m

1m2 = 28 pcs 1m2 = 46 pcs

GẠCH HÌNH HOA  
(Florentive tile)

288mm 212mm

288m
m

212m
m

1m2 = 24 pcs (ghép cả hai)

100mm

273m
m

1m2 = 52 pcs

GẠCH LỤC GIÁC KIM CƯƠNG 
(Diamond-hex tile)

GẠCH  LEN TƯỜNG 
(Base trim tile)

200mm

150mm

200mm

100mm

200mm

70mm

300mm

70mm

200mm

300mm
1m2 = 87 pcs 1m2 = 111 pcs

GẠCH KIM CƯƠNG  
(Diamond tile)

115mm 100mm

200m
m

174m
m



Love at first sight64 Love at first sight 65
Love at first sight64

Sản phẩm gạch bông là sản phẩm thủ công, không nung. Chỉ có những người thợ khéo léo nhiều kinh nghiệm mới có thể 
tạo ra được những viên gạch hoàn hảo cho công trình của bạn. Hãy cùng chúng tôi xem qua những hình ảnh thể hiện sự 

đam mê, cần mẫn và tỉ mỉ như thế nào của những người thợ làm gạch bông tại nhà máy của Viet Tiles. 

Cement tile is the handmade and non-burn product. There only the skillful and experienced craftmen can make such perfect 
tiles for your projects. Please join with us to see how passion from our tile makers are, how much we care on each tile  

made by Viet Tiles.

Chuẩn bị và căn chuẩn rập hoa văn trước khi đưa vào sản xuất  
Prepare and reconsile the color seprators before the tiles are made

Quy trình làm gạch bông thủ công
PRODUCTION AT GLANCE
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Rà soát lại giữa khuôn và rập trước khi tiến hành rót màu và ép gạch.
Check the perfect fit between steel mold and color seperators before the color is poured into the mold.

Kiểm tra chất lượng và sự hoàn hảo của bề mặt gạch sau thời gian dưỡng hộ. Phơi gạch 
để khô hoàn toàn sau khi qua khâu kiểm soát chất lượng. Phủ sealer trên bề mặt trước khi đóng gói. 

Check the tile’s quality and the tiles’ surface piece per piece. Keep the tiles dry naturally in the shelves. 
Pre-treat the tiles’ surface before packing into carton boxes
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIET TILES
(VIET TILES CORPORATION)
Add: 91 Tran Nao Street, Binh An Ward, District 2, HCMC, Vietnam.
Tel: 028-374.07809 
Email:  info@viettiles.com
Website: www.viettiles.vn - www.bonggiomythuat.com
Facebook:  facebook.com/viettiles
Pinterest: pinterest.com/viettiles
Instagram: instagram.com/viettiles_cement_tile

THE WORLD LOVES OUR TILES

Contact us
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Viet Tiles is the leading handmade cement tile manufacturer 
in Vietnam. Viet Tiles is fully integrated and certified 
Quality Management System ISO 9001 for handcrafted 
product manufacturing. Our cement tile has gained the 
trust and love from customers in Vietnam and has been 
exported to over 40 countries around the world. We have 
two factories with total capacity 20,000 sqm per month. 
Viet Tiles is a joyful workplace of people who have great 
experience with  more than 20 years in this business. Our 
people have love and passion for the beauty of cement tile.

Viet Tiles has enough capacity and capability to meet any 
requirement about cement tile. With the large selection 
of dimensions and shapes, beautiful color range, and fast 
delivery, you will have immense satisfaction when you have 
ordered cement tile from us. 

 VIET TILES CORPORATION 
Email | info@viettiles.com       Website | http://www.viettiles.vn 
Facebook | https://www.facebook.com/viettiles 
Instagram | https://www.Instagram.com/viettiles_cement_tiles

Chúng tôi khác biệt

We are different

Viet Tiles là nhà cung cấp gạch bông sản xuất bằng phương 
pháp truyền thống thủ công, từ những người thợ lành nghề. 
Toàn bộ nhà máy sản xuất gạch bông và dịch vụ chăm sóc 
khách hàng của Viet Tiles đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng ISO 9001. Sản phẩm gạch bông Viet Tiles đã được 
tin yêu và nhận được sự ưu ái nhiều khách hàng trong nước 
và xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia khác nhau. Viet Tiles có 
hai nhà máy với khả năng cung cấp bình quân 20,000m2/
tháng. Viet Tiles chính là nơi hội tụ của những con người 
yêu nghề, yêu và hiểu sản phẩm gạch bông trên 20 năm. 

Viet Tiles có đủ năng lực đáp ứng tất cả các nhu cầu khác 
nhau về gạch bông, với hàng trăm các mẫu mã thiết kế có 
sẵn, màu sắc phong phú, thời gian giao hàng nhanh, linh 
động các giải pháp trong chuỗi cung ứng, để khách hàng 
của Viet Tiles luôn cảm nhận được sự thoải mái và chân 
thành từ khi bắt đầu câu chuyện về gạch bông với Viet 
Tiles. Nhiều nhà thiết kế đã lựa chọn Viet Tiles như đối tác 
chiến lược để cùng tạo ra những mẫu thiết kế gạch riêng, 
độc quyền đang được yêu thích rộng rãi trên thế giới.


