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Gạch bông (hay còn được gọi là gạch xi măng) là một loại vật liệu có lịch sử hình thành lâu đời. Trải qua bao nhiêu 
thăng trầm lịch sử, gạch bông vẫn giữ nguyên cho mình nét đẹp vốn có, tinh tế và thanh lịch, xứng đáng được mệnh 
danh là “Nữ hoàng của các loại vật liệu”. 

Các thời kì lịch sử của gạch bông: Vào cuối thế kỷ 19,việc sử dụng gạch bông xi măng đặc biệt phổ biến trong xã 
hội thượng lưu của Barcelona. Sau đó, gạch bông xi măng đã được sử dụng lan tỏa ở phần còn lại của Tây Ban Nha 
và các nước Nam Âu khác.
Historical periods of cement tiles: In the late 19th century, cement tiles were used and especially popular among the 
high society of Barcelona, Spain. After that, cement tiles were widely used in the rest of Spain and other Southern 
European countries.

At the beginning of the 20th century, cement tile was considered the most popular floor tile in the Mediterranean, 
including North Africa, France, Spain, Portugal, and Italy. From here, cement tile was widely used in the former 
colonies in Europe and all over the world. This golden age lasted a long time, but with the rise of more and more 
industrial and cheaper products, people switched to using granite or ceramic tile instead.

Today, when the demand for authentic, sustainable, and eco-friendly products is increasing, cement tiles had returned 
and are favored by architects for use for “green” projects. Within each style of architecture, cement tiles to appear and 
carry within them the constant values of time and space, showing their luxury and sophistication.

Cement tile is a material with a long history of formation. Hang on through the ups and downs of history; cement tile 
still retains its inherent beauty, sophistication, and elegance, worthy of knowing the “Queen of materials”.

Đầu thế kỷ XX, gạch bông được xem là loại gạch lát sàn phổ biến nhất ở khu vực Địa Trung Hải: Bắc Phi, Pháp, Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Từ đây, gạch bông được sử dụng rộng rãi đến các thuộc địa cũ của châu Âu, và cuối 
cùng là trên khắp thế giới. Thời kỳ hoàng kim này tồn tại trong một khoảng thời gian dài, sau đó với sự xuất hiện 
ngày càng nhiều sản phẩm công nghiệp và rẻ hơn, và mọi người chuyển sang sử dụng đá granit hoặc gạch men. 

Ngày nay, khi nhu cầu về các sản phẩm đích thực, bền vững và thân thiện với môi trường ngày càng tăng. Gạch 
bông xi măng đã quay trở lại và được các kiến trúc sư ưu ái sử dụng trong các công trình “xanh”. Trong từng phong 
cách kiến trúc, gạch bông xuất hiện và mang cho mình những giá trị bất biến qua thời gian, không gian, thể hiện 
đẳng cấp sang trọng và sự tinh tế của mình.

Lịch sử gạch bông
CEMENT TILE HISTORY
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Viettiles là nhà cung cấp gạch bông sản xuất bằng phương pháp truyền thống thủ công, từ những người thợ lành 
nghề nhiều năm. Kết hợp với sự quản lý hiện đại và chuyên nghiệp, sản phẩm gạch bông của Viettiles đã được tin 
yêu và nhận được sự ưu ái nhiều nơi trên thế giới, cũng như nhiều công trình tiêu biểu tại Việt Nam. Viettiles chính 
là nơi hội tụ của những con người yêu nghề, yêu và hiểu sản phẩm gạch bông trên 20 năm. Chính vì thế, thương 
hiệu “Made in Vietnam - Handmade by Viettiles” đã chinh phục được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và 
ngoài nước.

Về chúng tôi
ABOU T US

Viettiles is the manufacturer of handmade cement tiles which are produced by the traditional craft methods by 
many years of experienced skilled craftsmen in Vietnam. Together with our modern and professional production 
management system, products “Made in Vietnam - Handmade by Viettiles” have been got the great favor from 
many tiles & building materials distributor around the world, as well as, have been presented in many typical 
projects in Vietnam. Viettiles is a joyful workplace of people that have great experiences more than 20 years in 
this business. Our people have the great love and passion to the beauty of cement tile.
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Gạch bông được làm bằng tay từng viên một, sử dụng bột màu, xi măng, khuôn, rập và máy ép thủy lực. Rập được 
làm thủ công sau bản vẽ thiết kế cụ thể. Thành phần bột màu là hỗn hợp của xi măng trắng chất lượng cao, bột đá 
cẩm thạch, cát mịn và bột màu khoáng tự nhiên. Gạch bông được làm thủ công nên sẽ có những khuyết điểm nhỏ, 
tạo nên nét đặc trưng và chiều sâu cho chúng.

Sản xuất gạch bông
CEMENT TILE PRODUCTION

Cement tiles are hand-made one by one, made from pigments, cement, by molds, stampings and hydraulic press-
ing machine. Divided mold is handmade following specific design drawings. The pigment is a mixture of high 
quality white cement, fine sand and natural mineral pigments. Cement tiles are handmade, so there will be small 
defects, creates the features and depth it them.
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Không gian phòng khách được xem như mặt tiền ngôi 
nhà, gây ấn tượng nhiều nhất với những vị khách ghé 
thăm. Chính vì thế mà khi xây dựng phòng khách nhiều 
gia chủ đã bỏ số tiền đầu tư cho không gian này. Bởi 
không gian phòng khách nó cũng góp phần thể hiện cá 
tính, phong cách thẩm mỹ của ngôi nhà bạn. Để tăng 
phần đặc sắc cho phòng khách, bạn có thể sử dụng gạch 
bông trang trí tạo điểm nhấn cho không gian phòng 
khách ở các vị trí như sàn, tường.. Sự kết hợp hài hòa 
này sẽ giúp phòng khách của bạn trở nên đẹp, tinh tế và 
hiện đại hơn rất nhiều. 

ỨNG DỤNG | APPLICATION ỨNG DỤNG | APPLICATION

Nét đặc sắc cho phòng khách
Op erational  Features  for  the  l iv ing ro om

The living room space is considered the front of the 
house, making the most impression of the visitors. That 
is why many homeowners have focused on investments 
in this space when building a living space. Because the 
living room spaces also contribute to show the person-
ality and aesthetic style of your home. To increase the 
uniqueness of the living room, you can use decorative 
cement tiles to create accents on the living room space in 
areas such as floor, wall... This harmonious combination 
will help your living room becomes more beautiful, more 
delicate, and more modern.

11
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Không gian bếp là nơi mang sự gắn kết cao về tình cảm gia đình. Là nơi cả gia đình quay quần cùng chuyện trò, 
dùng cơm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì thế, việc thiết kế một gian bếp đòi hỏi phải có nhiều sự kết hợp tinh 
tế từ chất liệu, màu sắc để tạo ra không gian ấm cúng, sum họp gia đình. Bạn có thể sử dụng gạch bông các tone 
màu trầm ấm để làm điểm nhấn cho tường bếp, vừa thẩm mỹ, vừa dễ vệ sinh.Giúp căn bếp luôn giữ được vẻ sáng 
bóng và sạch sẽ. Với một căn bếp sặc sỡ, bóng loáng hẳn bữa ăn của các thành viên trong gia đình sẽ trở nên thú 
vị hơn rất nhiều. 

Điểm nhấn tinh tế

Delicate accents

ỨNG DỤNG | APPLICATION ỨNG DỤNG | APPLICATION

Gạch bông trang trí bếp
CEMENT TILES FOR KITCHEN DECORATION 

The kitchen space is a place that keeps family members together. It is a place where the whole family gathers to 
relax and have dinner after a long, exhausting day at work. Therefore, the design of a kitchen requires many sub-
tle combinations of materials and colors to create a cozy space for a family to get together. You can use cement 
tiles with warm tones to make accents on the kitchen wall that are both aesthetic and easy to clean. It always 
helps the kitchen keep a shiny and clean appearance. With a colorful and glossy kitchen, family members will 
have a more lovely meal.



14 15

ỨNG DỤNG | APPLICATION ỨNG DỤNG | APPLICATION

Đây chính không gian thư giãn, bạn tận hưởng sự thư 
giãn sau những mệt mỏi một ngày dài. Với những thiết kế 
lạ mắt, màu sắc cùng gạch bông đôi khi cá tính, táo bạo 
đôi khi dịu dàng, ôn hòa khiến bạn sẽ vô cùng thích thú.

Phòng tắm sang trọng thiết kế cùng gạch bông trang trí
LUXURY BATHROOM DESIGN WITH DECORATIVE CEMENT TILES

This is a relaxing space where you can enjoy relaxation 
after a hard day. With fancy designs combined with dif-
ferent colors, cement tiles sometimes have a strong per-
sonality, sometimes are gentle and make you extremely 
excited.
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CÂU CHUYỆN GẠCH BÔNG | THE STORY OF CEMENT TILES CÂU CHUYỆN GẠCH BÔNG | THE STORY OF CEMENT TILES

Câu chuyện của một tỷ phú người Ấn Độ: 
Ông là người yêu tấm thảm tại quê hương và cũng muốn tấm thảm này được làm với chất liệu gạch bông. Ông đã 
đi nhiều nơi tìm các nhà sản xuất nhưng tất cả từ chối nhận vì mẫu chi tiết và quá khó. Ông đã tìm đến Viettiles 
và rồi tấm thảm gạch bông này ra đời! Dường như là một điều không thể nhưng vì tình yêu, đam mê và tinh thần 
không ngại khó, tập thể Viettiles sẵn sàng nổ lực để thỏa niềm yêu thích cháy bỏng của khách hàng! Mỗi ngày một 
người nghệ nhân giỏi sản xuất chỉ 1m2 cho 8 tiếng đồng hồ đủ thấy sản phẩm khó biết chừng nào! Chúng tôi yêu 
cái đẹp và mong muốn lan tỏa một tình yêu mộc mạc, thuần khiết cho những giá trị nghệ thuật và truyền thống. 

Thảm Ấn Độ
TRADITIONAL INDIAN CARPET

Traditional Indian Carpet-Story of an Indian Billionaire: 
He loves the traditional carpets in his hometown and also wants to have a carpet made of cement tiles. He found 
many manufacturers, but all refused to accept the designs because they were too detailed and too difficult. He came 
to Viettiles, and then this cement tile carpet was born! This can seem impossible, but because of love, passion, and 
the spirit of sparing no pains, Viettiles team is ready and makes an effort to satisfy the burning love of customers 
for cement tiles! Each day, a good artisan produces only 1sqm of this design for 8 working hours, enough to see 
how difficult the product is! We love beauty and want to spread pure rustic love for artistic and traditional values. 
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Các ghi chép từ rất lâu đời cho thấy gạch bông bắt đầu xuất hiện ở thành phố Barcelona vào khoảng thập niên 60 
của thế kỷ XIX. Ngay sau khi gạch bông trang trí ra đời với tính thẩm mỹ cao và hoa văn đẹp mắt, nhiều người tiêu 
dùng thời bấy giờ rất lấy làm ngạc nhiên và thích thú. Gạch bông trở nên phổ biến, được nhiều người biết đến và 
nhu cầu về gạch bông cho các công trình lớn vượt ngưỡng, các công xưởng sản xuất gạch bông bắt đầu mọc lên 
để đáp ứng. Trên toàn nước Pháp, nhiều trung tâm kinh tế nổi tiếng như thủ đô Paris, thành phố Lyon, thành phố 
cảng Marseilles chính thức đặt chân vào lĩnh vực sản xuất loại vật liệu trang trí này. 

Theo chân các đoàn viễn chinh, sức hút và vẻ đẹp của gạch bông được lan rộng và phổ biến trên toàn thế giới cho 
đến ngày nay. Được người Pháp du nhập vào Việt Nam đến nay đã hơn trăm năm, gạch bông trở thành một nét 
đẹp và là một nghề thủ công đòi hỏi sự khéo léo và yêu nghề từ những nghệ nhân nối tiếp nhau từ đời này qua đời 
khác. Tình yêu dành cho gạch bông như nguồn đất dinh dưỡng nuôi lớn dần sự phát triển và giá trị vẻ đẹp của 
gạch bông qua từng năm tháng.

Khúc biến tấu của sắc màu
VARIATIONS OF COLORS

Very old records show that cement tiles began to appear in Barcelona around the 60s of the nineteenth century. 
Right after decorative cement tiles were born, with high aesthetics and beautiful patterns, many consumers at that 
time were very surprised and delighted. Cement tiles became popular and known by many people, and the demand 
for cement tiles for large projects exceeded supply. Many cement tile factories were built to meet demand. Through-
out France, many famous economic centers such as Paris, Lyon, and Marseilles have officially started to produce 
this decorative building material sector. 

Following the steps of the expeditionary force, the charm and beauty of cement tiles are spread and popular all 
over the world even today. Introduced to Vietnam by the French more than a hundred years ago, cement tiles have 
become a beauty and a craft that requires ingenuity and love for the craft from artisans and have been handed down 
from generation to generation. Love for cement tiles as a source of nutritious soil to grow the beauty and value of 
cement tiles over the years.

CÂU CHUYỆN GẠCH BÔNG | THE STORY OF CEMENT TILES CÂU CHUYỆN GẠCH BÔNG | THE STORY OF CEMENT TILES
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Gạch bông vẫn luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận, 
với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Bức tranh hoa 
bồ công anh là một ý tưởng của Viettiles. Nó thể hiện 
mong muốn vẻ đẹp của gạch bông được lan tỏa và chia sẻ 
đến khắp thế giới như những hạt bồ công anh được gió 
cuốn đi gieo hạt ở khắp các thiết kế công trình tuyệt vời 
bằng tình yêu dành cho sự tỉ mỉ của những nghệ nhân 
gạch bông và sự sáng tạo không ngừng trong phát triển 
sự đa dạng sắc màu và hoa văn gạch bông để cộng hưởng 
các giá trị nghệ thuật với nhau từ đó làm đẹp cho cuộc 
sống này. 

Bức tranh bồ công anh - Để gió cuốn đi
DANDELION PAINTING – LET THE WIND BRING AWAY

Cement tiles are always an endless source of creative 
inspiration with many different shapes and colors. The 
painting of dandelion flowers is an idea of Viettiles. It 
expresses the desire to spread and share the beauty of 
cement tiles all over the world. Just like the dandelion 
seeds that are carried everywhere by the wind, sowing 
seeds all over the wonderful building designs. With the 
love and meticulousness of craftsmen, the incessant cre-
ation and innovation in color and pattern of cement tiles. 
All resonated to create the artistic value of cement tiles 
to beautify this life.

CÂU CHUYỆN GẠCH BÔNG | THE STORY OF CEMENT TILES CÂU CHUYỆN GẠCH BÔNG | THE STORY OF CEMENT TILES
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Bộ sưu tập
GALLERY

22 23



24 25

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

Hoa cúc họa mi là loài hoa nhỏ thuộc họ Cúc, có tên gọi tiếng 
Anh là Daisy. Cúc họa mi được biết đến là loài hoa mọc hoang 
dã, sống bền bỉ và mạnh mẽ dù thân cây nhỏ bé, tán lá mỏng 
manh thể hiện một nét đẹp tinh khôi như những nữ sinh đầy 
duyên dáng.

Daisy is a small flower in the chrysanthemum family. The Daisy 
is known as a flower that grows wild with a persistent and strong 
vital force despite its small stem, fragile and weak foliage.

Hoa Diên Vĩ được coi như là một trong số những loài hoa đẹp 
nhất thế giới hiện nay, đó là bởi vẻ đẹp đáng kinh ngạc của 
chúng với nhiều màu sắc khác nhau và hình dáng độc đáo, ấn 
tượng, biểu tượng của sự hòa bình.
Iris is considered one of the most beautiful flowers in the world. 
It is because of their incredible beauty, with many different col-
ors and unique and impressive shapes.

Cúc hoạ mi
DAISY

Hoa diên vỹ
IRIS

V20-1029
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BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

Là loài hoa không bao giờ bị quật ngã trước mọi giông bão cuộc đời, cũng chính vì sự mạnh 
mẽ gan góc đấy mà chúng từ lâu đã được xem như là biểu tượng của sự mạnh mẽ, mang ý 
nghĩa của sự vươn lên trong mọi điều kiện để tỏa ngát hương cho đời.

A flower is never blown down in all the storms of life. This is because of that great force that 
they have long been considered a symbol of strength, carrying the meaning of rising in all 
conditions.

Hoa dại
WILD FLOWERS

Gạch bông Dancing hoa văn cổ điển từ Viettiles được phối 
hợp từ những tone màu trung tính tạo nên sự sang trọng 
và ấn tượng mãnh mẽ cho công trình của bạn. Với mẫu 
gạch bông này, bạn có thể sử dụng tạo điểm nhấn cho sàn 
nhà, tường bếp...

Classic pattern “Dancing” cement tiles from Viettiles are 
combined with neutral tones to create a luxurious and 
strong impression for your project. You can use this ce-
ment tile pattern to create accents on the floor, kitchen 
wall, etc...

Gạch bông dancing
DANCING PAT TERN

People’s Committee of Ho Chi Minh City

V20-370

V20-170

V20C-027 V1010C-001 V2010B-001V20B-027
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BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

Những bông hoa tulip mang vẻ đẹp độc đáo và khác biệt. Cảm giác mà hoa tulip mang lại 
cho chúng ta chính là sự dễ chịu. Chúng mang đến sự thanh lịch, lãng mạn…
Tulips have a unique and different beauty. The feeling that tulips give us is pleasant. They 
bring elegance and romance. 

V20-098-T01 V20-098-T02 V20-098-T04 V20-098-T05

V20-098-T03

Hoa tulip
T U L I P PAT T E R N OF C E M E N T T I L E S

29
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Sự lựa chọn cho các kiến trúc trẻ trung và hiện đại. Nếu bạn là người trẻ trung, yêu thích lối sống năng động, sáng tạo và hiện đại 
thì không thể bỏ qua mẫu gạch bông hoa văn hình học này.

A choice is for young and modern architectures. If you are a young person who loves an active and modern lifestyle, you cannot 
ignore these geometric patterns.

V20-329

V20-257

V20-421 V20-737

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

Hoa văn hình học
G E OM ET R IC PAT T E R N E D C E M E N T T I L E S

31

V20-032 V20-036 V20-157

V20-706
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BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

V20-257

V20-1100

V20-184 V20-205

32

V20-215 V20-217

V20-437

V20-210 V20-214

V20-706V20-421

V20-329
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Màu xanh levis rất khó trong ngành sản xuất nhưng với mong muốn chinh phục đỉnh cao trong sản xuất Viettiles đã cho ra đời 
những màu sắc từ nhạt sang đậm và chinh phục những khách hang khó tính

It is very difficult in the manufacturing industry to produce Levis blue, but with the desire to conquer the pinnacle of production, 
Viettiles has launched colors from light to dark and conquered fastidious customers.

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

V20-028

Gạch bông xanh lam
C E M E N T T I L E S W I T H BLU E TON E

V20-1076

V20-423V20-395

V20-1013V20-969V20-965

V20-942V20-427

V20-325V20-284 V20-382
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Nếu bạn đã từng đến Hội An, chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng mạnh mẽ trước vẻ đẹp bình 
dị với vô vàn lồng đèn đầy màu sắc, làm cho du khách mê và say đắm... 
Lấy cảm hứng từ những chiếc lồng đèn xinh đẹp và đầy màu sắc ấy, Viettiles đã cho 
ra đời mẫu gạch bông Lamp với thiết kế tinh tế và sang trọng.

Viettiles xin giới thiệu đến bạn một mẫu gạch bông mô phỏng những cây thông nhỏ xinh, khi trang trí thành một mảng tường 
hay sàn nhà, chúng như khiến chúng ta không thể rời mắt, rất thích hợp cho mùa Giáng sinh gần kề...

If you have ever been to Hoi An, you will surely be strongly impressed by the idyllic 
beauty of countless colorful lanterns. It makes visitors fall in love and is passionate.
Inspired by those beautiful and colorful lanterns, Viettiles has launched the Lamp 
design of cement tiles with a delicate and luxurious design.

Viettiles would like to introduce to you a design of cement tiles that simulates beautiful little pine trees. When decorated on a wall 
or floor, they seem to make us unable to take our eyes off them, making them very suitable for the upcoming Christmas season.

V20-361-T01

V20-230

V20-361-T02
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Mẫu gạch bông lồng đèn
LANTERN PATTERN OF CEMENT TILES

Mẫu gạch bông cây thông
PINE TREE PATTERN OF CEMENT TILES
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Mẫu gạch bông hoa mai có thiết kế không quá cầu kỳ với sự phối hợp của những đường nét nhỏ nhắn kết hợp 
với hoa văn nhỏ xinh tạo nên một tổng thể hài hòa cho viên gạch. 
Đây là mẫu gạch bông được rất nhiều gia chủ và kiến trúc sư yêu thích, lựa chọn xuất hiện trong các phong cách 
như cổ điển, bán cổ điển, phong cách Indochine.
The apricot flower pattern is a design that is not too picky with the combination of small lines and beautiful small 
patterns to create a harmonious overall look for this design. This is a pattern of cement tiles that is loved by many 
homeowners and architects, choosing to appear in styles such as classical, semi-classical, and Indochine style.

Gạch bông hoa mai Gạch bông đuôi cá
APRICOT FLOWER FISHTAIL PATTERN OF CEMENT TILES

Với thiết kế mang đậm chất cổ điển, mẫu gạch bông đuôi cá của Viettiles tạo nên điểm chạm cảm xúc cho không 
gian sống của bạn qua sự kết hợp màu sắc tinh tế và trang nhã.
With a classic design, Viettiles Fishtail design of cement tiles creates an emotional touch to your living space 
through a delicate and elegant color combination.

V20-060-T01 V20-001-F01

V20-060-T02 V20-001-F02
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Phóng khoáng, tự do với phối mảng gạch bông patchwork trang trí.
Sự hòa quyện giữa không gian sống của bạn được điểm tô cùng những mảng gạch bông patchwork mang phong cách tự do, phóng 
khoáng và sẽ là điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà của bạn. 
Những mảng gạch bông patchwork được phối ngẫu hứng tự nhiên với nhiều tone màu đẹp mắt: trắng - đen - xám, đỏ - vàng, 
xanh dương, xanh lá cây...

Liberal and free with decorative patchwork cement tiles. 
The harmony of your living space is adorned with patchwork cement tiles with a free and liberal style and will be a prominent 
highlight for your home. 
Patchwork cement tiles are randomly combined with many beautiful tones: white - black - gray, red - yellow, blue, green..  

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

Gạch bông ngẫu hứng
PATCHWORK
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Lấy ý tưởng từ những con linh vật đại diện cho tuổi của mỗi người, Viettiles đã cho ra đời bộ 
sưu tập gạch bông 12 con giáp như món quà, lời tri ân chúng ta dành tặng cho những người 
thân yêu của mình. 
Những con linh vật đầy ý nghĩa sẽ giúp bạn thay lời muốn nói như một lời nhắn gửi gắn kết 
tình thân, trao yêu thương cho cuộc sống này.

Inspired by the mascots representing each person’s age, Viettiles has launched a collection of 
12 zodiac cement tiles as gifts of gratitude that we give to our loved ones. 
Meaningful mascots will help you replace the words you want to say as a message to connect 
and give love to this life.
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Với mong muốn được  tạo nên giá trị độc đáo và lan tỏa tình 
yêu tổ quốc đến bạn bè năm châu, Viettiles đã sáng tạo nên bức 
tranh “TỔ QUỐC TÔI YÊU” tái hiện hình ảnh bản đồ Việt Nam 
đầy sáng tạo với sự kết hợp của những viên gạch bông lục giác 
nghệ thuật đầy màu sắc. Các nghệ nhân của Viettiles đã hết sức 
tỉ mỉ và nâng niu để tạo nên những viên gạch bông lục giác nhỏ 
nhắn và xinh xắn từ những nguyên liệu thô sơ như xi măng, cát, 
bột màu…

With the desire to create unique values and spread the love of 
the country to friends on five continents, Viettiles has created 
the picture “I LOVE THE COUNTRY” that recreates the image 
of Vietnam’s map creatively with the combination of colorful 
artistic hexagonal cement tiles. Viettiles’ artisans have been very 
meticulous and caring in creating small and lovely hexagonal 
cement bricks from primitive materials such as cement, sand, 
and pigments.

Gạch bông 12 con giáp
1 2 Z ODIAC C E M E N T T I L E S

Bản đồ Việt Nam
VIETNAM MAP
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Bộ viền góc
BORDER & CORRNER

Bộ viền góc
BORDER & CORRNER

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

V20BC-001

V20BC-007 V20BC-009

V20BC-011 V20BC-015

V20BC-020

V20BC-035

V20BC-030

V20BC-039

V20BC-002

V20BC-008 V20BC-010

V20BC-013 V20BC-017

V20BC-027

V20BC-037

V20BC-033

V20BC-047

V20BC-091V20BC-055 V20BC-094 V20BC-101

V20BC-003 V20BC-006
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Đối với những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ, việc chọn vật liệu ốp lát sàn ngoài yếu tố tạo điểm nhấn độc đáo thì các gia 
chủ rất quan tâm đến việc chống trơn cho sàn để bảo đảm an toàn cho người già và trẻ nhỏ. 
Thấu hiểu được điều đó, Viettiles cho ra đời dòng gạch bông hoa văn 3D với thiết kế khảm vân tinh tế trong từng đường nét tạo 
nên sự sang trọng và khác biệt cho ngôi nhà của bạn.

For families that have elderly and children, in addition to the unique highlight factor, homeowners are very interested in an-
ti-slipping of floors in choosing flooring materials to ensure safety for the elderly and children. 
Understanding that, Viettiles launched a line of 3D textured cement tiles with a delicate design on each line, creating luxury 
and difference for your home.
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Gạch bông hoa văn 3D
3D TEXTURE CEMENT TILES

V20R-001

V20R-005

V20R-009

V20R-013

V20R-019

V20R-003

V20R-007

V20R-011

V20R-015

V20R-024

V20R-002

V20R-006

V20R-010

V20R-014

V20R-020

V20R-004

V20R-008

V20R-012

V20R-018

V20R-028
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Gạch bông viền góc hoa văn 3D
BORDER & CORRNER3D TEXTURE TILE

V20RBC-001

V20RBC-004

V20RBC-002

V20RBC-005-T01

V20RBC-006-T01 V20RBC-006-T02 V20RBC-006-F01

V20RBC-005-F01

V20RBC-003
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V20R-014 V20RB-003 V20RC-003

V20R-020

V20RC-005

V20RB-005
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Gạch bông hoa văn 3D hình chiếc lá gây ấn tượng mạnh mẽ cho những không gian 
mang tính sang trọng, hoài cổ với những chi tiết nổi trên bề mặt được tạo hình tỉ mỉ 
và chăm chút.
The 3D-leaf patterned 3D-cement tiles make a strong impression in luxurious and 
nostalgic spaces. With the details floating on the surface, they are meticulous and 
carefully shaped.  
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Gạch bông 3D hình chiếc lá
THE 3D LEAF PATTERNED 3D CEMENT TILES

V14R-001-T01 V14R-001-T02 V14R-001-T03 V14R-001-T04
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Gạch bông lục giác - Cảm hứng cho những thiết kế tinh tế và sang trọng
Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, phá cách thì hãy tham khảo thử mẫu gạch bông lục giác.
Đi ngược lại với các hình dạng gạch bông vuông truyền thống, gạch bông lục giác đã tạo nên nét 
mới mẻ trong các thiết kế hiện đại và trẻ trung. 
Hexagonal cement tiles - Inspiration for delicate and luxurious designs. 
If you are a lover of simplicity, then please refer to the hexagonal cement tile pattern. 
Contrary to the traditional square brick shapes, hexagonal cement tiles have created a new feature 
in modern and youthful designs.
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Gạch bông lục giác
HEXAGON TILE

VH23-001

VH23-005

VH23-002

VH23-006

VH23-003

VH23-007

VH23-004

VH23-008

VH23-049
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VH23-009 VH23-010 VH23-011 VH23-012

VH23-013

VH23-018
VH23-037-T01 VH23-037-T02 VH23-037-T03

VH23-014

VH23-021

VH23-015

VH23-022

VH23-016

VH23-023



58 59

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

VH23-024 VH23-034 VH23-035 VH23-043

VH23-044 VH23-045 VH23-065 VH23-067

VH23-068 VH23-078 VH23-088 VH23-089 VH23-064-T01 VH23-064-T02 VH23-064-T03
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Là một trong những dòng gạch 3D ốp lát, trang trí được ưa chuộng nhất trên thị trường. Sử dụng gạch ốp tường 3D Interline giúp 
cho không gian của bạn trở nên độc đáo và sống động hơn.

One of the most popular decorative 3D tiles on the market. Using 3D Interline for wall tiles makes your space more unique and 
lively.  
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Gạch bông 3D
INTERLINE

V20-3D-001 
Interline 1000

V20-3D-001 
Interline 3038

V20-3D-001 
Interline 2015

V20-3D-001 
Interline 4005

V20-3D-001 
Interline 3003

V20-3D-001 
Interline 4065

V20-3D-001 
Interline 3030

V20-3D-001 
Interline 7010
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Nghệ thuật tạo chiều sâu không gian và lấy ánh sáng cho không gian

Mẫu gạch bông 3D C Interline lấy cảm hứng từ những đường cong quyến rũ và hoàn hảo mang đến nguồn 
cảm hứng sáng tạo bất tận cho không gian của bạn. Bằng việc xoay chiều  mẫu gạch bông 3D C Interline 
theo nhiều hứng khác nhau là bạn đã có cho mình những kiểu thiết kế độc lạ và ấn tượng cho không gian 
của bạn.

The 3D C Interline cement tile pattern is inspired by charming and perfect curves to bring endless creative 
inspiration to your space. By rotating the 3D C Interline cement tile pattern in many different ways, you 
have your own unique and impressive design for your space.

C Interline - The art of creating space depth and taking light for space 
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Gạch bông 3D
C INTERLINE

V20-3D-002 
C Interline
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Đi ngược lại với xu hướng gạch bông truyền thống với thiết kế hình vuông, mẫu gạch bông hình lồng chim đã tạo nên sự phá 
đảo mới mẻ trong hình dáng thiết kế. Mẫu gạch bông được thiết kế mô phỏng chiếc lồng chim nổi bật với tone màu đen trắng 
xen kẽ thời thượng.

Tạo hiệu ứng ánh sáng cho sự sáng tạo và kết nối với nhau, tạo 
một không gian có chiều sâu đầy tinh tế.

Going against the trend of traditional cement tiles in a square shape, the birdcage shape of cement tiles has created a new 
breakthrough in the design shape. This design of cement tiles is designed to simulate a bird cage that is prominent with trendy 
alternating black and white tones.

Create lighting effects for creativity and connection. Create a 
space with subtle depth.

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY

Gạch bông hình lồng chim
BRID CAGE

Gạch bông loan màu
BL E E DI NG C OL OR PAT T E R N
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Khác với những các dòng gạch bông khác, gạch bông vân gỗ, 
hoa phượng, vỏ sò là một sự phá cách trong quá trình chế 
tạo sản phẩm.
Không cần một chiếc rập nào cả! 
Không có những giới hạn cho sự sáng tạo! 
Các nghệ nhân đã tự do sáng tạo nên mẫu gạch bông vân gỗ 
dựa trên những màu sắc và biến hóa của riêng mình để “vẽ” 
nên những đường nét độc đáo mang dấu ấn cá nhân. 
Và đây là một sản phẩm đặc biệt của Viettiles được các kiến 
trúc sư trong và ngoài nước yêu thích.

Unlike other lines of cement tiles, wood grain cement tiles 
represent a breakthrough in the product manufacturing 
process. 
There is no need for a divided mold! 
There are no limits to creativity! 
Artists have freely created wooden grain cement tiles based 
on different colors and their own variations to “draw” 
unique lines with their own personal imprint. 
And this is a special product of Viettiles that is loved by 
domestic and foreign architects.

VK20-001

VK20-004

VK20-002

VK20-005

VK20-003

VK20-006

Gạch bông vân gỗ
WO ODE N G R A I N C E M E N T T I L E S

67
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Gạch vảy cá
FISH SCALE TILE
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VF20-002-T01 VF20-002-T02

VF20-003-T01VF20-002-T03
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Gạch bông đặc biệt
SPECIAL SHAPE TILE

Gạch hình trái bầu
Colontal shape tile

Gạch hình hoa
Florentive tile

Gạch chữ H
Hlock Shape Tile Gạch ngũ giác

Pentagon Shape
Gạch lục giác lồi 3D

3D Hexagon tile

Gạch Lót Sân
Circouslock Shape

Gạch len tường
Base trim tile

Arakataka Restaurant, Noway

Gạch bát giác
Octagon tile

Gạch tam giác
Triangle tile

BỘ SƯU TẬP | GALLERY BỘ SƯU TẬP | GALLERY
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Công trình tiêu biểu
OUR PROJECT

De Condor Hotel, Vung Tau Torchy’s Restaurant, USAThunderbold Restaurant, Korean

Highland Coffee Chain KLM Church, Poland Centara Mirage Beach Resort Mui NeAlmaz Center - Vinhome Riverside, HCMC

Bar Tu Le - Aires Hills Tu Le,Yen Bai

Penh House & Jungle Addition,Phnompenh, Cambodia

The Annam Resort, Khanh Hoa
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Vinpearl Resort, Phu Quoc Disney, HongKong

Sonasea Villa, Phu Quoc Robinson Market, Orchard

Hoang Yen Restaurant Chain, HCMC The Devil Door Restaurant, Korean

The Annam Resort, Khanh Hoa Cairo Hotel, Egypt

Ngon Restaurant, Berlin Hotel SLS Lasvegas, USA

Khao Pla Restaurant, Sydney Spago Restaurant, Singapore



76 77
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Office Twiter, Singapore C’est là Bab Restaurant, Noway

Resort Sofitel Luang Krabang, Laos Virgo Hotel, Nha Trang

Turnberry Isle Resort, USA Sea Lavie Resort, Da Nang

GATO Restaurant, New York RO Restaurant, Moss, Nauy

Maison De Camille Boutique Hotel, HCMC Mia Saigon - Luxury Boutique Hotel, HCMC

Pigalle Restaurant, Oslo MSocial Hotel, Singapore
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Bảng màu cơ bản
STANDARD C OLOR

SPECIAL C OLOR
NHÓM MÀU ĐẶC BIỆT

1000 10041002 1006 10101001 10051003 1007 1011

4000 40104002 4012 40144001 40114005 4013 4015

4018 40274021 4047 40544020 40304025 4049 4055

4058 406740644061 40754066

5000 50065004 5015 50225003 50125005 5020 5023

5036 50415037

6000 60086003 60146001 60126004 6030

7000 70087004 7014 70227001 70107006 7015 7033

9008 901890169009 9017

2000 20042002 2006 20112001 20052003 2007 2013

2015 20252019 2037 20462016 20332022 2045 2049

2050 20562052 2057

3000 30053002 3009 30143001 30063003 3012 3015

3017 30303027 3032 30433019 30313029 3038 3050

3051 30603056 3061

Việc sử dụng các mã màu chuẩn của Viet Tiles sẽ giúp khách hàng giảm thời gian cho quá trình duyệt và thử màu. Viet Tiles hiện đã có 120 màu chuẩn cho 
khách hàng lựa chọn. Quý khách hàng có thể tham khảo nhanh các mã số màu hoặc bảng màu chuẩn khi xem từng chi tiết sản phẩm.

Using Viettiles’ standard color codes will help customers reduce the time spent on browsing and color testing. Viet Tiles now has 120 standard colors for cus-
tomers to choose. Customers can quickly refer to the standard color or color codes when viewing each product detail.

BẢNG MÀU | COLOR BẢNG MÀU | COLOR
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Kích thước tiêu chuẩn
STANDARD SIZE

Tile name   Shape     Dimension  M2
(mm) (pcs)

Gạch vuông
Square tile

Gạch hình chữ nhật
Rectangle tile

Gạch hình trái bầu
Colonial shape tile

Gạch hình hoa
Florentive tile

Gạch kim cương
Diamond tile

Gạch hình thoi
Rhombus tile

Gạch len tường
Base trim tile

Gạch lục giác
Hexagon tile

Gạch bát giác
Octagon tile

Gạch vảy cá
Fish scale tile

Gạch tam giác
Triangle tile

300x300  
250x250 
200x200
170x170
150x150
140x140
100x100

400x200
300x150
200x100

260x260
200x200

115x200
100x174

300x200
300x70

200x150
200x100
200x70

346x300
300x200
288x250
230x200
200x174
185x160
173x150

200x200
120x120

340x300

200x200 / 70x70
150x150 / 50x50

288x288 / 212x212

273x100

11
16
25
35
44
51

100

13
23
50

28
46

87
111

13
20
19
29
37
45
51

25
45

24

52

45
90

20

KÍCH THƯỚC | DIMENSION KÍCH THƯỚC | DIMENSIONE
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SẢN PHẨM CỦA VIET TILES ĐÃ ĐI ĐÊN 
HƠN 50 QUỐ C GIA TRÊN THẾ GIỚI

VIET TILES’  PRODUCT S HAVE GONE TO 
MORE THAN 50 C OUNTRIES IN THE WORLD

8382
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Vời những đôi tay cần mẫn của nghệ nhân, tình yêu nghề và trên hết luôn hướng đến sản 
phẩm thân thiện với môi trường . Tập thể Viettiles không ngừng sáng tạo và cải tiến để 
sản phẩm thật sự chất lượng như bạn đến với Viettiles yêu từ cái nhìn đầu tiên và thẩm 
thấu vào sâu bên trong viên gạch để những viên gạch ấy góp phần tạo nên những công 
trình đẹp theo thời gian.
Viettiles cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Viettiles – là động lực vô cùng lớn để Viettiles 
phục vụ bạn. Và bộ sưu tập này sẽ vẫn còn phát triển tiếp cùng với những ý tưởng từ bạn.

With the diligent hands of artisans, love for the profession, and, above all, the products 
that are always friendly to the environment. Viettiles team is constantly creating and im-
proving so that the product is really good quality to contribute to creating beautiful proj-
ects with time. Come to Viettiles to feel love at first sight with our products. 
Viettiles thank you for accompanying Viettiles. That is a great motivation for Viettiles to 
serve you. And this collection will continue to grow with your ideas.
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