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1. Sử dụng đồng bộ sản phẩm: khung, tấm, phụ kiện để đảm bảo độ 

bền của hệ thống.

2. Sử dụng trần/ vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, 

chống ồn,... Tham khảo tại www.vinhtuong.com

và www.trannhadep.com

3. Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo

và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường

để đảm bảo thi công chuyên nghiệp.

VĨNH TƯỜNG KHUYẾN NGHỊ

Ty dây Tăng đơ

1. Hệ thống khung
được treo bằng ty và tăng đơ

2. Tấm lắp theo chiều được hướng dẫn 
ở mặt sau tấm trang trí Vĩnh Tường 

DECO và Vĩnh Tường DECO PLUS

KHI THI CÔNG
ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

2 ĐIỂM CƠ BẢN2 ĐIỂM CƠ BẢN

Ty dêy Paát 2 löî Vñt hoùåc Àinh theáp Tùng àú Tùæc kï theáp
PHUÅ KIÏåN HÏå KHUNG TRÊÌN NÖÍI

Ví dụ: In phun trên thanh

VINHTUONG SmartLINE3660 là

“ VINHTUONG SmartLINE 

123.15042014.456 TC HOA KY 

ASTM C635-07 NGUYEN LIEU 

CUNG CAP BOI BLUESCOPE”

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG CHÍNH HÃNGNHẬN DIỆN

Tất cả các sản phẩm khung trần nổi 

Vĩnh Tường (trừ hệ EliteLINE) đều được 

PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC 

QUYỀN của Vĩnh Tường

11
Dập logo đầu thanh cho tất cả 

sản phẩm trừ hệ EliteLINE & 

thanh viền tường nổi VT20/22

22
In phun: Vĩnh Tường

33

gnâúûT hnôV nuhp ni âav gnâav uâam míêhp nãaS

 ogol iíön påêD GNÂÚÛT HNÔV

ĐỂ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN, KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG

1.Cûáng chùæc hún vúái cöng nghïå khoáa 1 laá
2.Dïî lùæp àùåt vúái àêìu ngaâm vaát 45o

3.Chöëng lïåch, sêåp trêìn vúái cöng nghïå khoáa àöi

1.Cûáng chùæc hún vúái cöng nghïå khoáa 1 laá
2.Dïî lùæp àùåt vúái àêìu ngaâm vaát 45o

3.Chöëng lïåch, sêåp trêìn vúái cöng nghïå khoáa àöi

cho trêìn nöíi àïí àaåt tñnh 
thêím myä cao

VÔNH TÛÚÂNG 
khuyïën nghõ 

sûã duång khung

SmartLINE

Nguyïn liïåu cung cêëp búãi
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taåiDuy nhêët

 
Là TẤM TRANG TRÍ IN HOA VĂN của Vĩnh Tường, có nền thạch cao hoặc tấm cứng.

TẤM TRANG TRÍ

1. In phun chữ Vĩnh Tường, mũi tên chiều lắp tấm & số lô ở mặt sau tấm.
2. Băng keo vàng in tính năng lau chùi được bọc ngoài kiện.

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
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 PHÁO HOA
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 BAMBOO
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 SIÊU TRẮNG
Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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 CARA

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 SOCOLA
Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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 BẠCH TUYẾT
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 HOA XUÂN 1

Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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 SAO BIỂN
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 SAO ĐÊM

Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ 

KHÁC

 HOÀNG SA H

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 HOÀNG SA K

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 TRƯỜNG SA H

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 TRƯỜNG SA K
Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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TẤM TRANG TRÍ 
Là tấm trang trí đục lỗ trên nền thạch cao và tấm phủ PVC trên nền thạch cao hoặc tấm cứng

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM TẤM
1. In phun chữ Vĩnh Tường, mũi tên chiều lắp tấm & số lô ở mặt sau tấm.

2. Băng keo vàng in  được bọc ngoài kiện.

CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ 
PHỦ PVC

CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ 
THẠCH CAO ĐỤC LỖ

THẠCH CAO ĐỤC LỖ OCEAN - T
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

THẠCH CAO ĐỤC LỖ BLOSSOM
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

THẠCH CAO ĐỤC LỖ SAKURA 1
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

THẠCH CAO ĐỤC LỖ OCEAN - D
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

SHADES (VT4)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

PALAZO (F14)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

CASPER (VT17)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

BAMBOO (VT6)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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BƯỚC 7: LẮP ĐẶT TẤM LÊN KHUNG
Lắp các tấm trần lên khung đã cân chỉnh các 
quy cách tấm trần thường sử dụng:
. Cắt kích thước 605x605mm cho hệ khung 
610x610mm
. Cắt kích thước 595x595mm cho hệ khung 
600x600mm
. Cắt kích thước 605x1210mm cho hệ khung 
610x1220mm
. Cắt kích thước 595x1190mm cho hệ khung 
600x1200mm 
Lưu ý: Lắp đặt tấm theo chiều mũi tên được 
in phía sau tấm

Các tấm trần sau khi được lắp đặt phải cân 
chỉnh lại sao cho mặt bằng trần thật phẳng.

Cần phải sử dụng kẹp giữ cho các loại tấm 
trần nhẹ phải có ít nhất 2 kẹp cho mỗi bên và 
mỗi góc của tấm trần có 1 kẹp.  

Hướng dẫn thi công trần nổi

Áp dụng thi công tương tự với VĨNH TƯỜNG FineLINE, VĨNH TƯỜNG TopLINE

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CAO ĐỘ TRẦN
Lấy dấu chiều cao trần bằng ống nivô hoặc 
bằng máy laser. Ðánh dấu vị trí của mặt bằng 
trần trên vách hay cột. Thông thường ta nên 
vạch dấu cao độ trần ở mặt dưới tấm trần.

BƯỚC 3: PHÂN CHIA Ô TRẦN

Để đảm bảo cân đối bề rộng của tấm trần và 

khung trần. Trần phải được chia thích hợp, 

khoảng cách tâm điểm của thanh chính và 

thanh phụ có thể là:

. 610 x 610mm / 600 x 600mm

. 610 x 1220mm / 600 x 1200mm

Có 2 quy cách thường được sử dụng:

. 600 x 600mm hoặc 600 x 1200mm

. 610 x 610mm hoặc 610 x 1220mm 

BƯỚC 5: LẮP ĐẶT KHUNG
Thanh chính (VT-SMARTLINE3600 hoặc VT-
SMARTLINE3660) được liên kết với nhau bằng 
cách gắn lỗ mộng của đầu thanh này với lỗ 
mộng của đầu thanh kia, khoảng cách giữa 
hai thanh chính là 1200mm hoặc 1220mm. 
Thanh phụ VT-SMARTLINE1200 hoặc VT-
SMARTLINE1220) được lắp vào các lỗ mộng 
trên thanh chính, khoảng cách giữa hai thanh 
phụ là 600mm hoặc 610 mm.

Thanh phụ (VT-SMARTLINE600 hoặc VT-
SMARTLINE610) được lắp vào các lỗ mộng 
trên thanh VT-SMARTLINE1200 hoặc VT-
SMARTLINE1220 đảm bảo đúng theo kích 
thước thiết kế.

BƯỚC 2: CỐ ĐỊNH THANH VIỀN TƯỜNG
Tùy thuộc vào từng loại vách, mà sử dụng 
khoan hay búa đóng đinh để cố định thanh 
viền tường nổi VT20/22 vào vách hay tường.

BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH ĐIỂM TREO TY
Khoảng cách tối đa giữa các điểm treo là 1200 
hoặc1220mm, khoảng cách từ vách tới móc 
đầu tiên là 600mm hoặc 610mm. Với sàn bê 
tông sử dụng khoan bê tông để khoan trực tiếp 
vào sàn, liên kết bằng tắc kê nở và pát 2 lỗ cùng 
ty treo đã gắn tender theo cao độ của trần đã 
được xác định với mái tôn, ty treo sẽ được liên 
kết trực tiếp vào xà gồ hoặc dùng pát 2 lỗ.

BƯỚC 6: CÂN CHỈNH KHUNG
Sau khi lắp đặt xong phần khung, cần phải 
điều chỉnh cho khung ngay ngắn thẳng hàng 
và mặt bằng khung thật phẳng. Ðiều chỉnh 
tender để cao độ của trần đúng theo cao độ 
đã xác định ban đầu trên tường hoặc cột.

BƯỚC 8: NGHIỆM THU BÀN GIAO

. Cân chỉnh lại sau khi lắp tấm trần 

. Vệ sinh sạch sẽ tại khu vực thi công

. Kiểm tra lại tất cả các công việc đã thực hiện 

. Chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu bàn giao

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
 và  là thương hiệu tấm trang 

trí của Vĩnh Tường đã được đăng ký bảo hộ, được sử dụng như 
tên gọi chính thức cho tất cả các loại tấm hoa văn trang trí của 
Vĩnh Tường bắt đầu từ tháng 05 năm 2013.
 

 và  bao gồm tất cả các sản 
phẩm tấm trang trí do Vĩnh Tường sản xuất trên nền tấm thạch cao 
hoặc trên nền tấm cứng (calcium silicate), được in lụa hoặc dán PVC, 
có hoặc không có phủ bạc ở mặt sau.

Vĩnh Tường cam kết bảo hành đối với tấm trang trí   
do Công ty CP CN Vĩnh Tường sản xuất và phân phối như sau:

• Thời gian bảo hành: 06 tháng
• Phạm vi bảo hành: Không cong vênh

Người sử dụng cuối cùng là người thụ hưởng chính sách bảo 
hành của Vĩnh Tường và không áp dụng đồng thời cho những 
người trung gian tiêu thụ sản phẩm trong cùng một trường hợp. 

II. HOẠT ĐỘNG BẢO HÀNH CỦA VĨNH TƯỜNG

1Vĩnh Tường sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra và thực hiện bảo 
hành theo quy định nếu tấm trang trí Vĩnh Tường bị cong vênh 

trong thời hạn bảo hành. Vĩnh Tường sẽ khắc phục bằng cách 
thay thế sản phẩm mới với số lượng bằng với số lượng được xác 
định bị cong vênh vượt tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất.

2Vĩnh Tường giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc bồi 
hoàn (nếu có)

III. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CỦA VĨNH TƯỜNG

1Trước khi thi công, tấm trang trí Vĩnh Tường phải được bảo 
quản trong khu vực khô ráo và sạch sẽ, sử dụng pallet kê theo 

đúng hướng dẫn, tránh thiệt hại có thể gây ra do mưa và độ ẩm 
vượt mức cho phép. Đồng thời trong quá trình vận chuyển cần 
bảo quản tấm cẩn thận tránh bị va chạm và trầy xước, bể góc 
trước và sau khi thi công. 

2Thi công theo kiến nghị và các quy định có hiệu lực của Vĩnh 
Tường tại thời điểm thi công, thực hiện đúng các nguyên tắc 

trong “Sổ Tay Hướng Dẫn Kỹ Thuật” đã được công bố rộng rãi 
tại các Trung tâm Phân phối và trên website của Vĩnh Tường tại 
www.vinhtuong.com.

3Các loại tấm trang trí Vĩnh Tường phải được thi công tại các 
khu vực có các điều kiện thích hợp như sau:

 • Nhiệt độ không được vượt quá 40 độ C 
 • Độ ẩm tương đối ≤ 95% (RH95%)

4Không sử dụng tấm làm vật liệu kết cấu và các mục đích khác. 
Sử dụng tấm trang trí Vĩnh Tường với các độ dày theo khuyến 

cáo của Vĩnh Tường, sử dụng các hệ thống khung xương và phụ 
kiện hỗ trợ đạt tiêu chuẩn của Vĩnh Tường.

5Không sử dụng không gian phía trên của hệ thống trần như là đường 
ống cung cấp khí cho tòa nhà. Không được treo trực tiếp hệ thống đèn 

hoặc các thiết bị cơ điện lên hệ thống trần.

6Không bảo hành những thiệt hại mà nguyên nhân gây ra là do đọng 
nước, hoặc hơi nước tác động, xây dựng làm rò rỉ nước trực tiếp lên 

sản phẩm, hoạt động kém hiệu quả của hệ thống cơ điện lạnh và những 
nguyên nhân khác gây ẩm ướt lên bề mặt của sản phẩm.

7Không được bảo hành trong các trường hợp được xem là bất khả kháng 
như: cháy nổ, hỏa hoạn, lốc xoáy, bão, lũ lụt, động đất, thời tiết khắc 

nghiệt hoặc hiện tượng tự nhiên khác thường; (i) sự lên mốc, bong tróc 
hoặc bị tác động của các loại sơn khác lên bề mặt, vết bẩn hoặc lớp phủ; (ii) 
sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, hoặc bất kỳ sinh vật nào trên bề mặt 
sản phẩm (cho dù tiếp xúc hoặc chưa xuất hiện trên bề mặt); (iii) sập trần 
do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nào khác.

8Không bảo hành những thiệt hại gây ra do: bảo trì không đúng, sử dụng 
sai mục đích, hơi hóa chất, các yếu tố bên ngoài, chấn động và hao mòn 

thông thường.

IV. GIỚI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1Thời hạn bảo hành tấm trang trí Vĩnh Tường có hiệu lực trong vòng 06 
tháng tính từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất được in trên mặt sau của sản 

phẩm.

2Trách nhiệm bảo hành của Vĩnh Tường giới hạn trong việc thay thế sản phẩm 
được xác định bị cong vênh vượt tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất.

3Vĩnh Tường không chịu bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trong quá 
trình xử lý như: chi phí tháo dở,thay thế và vứt bỏ; chi phí phụ kiện; chi 

phí nhân công, vận chuyển; chi phí tài chính và những chi phí nằm ngoài 
trách nhiệm nêu trên, hoặc bất kỳ chi phí  nào khác.

4Vĩnh Tường chỉ bảo hành về sản phẩm và không có bất kỳ nhân viên, 
Trung tâm Phân phối, đại lý nào được phép cộng thêm bất kỳ điều 

khoản nào vào chính sách bảo hành này.

V. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH?
Cần phải gởi thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi phát 
hiện lỗi đến Bộ Phận Giải Quyết Khiếu Nại:

•  Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường - Tầng M tòa nhà 
IPC số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 - TP.HCM.
•  Văn phòng Chi nhánh Hà Nội - Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đọc kỹ những thông tin hướng 
dẫn thi công trên tờ rơi & website của công 
ty cpcn VĨnH TƯỜnG trước khi lắp đặt.

KHÔNG CONG
VÊ

N
H6

thaáng
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Àïí tham khaão thïm chi tiïët quyá khaách coá thïí truy cêåp website:
www.vinhtuong.com hoùåc www.trannhadep.com

TÛ VÊËN KYÄ THUÊÅT - ÀIÏåN THOAÅI MIÏÎN CÛÚÁC: 1800 1218

CÖNG TY TNHH CÖNG NGHIÏåP VÔNH TÛÚÂNG MIÏÌN BÙÆC VIÏåT NAM
Têìng 14, Toâa nhaâ LILAMA 10, Phöë Töë Hûäu, P.Trung Vùn, Q. Nam Tûâ Liïm, Haâ Nöåi
ÀT: (04) 3785 6688 / Fax: (04) 3556 6685
Email: chamsockhachhang@vinhtuong.com

HÏå THÖËNG PHÊN PHÖËI KHU VÛÅC MIÏÌN BÙÆC

TK1: Thön Vônh Baão, X.Vônh Khuác, H.Vùn Giang, T.Hûng Yïn
          ÀT: (0321) 3788 888  /  Fax: (0321) 3788 886 

TK2:  Lö 48 KCN Quang Minh, Mï Linh, Haâ Nöåi
          ÀT: (04) 3586 0062  /  Fax: (04) 3813 4925

TK3:  Khu liïn húåp thïí thao Quöëc Gia, Lï Àûác Thoå, X.Mïî Trò, Tûâ Liïm, Haâ Nöåi
          ÀT: (04) 7305 1618  /  Fax: (04) 7305 1619

:nîêd gnâúûà iåat mìïm nìêhp iãaT
www.vinhtuong.com/tinhvattu

Phaát haânh àõnh kyâ
3 thaáng/lêìn trïn toaân quöëc
Liïn hïå nhêån baáo taåi Miïìn Bùæc
Huyïìn Trang: 0904 820 928

:nîêd gnâúûà iåat mìïm nìêhp iãaT
www.youtube.com/user/VinhTuongIndustrial

 hnñt mìïm nìêhP
hcáav âav nìêrt ût tåêv1

 gnëös põhN oáaB
thi cöng2

 nîêd gnáúûh mihP
hcáav âav nìêrt gnöc iht3

 gnåud ãûs nîêd gnáúûh mihP
xelfARUD iëön iëöm áyl ãûx tåöB4

CAÁC CÖNG CUÅ HÖÎ TRÚÅ CHO NGÛÚÂI TIÏU DUÂNG

 Àïí biïët thïm thöng tin vïì caác cöng cuå trïn vui loâng liïn hïå Töíng Àaâi Tû Vêën - Miïîn Cûúác Toaân Quöëc:

www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

18001218


