
Dành cho trần nổi
TẤM TRANG TRÍ



Bao bì kiện tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/
Vĩnh Tường DECO Plus trên nền tấm cứng DURAflex

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM C1186, TCVN 8258 
đối với nền tấm cứng DURAflex 

Bao bì kiện tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/
Vĩnh Tường DECO Plus trên nền thạch cao Gyproc

(*) Áp dụng đối với tấm trang trí Vĩnh Tường DECO plus và
Vĩnh Tường DECO phủ PVC

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM C1396, BS EN520, 
TCVN 8256 đối với nền thạch cao Gyproc (*)

Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo và cấp 
thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công 
chuyên nghiệp.

Sử dụng đồng bộ khung Trần Nổi  Vĩnh Tường 
SmartLINE/ TopLINE Plus/ FineLINE Plus và 
Tấm trang trí  Vĩnh Tường DECO/DECO Plus  
để công trình thẩm mỹ & bền đẹp.

Vĩnh Tường khuyến nghị

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG

Để tham khảo thêm chi tiết quý khách 
có thể truy cập website
www.vinhtuong.com 
hoặc www.trannhadep.com
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Vĩnh Tường mong muốn mang đến một không gian tươi mát và 
ngọt ngào vào ngôi nhà thân yêu của bạn với bộ sưu tập tấm trang 
trí hoa văn mới – được lấy cảm hứng từ những tạo hóa của thiên 
nhiên để tạo nên bộ THIÊN NHIÊN với các mẫu LÁ XUÂN, HOA SỨ, 
THANH TRÚC. 

Bên cạnh đó, dòng chảy ngọt ngào về những khoảnh khắc của gia 
đình và tuổi thơ chính là nguồn cảm hứng của đường nét cách điệu, 
cho ra các mẫu CÁNH DIỀU, CHONG CHÓNG, KÍNH VẠN HOA 
trong bộ sưu tập TUỔI THƠ.

Xin cám ơn quý khách hàng đã luôn yêu quý và ủng hộ Vĩnh Tường 
chúng tôi.

Trân trọng.
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Sẵn có Đặt hàng Sẵn có Đặt hàng Sẵn có Đặt hàng

Những họa tiết được cách điệu từ 
hình ảnh CÁNH DIỀU no gió bay lượn 
trên bầu trời không chỉ gợi nhớ về những 
hồn nhiên của thời thơ ấu mà còn là 
biểu trưng cho khao khát về một cuộc 
sống an nhiên, tự tại.

CÁNH DIỀU
Được tạo nên từ sự xáo trộn các vật thể 
với những họa tiết đối xứng vô cùng thú 
vị, trò chơi ánh sáng đầy sáng tạo qua 
lăng KÍNH VẠN HOA mang đến sự tò mò 
hứng thú về một cuộc sống phong phú 
muôn hình vạn trạng.

KÍNH VẠN HOA
Sắc màu tuổi thơ sinh động không thể 
thiếu hình ảnh chiếc CHONG CHÓNG 
đầy sắc màu đang vô lo tự tại quay đều 
trong gió, mang đến cảm giác bình yên 
nhẹ nhàng và dễ chịu trong không gian 
sống hiện đại. 

CHONG CHÓNG

TM

Là TẤM TRANG TRÍ IN HOA VĂN của Vĩnh Tường, trên nền thạch cao Gyproc hoặc tấm cứng DURAflex

TẤ M  T R A N G  T R Í

BỘ SƯU TẬP TUỔI THƠ
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RA MẮT BỘ SƯU TẬP TẤM TRANG TRÍ IN HOA VĂN

Đặt hàng Đặt hàng

Những cành trúc thanh mảnh mềm mại 
ẩn chứa sức sống bền bỉ của họa tiết 
THANH TRÚC mang đến sự trẻ trung và 
tinh thần gắn kết trong mỗi gia đình.

THANH TRÚC LÁ XUÂN 
Mẫu hoa văn LÁ XUÂN với hình ảnh 
tán lá xanh tươi mát, tạo nên cảm giác 
về sự trong lành, phục hồi sinh lực cho 
công việc trong cuộc sống hiện đại.

Họa tiết cánh HOA SỨ đan xen nhau 
mang nét đẹp hài hòa vốn có của 
thiên nhiên trong lành dịu mát vào trong 
không gian sống của bạn.

HOA SỨLÁ XUÂN
Mẫu hoa văn LÁ XUÂN với hìn
tán lá xanh tươi mát, tạo nên cả
về sự trong lành, phục hồi sinh 
công việc trong cuộc sống hiện đ

Chủ đề TUỔI THƠ và THIÊN NHIÊN

Đặt hàng Đặt hàng

BỘ SƯU TẬP THIÊN NHIÊN

Đặt hàng Đặt hàng

Đặt hàng Đặt hàng



PHÁO HOA Đặt hàngPHÁO HOA PHÁO HOA Đặt hàngĐặt hàngCHÀO XUÂN Sẵn có Đặt hàng

SOCOLA SOCOLA Đặt hàng

HOA ĐĂNGHOA ĐĂNG Đặt hàng VINH HOA VINH HOA Đặt hàng SIÊU TRẮNG SIÊU TRẮNG Sẵn có Đặt hàng

BAMBOO Sẵn có Đặt hàng

SAO ĐÊM SAO ĐÊM Sẵn có Đặt hàng BỒ CÔNG ANHBỒ CÔNG ANH Sẵn có Đặt hàng

CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

ặt hàngặt hà



CARA 

SAO BIỂN SAO BI Đặt hàng HÒA HỢP Đặt hàngPHÚ QUÝ 

Đặt hàng OLYMPIC THĂNG HOA ACARA Đặt hàng OLYMPIC THĂNG HOA Sẵn có Đặt hàng

Trang  6

IỂNIỂN Đặt hàngĐặt hà HÒA HỢPHÒA HỢP Đặt hàngPHÚ QUÝ Đặt hàPHÚ QUÝ
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XÁM HIỆN ĐẠIBẠC TINH KHIẾT

Bộ sưu tập tấm trang trí PHÚC LỘC AN KHANG
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VÀNG HOÀNG KIMVÀNG ÁNH KIM
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CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ HOA VĂN ĐỤC LỖ

Đặt hàngSAKURA 2  SAKURA 1 

Là tấm trang trí đục lỗ trên nền thạch cao Gyproc và tấm phủ PVC trên nền thạch cao Gyproc
hoặc tấm cứng DURAflex

TẤ M  T R A N G  T R Í

OCEAN - D CORTEGA Đặt hàngBLOSSOM 

Đặt hàngĐặt hàngSAKURA 2  SAKURA 2SAKURA 1 SAKURA 1

OCEAN - D OCEAN - DCORTEGA CORTEGAĐặt hàngĐặt hàngBLOSSOM BLOSSOM
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CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ PHỦ PVC

Đặt hàngMATRIX (VT5) Đặt hàngSHADES (VT4) 

Sẵn có Đặt hàngBAMBOO (VT6) Sẵn có Đặt hàngCARA (VT11) Sẵn có Đặt hàngOLYMPIC (VT34) BA
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Công ty Saint-Gobain Việt Nam
Tầng 9, Cao ốc IPC,

1489 Nguyễn Văn Linh, Q 7, TP. HCM
Công ty CPCN VĨNH TƯỜNG

Tầng M, Cao ốc IPC, 
1489 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM

Tư vấn miễn cước: 18001218

Màu sắc trên tài liệu in ấn có thể có chút khác biệt so với thực tế, 
vui lòng xem mẫu sản phẩm trước khi đặt hàng.
Các thiết kế tấm trang trí Vĩnh Tường DECO, Vĩnh Tường DECO Plus đã được 
đăng ký sở hữu trí tuệ và duy nhất trên thị trường, mọi hành vi sao chép sẽ bị 
xử lý theo pháp luật.

* Tài liệu này có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 01/01/2018 và sẽ tự động thay thế các tài liệu trước đó.


