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Quý độc giả thân mến, 
Vậy là hành trình 2017 đã đi qua hơn nửa chặng đường, đội ngũ Vĩnh Tường – Gyproc vẫn đang không 

ngừng nỗ lực mang đến giải pháp toàn diện, sản phẩm chất lượng và dịch vụ xuất sắc nhất để phục vụ khách 
hàng, giữ vững vị thế là “người dẫn đầu” trên thị trường trần – tường thạch cao tại Việt Nam. Luôn VỮNG BƯỚC 
DẪN ĐẦU là định hướng hoạt động suốt trong năm 2017.

Nửa đầu 2017 khởi động rộn ràng với hàng loạt sản phẩm cải tiến đưa ra thị trường: Tấm Thạch Cao Gyproc 
Chống ẩm - Chống cháy lan, khung Trần nổi đầu ngàm cải tiến mới; Tấm DECO Plus với các mẫu hoa văn mới.  
Khắp nơi, hình ảnh Vĩnh Tường – Gyproc kết nối cùng cộng đồng Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng với chương trình 
Coffee Talk, đồng hành với hệ thống cửa hàng, anh em thợ thi công với hoạt động giới thiệu sản phẩm mới, các 
lớp đào tạo thợ thi công. Kênh Facebook,  Zalo và hệ thống tổng đài 18001218 tích cực hỗ trợ giải đáp các thắc 
mắc của anh em thợ trong quá trình thi công, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của chủ nhà. 

Vững Bước Dẫn Đầu trên thị trường, nhưng chúng tôi vẫn không quên trách nhiệm xã hội, chương trình Vì 
Mái Ấm Thợ Thi Công của Vĩnh Tường – Gyproc đã bước vào giai đoạn xây dựng mang đến 15 mái ấm khang 
trang cho Thợ thi công thạch cao khó khăn trên cả nước.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn toàn thể quý khách hàng, trung tâm phân phối, nhà thầu, thợ thi 
công đã đồng hành trong hành trình nâng tầm chất lượng không gian sống cho mọi người. 

Kính chúc quý anh chị sức khỏe và thành công. 

Thân mến, 
Ban biên tập

THƯ TỪ, BÀI VỞ XIN GỬI VỀ
Ban biên tập: 
Báo NHỊP SỐNG THI CÔNG
Phòng Tiếp Thị
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG
Tầng M, Cao ốc IPC - 1489 Nguyễn Văn Linh -  P. Tân Phong - Q. 7- TP. HCM hoặc 
Email: nhipsongthicong@vinhtuong.com 
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Quý độc giả thân mến! Nhằm phục vụ quý độc giả tốt hơn trong việc tặng báo NSTC, 
mọi thắc mắc về việc nhận báo hay bất kỳ góp ý nào về việc nhận báo, xin quý độc giả vui lòng liên hệ: Thanh Nhi- Phòng tiếp thị

028 377 61 888

BAN BIÊN TẬP: 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Khổng Minh Trí, Thanh Nhi, Di Trần 
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3 KHÁC BIỆT Từ “Dịch vụ xuất sắc”

Điểm khác biệt lớn nhất của Vĩnh Tường chính là dịch vụ 
chăm sóc khách hàng, không chỉ dừng lại ở lực lượng đại diện 
bán hàng “nằm vùng” ở khắp các tỉnh thành trên cả nước để ghi 
nhận và xử lý nhanh những phản hồi từ hệ thống trung tâm phân 
phối.  Vĩnh Tường còn tự hào về kênh hotline 18001218 luôn 
sẵn sàng giải đáp về giải pháp, sản phẩm… từ người dùng, thợ 
thi công.  Từ hệ thống “vệ tinh” đa dạng này,  Vĩnh Tường nhanh 
chóng nắm bắt sự chuyển mình của xu hướng và đón đầu nhu 
cầu trong thị trường. 

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Huy - Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần Công nghiệp Vĩnh Tường chia sẻ rằng, Vĩnh Tường là một 
trong số ít đơn vị tiên phong công nghệ hóa các quy trình làm 
việc cũng như tạo ra cộng đồng trao đổi thông tin liên quan đến 
ngành cho chủ nhà, thợ thi công. Điển hình là ứng dụng tính vật 
tư trên di động giúp người dùng có thể tạm tính chí phí trước khi 

GIÚP VĨNH TƯỜNG - GYPROC VỮNG BƯỚC DẪN ĐẦU

Bài: Di trần

Sản phẩm, giải pháp trần - tường thạch cao từ Vĩnh Tường - Gyproc đang trở thành 
lựa chọn uy tín của hàng triệu công trình tại Việt nam, chiếm hơn 50% ngành. để 
có được thành công này, Vĩnh Tường - Gyproc đã không ngừng thể hiện bản lĩnh 
của “người dẫn đầu” qua 3 giá trị cốt lõi khác biệt mang đến cho khách hàng từ 
“chất lượng bền vững”, “Giải pháp toàn diện”, “Dịch vụ xuất sắc”. 

3 GIÁ TRỊ
“VÀNG”“VÀNG”

1 “chất lượng bền vững”    
Từ NGUYÊN LIỆU ĐếN ĐầU ra

Để tạo nên sự khác biệt về chất lượng khung trần và tường, 
Vĩnh Tường đã chú trọng chọn những nhà cung cấp nguyên 
vật liệu thép uy tín hàng đầu thế giới đến từ Úc và Nhật  Bản 
như  BlueScope Steel hay Maruichi Sun Steel. Hệ thống sản phẩm 
khung trần, tường đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ aSTM và được bảo 
hành 10 năm không rỉ sét. Hay lớp re-sin vàng độc quyền trên 
khung như một lớp áo giúp nâng cao nhận diện sản phẩm chính 
hãng và tăng độ bền sản phẩm. 

Nhờ vào hệ thống kiểm soát chất lượng đồng bộ từ khâu 
nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất hiện đại, khâu đóng 
gói, bốc xếp sử dụng rõ ràng đã giúp sản phẩm Vĩnh Tường luôn 
đạt chất lượng vượt trội khi đến với từng công trình.

2 TIÊN PHONG ở “giải pháp toàn Diện”

Nhìn vào ngành trần và tường thạch cao tại Việt Nam 
hiện nay, Vĩnh Tường - Gyproc là đơn vị duy nhất tại Việt Nam 
cung cấp toàn diện giải pháp trần - tường ngăn thạch cao 
cho công trình, trong khi các đơn vị khác chọn hướng đi bán 
đơn lẻ từng sản phẩm khung, tấm thạch cao. Điều đáng nói, 
các giải pháp được phân chia theo từng phân khúc riêng biệt 
từ nhà dân dụng đến các công trình công nghiệp như nhà 
hàng, khách sạn, trường học, chung cư… giúp mang đến một 
không gian sống tiện nghi, thoải mái. Chủ đầu tư, đội thi công 
cũng sẽ có lựa chọn phù hợp cho từng công trình. Tất cả các 
hệ thống công bố đều được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 
anh Quốc. 

Không dừng lại ở việc cung cấp hệ thống giải pháp toàn 
diện, nhằm đáp ứng nhu cầu thi công theo hệ thống của 
người dùng, Vĩnh Tường - Gyproc tổ chức các lớp đào tạo thi 
công cấp thẻ nghề từ cơ bản hướng đến nâng cao. Tính đến 
thời điểm hiện tại, đã có hơn 3.000 thợ thạch cao sở hữu thẻ 
nghề Vĩnh Tường – Gyproc trên cả nước. 

xây sửa nhà, lựa chọn đội thợ thi công uy tín cũng như tham khảo 
các mẫu trần - tường đẹp theo từng phòng chức năng trong 
không gian sống của Gyproc. Hay trang facebook  Vĩnh Tường - 
Trần Nhà Đẹp trở thành kênh tương tác và giải đáp nhanh giữa 
nhà sản xuất và chủ nhà. 

Chất lượng bền vững, Giải pháp toàn diện, Dịch vụ xuất sắc là 
3 yếu tố cốt lõi giúp Vĩnh Tường – Gyproc vững bước dẫn đầu và 
mang đến những giá trị thiết thực cho người dùng, cộng đồng 
thợ thi công thạch cao tại Việt Nam. 

“Cứ 2 căn nhà tại Việt Nam có hơn 
1 căn nhà sử dụng sản phẩm của 
Vĩnh Tường - Gyproc”.

vữNg Bước DẫN Đầu
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ĐẦU NĂM 2017
Bài: việt hùng - Mỹ thu

nhà MáY DurAflex hiệp phÚ nhẬn giải bẠc 
chất lượng QuỐc giA 2016

Xây dựng năm 2010, với tổng số vốn đầu tư 200 tỷ đồng, Nhà 
máy Hiệp Phú thuộc tập đoàn Saint - Gobain là nhà máy đầu tiên 
tại Việt Nam sản xuất tấm Calcium Silicate với công suất 8 triệu 
m2/năm. Tháng 4/2017, nhà máy Hiệp Phú vinh dự nhận giải Bạc 
Chất lượng Quốc Gia tại “Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc 
Gia 2016”.

top 500 DoAnh nghiệp tĂng trưỞng 
nhAnh nhất việt nAM

Theo công bố mới nhất của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh 
giá Việt Nam – Vietnam report, Vĩnh Tường đứng trong bảng 
xếp hạng FaST500 – 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất 
Việt Nam và được tôn vinh trong Top 50 Vietnam Best Growth 
Companies – doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 
giai đoạn 2012-2016. 

Top 3 sự kiện ấn tượng đánh dấu 
những bước tiến đầu năm 2017, 

khẳng định vị thế dẫn đầu của Vĩnh 
Tường - Gyproc trên thị trường 

thạch cao Việt nam.

chỦ tịch toàn cầu tẬp Đoàn sAint-gobAin 
thĂM và làM việc tẠi việt nAM 
Tháng 4, Chủ tịch tập đoàn Saint-Gobain, ông Pierre de Chalender 
đã có chuyến thăm và làm việc tại văn phòng Vĩnh Tường – Gyproc. 
Sự kiện này được đăng tải trên tờ nhật báo nổi tiếng của Pháp – Le 
Monde, số ra ngày 10 tháng 4 năm 2017.  

“Thị trường của đất nước đông dân có tới 92,7 triệu người, trong 
đó 40% dân số dưới 25 tuổi và tăng trưởng GDP 6,2% mỗi năm, Việt 
Nam là thị trường tiềm năng thu hút đầu tư. Tập đoàn Saint-Gobain 
gần đây đã có những bước đầu tư lớn tại thị trường Việt Nam với 6 
công ty thành viên và 6 nhà máy sản xuất. Riêng mảng thạch cao 
của Saint-Gobain tại Việt Nam có mức tăng trưởng trung bình 19.7% 

từ năm 2008 đến 2016, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất của Saint-Gobain 
tại Châu Á và đang nắm vị trí dẫn đầu tại thị trường này với tổng 
doanh số hàng năm tới 124 triệu Euro. Ngoài dây chuyền thứ 2 sản 
xuất tấm Calcium Silicate DURAflex tại Hiệp Phước, Saint-Gobain còn 
xây dựng thêm nhà máy sản xuất tấm thạch cao tại Hải Phòng. Việt 
Nam sẽ là tiêu điểm và tương lai của Saint-Gobain tại Châu Á.” – Nhật 
Báo Le Monde số ra ngày 10/4/2017

Với những cam kết từ tập đoàn dành cho thị trường Việt Nam, chúng 
ta tin vào tương lai vững chắc và vị trí dẫn đầu của Saint-Gobain 
trong ngành trần - tường thạch cao, cùng nỗ lực để góp phần xây 
dựng chất lượng không gian sống tại Việt Nam. 

Ông nguyễn Trường Hải - Phó Tổng 
giám Đốc Công Ty Công ty Cổ Phần Công 

nghiệp Vĩnh Tường nhận giải thưởng Bạc 
cho nhãn hàng DurAflex

Chủ tịch tập đoàn Saint-gobain chụp hình cùng tập thể nhân viên nhân 
chuyến thăm và làm việc tại Việt nam

TOP 3SỰ KIỆN 
ẤN TƯỢNG

vữNg Bước DẫN Đầu
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Ra mắT Bộ Sưu Tập Tấm TRaNg TRí

CHO KHÔNG GIAN YÊU THƯƠNG 
KHOÁC LÊN SẮC THANH BÌNH

Bài: TRầN NgâN Hà

Không ngừng cải tiến, bắt nhịp 
và đón đầu xu hướng thiết kế, 

tháng 5/2017, Vĩnh Tường – 
Gyproc ra mắt bộ sưu tập tấm 

trang trí mới lấy cảm hứng từ 
cảnh sắc thiên nhiên và những 

trò chơi của tuổi thơ. 

“THIÊN NHIÊN” & “TUỔI THƠ”

Bộ sưu tập THIÊN NHIÊN dựa vào tông màu “hot” của năm 2017 xanh lá mạ với các thiết 
kế mang tên LÁ XUÂN, HOa SỨ, THaNH TrÚC. Sắc xanh biểu tượng cho sự sống, sự vận 
động hiện diện qua họa tiết vân lá mùa xuân, cánh hoa, cành trúc. Nhẹ nhàng, tinh tế, 
bộ sưu tập này sẽ giúp không gian nhà bạn hòa điệu cùng thiên nhiên. 

Để phong phú thêm lựa chọn màu sắc, ngoài màu xanh nhẹ nhàng, bộ sưu tập THIÊN 
NHIÊN còn có thêm phiên bản màu xám cổ điển. 

Bộ sưu tập THIÊN NHIÊN 

Mẫu hoa văn LÁ XUÂN với hình ảnh 
tán lá xanh tươi mát, tạo nên cảm 
giác trong lành, thoáng đãng. 

LÁ XUÂN (XÁM)

HOA SỨ (XÁM)

THANH TRÚC (XÁM)

Mẫu hoa văn HOa SỨ, họa tiết cánh hoa đan xen nhau khắng khít 
như chính ý nghĩa cho sự khởi đầu mới, nhiều yêu thương của loài 
hoa này.

Những cành trúc thanh mảnh mềm mại nhưng ẩn chứa sức sống 
bền bỉ chính là ý nghĩa giá trị mà họa tiết THaNH TrÚC mang đến 
cho không gian nhà bạn. 

SẢN PHẨM & THị TrườNg



www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

Thị Trường

1010Nhịp sốNg thi côNg      số 28 11

SẢN PHẨM & THị TrườNg

Bộ sưu tập TUỔI THƠ: là sự tuôn chảy cảm xúc về kỉ niệm thời ấu thơ với cánh diều no 
gió, chiếc chong chóng và hình ảnh kính vạn hoa. Ký ức tươi đẹp ấy đã nuôi dưỡng tâm 
hồn qua ngày qua tháng, qua những thăng trầm cuộc sống… chợt một ngày an nhiên 
tự tại trong chính ngôi nhà mình, với khoảnh khắc ngước nhìn được thấy lại chúng qua 
những tấm trần, còn gì ngọt ngào hơn khi cảm nhận dòng chảy của tuổi thơ tràn ngập 
trong tim mình.

Bộ sưu tập TUỔI THƠ

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.

Bộ hoa văn mới được in trên nhiều loại tấm nền đáp ứng nhu cầu của gia chủ:
 Tấm nền thạch cao tiêu chuẩn Gyproc là tấm thạch cao chất lượng Pháp, đáp ứng nhu 
cầu thẩm mỹ - vật liệu nhẹ - thân thiện môi trường
 Tấm nền là tấm cứng DUraflex sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, cho nhu cầu chống 
ẩm vượt trội ở các khu vực thời tiết ẩm.
Vĩnh Tường khuyến nghị quý khách hàng sử dụng đồng bộ hệ khung trần nổi và tấm 
trang trí Vĩnh Tường chính hãng để đảm bảo tính thẩm mỹ & bền đẹp cho công trình.
Để được tặng mẫu tấm nhỏ và tài liệu hỗ trợ cho công tác tư vấn, vui lòng liên hệ 
đại lý gần nhất của Vĩnh Tường, đại diện bán hàng tại khu vực hoặc liên hệ hotline:  
18001218 

- Các mẫu tấm trang trí Vĩnh Tường DECO 
Plus trong bộ sưu tập chủ đề “THIÊN 
NHIÊN” và “TUỔI THƠ” được in hoa văn 
trên 2 nền tấm: tấm Calcium Silicate 
(tấm cứng) DURAflex 3.5mm hoặc tấm 
thạch cao Gyproc 9mm.
·Nền tấm DURAflex: kích thước 
605x1210x3.5mm (10 tấm/kiện)
·Nền thạch cao: kích thước 
605x1210x9mm (8 tấm/kiện)
- Quý khách hàng vui lòng đặt hàng 
trước với số lượng tối thiểu 200 tấm kích 
thước 1210x605mm cho đơn đặt hàng 
các mẫu tấm trang trí trong bộ sưu tập 
chủ đề  THIÊN NHIÊN và  TUỔI THƠ.

Trò chơi ánh sáng qua lăng KÍNH VẠN HOa của tuổi thơ được tái hiện bằng những 
họa tiết đối xứng vô cùng thú vị. Như chính ý nghĩa của trò chơi, họa tiết này là 
hình ảnh đại diện cho cuộc sống muôn màu hấp dẫn. 

QUY CÁCH đóNG GóI VÀ đặT HÀNG:

TẶNg Tấm Lắp TRầN mẪu TRưNg BàY TẠI CỬa HàNg 
CHO 30 ĐẠI LÝ & TTpp ĐĂNg KÝ SỚm NHấT 

Gọi điện ngay đến tổng đài 1800 1218 để đăng ký & biết thêm 

thông tin!

ĐẶc biệt: 

Vĩnh Tường rất mong được sự đón nhận của quý khách hàng!

CÁNH DIỀU CHONG CHÓNG

KÍNH VẠN HOA

Sắc màu tuổi thơ sinh động không thể thiếu hình ảnh chiếc CHONG CHÓNG vô lo tự 
tại quay đều trong gió. Cuộc sống hiện đại hối hả dường như được kéo chậm lại, nhẹ 
nhàng hơn khi trần nhà được khoác thêm chiếc áo mang lại cảm giác bình yên này. 
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CẬP NHẬT NHẬN DIỆN MỘT SỐ

công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường xin thông báo đến quý khách hàng những thay đổi liên 
quan đến nhận diện thương hiệu của một số sản phẩm sau: 
- hệ khung trần nổi: TopLiNE Plus, FineLiNE Plus.
- Tấm trang trí vĩnh Tường DEcO, vĩnh Tường DEcO Plus. 

SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG 
CHÍNH HÃNG 2017

TopLINE Plus:

FineLINE Plus:

- Chữ VT -  TopLINE Plus có màu xanh lá cây
- Chữ VT -  FineLINE Plus có màu xanh dương
- Hình thanh khung trần nổi với chữ “Công nghệ Push & release” và bảo 
hành 10 năm không rỉ sét

- Bao bì mới có hoa văn chữ V chạy song song trên bao bì
- Bao bì VT – FineLINE Plus thông tin được in trên nền carton 
- Bao bì VT – TopLINE Plus thông tin được in trên nền carton màu trắng sữa
- Bao bì thanh viền tường VT18/22 thông tin được in trên nền carton 
- Bao bì thanh viền tường VT15/20 thông tin được in trên nền carton màu 
trắng sữa

Vĩnh Tường TopLINE Plus (thanh chính - thanh phụ)

Vĩnh Tường FineLINE Plus (thanh chính - thanh phụ)

Thanh viền tường VT18/22

Thanh viền tường VT15/20

Thanh viền tường VT18/22

SẢN PHẨM & THị TrườNg

Mô Tả NHậN DIệN MớI Mô Tả NHậN DIệN MớI

NHÃNBaO BÌ

BaO BÌ NHÃN DÁN Ở Đầu BaO BÌ:

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO

Nhãn kiện DECO nền thạch cao Gyproc

Nhãn kiện DECO plus nền thạch cao Gyproc

Nhãn kiện DECO nền tấm cứng DUraflex

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO plus

Nhãn kiện DECO plus nền tấm cứng DUraflex

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

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

* Không thay đổi nhận diện* Dự kiến áp dụng từ tháng 8/2017

hỆ KhUNg tRẦN NỔi: topLiNE plus, FineLiNE plus 
(Áp dụng cho sản phẩm đầu ngàm cải tiến)

tẤM tRANg tRÍ
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SẢN PHẨM & THị TrườNg

ĐEM SẮC MỘC VÀO KHÔNG GIAN

MẪU VÂN5
Với việc ứng dụng công nghệ mới trong công thức tạo khuôn 
vân, tháng 05 năm 2017, Vĩnh Tường ra mắt thêm 3 loại vân mới 
trong bộ sưu tập vân DuRAwood. Sản phẩm có vân đẹp như gỗ 
thật, siêu bền, sử dụng cho các khu vực ngoại thất, điều kiện thời 
tiết khắc nghiệt.

Vân rộng, thớ to, rõ, không theo quy tắc, 
đuôi tâm hoa gợn sóng đứt quãng, vòng 
vân kín tạo hoa vân không quá phức tạp 
nên mang lại cho không gian một vẻ đẹp 
mộc mạc, thô sơ.

Là 1 trong những loại vân được ưa 
chuộng nhất bởi cách sắp xếp vân gỗ 
lượn vòng quanh mắt xoắn một cách 
tự nhiên. Hiệu ứng vân hài hòa sáng tối, 
tạo cho không gian vẻ đẹp trẻ trung, ấm 
cúng, hiện đại.

Bề mặt gồ lồi lõm như sự kết hợp của 
hàng nghìn viên đá nằm trên bề mặt.  
Cấu trúc dạng gai sần giúp bề mặt phản 
quang tạo vẻ đẹp óng ánh, cho không 
gian sáng và sang trọng.

Đường vân thô, lượn nhẹ như nước 
chảy không tạo hoa vân tròn trịa nhưng 
vẫn mang lại cảm giác mộc rất thật cho 
không gian.

Đường vân thẳng, nhỏ, đứt quãng như 
hạt mưa rơi tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, phù 
hợp những người thích vẻ mộc đơn giản, 
tinh tế.

Khả năng chống trầy xước cao thích 
hợp trang trí sàn, cầu thang, bàn 
ghế, hoặc ứng dụng bề mặt nằm 
chịu tải trọng khác.

Chuyên ốp tường ngoại thất hoặc 
các trang trí bề mặt đứng khác thay 
thế gỗ, đá, gạch men hoặc bề mặt 
sơn gai giúp nâng cao tính thẩm 
mỹ, sang trọng và bền đẹp cho 
công trình.       

vân tần bì

vân gỖ sỒi

vân Đá

vân gỖ thÔngvân phẳng xước

new

new

new
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SẢN PHẨM & THị TrườNg

TẤM THẠCH CAO GYPROC 
CHỐNG ẨM, CHỐNG CHÁY LAN

nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường 
về phát triển sản phẩm mới, cũng như tôn chỉ 
luôn hướng tới, đáp ứng những yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng, Vĩnh Tường ra mắt 
sản phẩm tấm thạch cao Gyproc chống ẩm - 
chống cháy lan với tính năng bảo vệ kép, góp 
phần nâng tầm chất lượng không gian sống. 

Vậy tấm thạch cao Gyproc chống ẩm - chống 
cháy lan có ưu điểm nào nổi trội hơn so với các 

tấm thông thường trên thị trường?

Chống ẩm vượt trội, lửa thổi không lan

v
ới thành phần lõi thạch cao và 
giấy được trộn với phụ gia đặc 
biệt, cho tấm tính năng chống 

ẩm vượt trội hơn, đặc biệt có khả năng 
chống cháy từ 30 đến 120 phút khi thi 
công đồng bộ hệ thống của Vĩnh Tường - 
Gyproc đã được kiểm nghiệm tại anh. (*)

Tấm thạch cao Gyproc Chống 
ẩm - Chống cháy lan được thử 

nghiệm theo tiêu chuẩn nào?
Tấm thạch cao Gyproc Chống ẩm 

- Chống cháy lan được thử nghiệm phù 
hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế như độ 
hút nước < 5% khối lượng theo tiêu chuẩn 
Hoa Kỳ aSTM C1396-14a.  Đối với thử 
nghiệm tính chống cháy của vật liệu, tấm 
thạch cao Gyproc là vật liệu "không cháy" 

Nhận diện tấm thạch cao Gyproc 
chống ẩm - chống cháy lan

Sản phẩm 
tẤM thạch cAo gypoc 

chốNg ẩM - chốNg cháy LAN 
được cung cấp trên toàn quốc vào tháng 06/2017. Vĩnh Tường sẽ ngưng 
cung cấp sản phẩm tấm thạch cao Gyproc chống ẩm và thay thế bằng tấm 
thạch cao Gyproc Chống ẩm - Chống cháy lan sau khi hết hàng tồn kho.

Mọi thông tin về sản phẩm sẽ được cập nhật trên hệ thống website 
www.vinhtuong.com và www.gyproc.vn

gần sông hồ và đặc biệt những khu vực từ 
Bắc Trung Bộ trở ra luôn phải đối mặt với 
mùa nồm ẩm khó chịu, vì thế tấm thạch 
cao Gyproc  Chống ẩm - Chống cháy lan 
không chỉ phù hợp với những nơi có yêu 
cầu chống ẩm cao như nhà bếp, nhà tắm, 
mà còn là sản phẩm đặc biệt phù hợp với 
điều kiện khí hậu của chúng ta.  

Vậy làm thế nào để nhận diện tấm 
thạch cao Gyproc chính hãng?

Chú ý các điểm nhận diện tấm 
thạch cao Gyproc Chống ẩm - Chống 
cháy lan chính hãng Vĩnh Tường phân 
phối như sau: biên tấm có 2 làn viền đỏ 
, lớp giấy mặt tấm màu xanh rêu nhạt in 
phun đầy đủ thông tin Thạch cao chất 
lượng Pháp và logo Gyproc. 

CáC QUy CáCH TấM THạCH CAO GyPROC CHốNG ẩM – CHốNG CHáy lAN

Độ DàY KíCH THưỚC KIỂu CẠNH

9mm 2440mmx1220mm Vuông cạnh

12.5mm 2440mmx1220mm Vạt cạnh

15mm 2440mmx1220mm Vạt cạnh

trần huY

(*) Truy cập www.vinhtuong.com để tham khảo các hệ thống tường thạch cao sử dụng tấm thạch cao Gyproc Chống ẩm - Chống cháy lan.

theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO1182:2010 
và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8256 -2009.

Tại sao tấm thạch cao Gyproc có 
khả năng chống cháy lan? 
Vì là vật liệu "không cháy", tấm thạch 

cao Gyproc Chống ẩm - Chống cháy lan 
sẽ góp phần khống chế tốc độ lan truyền 
của đám cháy, do không tiếp thêm nhiên 
liệu cho đám cháy bùng phát.

Giá của tấm thạch cao tính năng 
kép này như thế nào?
Khách hàng sẽ được hưởng lợi ích 

tính năng Bảo vệ kép của tấm thạch cao 
Gyproc chống ẩm chống cháy lan với giá 
không đổi so với tấm thạch cao Gyproc 
chống ẩm cũ. 

Ứng dụng của tấm thạch cao 
tính năng kép này ra sao?
Sản phẩm tấm thạch cao Gyproc 

Chống ẩm - Chống cháy lan thích hợp 
sử dụng làm trần với tấm có độ dày 9mm 
và làm tường ngăn – sử dụng tấm có độ 
dày 12.5mm trở lên. Có thể ứng dụng cho 
nhiều loại công trình như nhà dân dụng, 
khách sạn, nhà hàng.  Để đạt được hiệu 
quả chống cháy hệ thống tốt nhất, bạn 
nên sử dụng đồng bộ hệ thống Gypwall 
Dw1aQ2, Dw4aQ1 hoặc Dw7aQ2 được 
đề nghị bởi Vĩnh Tường - Gyproc, có thể 
tham khảo tại www.vinhtuong.com hoặc 
liên hệ tổng đài tư vấn 18001218.

Khu vực nào trong nhà nên sử 
dụng tấm thạch cao Gyproc 

Chống ẩm - Chống cháy lan?
Hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam 

đều có độ ẩm cao, như các khu vực duyên 
hải, khu vực Tây Nguyên hay các khu vực 
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“GỖ XANH” 

đẹp tự nhiên như gỗ 
thật, khắc phục được 

những nhược điểm 
của gỗ như dễ bị mối 

mọt, dễ cong vênh, ảnh 
hưởng đến môi trường,  
tấm vân gỗ DuRAwood 

- “gỗ xanh” đáp ứng 
được các yêu cầu kiến 

trúc xanh, được sử 
dụng và trở thành xu 

hướng lựa chọn của các 
kiến trúc sư khi thiết kế 
các công trình sử dụng 

vật liệu thay thế gỗ. 

Thành phần đặc biệt từ đá vôi, cát siêu 
mịn, xi măng, sợi Cenlulose, DUrawood 
hoàn toàn không chứa a-mi- ăng, siêu 
bền và cứng chắc gấp nhiều lần so với 
gỗ thật. 

LÀN GIÓ MỚI CHO CÔNG TRÌNH HIỆN ĐẠI

Làm sàn ngoài trời

Ứng dụng đa dạng cho cả nội thất lẫn 
ngoại thất, vân gỗ trên bề mặt DUrawood 
tạo cảm giác thân thiện, giúp chủ nhà dễ 
dàng đạt được các ý đồ về thẩm mỹ và cá 
tính riêng theo mong muốn. 

Ốp sàn khu vực mái hiên

làM hàng rào, lAM che nắng: 
Đặc tính bền chắc, chịu nước; hàng rào, lam che nắng 
từ tấm vân gỗ DUrawood được ứng dụng tạo ra nét 
đáo riêng biệt cho từng công trình. Lam che nắng DURAwood tại công trình của 

Kiến Trúc sư Vương Đạo Hoàng

Ốp tường trAng trí: 
Với nhiều kiểu vân gỗ và màu sắc khác nhau, 
DUrawood được sử dụng nhiều trong các thiết 
kế ốp tường trang trí cho khu vực văn phòng  
mang đến sự ấm cúng, sang trọng, thể hiện 
đẳng cấp cho không gian.

DURAwood ốp tường trang trí tại văn phòng 
Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

Ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng 
chịu nước, chống mối mọt, sắc gỗ tinh tế, 
màu sắc và vân gỗ đa dạng, tấm vân gỗ 
DUrawood giúp dễ dàng lựa chọn tông 
màu, kiểu vân gỗ thích hợp cho từng 
công trình, thể hiện được cá tính của từng 
phong cách không gian. 
 

Đối với các ứng dụng ngoài trời, chi 
phí khi sử dụng tấm vân gỗ DUrawood 
chỉ bằng ½ so với gỗ tự nhiên, an toàn cho 
sức khỏe, dễ dàng thi công, có thể cắt, bắn 
đinh, vít dễ dàng như các loại tấm thông 
thường. DUrawood sẽ là “mảnh đất màu 
mỡ”  để các Kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo, 
anh em thợ thi công dễ dàng thi công để 
đáp ứng yêu cầu đa dạng của chủ nhà.  

Ốp trần, DiềM Mái, Ốp sàn: 
Được sản xuất với công nghệ tiên tiến, sử 
dụng nồi hơi áp suất cao, tấm DUrawood 
khắc phục nhược điểm dễ cong vênh của 
gỗ, sử dụng làm vách ốp bên ngoài, mái 
hiên, làm diềm mái, ốp trần, ốp sàn. 

ốp trần 

SẢN PHẨM & THị TrườNg
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TƯỜNG THẠCH CAO

Bài: mỹ NgâN

Khi lựa chọn vật liệu cho tường ngăn nội thất, bên cạnh chức năng ngăn chia không gian, 
nhiều chủ nhà đưa ra yêu cầu cao hơn như cách âm, chống cháy, linh hoạt trong thiết 
kế,v.v… Với những nhu cầu như trên Vĩnh Tường - Gyproc công bố hệ tường thạch cao 
Gypwall DW1 có thể thay thế tường gạch đơn truyền thống với khả năng cách âm đạt 
thông số cực đại của tường gạch, chống cháy đạt yêu cầu 30 phút cho tường ngăn không 
chịu lực của tiêu chuẩn QCVN 06 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 
và công trình. 

GYPWALL DW1
THAY THẾ HOÀN TOÀN 
TƯỜNG GẠCH TRONG NHÀ 

CHI PHí Và THờI GIAN THI CôNG, Dễ THI CôNG HƠN TườNG GạCH: 
Hệ tường Gypwall Dw1 chỉ có khối lượng riêng khoảng 
22kg/m2 so với tường gạch đơn có trọng lượng đến hơn 
180kg/m2. Điều này giúp công trình không phải đầu tư 
chi phí làm đà kiềng chân tường quá nhiều như thông 
thường, giảm chi phí đầu tư phần móng nhà. Việc thi 

công tường thạch cao cũng dễ dàng từ khâu vận 
chuyển đến lắp đặt hệ thống điện, nước âm tường… 
thời gian thi công nhanh gấp 2 đến 3 lần. 

Mời quý anh em thợ xem thêm cấu tạo và hướng dẫn thi công tường thạch cao Gypwall DW1 tại trang 22-23

CôNG TRÌNH
TIÊU BIểU
Hệ tường Gypwall Dw1 được lựa chọn 
và ứng dụng cho rất nhiều công trình 
dân dụng. Khu phức hợp Star Tower 
tại Hà Nội là một trong những công 
trình tiêu biểu sử dụng tường thạch 
cao Gypwall Dw1 để ngăn chia không 
gian trong căn hộ chung cư, với những 
tính năng vượt trội về khả năng chống 
cháy 30phút, cách âm 42dB, linh hoạt 
thi công nhanh. 

Cấu tạo bao gồm khung Vĩnh Tường 
V-wall C75/U76 kết hợp cùng 
tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 
12.5mm, bông thủy tinh, tường thạch 
cao Gypwall Dw1 có khả năng cách 
âm đến 42dB. 

Với tính năng chống cháy 30 phút, 
tường thạch cao Gypwall Dw1 sẽ là 
lựa chọn tối ưu cho chủ nhà vì thực 
hiện tốt hai vai trò, tường ngăn chia 
không gian và là hệ thống chống 
cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. Khả 
năng chống cháy của Gypwall Dw1 
đảm bảo được các yêu cầu chống 
cháy theo tiêu chuẩn quốc tế, và quy 
chuẩn QCVN-06 của Bộ Xây Dựng. 

Khu phức hợp Star Tower tại Hà Nội

Kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về chức năng, kết cấu 
và thi công của hệ tường này để có thể thuyết phục khách 
hàng của mình sử dụng giải pháp vật liệu hiện đại. 

đIểM NỔI BậT Về MặT CHứC NăNG 
VÀ THI CôNG CủA GYPWALL DW1:

CÁCH âM CHỐNG CHÁY

TIếT KIệM 

SẢN PHẨM & THị TrườNg

Với các điểm nổi trội trên, chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục chủ nhà, hay các nhà 
thầu xây dựng sử dụng giải pháp tường ngăn này để giảm được chi phí xây dựng mà 
vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 
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LắP TấM LÊN kHUNG MặT TrƯỚC:
l Lắp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm lên khung 
theo phương đứng, sao cho chiều dài tấm thạch cao 

cùng phương với các thanh xương đứng.
l Liên kết tấm vào khung bằng vít đen 25mm, các vít cách 
cạnh tấm 10mm – nếu là cạnh tấm nguyên và không nhỏ hơn 
13mm nếu là cạnh tấm cắt. Khoảng cách giữa các vít trong tấm 
không quá 300m. 
l Đối với các vị trí nối 2 tấm theo phương ngang sử dụng  
thanh Flat Strap kích thước 0.5mmx70mmx3000mm để gia 
cường cho vị trí mối nối. 
Thi công và kiểm tra hoàn chỉnh hệ thống M&E trước khi gắn 
bông thủy tinh và lắp tấm thạch cao ở mặt còn lại. Cần gắn bù 
tấm thạch cao tại các vị trí khoét hộp điện. 

 - HOTLINE Kỹ THuậT VĨNH TưỜNg18001218

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 
TƯỜNG THẠCH CAO 
GYPWAL DW1

phònG Kỹ ThuậT cônG Ty cpcn Vĩnh TườnG

Thay thế tường gạch bằng tường thạch cao 
đang là xu hướng hiện nay, đặc biệt trong 
các căn hộ chung cư. Với ưu điểm thi công 
nhanh, trọng lượng nhẹ, giải pháp tường 
thạch cao Gypwall DW1 với khả năng cách 
âm lên đến 42dB, mời quý anh em chúng ta 
cùng tìm hiểu về hệ thống cấu tạo và cách 
thi công hệ tường này.

l Khung xương Vĩnh Tường VT V - wall C75/U76
l Mỗi mặt 1 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 
Gyproc 12.5mm
l Phụ kiện: bông thủy tinh tỷ trọng 12kg/m3, dày 50mm, 
băng giấy Vĩnh Tường, keo Hilti CP 606, bột xử lý mối nối 
Gyp - Filler. 

LắP ĐặT THANH NằM VT V-WALL U 
l Lắp thanh nằm lên sàn và trần theo vị trí bật mực.
l Khoảng cách giữa hai liên gần nhất trên thanh tối đa 600 mm.

Tại vị trí đầu của thanh phụ, khoảng cách từ đầu thanh đến điểm liên kết đầu tiên 
tối đa 50 mm.
Đối với các thanh U có bề rộng từ 92mm trở lên, 
liên kết theo hai đường bố trí zíc zắc với khoảng 
cách giữa hai điểm liên tiếp là 300mm.

LắP ĐặT THANH ĐứNG VT V-WALL C
l Đo và đánh dấu vị trí các thanh xương đứng với 
khoảng cách 610mm

Dựa vào chiều cao tường để xác định chiều cao của thanh đứng, cắt 
thanh đứng ngắn hơn chiều cao vừa đo được 10mm. Lưu ý không nên 
đo cắt qua vị trí lỗ kỹ thuật trên thanh C. 
a - Lắp dựng thanh xương đứng VT V- wall “C” vào vị trí đã được 
đánh dấu sẵn trên thanh U nằm ngang, khoảng cách 610mm.                   
b - Đặt thanh VT V-Sound 90 đầu tiên vào vị trí và liên kết vào 
tường tiếp giáp với khoảng cách 600mm. Chú ý bố trí các lỗ 
kỹ thuật thẳng hàng và lưng các thanh VT V- wall C quay cùng 
một phía.
c - Cân chỉnh độ thẳng đứng của thanh chính trước khi liên 
kết cố định vào thanh phụ bằng vít, river hoặc liên kết phù 
hợp khác.

HoÀN THIệN TƯỜNG:
l Xử lý mối nối tấm bằng băng giấy và bột xử lý mối 
nối thạch cao Gyp-Filler.

l Sơn bả hoàn thiện vách theo yêu cầu chủ đầu tư.
* Lưu ý khi bắt hệ thống nước, ổ điện nên dùng keo hoặc bù 
tấm cho khu vực khoét ổ điện.

LắP TấM LÊN kHUNG MặT CòN LạI:
l Lắp tấm tương tự như mặt 1.

LắP ĐặT BôNG 
THủy TINH:
l Bên trong vách sử 

dụng bông Glasswool tỉ trọng 
12kg/m3 dày 50mm.

TráM keo SILICoN:
Các vị trí tiếp giáp giữa khung với tường, sàn, 
trần được bịt kín bằng vật liệu chèn khe Silicone  
Hilti CP 606

Anh em thợ thi công có thể xem thêm phần hướng dẫn thi công, 
gọi điện thoại vào hotline 1800 1218 gặp bộ phận kỹ thuật để 
được tư vấn về thi công tường thạch cao Gypwall DW1. Hoặc liên 
lạc với Vĩnh Tường qua Facebook Vĩnh Tường - Trần Nhà Đẹp để 
được hồi đáp. 

HƯớNG DẫN THI CôNG 
5
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1

4 8
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* Lưu ý bố trí tấm thạch cao sao cho khe nối dứng tấm ở hai 
mặt so le nhau. 

Sổ Tay THi côNg

XáC ĐịNH Vị Trí 
TƯỜNG THI CôNG
Căn cứ vào bản vẽ thi 

công được duyệt, đánh dấu vị trí   
trên sàn, trần bằng máy lazer + dây 
bật mực.
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ngày nay, nhờ sự phát 
triển của công nghệ 
thông tin, không khó 

để các chủ nhà có thể 
tìm kiếm thông tin sản 

phẩm, giải pháp phù 
hợp cho nhu cầu của 

mình trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Khách hàng ngày càng 
trở nên “thông minh” và 

“yêu cầu cao” hơn, vậy 
anh em thợ chúng ta cần 

học hỏi, phát triển thêm 
kỹ năng gì để có thể “vừa 
lòng khách đến, hài lòng 

khách đi”?

NẮM CHẮC THôNG TIN TRƯớC KHI 
GặP KHÁCH HÀNG
 “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” - 
ông cha ta đã nói thế thì bảo đảm không 
sai! Bởi vậy, việc đầu tiên và quan trọng 
nhất cần làm là nghiên cứu khách hàng 
hay nói nôm na là tìm hiểu khách hàng. 

Biết cụ thể nhu cầu khách hàng cần 
gì, và mong đợi mức giá ra sao? Khu vực 
này phù hợp giải pháp và sản phẩm nào? 
Ngoài thông tin chung thì khách hàng có 
yêu cầu gì đặc biệt cho không gian sống 
không ? Khách hàng đã hiểu rõ ưu nhược 

điểm của các loại trần và vách chưa ?  
Nên chuẩn bị tờ rơi, bảng giá, mẫu sản 

phẩm, hình ảnh tham khảo trước khi gặp 
khách hàng.

GIớI THIệU CôNG TRÌNH đÃ LÀM 
VớI KHÁCH HÀNG
Hãy đến gặp khách hàng với hình ảnh 
công trình thực tế bạn đã thi công kèm lời 
giới thiệu rõ ràng về sản phẩm, giải pháp 
đã sử dụng, bảng giá thi công tham khảo 
của từng sản phẩm. Giải thích rõ ràng vì 
sao nên chọn giải pháp hoặc sản phẩm 

đang đề nghị, tư vấn ưu điểm và trở ngại 
nếu có khi sử dụng sản phẩm cho công 
trình của khách hàng. Đây sẽ là một điểm 
cộng để khách hàng đánh giá chất lượng 
công trình mà bạn sẽ thi công.  

Hàng nhái, hàng kém chất lượng có 
vẻ sẽ mang đến lợi nhuận tốt nhưng chắc 
chắn ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín nghề 
nghiệp của bạn và khả năng nhận công trình 
trong tương lai. Chưa kể nếu đặt mình vào 
vị trí khách hàng, chắc hẳn bạn cũng không 
muốn ở trong một ngôi nhà được lắp trần 
không chất lượng và thiếu an toàn. 

để KHÁCH HÀNG Có CẢM GIÁC 
“Tự LựA CHọN”
“Mình báo giá rồi, sản phẩm mẫu chào rồi, 
giờ chờ người ta quyết định, tính ra cũng 
hên xui nhiều hơn” – Làm thế nào để giảm 
“cái xui” này xuống mức thấp nhất trong 
những trường hợp như thế này? 

Thay vì tư vấn “anh/chị nên làm trần 
thạch cao vì có nhiều mẫu đẹp”, anh em 
tư vấn kỹ các giải pháp chống ẩm, chống 
nóng, chống ồn, chống cháy cho từng 
khu vực. Ngoài những phần liên quan 
đến trần, tường thạch cao mà khách hàng 
định làm, việc cung cấp thêm thông tin 
khác cho khách hàng cũng vô cùng quan 
trọng. Ví dụ: “Mình thấy anh/chị có dãy 
hành lang ngoài nhà, hiện nay bên Vĩnh 
Tường có sản phẩm mới là tấm vân gỗ 
DUrawood, làm hành lang đẹp mà chịu 
nước tốt nữa, anh/chị có muốn tham 
khảo sản phẩm này không?”

Cung cấp nhiều hơn các thông tin 
với thái độ tận tâm, khách hàng cảm thấy 
được “tự lựa chọn”, là cách để khách hàng 
tin tưởng vào kiến thức và kinh nghiệm 
sản phẩm của bạn. 

KHIếN KHÁCH HÀNG YÊN TâM 
BằNG CAM KếT BẢO HÀNH
Ngoài yếu tố thẩm mỹ, an toàn và bền 
là hai mối quan tâm lớn của khách hàng 
khi xây nhà, đặc biệt là khi lựa chọn và 
sử dụng trần – tường thạch cao. Khách 
hàng sẽ cảm thấy yên tâm và thuyết phục 
hơn khi chúng ta giới thiệu: “Anh/ Chị đã 
chọn khung xương Vĩnh Tường thì dùng 
tấm Gyproc do Vĩnh Tường phân phối và 
phụ kiện Vĩnh Tường cho đồng bộ, để nhà 

Anh em thợ thi công có thể liên hệ các cửa hàng
 để nhận hộp mẫu Khung Vĩnh Tường

Mọi thông tin về sản phẩm mới, tư vấn kỹ thuật, vui lòng liên hệ HOTLINE VĨNH TƯỜNG: 1800 1218

mình bền, an toàn. Vì chỉ cần một phụ 
kiện là tăng đơ treo ty sử dụng hàng kém 
chất lượng cũng ảnh hưởng, nguy cơ sập 
trần rất cao. Mình sử dụng sản phẩm chất 
lượng và đồng bộ từ một nhà sản xuất sẽ 
được hưởng bảo hành theo hệ thống.” 

Sử dụng đồng bộ sản phẩm, phụ kiện 
từ một nhà sản xuất uy tín, cam kết bảo 
hành chính hãng là lời khẳng định chất 
lượng, khiến chủ nhà yên tâm “chọn mặt 
gởi vàng”, trao công trình để bạn thi công.
Chiếm được lòng tin khách hàng và xây 
dựng uy tín cá nhân trong ngành là một 
quá trình học hỏi và trau dồi kinh nghiệm 
dài lâu, không phải ngày một ngày hai là có 
được. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu, chúng 
ta có những hành động đúng, định hướng 

nghề nghiệp rõ ràng thì chắc chắn quá 
trình đó sẽ rút ngắn đáng kể. 

Ông Lê Cát Hanh - Giám Đốc Bán Hàng 
khu vực Miền Nam Công ty CPCN Vĩnh 
Tường chia sẻ: “Khách hàng bây giờ rất 
quan tâm đến chất lượng, sự tiện lợi và tính 
thẩm mỹ của không gian sống. Vì vậy điều 
quan trọng là sự khác biệt của nhà thầu 
chứ không phải giá thấp. Sự khác biệt được 
thể hiện thông qua tính chuyên nghiệp của 
nhà thầu bằng việc biết lắng nghe và tư 
vấn giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Ở 
Vĩnh Tường chúng tôi, không chỉ cung cấp 
các giải pháp trần và tường thạch cao chất 
lượng tốt nhất mà còn mong muốn tạo ra 
giá trị khác biệt và cơ hội phát triển cùng 
nhà thầu” . 

Ở Vĩnh Tường chúng tôi, không chỉ cung cấp các 
giải pháp trần và tường thạch cao chất lượng tốt nhất 
mà còn mong muốn tạo ra giá trị khác biệt và cơ hội 
phát triển cùng nhà thầu."

trần huY

“Mọi việc, từ báo giá cho tới thi công, đều phải lấy uy tín làm đầu, 
ngay từ đầu phải thành thật, tác phong chuyên nghiệp, đúng 
hẹn, tôn trọng khách hàng và cam kết không “giao du” với hàng 
kém chất lượng, thi công gian dối. Nhà lớn, nhà nhỏ đều phải 
như vậy” - Ông Phạm Chí Trung, GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG DỰ ÁN  
VĨNH TƯỜNG chia sẻ ý kiến.

Kỳ sau: CHủ đẦU TƯ KHó TÍNH, LÀM SAO “THUYếT PHỤC”?

Vừa lòng khách đến,
HÀI LòNG KHÁCH đI

Sổ Tay THi côNg

Ông Lê Cát Hanh - Giám Đốc Bán Hàng  khu vực Miền Nam Công ty CPCN Vĩnh Tường
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Cải tạo không gian với

nhà tôi làm được 8 
năm, trước đây do tự 

lên thiết kế nên gặp một 
số vấn đề về không gian 

(phòng ngủ rất rộng nhưng 
cách âm không tốt, bị tiếng 

ồn từ phòng khách và các 
phòng khác ảnh hưởng), tôi 

muốn đập lại, xây tường mới, 
và ngăn chia thành hai phòng 

ngủ. Tuy nhiên xây lại tường 
mới ở vị trí khác thì không biết có 
ảnh hưởng gì đến kết cấu nhà hay 
không? Và nên làm như thế nào để 

đảm bảo cách âm tốt nhất?

Hình mô hình nhà với phòng rộng và mô tả cách âm kém

Hình ảnh tường ngăn giữa hai không 
gian phòng khác nhau, mô tả cách âm 
và hình mặt cắt tường Gypwall DW4

CÁCH ÂM GYPWALL DW4 

c
Chào bạn, về việc đập tường 
để ngăn chia lại không gian 
phải kiểm tra xem tường chịu 

lực hay không (bức tường tham gia chịu 
lực chung cho kết cấu căn nhà). Nếu đó 
không phải là tường chịu lực thì việc phá 
bỏ tường để để dựng lại tường mới là 
hoàn toàn có thể. 

DựNG TƯỜNG MớI Có ẢNH HƯởNG 
đếN KếT CẤU NHÀ?

Muốn tháo gỡ tường cũ và dựng lại tường 
mới ở vị trí khác cần phải cân nhắc vấn đề 
trọng lượng của tường. Với yêu cầu ngăn 
chia không gian mới (tức là đặt tường ở vị 

trí khác so với vị trí tường cũ), bạn không 
thể dùng tường gạch. Muốn xây tường – 
đặc biệt là tường gạch bạn phải phải xây 
trên dầm hoặc đà, vì không phải vị trí nào 
trên sàn cũng có thể xây tường. Nếu xây 
tường không đúng vị trí có thể sẽ gây 
cong võng hoặc ảnh hưởng đến kết cấu 
chung của căn nhà. 

Giải pháp mà Vĩnh Tường – Gyproc đưa 
ra là dùng hệ thống tường thạch cao 
để ngăn chia, tường thạch cao có trọng 
lượng nhẹ hơn tường gạch cùng độ dày 
từ 8-10 lần, bạn có thể ngăn chia không 
gian như ý muốn mà không lo đến vấn 
đề chịu lực hoặc kết cấu của cả ngôi nhà. 

TƯỜNG THẠCH CAO Có   
CÁCH âM TỐT? 

Với yêu cầu cách âm cho không gian cho 
hai phòng ngủ kế các không gian khác, 
Vĩnh Tường – Gyproc gợi ý bạn sử dụng 
tường thạch cao Gypwall Dw4 có khả 
năng cách âm 50dB. Hệ tường thạch cao 
Gypwall Dw4 có thông số cách âm tương 
đương với tường đôi truyền thống.  

Đây là dạng tường ngăn nhẹ, trọng 
lượng khoảng 40kg/m2, hai mặt là hai 
lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 
12.5mm, kết hợp với khung xương Vĩnh 
Tường VT V- wall C75/U76, giữa hai lớp 
tấm thạch cao có một lớp bông thủy 
tinh dày 50mm nặng 24kg/m3. Khả năng 
cách âm của hệ tường này đã được kiểm 
nghiệm tại các phòng thí nghiệm anh 
theo tiêu chuẩn quốc tế có thể áp dụng 
tại các công trình Việt Nam. 

Để đảm bảo cách âm tốt nhất, cần phải 
thi công hệ tường chạy thẳng lên trần 
bê tông, sau đó mới thi công trần thạch 
cao ( nếu có), ngoài ra cũng cần phải lưu 
tâm đến các yếu tố kết hợp như hệ thống 
cửa đi, cửa sổ cũng phải có chỉ số cách 
âm tương đương với hệ tường này, các lỗ 
mở cho hộp điện, lỗ đèn… trên hệ tường 
phải được bù tấm tương đương với số 
lượng khoét đi.

NHữNG ƯU đIểM KHÁC 
CủA TƯỜNG THẠCH CAO 
GYPWALL DW4
l  Khả năng chống cháy 60 phút (Đã 
qua kiểm nghiệm bởi phòng thí 
nghiệm uy tín có chứng chỉ UKaS – 
tổ chức đánh giá duy nhất tại Vương 
Quốc anh, được chính phủ anh và 
các nước thành viên công nhận) 
l  Bề dày tường chỉ 126 mm 
l Khả năng treo đồ vật trực tiếp lên 
tấm: 24kg/điểm treo  khi sử dụng 
vít bướm Hilti lắp trực tiếp vào tấm 
thạch cao.

Hy vọng này với phần giải đáp này bạn đọc có thể có đầy đủ thông tin để cái tạo không gian 
sống như ý, quý anh em thợ thi công có thể tham khảo, áp dụng và tư vấn khi chủ nhà có 
thắc mắc.    

facebook.com/TranNhaDep.VinhTuong

http://zalo.me/3795709075731992764  hoặc quét bằng QR code

Quý anh Em có các thông tin thắc mắc về kỹ thuật có thể gởi tin nhắn qua: 

TƯỜNG THẠCH CAO

Sổ Tay THi côNg

Mỗi kỳ một câu hỏi:

Anh ngỌc (Đà nẵng)
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ĐỂ CÔNG TRÌNH CỦA TÔI LUÔN BỀN ĐẸP

THôNG TIN Về THợ THI CôNG VÀ CôNG TRÌNH:  
·Họ và tên: Cao Xuân Tới
·Kinh nghiệm: 
- Bắt đầu thi công thạch cao từ năm 2000. 
- Hiện có cửa hàng Hòa Bình tại Quận Bình Tân – Hồ Chí Minh. 
- Số lượng thợ thi công trong đội: 10 người. 
·Công trình: 
- Khu phức hợp Sảnh trưng bày sản phẩm, kho và văn phòng làm việc 
Isuzu, khu văn phòng Tanimex – Khu Công nghiệp Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Tổng diện tích công trình: 1600 mét vuông trần.

Anh Cao Xuân Tới tại cửa hàng của mình

“Nắm vững kỹ thuật thi công thôi chưa đủ, muốn 
công trình bền đẹp, bắt buộc anh em thợ thi công phải 
hiểu quy cách sản phẩm, và đặc biệt là sử dụng đồng 
bộ sản phẩm từ một nhà sản xuất để đảm bảo chất 
lượng công trình cũng như nhận sự bảo hành từ nhà 
sản xuất. Đó là ưu tiên số một để công trình của tôi 
bền đẹp.” 

K
hu phức hợp trưng bày sản phẩm, 
kho, văn phòng làm việc của chủ 
đầu tư Isuzu và khu vực văn 

phòng của Tanimex. Tổng công trình có 
diện tích khoảng 1600m2 bao gồm các 
hạng mục trần chìm thạch cao cho khu 
vực sảnh trưng bày sản phẩm, văn phòng 
làm việc Isuzu; trần nổi cho khu vực văn 
phòng làm việc của Tanimex nằm trong 
Khu Công Nghiệp Tân Bình. Tất cả đều 
được thi công theo bảng vẽ chỉ định của 
chủ đầu tư.   

Sảnh trưng bày sản phẩm và văn 
phòng làm việc ngay phía sau thi công 
trần chìm sử dụng khung Vĩnh Tường và 
tấm Gyproc 9 mm.  anh Tới cho biết khu 
vực này anh em thợ gồm 6 người thi công 
khoảng gần 1 tuần là hoàn thành. Mặc dù 
là trần chìm giật cấp đơn giản, có đèn âm 
trần nhưng thợ thi công khu vực này phải 
biết đọc bản vẽ, thi công tỉ mỉ theo đúng 
yêu cầu thì mới được nghiệm thu.  

Trần nổi khu vực văn phòng của Tanimex 
nằm liền kề cũng do đội thợ của anh  thi công. 
Hạng mục này, sử dụng khung trần 

nổi Vĩnh Tường FineLINE Plus, tấm 
trang trí trên nền thạch cao Gyproc 
tiêu chuẩn 9mm. 

Khu vực này vừa hoàn thành phần 
khung, đợi đội thi công điện nước và các 
hệ thống âm trần hoàn thành, đội thợ của 
anh Tới tiếp tục lắp tấm. Không chỉ thi 
công, anh Tới còn nắm chắc cách đi hệ 
thống điện, hệ thống âm trần khác để tư 
vấn cách bố trí hợp lý. anh chia sẻ: “Đối 
với các công trình nằm trong khu công 
nghiệp như dạng văn phòng, nhà xưởng 
này, yêu cầu không phức tạp nhưng phải 
nắm chắc, tư vấn được thì mới phối hợp 
nhịp nhàng để kịp tiến độ mà lại không 
ảnh hưởng đến chất lượng của trần thạch 
cao do tháo lắp nhiều lần”. 

Dù không trực tiếp thi công các công 
trình, nhưng anh giám sát rất kỹ, bất kể 
công trình lớn nhỏ, đơn giản hay cầu kỳ 
phức tạp thì thợ chắc tay nghề mới cho 
đứng thi công. Không chỉ hai công trình 
kế tiếp nhau này, rất nhiều công trình 
khác trong khu vực Khu Công Nghiệp Tân 
Bình đều được giao cho đội thợ của anh 

để có công trình bền 
đẹp, được khách hàng tin 
cậy, hẳn mỗi anh em thợ 

thi công đều có những 
bí quyết riêng của mình. 

chuyên mục nghề và 
người kỳ này xin giới thiệu 

đến quý anh em công 
trình của anh cao Xuân 
Tới, và nghe anh chia sẻ 

bí quyết để có công trình 
bền đẹp, giữ được uy tín 

với chủ nhà, chủ thầu. 

Tới. anh em thợ thi công trong đội của 
anh đều được hướng dẫn rất kỹ lưỡng về 
kỹ thuật thi công, tham gia các lớp đào 
tạo thợ thi công do Vĩnh Tường tổ chức.

anh Tới cũng rất sẵn sàng chia sẻ kinh 
nghiệm với các anh em mới vào nghề. 
Với anh: “Nắm vững kỹ thuật thi công thôi 
chưa đủ, muốn công trình bền đẹp, bắt 
buộc anh em thợ thi công phải hiểu quy 
cách sản phẩm, và đặc biệt là sử dụng 
đồng bộ sản phẩm từ một nhà sản xuất  
để đảm bảo chất lượng công trình cũng 
như nhận sự bảo hành từ nhà sản xuất. 
Đó là ưu tiên số một để công trình của tôi 
bền đẹp. Ngoài ra, tôi luôn khuyến khích 
anh em thợ tham gia các lớp đào tạo để 
học cách thi công đúng kỹ thuật. Có thẻ 
nghề rồi sẽ rất dễ dàng nhận các công 

trình riêng. Làm thì làm nhưng phải luôn 
giữ uy tín. ” 

Nhờ kinh nghiệm và uy tín, sắp tới 
đội thợ của anh Tới còn được nhận thêm 
nhiều công trình lớn khác, trong đó có 
công trình Bệnh Viện 175. Nhịp Sống Thi 

Công tin rằng, sự nhiệt tâm, yêu nghề, sẵn 
sàng chia sẻ kinh nghiệm, anh Tới cùng 
đội thợ của mình sẽ tạo thêm rất nhiều 
những công trình chất lượng, bền đẹp, 
góp tay vào hành trình nâng tâm chất 
lượng không gian sống cho mọi người. 

Trần nổi sử dụng Khung trần nổi Vĩnh Tường FineLINE Plus và 
tấm trang trí Vĩnh Tường hoa văn Bambo cho khu vực nhà kho. 

SỐ
ƯU TIÊN

NgHề & Người

Bài: thAnh nhi



www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

Thị Trường

3030Nhịp sốNg thi côNg      số 28 31

NgHề & Người

Bài: Vũ Nga

câu chuyện về hành trình đi từ con số 0 đến sự 
nghiệp hơn 16 đội thợ thi công của ông chủ nguyễn 
đình Thùy – công ty cổ phần đầu tư xây dựng đại 
Dương tại hà Giang. 

Đ
ến Hà Giang những ngày cuối 
tháng 5, chúng tôi không khỏi 
ngạc nhiên trước sự thay đổi vượt 

bậc nơi đây. Mang dáng vẻ của một thành 
phố yên bình, tĩnh lặng đậm âm sắc của núi 
rừng Tây Bắc, Hà Giang mùa nước đổ lại có 
dáng hình quyến rũ và đẹp đến nao lòng với 
hình ảnh ruộng bậc thang uốn lượn đón 
nước từ trên đỉnh núi đổ về. Vẻ đẹp ấy được 
xếp đặt khéo léo cùng hàng trăm ngôi nhà 
tầng kiên cố, biệt thự liền kề cho thấy tiềm 

năng của ngành trần vách mà Vĩnh Tường - 
Gyproc có thể khai thác và tăng trưởng 
trong thời gian tới. Đến với điểm cực Bắc 
của Tổ quốc lần này, chúng tôi có cuộc trò 
chuyện thú vị với anh Nguyễn Đình Thùy về 
hành trình khởi nghiệp với nghề thạch cao 
cũng như mảnh đất Hà Giang. Hy vọng 
rằng, những câu chuyện thành công sẽ 
truyền thêm lửa đam mê cũng như niềm tin 
thành công cùng nghề với hơn 5.000 anh 
em đang theo nghề trên cả nước. 

pv: Chào anh Thùy, anh có thể chia 
sẻ đôi điều với độc giả của Nhịp 

Sống Thi Công (NSTC) về cơ duyên anh 
đến với nghề thạch cao?

Anh nguyễn Đình thùy (n.Đ.t):  
Nói về cơ duyên đến với nghề thì cũng 
giống như đa số các anh em làm thạch 
cao từ những ngày đầu lập nghiệp. Vào 
những năm 2001, tôi và em trai cùng một 
số anh em khác ở Ứng Hòa, Hà Tây lên Hà 
Nội tìm việc làm thợ xây dựng và thi công 
cho các khách hàng ở Hà Nội. Công việc 
chính là làm cốt pha, xây dựng, giàn giáo 
thi công với tường gạch. Cho đến một 
ngày, có khách hàng đến thuê giáo và hỏi 
cửa hàng về việc cần gấp một đội thợ đi 
phụ làm thạch cao. Lúc đó như một chữ 
“duyên”, mình rất tò mò về công việc thạch 
cao, và với bản tính thích khám phá, tôi đã 
mạnh dạn “làm thử”. Giống như một diễn 
viên cần một cơ hội để được lên sân khấu, 
mình đã bắt đầu có những vận may để tìm 
ra niềm đam mê riêng, lý tưởng riêng từ đó 
để tự học, tự tìm tòi và chinh phục “nghiệp” 
thạch cao, cho đến bây giờ. 

pv: Lúc đó nghề thạch cao còn 
khá mới mẻ, vậy quá trình tự học, 

tự làm nghề của anh chắc hẳn gặp 

nhiều khó khăn để có được cơ ngơi như 
ngày hôm nay?

n.Đ.t: Nói thật, cho đến bây giờ thỉnh 
thoảng tôi vẫn nói đùa với anh em rằng, 
“anh cảm thấy ghen tị vì bây giờ các bạn 
được học các kỹ thuật làm nghề, được 
tham gia các khóa đào tạo thợ thi công 
chính quy từ Vĩnh Tường - Gyproc. Vì thời 
của tụi anh, nghề này còn quá mới mẻ, đặc 
biệt là ở thị trường miền Bắc, không có bất 
kỳ khóa học đào tạo thợ thi công nào vào 
những năm 2001-2003. Việc thi công chủ 
yếu dựa trên những kinh nghiệm thực tế 
được truyền từ người nọ sang người kia, tự 
tích lũy dần mà làm”.  

Sau nửa năm đi theo những anh cả 
trong nghề, tôi bắt đầu thầu được một 
phần công trình khách sạn khá nổi tiếng 
trên phố Hoàn Kiếm, Hà Nội và gọi anh em 
khác từ quê ra làm. Thời đó chỉ có 2.000 
đồng/m2 trần, nhưng ai cũng vui vì làm 
được công trình đầu tiên của chính mình. 
Đây cũng là “phát súng” mở đầu cho các 
thành công tiếp theo. 

Đến năm 2003, sau một lần tình cờ lên 
Hà Giang và khảo sát thị trường, tôi và em 
trai quyết tâm lên vùng đất hoang sơ đầy 
tiềm năng này để khai phá và tạo dựng thị 
trường thạch cao. Khởi đầu là những ngày 
vô cùng gian khổ bởi khách hàng chưa 
biết đến thạch cao. Họ hoài nghi và không 
dám thử bởi gần như 90% thị trường là 
dùng nhà gỗ hoặc nhà gạch thì dán phào 
chỉ. Trước khó khăn ấy chính ý chí, sự kiên 
nhẫn và đam mê đã giúp mình kiên định 
với mục tiêu đem những sản phẩm, kiến 
thức mới nhất, tốt nhất đến với bà con xứ 
sở địa đầu tổ quốc này. “Có công mài sắt, 

có ngày nên kim” -  từ một người dùng rồi 
đến hai, đến ba,… Giai đoạn 2009-2010 là 
thời điểm khởi sắc tuyệt vời của thị trường 
thạch cao nơi đây, bởi khách hàng biết 
đến thạch cao, biết đến khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Gyproc và đơn vị thi công 
Thành Thùy. Đây có thể nói là niềm hạnh 
phúc mà mình luôn tự hào vì đã cống hiến 
hết tâm trí để khai sáng thị trường thạch 
cao, đem đến những công trình đẹp, chất 
lượng cho người dân nơi đây.  

pv: Thị trường Hà Giang giờ rất 
phát triển và cũng khá nhiều đội 

thợ thi công tự do. Với cương vị là người 
tổ chức quản lý và thi công, anh đã và  
đang làm cách nào để đào tạo và giữ 
chân họ?

n.Đ.t: Đào tạo và giữ chân được 
đội thợ đó là một thử thách! Tuy nhiên, 
may mắn ngay từ đầu mình đã có tôn 
chỉ trong công việc rõ: “Nói đâu – làm 
đấy”. Nghĩa là phải tư vấn bằng 100% 
tâm huyết của mình, phải sử dụng hàng 
thương hiệu chất lượng hàng đầu tại Việt 
Nam là Vĩnh Tường, phải thi công theo 
đúng tiêu chuẩn được đề ra. Đó là lý do 
cho đến nay, mình vẫn luôn theo giám 
sát tất cả các công trình, yêu cầu các anh 
em thợ phải thực sự có chuyên môn và 
tay nghề.  Đến nay, công ty có hơn 16 đội 
thợ chính đều là những người đam mê 
với nghề thạch cao và hầu hết có kinh 
nghiệm với nghề. 

Để đảm bảo tôn chỉ, thì việc giữ chân 
được những anh em tâm huyết với nghề là 
cần thiết và để làm được việc này mình phải 

Cửa hàng Thành Thùy – Cơ ngơi của anh Thùy 
sau chừng đó năm gắn bó với nghề

chăm lo đời sống đến anh em. Vì thế, tôi 
luôn luôn tạo chế độ đãi ngộ tốt nhất, lương 
thưởng khoán theo công trình để khuyến 
khích anh em làm việc. Ngoài ra, tất cả anh 
em trong công ty đều được mình trực tiếp 
đào tạo về kiến thức sản phẩm và thi công 
hoặc sẽ khuyến khích anh em tham gia tất 
cả các khóa đào tạo thợ của Vĩnh Tường để 
lấy thẻ nghề. Có như vậy anh em mới thực 
sự gắn bó lâu dài và coi đây là cái “nghiệp” để 
theo đuổi và sống vì nó. 

pv: Một đội thợ ổn định, một chỗ 
đứng vững chắc tại thị trường Hà 

Giang, vậy định hướng tiếp theo của anh 
trong lĩnh vực trần tường ngăn thạch cao 
là gì, thưa anh?

n.Đ.t: Cho đến nay, tôi tin chắc rằng 
90% thị trường thạch cao ở Hà Giang đều 
biết đến đơn vị thi công thạch cao Thành 
Thùy cũng như việc tôi chủ yếu sử dụng 
hàng Vĩnh Tường trong tất cả các công 
trình thi công để đảm bảo chất lượng và 
an toàn. Tôi và công ty vẫn sẽ theo phương 
châm “Nói đâu, làm đấy”, đã tư vấn hàng 
Vĩnh Tường cho khách hàng thì phải sử 
dụng đúng sản phẩm đó để thi công 
nhằm đảm bảo chất lượng. 

Sắp tới tôi sẽ tập trung để tiếp tục 
phát triển, mở rộng chi nhánh công ty 
ở tuyến huyện, hỗ trợ tạo thêm công ăn 
việc làm cho anh em thợ thi công ở Hà 
Giang và các tỉnh Tây Bắc để anh em có 
chỗ đứng trong nghề. 

Rất cảm ơn anh về những chia sẻ chân 
thành. Chúc anh cùng doanh nghiệp sẽ 
luôn gặt hái được nhiều thành công! 

HànH trìnH
Nguyễn đình Thùy “Giống như một diễn viên cần một cơ hội để được lên 

sân khấu. Mình có những vận may để tìm ra niềm đam mê 
riêng, lý tưởng riêng để tự học, tự tìm tòi và tự chinh phục 
như một chữ “nghiệp” với thạch cao, với nghề thi công trần 
tường cho tới tận bây giờ”. 
“Tôi và công ty vẫn sẽ theo phương châm “Nói đâu, làm đấy” 
- đã tư vấn hàng Vĩnh Tường cho khách hàng thì phải sử dụng 
đúng sản phẩm đó để thi công nhằm đảm bảo chất lượng”. 

thàNh côNg từ Nghề 
thợ thi côNg thạch cAo

Anh nguYễn Đình thùY
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Tứ HẢI GIAI HUYNH đệ

·Địa chỉ:  Tổ dân phố Lâm Sơn, Thị trấn Quất Lâm, 
huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
·Sinh năm:  6/6/1984
·SĐT: 0984663096

·Chia sẻ: Tham gia lớp đào tạo, tôi được học cách thi 
công theo đúng chuẩn mực của nhà sản xuất, thấy khác 
nhiều so với kiểu thi công theo thói quen. Nhờ vậy mà 
tôi và anh em có được nền tảng kiến thức để đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của chủ nhà, xử lý những 
tình huống thuyết phục chủ nhà. anh em nên tham gia 
lớp đào tạo để nâng cao tay nghề. rất hy vọng có cơ hội 
được giao lưu với anh em khắp nơi để trao đổi, chia sẻ 
những kinh nghiệm thực tế trong nghề. 

NGUYễN VăN THỊNH

·Địa chỉ:  Thôn Cát, an Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 
Nam
·Sinh năm: 16/1/1994
·SĐT: 0917302062

·Chia sẻ: Điều mà mình thích nhất khi thi công sản 
phẩm Vĩnh Tường là chất lượng, mình thi công dễ dàng 
mà khách hàng cũng ưng ý và đánh giá cao. Lớp đào tạo 
là cơ hội để mình học hỏi và giao lưu kinh nghiệm cùng 
anh em trong nghề, biết thêm các giải pháp thi công về 
cách âm, xử lý chống nứt. Đây là những trải nhiệm vô 
cùng quý giá để mình tận dụng cho quá trình tư vấn và 
thi công cho chủ nhà. 

TRỊNH VăN HUYÊN

·Địa chỉ: Số 3 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, 
Quảng Ninh
·Sinh năm: 17/9/1998
·SĐT: 01676952999

·Chia sẻ: Tuy mới vào nghề thạch cao nhưng em rất 
thích và đam mê với nghề thạch cao vì tính sáng tạo và 
thẩm mỹ. Khác với việc tự học, tham gia lớp đào tạo thợ 
thi công của Vĩnh Tường em đã có nền tảng để thi công 
đúng kỹ thuật, đảm bảo được các tiêu chuẩn, điều chỉnh 
lại cách thi công để đúng quy trình kỹ thuật, an toàn cho 
chính mình và đảm bảo an toàn cho công trình. Có như 
vậy khách hàng mới tin tưởng mình. 

Vũ XUâN HẢI

·Địa chỉ: Xóm Sy, Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên  
·Sinh năm: 29/2/1990
·SĐT: 0989641886

·Chia sẻ: Mình đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong 
lĩnh vực thạch cao, từ một người thợ thi công hiện tại 
mình đã mở được cửa hàng riêng phân phối các sản 
phẩm thạch cao, trong đó có Vĩnh Tường. Để có được cơ 
hội ngày hôm nay, mình rất trân trọng sự đồng hành của 
Vĩnh Tường trong các chương trình dành cho thợ thi công, 
các cửa hàng phân phối như mình. Đặc biệt là những cơ 
hội được học nhiều kiến thức bổ ích, chia sẻ kinh nghiệm 
cùng anh chị em làm nghề thông qua các chương trình 
đào tạo thợ thi công, 5 VUI hay việc nhận được thẻ nghề 
Vĩnh Tường như một tài sản vô giá để mình có thể tiến 
thêm những bước vững chãi trong các công trình lớn.

NGUYễN QUANG HUY

·Địa chỉ: P. Thống Nhất, TP. Vũng Tàu, Bà rịa – Vũng Tàu
·Sinh năm: 1981
·SĐT: 0918269125

·Chia sẻ: Tôi quê ở Hưng Yên, nơi mà nghề thạch cao 
đã thành nghề truyền thống của vùng miền. Hiện nay tôi 
đang làm Cửa hàng trưởng tại Trung tâm phân phối 125 
chi nhánh Bà rịa. Theo tôi, để thành công trong nghề xây 
dựng nói chung và nghề thạch cao nói riêng, ngoài lòng 
đam mê ra thì còn phải không ngừng học hỏi nữa. Và tôi 
cảm thấy rất may mắn khi được theo học lớp đào tạo của 
Vĩnh Tường tổ chức tại TP. Vũng Tàu. Không chỉ giúp bổ 
sung thêm những kiến thức cần thiết mà tôi còn có cơ 
hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều anh em để cùng nhau phát 
triển. Giờ đây tôi và các anh em tại Vũng Tàu tự tin rằng, 
nếu có cơ hội tham gia cuộc thi Bàn tay vàng, chúng tôi 
nhất định sẽ mang chiến thắng về cho Vũng Tàu.

·Địa chỉ: P. Văn Hải, TP. Phan rang - Tháp Chàm, 
Ninh Thuận
·Sinh năm: 1992 
·SĐT: 0908743748

·Chia sẻ: Sau khi theo học lớp đào tạo của Vĩnh Tường 
tổ chức tại TP. Phan rang – Tháp Chàm, tôi đã thêm tự 
tin hơn vào kiến thức cũng như tay nghề của mình. 
Ngoài lớp đào tạo, tôi cũng rất mong Vĩnh Tường mở 
thêm các nhóm giao lưu như dạng câu lạc bộ thi công 
để anh em thợ có điều kiện cùng giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm thực tế hoặc có thắc mắc gì có thể chia sẻ để 
nhờ các chuyên gia giải đáp. 

Vũ đứC HƯNG

·Địa chỉ: P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định  
·Sinh năm: 1985 
·SĐT/Số zalo: 0904448115

·Chia sẻ: Làm việc tại vị trí bán hàng tại Trung tâm phân 
phối Gia Lợi – Tp. Quy Nhơn, vì rất thích nghề thi công 
thạch cao tôi đã đăng ký và được tham gia lớp đào tạo 
của Vĩnh Tường. Sau khi tham gia lớp đào tạo, có kiến 
thức nền tảng về thi công thạch cao, tôi sẽ cố gắng rèn 
luyện thêm để có thể thực sự trở thành thợ thạch cao, để 
cảm ơn mọi người đã hết lòng giúp đỡ tôi. 

NGUYễN THỊ THU HằNG

NGUYễN NGọC CHIếN
Mời anh eM kếT nối với vĩnh TườnG qua 
Zalo Có địa Chỉ: 

  http://zalo.me/3795709075731992764
  hoặc quét bằng QR code

GóC KếT NỐI: 

Tứ hải giai huynh đệ từ nhịp Sống Thi Công sẽ mở rộng nhịp 
cầu giao lưu, để anh em kết nối, chia sẻ thông tin bằng kênh 
Zalo: Vĩnh Tường – Trần nhà Đẹp. 

NHẤN THeO DõI VÀ GởI THôNG TIN BAO GồM:
·Họ và tên
·Địa chỉ
·Số điện thoại
·Chụp hình chung với thẻ nghề (nếu có)

QUyỀN LợI kHI GỞI THôNG TIN: Thông tin thợ sẽ giới 
thiệu trên góc thợ thi công tại website: trannhadep.com. 
Chủ nhà có nhu cầu tại khu vực sẽ dễ dàng tìm thấy và liên 
hệ với anh em thông qua thông tin được giới thiệu. 

Thông tin các chương trình ưu đãi Vĩnh Tường dành cho 
thợ thi công sẽ được gởi trực tiếp đến quý anh em một 
cách nhanh chóng.

áo thun cá sấu cao cấp Vĩnh Tường dành tặng cho 20 anh em nhấn nút theo dõi 
và nhắn tin nhanh nhất về cho Vĩnh Tường bằng địa chỉ Zalo bên trên. 

Quà tẶng tỨ hải giAi huYnh Đệ 
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VÌ SAO 
TÔI NÊN 

THAM GIA 
LỚP ĐÀO 
TẠO CỦA

VĨNH TƯỜNG - GYPROC?
Vốn được cho là nghề dễ học, 
dễ thành nghề, thi công thạch 

cao được rất nhiều người 
truyền nhau bí kíp thành thợ. 
Vậy vì sao vẫn phải tham gia 

lớp Đào tạo nghề của Vĩnh 
Tường - Gyproc? Vì sao trong 

số gần 4.000 học viên tham 
gia chỉ có hơn 3.000 chứng 
chỉ - thẻ nghề được cấp? Vì 
sao anh em thợ nên có thẻ 

nghề được cấp từ Vĩnh Tường 
- Gyproc?

Học viên được hướng dẫn kỹ lưỡng và thực hành 
thành thạo các thao tác thi công

Học viên được hướng dẫn kỹ 
lưỡng và thực hành thành 
thạo các thao tác thi công

Để nhận được thông tin ưu đãi 
dành cho thợ thi công, anh em 
có thể nhắn tin và liên lạc qua 
Zalo bằng  cách: 

http://zalo.
me/3795709075731992764 
hoặc quét bằng Qr code

Quý anh em nhanh tay, tìm 
kiếm Zalo Vĩnh Tường Gyproc 
bằng link hoặc Mã Qr Code 
bên cạnh, gởi hình chụp cùng 
báo Nhịp Sống Thi Công kỳ 28. 
20 anh em thợ may mắn được 
chọn bất kỳ trên hệ thống 
random.org sẽ nhận được các 
phần quà này.

Anh em thợ tham gia chương trình 5VUI mùa 
thứ tư 2015-2016

anh em thợ đã qua lớp đào tạo, có thẻ nghề có cơ hội nhận 
được những ưu đãi khi mua hàng, nhận các vật dụng hỗ trợ 
thi công. Ngoài ra, các thắc mắc về kỹ thuật trong quá trình 
thi công, anh em có thể gọi về tổng đài 18001218, hoặc Zalo 
Vĩnh Tường – Trần Nhà Đẹp để được hỗ trợ giải đáp.  

Để được cấp chứng chỉ - thẻ nghề, anh em thợ phải tham 
gia đầy đủ các buổi học, vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết 
và thực hành với yêu cầu cao. Thẻ nghề giúp anh em thợ 
dễ dàng hơn trong việc nhận công trình lớn, tăng niềm tin 
của chủ nhà, chủ đầu tư. 

Lớp đào tạo là cầu nối để anh em thợ kết nối, chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế, tham gia các chương trình dành cho thợ 
thi công như 5VUI, Bàn tay vàng thợ thi công thạch cao. 

Giảng viên đứng lớp là chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm về giải pháp 
thi công, giáo trình được biên soạn và cập nhật kiến thức mới liên tục.

NƠI đÀO TẠO THợ THẠCH CAO 

CHUYÊN NGHIệP 
NHẤT VIệT NAM 

CHÌA KHóA 

CHẮC TAY NGHề - 
TăNG NIềM TIN  

CƠ HộI 

KếT NỐI CộNG đồNG 
THợ THI CôNG 

ƯU đÃI và 
HỖ TRợ đặC BIệT

Chuyên gia đào tạo Phạm Quang Hoàng - kinh 
nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực thi công 
thạch cao

PHẦN QUÀ GởI ẢNH QUA ZALO

NgHề & Người

Bài: Vũ Nga

20 Nón bảo hiểm 
Vĩnh Tường



www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

Thị Trường

3636Nhịp sốNg thi côNg      số 28 37

Bài: hà ngA

Với sự phát triển của công nghệ kiến 
trúc và xây dựng hiện đại thì việc sử dụng 
các loại vật liệu không nung, nhẹ, linh hoạt, 
thẩm mỹ với ứng dụng đa dạng đang là một xu 
hướng tất yếu thay thế cho các vật liệu truyền 
thống. nắm bắt được nhu cầu tìm hiểu về 
các xu hướng vật liệu mới trong xây dựng, 
Vĩnh Tường - Gyproc đã tổ chức chuỗi 
chương trình coffee Talk nhằm kết nối, 
giao lưu, chia sẻ thông tin cho các đối 
tượng kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và chủ 
đầu tư tại các tỉnh thành trên cả nước. 

Năm 2016 chương trình thu hút hơn 
600 khách mời trên khắp cả nước

N ăm 2016, với 2 chủ đề chính về 
giải pháp chống cháy với tường 
trần thạch cao vật liệu xanh – 

kiến trúc xanh DUrawood, Vĩnh Tường 
– Gyproc đã tổ chức 13 chương trình và 
thu hút hơn 600 kiến trúc sư, kỹ sư tham 
dự. Chương trình còn có sự tham gia 
của các trung tâm phân phối, đây cũng 
là dịp để giao lưu kết nối giúp chủ cửa 
hàng hiểu rõ và đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu khách hàng tại địa phương. 
 

Năm 2017 Vĩnh Tường - Gyproc sẽ 
tiếp tục chuỗi hội thảo Coffee Talk trên 
cả nước với chủ đề ứng dụng vật liệu 

Liên hệ chi tiết chương trình Coffee Talk hoặc  
đăng ký lớp đào tạo DURAwood:

Tìm hiểu vật liệu

2017

“GỖ XANH”
COffee TALKtại

·Miền Bắc: 0937.856.688 - Ms. Nga 
·Miền Nam: 0938.992.950 - Ms. Viên 

“gỗ xanh” DUrawood vào kiến trúc 
hiện đại. Tại chương trình, khách mời 
tham dự sẽ được cập nhật những 
xu hướng kiến trúc độc đáo từ việc 
ứng dụng DUrawood trang trí nhằm 
nâng cao tính thẩm mỹ và sang trọng 
cho công trình, tăng sự lựa chọn cho 
chủ đầu tư. Bên cạnh chuỗi Coffee 
Talk về chủ đề ứng dụng vật liệu, 
Vĩnh Tường còn tổ chức các lớp huấn 
luyện thi công DUrawood dành cho 
các đội thợ thi công từ các công ty tư 
vấn thiết kế, hoặc nhóm thợ độc lập 
nhằm đảm bảo các tiêu chí về chất 
lượng công trình.  

TiN Tức
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VÌ MÁI ẤM THỢ THI CÔNG

M
Một hành trình dài rong ruổi 
trên tuyến đường Vĩnh Phúc 
– Phú Thọ – Tuyên Quang – 

Hà Giang và 2 ngày đầu tiên là cuộc 
chạy đua cùng những cung đường 
gập ghềnh đến với những mảnh đất 
“Chó ăn đá, gà ăn sỏi”. 

Và những dòng nhật ký đầu tiên, 
chúng tôi xin chia sẻ về hoàn cảnh của 
một người thợ thi công với tuổi đời 24 
nhưng có đến 12 năm làm nghề thạch 
cao và nỗ lực “sải cánh” vượt qua cả 
một biển trời gian khó. Đó là trường 
hợp của em Trần Ngọc Sơn – (sinh 
năm 1993) ở Thanh Ba, Phú Thọ. Ba mẹ 
mất trong một vụ tai nạn 6 năm trước, 
khi ấy một cậu bé mới 17 tuổi đã phải 
bươn chải cuộc sống để nuôi em trai 
10 tuổi ăn học và phụng dưỡng bà nội 
đã ngoài 80. 

   
Căn nhà 

của em chắc 
quý giá nhất 
là mảnh vườn 
với những hàng 
rau xanh mướt và 
chiếc giường ấm áp 
chỉ dành cho bà. riêng 
anh em thì trải chiếc chiếu 
mỏng trên nền đất. Mái nhà từng mảng 
nhìn xuyên trời sao và vách nứa gỗ chỉ 
chực chờ đổ mỗi khi giông bão về…Mọi 
thứ trong nhà quá cũ với gam màu nâu 
xám, thứ bắt mắt duy nhất có lẽ là mảng 
tấm thạch cao được ghép với nhau mà 
em nói em thử nghiệm lúc em đi làm năm 
12 tuổi.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi với những 
chuỗi ngày mà như em mô tả, dù cố 
gắng nhưng vẫn bị đẩy xuống tận cùng! 

c
ó đi mới thấy được cái nghèo khó 
của bà con sông nước miền Tây 
quê mình. Ghi dấu chuyến công 

tác đến với 11 nhân vật trong hành trình 
“Vì Mái Ấm Thợ Thi Công - Viết tiếp câu 
chuyện ước mơ” không chỉ là những căn 
nhà lá dột nát, những con đường lội bùn 
qua mưa, mà còn là nụ cười tỏa sáng của 
lũ trẻ nơi đây. Chuyến khảo sát đến với gia 
cảnh của  anh Vũ chị Thắm, chúng tôi bị 
giữ chân lâu hơn và không kịp kế hoạch di 
chuyển như ban đầu vì cơn mưa lớn đầu 
mùa. Nhưng đó là cái cớ hay để chúng tôi 
được thấu cảm về cuộc sống của những 
con người nơi đây. Mưa như trút nước, 
chảy thành dòng xiết quanh chân cầu 
trước nhà, ấy vậy mà tụi nhỏ vẫn vô tư 

NHậT KÝ HÀNH TRÌNH

cười đùa, 
chân giẫm 
bùn đất 
tắm mưa. 
Chúng chẳng hề hay biết trong nhà, mẹ 
chúng đang rơi nước mắt kể về cái nghèo 
đeo bám gia đình từ ông nội đến cha mẹ 
chúng. Trong cả câu chuyện ngày hôm ấy, 
điểm sáng duy nhất là kết quả học tập tốt 
hay tiếng cười giòn tan hồn nhiên của 
những đứa trẻ át cả tiếng mưa rơi lộp bộp 
trên tấm nilon che tạm ở những chỗ dột. 
 

Cơn mưa ngớt dần cũng là lúc tôi 
bước chân qua con đường mòn bé xíu 
ven ruộng lúa để tạm biệt ngôi nhà liêu 
xiêu và đám trẻ con. Trong khoảnh khắc 

Em mong 
c h ư ơ n g 
trình có thể 

cho em cơ 
hội để giúp 

bà sống trong 
một mái nhà lành 

lặn những năm tháng 
cuối đời. Xúc động bởi tấm 

lòng hiếu thảo của Sơn nhưng có 
lẽ Ban đại sứ chúng tôi còn nặng lòng 
hơn trước tâm sự của người bà. Bởi khi ra 
về, bà nắm tay tôi, nước mắt vẫn không 
ngừng rơi: “Bà không có gì để cảm ơn các 
cháu, chỉ mong nếu các cháu hỗ trợ, bà 
có già như vậy cũng sẽ đến tận công ty 
để cảm ơn Ban lãnh đạo bên cháu”. Và 
theo suốt chặng đường về, chúng tôi 
còn bị ám ảnh bởi câu nói của Sơn: “khó 
khăn này là cơ hội để em hiểu rằng, em 
còn khả năng để sống”.  

đại sứ:  vũ ngA

ấy, trong tôi có một nỗi sợ lớn hơn, nếu 
không vượt qua được số phận, có thể 
những đứa trẻ hồn nhiên kia cũng rẽ 
vào lối mòn, bỏ học để lo chuyện cơm 
áo gạo tiền từ rất sớm, sớm ở cái tuổi 
còn hồn nhiên học trò. Đúng vậy, đâu 
ai biết được chuyện tương lai nếu ngày 
hôm nay ta còn không lo nổi một bữa 
ăn no đủ.

Bài & ảnh: ĐẠi sỨ hà ngA

Cập nhật hành trình VMATTC2017 tại website: vimaiam.vinhtuong.com

facebook.com/Vĩnh Tường - Trần Nhà Đẹp

NHữNG đứA TRẻ HồN NHIÊN TRONG
CâU CHUYệN Về CÁI NGHèO

BởI VÌ CHÚNG TA VẫN CòN 
KHẢ NăNG để “SỐNG”

TiN Tức
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CẢM XÚC TRÊN HÀNH TRÌNH

những cảm xúc được đại sứ Vĩnh Tường –Gyproc ghi lại 
từ hành trình Vì mái ấm Thợ Thi công 2017 (VmATTc). 
Vui, buồn, trăn trở… nhưng tất cả là động lực để mỗi đại 
sứ giữ lửa vượt qua khó khăn, hoàn thành sứ mệnh cao 
đẹp dành cho Thợ thi công thạch cao. 

“VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN ƯỚC MƠ”

“Mỗi chúng tôi là mỗi cá thể riêng biệt 
trên mỗi hành trình khác nhau, nhưng 
chúng tôi đều có chung một niềm khao 
khát được sát cánh cùng những người thợ 
ngày đêm làm đẹp cho quê hương nhưng 
chưa thể tạo dựng cho riêng mình một tổ 
ấm. Hy vọng rằng, những đóng góp nho 

“5 ngày dài không bằng một nụ cười động viên 
nhau”. Bởi trên hành trình này, tôi được trở về 
những ngày rong ruổi trên tuyến đường Tây Bắc, 
được khóc, được cười, được sống trong những 
câu chuyện hoàn cảnh, chuyện nghề của 10 nhân 
vật đầy những gian nan, vất vả. Từ hành trình ý 
nghĩa này mới thấy quý giá làm sao tinh thần yêu 
lao động, không chùn bước trước khó khăn của 
nhiều anh thợ thạch cao ở dải đất xa xôi này. Và 
trong mơn man nỗi buồn, chúng tôi muốn hát 
vang bài ca hy vọng để tặng cho anh em nơi đây.

đại sứ ngA vũ – ĐỖ thành

Miền Tây, cái tên như rót vào lòng người, đơn giản nhưng vô 
vàn tin yêu với những con người chân chất...Qua chương trình 
VMaTTC 2017, tôi được đi về nơi yêu thương, được gặp gỡ những 
con người chân phương, siêng năng nhưng cái nghèo luôn quẩn 
quanh, bám víu lấy họ. Nghèo - thất học - nghèo - rồi lại ít học, cái 
vòng luẩn quẩn đó đã vô hình làm nên phận con người. Và may 
mắn thay, chúng tôi - những Đại sứ của chương trình VMaTTC đã 
ở đây để có thể chung tay giúp họ có một tổ ấm mới, kiên cố để 
là nơi trú ngụ và an tâm để vượt qua thử thách từ cuộc sống. 

đại sứ lê thị phương thảo 

Tây Nguyên miền đất đỏ bazan như muốn giữ chân khi tôi 
rời bước, và chợt ngoảnh lại bỗng thấy ngổn ngang trong 
lòng trước những mái nhà chắp vá, xiêu vẹo chỉ chực chờ 
đổ sập… Nơi đây đã giúp tôi được sống trong sự thổn thức 
khi nghe và hiểu được rằng dù cố gắng chắt mót, dành 
dụm nhiều anh thợ thạch cao cũng vẫn chưa thể thực hiện 
được giấc mơ về mái nhà tươm tất cho riêng mình.

đại sứ phẠM QuAng hoàng 

Trên con đường đến thăm những gia cảnh của hành trình VMaTTC, những 
đại sứ như tôi không chỉ thấy mỗi khó khăn của gia đình các anh thợ, mà 
ở đó còn là nỗi buồn miên man dài đến cả kiếp người khi sống trong ngôi 
nhà dột nát và một tương lai vô định. Chắc hẳn một căn nhà chưa là phép 
màu giữa bão giông cuộc đời, nhưng đó sẽ là niềm động viên quý giá 
dành tặng cho những anh em thợ luôn nuôi trong mình một tinh thần lạc 
quan, cần cù lao động lúc khốn khó.  

đại sứ lương MAi

nhỏ này của chúng tôi có thể nhen 
nhóm thêm niềm tin, tình yêu vào 
cuộc sống và ước mơ đủ đầy về một 
không gian sống tươi đẹp cho những 
người thợ đáng mến này”. 

Team đại sứ vMAttc2017

Cập nhật hành trình VMATTC2017 tại website: vimaiam.vinhtuong.com

facebook.com/Vĩnh Tường - Trần Nhà Đẹp
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            NHẬN Hỗ TRỢ NHÀ Từ 
CHƯƠNG TRÌNH VMATTC 2017
15THợ THẠCH CAO

Sau đợt khảo sát và 
tiến hành đánh giá, 

cũng như khép lại vòng 
bình chọn cộng đồng, 

chương trình Vì mái ấm 
Thợ Thi công (VmATTc) 

đã chính thức công bố 
danh sách 15 Thợ thạch 
cao nhận hỗ trợ nhà mới 

trong năm nay.  

T
heo Ban tổ chức, những nhân vật 
được bình chọn đều là trường 
hợp cấp bách khó khăn về gia 

cảnh, không gian sống tạm bợ, thiếu an 
toàn và có thâm niên làm việc trong 
ngành. Dự kiến chương trình sẽ hoàn 
thành xây và trao nhà đến anh em thợ vào 
giữa tháng 9/2017. 

Chương trình VMaTTC là hoạt động xã hội 
do Vĩnh Tường – Gyproc cùng các đối tác 
thực hiện. Chương trình hoạt động với 

sứ mệnh hỗ trợ Thợ thạch cao khó khăn 
cả nước, chưa có điều kiện xây dựng cho 
riêng mình một tổ ấm vững chãi. Năm 
2017, chương trình xây và trao tặng 15 
căn nhà nâng tổng số căn nhà được trao 
qua bốn năm tổ chức là hơn 65 căn. 

Hy vọng lần sau chương trình sẽ có cơ hội 
hỗ trợ nhiều hơn cho anh em thợ vẫn còn 
đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong 
cuộc sống nhưng không ngừng lao động 
để vươn lên.  

MỜI ANH eM CùNG XeM CHI TIếT DANH SÁCH NHậN NHÀ BÊN DƯớI:

 BAN TỔ CHứC

NGUyễN VăN lINH
Quảng Ninh

lÊ MINH Tứ
Đăk Lắk

ĐặNG HồNG EM
Hậu Giang

lÊ TRầN THIệN
Ninh Thuận

NGUyễN VăN THANH
Hà Nam

NGUyễN VăN TUấN
Bà rịa Vũng Tàu

TRầN lÂM SƠN
Vĩnh Long

SƠN THạCH THI
Trà Vinh

TRầN VăN Vũ
Vĩnh Long

NGUyễN VăN PHáP
Huế

HUỳNH NôNG TíN
Quảng Ngãi

TRầN NGọC SƠN
Phú Thọ

TRà VăN CầN
Trà Vinh

PHùNG VăN HùNG
Lạng Sơn

Hà THế HIệP
Phú Thọ

Địa chỉ Zalo 
vĩnh tường – trần nhà Đẹp: 
http://zalo.
me/3795709075731992764
 hoặc quét bằng Qr code

10 phần quà là 10 bình nước giữ nhiệt cao cấp dành 
tặng cho 10 bạn đọc trả lời chính xác và gởi đáp án 
về cho chương trình bằng cách: 

Chụp hình đáp án gởi qua Zalo Vĩnh Tường – Trần Nhà Đẹp* 
hoặc gởi về qua đường bưu điện theo địa chỉ: 
Phòng Tiếp Thị, Công ty CPCN Vĩnh Tường, Tầng M, Tòa 
nhà IPC, số 1489, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí Minh. 

QUÀ TặNG ô CHữ

10 
Bình nước 
giữ nhiệt

HÃY TÌm Và KHOaNH VùNg 4 Cụm Từ THEO gợI Ý BêN DưỚI: 

1 - Sản phẩm Đầu Ngàm cải tiến  mới với ưu điểm Tháo Lắp Dễ Dàng - Thi Công Nhanh - Siêu Cứng chắc áp dụng cho thanh 
phụ hệ khung trần nổi FineLINE Plus và hệ khung trần nổi nào của Vĩnh Tường? 

2 - Tính năng BẢO VỆ KÉP - CHỐNG ẨM VƯỢT TrỘI, LỬa THỔI KHÔNG LaN là của tấm thạch cao Gyproc nào? 

3 - Tên của chương trình mang ý nghĩa nhân văn mà Vĩnh Tường – Gyproc thực hiện hàng năm để hỗ trợ anh em thợ thi công 
có những mái ấm khang trang. 

4 - Thông điệp về định hướng của Vĩnh Tường – Gyproc năm 2017. 

W V T o P L I N e P L U S N F Z X P D S A N M M P P W

C H o N G A M C H o N G C H A y L A N o k C F H N J Z

T A M T H A C H C A o G y P r o C C H o N G A C H o N 

T U N G U P A V B e o e C V N M U P A e C V H A N N T

V T o P k L U V U N G B U o C D A N D A U A S G I o V

y r B G S y N D I r T N M D N L e P e P F D H N I B y

y Q N F Z X G T U N G U P A V B e o e o C N G o P N y

Q W D Q B J A y r B e o e C V N M U P A e C V H D Q

P D S A N M M T A M T H A C H C A o G y P r o C A A P

V I M A I A M T H o T H I C o N G W N P o G H A W W V

W N P o G H o Q N F Z X Q N F Z X P D S A N M M P P W

V U N G B U o C D A N D A U e P U S H & r e L e A S e

Z C F H N J P o k T T k A C F H N J P o k C F H N J Z
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TẤM THẠCH CAO GYPROC

CHỐNG ẨM - CHỐNG CHÁY LANTẤM THẠCH CAO GYPROC

CHỐNG ẨM - CHỐNG CHÁY LAN

LỬA THỔI KHÔNG LA
N

CH
ỐN

G ẨM VƯỢT TRỘI 

Vĩnh Tường khuyến nghị sử dụng đồng bộ sản phẩm: 
Khung và phụ kiện Vĩnh Tường, tấm thạch cao Gyproc để đảm bảo độ bền của hệ thống. 

(*) Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ATSM C1396-14a và TCVN 8256-2009
(**) Theo QCVN06-2010, thử nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 1182:2010
(***) Chi tiết vui lòng tham khảo hệ tường thạch cao GypWall DW1 AQUA2, GypWall DW4 AQUA1, GypWall QUIET DW7 AQUA2 trên website www.vinhtuong.com - www.gyproc.vn 

Thích hợp làm trần (với tấm 9mm) và tường 
ngăn (với tấm 12.5mm và 15mm) cho nhiều loại 
công trình & không gian sống như phòng tắm, nhà 
bếp, những nơi có yêu cầu chống ẩm cao.
Phù hợp tiêu chuẩn sản xuất

uTCVN 8256:2009  u Tiêu chuẩn Châu Âu EN 520:2004  
u Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1396-14A

Biên tấm mới: với 2 đường kẻ đỏ chạy dọc biên tấm

với thành phần lõi 
thạch cao và giấy 

được trộn với phụ gia 
đặc biệt, độ hút nước 

<5% khối lượng(*) 

bảo vệ kép, vừa chống 
ẩm lại chống cháy lan 

trong cùng 1 sản phẩm, 
cho công trình an toàn & 

bền đẹp

là vật liệu “không cháy”(**) . Khả 
năng chống cháy cho hệ thống 

tường lên đến 120 phút(***) khi thi 
công đồng bộ hệ thống Gyproc 

- Vĩnh Tường khuyến nghị.
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