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GIỚI THIỆU CÔNG TY 
Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội là Công ty đầu tiên ở Việt Nam chuyên sản xuất gạch lát nền 

và ốp tường chất lượng cao. Sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của 

Italia và CHLB Đức với nhãn hiệu "VIGLACERA".   

Công ty nổi tiếng trong cả nước với khả năng sản xuất cao, nguồn lực lao động dồi dào, công nghệ 

hiện đại, máy móc và trang thiết bị đồng bộ cùng với danh mục sản phẩm phong phú và đa dạng. 

Sản lượng hàng năm đạt 8 triệu m2, tương đương 25.500 m2 mỗi ngày. 

Sản phẩm của Công ty đang được phân phối rộng khắp trong cả nước thông qua mạng lưới bán 

hàng của trên 100 tổng đại lý cùng với 5.000 cửa hàng bán lẻ vật liệu xây dựng. 

Công ty luôn là một địa chỉ đáng tin cậy đối với mọi khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Công 

ty. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ mọi đối tác 

Ngành nghề kinh doanh :  

 Sản xuất kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác; 

 Hoàn thiện và trang trí các công trình công nghiệp và dân dụng; 

 Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; 

 Khai thác và chế biến khoáng sản; 

 Kinh doanh máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng; 

 Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá; 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng; 

 Đầu tư liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; 

 Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, chứng khoán và bất động sản; 

 Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 
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GẠCH LÁT NỀN 40x40x0,9 

Dòng sản phẩm giả cổ  

  

R404 R405 R401 

  

R402 R406 R403 

Dòng vân đá men bóng 

  

M406 M405 M412 
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M404 M414 M409 

Dòng vân đá men khô 

   

V411 V422 V402 

   

V401 V410 V405 
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V407 V406 V403 

 

V408 V409 V421 

 

  

V404   
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Dòng Vân gỗ 

 

G407 G420 G408 

 

G402 G405 G421 

  

G406 G403 G404 
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GẠCH LÁT NỀN 50x50x0,9 

Dòng sản phẩm men khô 

 

V509 V510 V503 

  

V507 V505 V508 

   

V505 V502 V501 
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V504   

 

Dòng sản phẩm vân gỗ 

 

G507 G503 G504 

   

G508 G501 G506 
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G502 G505  

GẠCH CHÂN TƯỜNG 13x40x0,9 

  

TV408 TH401 

  

TG402 TM404 

  

TV404 TG403 

  

TV401 TV419 
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TV409 TV405 

  

TH402 TV403 

 

TV422 TM405 

 

TV402  

GẠCH CHÂN TƯỜNG 12,5x50x0,9 

 

TV506 TV502 

  

TV504 TV505 
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TG501 TG502 

 

TV503  

 


