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GIỚI THIỆU VỀ VIGLACERA 
Với trên 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đến nay Viglacera đã trở thành một Tổng 
công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh hạ tầng công 
nghiệp và dân dụng. 

Được thành lập năm 1974, với cơ sở ban đầu là các nhà máy sản xuất 
gạch công nghệ lạc hậu, Viglacera đã đi tiên phong trong lĩnh vực sản 
xuất gạch ceramic, granite, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vật liệu chịu 
lửa, gạch ngói cao cấp…Các sản phẩm của Viglacera không những nổi 
tiếng ở trong nước mà đã đi đến nhiều Quốc gia trên thế giới. 
Viglacera còn được biết đến là một Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực 
đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu đô thị. 
Có thể kể đến những khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Tiên 
Sơn , Khu công nghiệp Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh, Khu công 
nghiệp Hải Yên – Móng Cái – Quảng Ninh; Khu đô thị lớn như Khu 
đô thị Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội… 
 

 

CÔNG NGHỆ NANO SẢN PHẨM SỨ VIGLACERA 

 

Lớp phủ 1: 
- Phản ứng hoá học xảy ra tạo lớp màng Silicon cấy sâu xuống bề mặt. 

Lớp phủ 2: 
- Chống bám dính nước (Hydrophobic) 

- Siêu chống bám ố bẩn 

- Giảm sự trầy xước và hạn chế ảnh hưởng của sự va đập 

- Không bị ảnh hưởng của tia UV 
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- Tăng độ sáng bóng 20% 

- Tăng độ trơn láng 30% 

- An toàn và thân thiện với môi trường 

 

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM SỨ VIGLACERA 

Phụ kiện:  
- Đồng bộ, siêu bền thích hợp với mọi nguồn nước 

Chất men: 
- Chất men bong đẹp, bền, chống nước cao 6,8 theo MOHL 

- Có men chống dính, chống bám bẩn tối ưu 
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Lắp đặt: 
- Rất đơn giản nhờ có hệ thống gioăng bán kèm, không phải dùng xi măng.  

Tính ưu việt: 
- Đảm bảo không có hiện tượng bốc mùi do có khe nứt ngầm bên trong thân bệt 

(vì 100% sản phẩm được kiểm tra vết nứt gây bốc mùi bằng thiết bị "hút chân 

không" 

BÀN CẦU TAY GẠT 

Bệt VI77 

   

- Sản phẩm tay gạt hoàn hảo, phụ kiện siêu bền, xả xoáy, nhanh, mạnh. 

- Nắp ngồi nhựa cao cấp, miệng nắp bo tròn đều tạo cảnh giác êm, dễ chịu khi sử 

dụng.  

- Hình khối hài hòa, cân đối. Sản phẩm tay gạt được ưa chuộng nhất hiện nay 
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Bệt VI5 

 

- Bệt két rời, nắp nhựa, phụ kiện có tay gạt 
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Bệt VI44: 

 

- Bệt két rời, nắp nhựa, phụ kiện có tay gạt 

BÀN CẦU NÚT NHẤN 

VI28: 

 

- Sản phẩm 01 nút nhấn siêu nhẹ. 

- Phụ kiện thông minh tự xoay chống mất nước bởi gioăng đóng mở tự rửa sạch 

sau mỗi lần xả. 

- Lòng bệt trơn đều tiện lợi khi vệ sinh. 
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VI88: 

  

- Sản phẩm bệt két rời.Phụ kiện 2 nút nhấn tiết kiệm nước.  

- Lòng bệt trơn đều, không gờ rãnh bám bẩn, tiện lợi khi vệ sinh.  

- Nắp ngồi bằng nhựa cao cấp.  

- Miệng nắp bo tròn đều tạo cảm giác êm, dễ chịu khi sử dụng. 

VI66: 
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- Bệt két rời, nắp nhựa 

- Sản phẩm có chiều dài thân bệt ngắn nhất (622mm) trên thị trường hiện nay. 

- Phụ kiện hai nhấn: Xả đại, xả tiểu, tiết kiệm nước.  

- Phù hợp với phòng WC có diện tích nhỏ hơn 6m2. 

- Có 2 loại: nắp rơi êm và nắp rơi tự do 

Bệt EU5: 

 

- Bệt két rời, phụ kiện 2 nút nhấn 

- Lòng bệt trơn đều, không gờ rãnh bám bẩn, tiện lợi khi vệ sinh. 

- Nắp ngồi bằng nhựa cao cấp.  

- Miệng nắp bo tròn đều tạo cảm giác êm, dễ chịu khi sử dụng. 

VT18M: 
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- Bệt két rời, phụ kiện 2 nút nhấn 

VT34: 

 

- Bệt két rời, phụ kiện 2 nút nhấn 

- Có 2 loại: nắp rơi êm và nắp rơi tự do 
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BTE: 

  

- Bệt dùng cho trẻ em 

- Phụ kiện 1 nút nhấn, phù hợp trong trường mầm non 

BÀN CẦU RỜI CAO CẤP: 

VI107: 

 

- Phụ kiện 2 nút nhấn, chống dính, nắp rơi êm. 

- Đường bao xung quanh than bệt kín, lòng bệt trơn đều tiện lợi khi vệ sinh 

- Nắp ngồi kiểu mới bằng nhựa cao cấp 
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AR5: 

 

Sản phẩm mới nhất hiện nay, được thiết kế trên cơ sở tập hợp đặc tính tối ưu nhất 

của các sản phẩm đang có trước đây.  

• Khả năng xả sạch cao kể cả các hạt nhỏ, nhẹ và nổi nhất.  

• Phụ kiện hai nút nhấn, siêu bền, tiết kiệm nước.  

• Lắp được các loại nắp rơi êm thường và nắp cảm ứng tự động điều khiển từ xa 

( DH - 889TT).  

• Lắp đặt đơn giản, men chống dính bề mặt bao quanh trơn nhẵn, dễ dàng vệ 

sinh.  

• Khách hàng  có nhiều sự lựa chọn phụ kiện đi kèm 
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BKA: 

 

- Két nước ẩn trong tường tiết kiệm tối đa diện tích.  

- Thân bệt không chạm mặt sàn có thể trải thảm hoặc lát gỗ.  

- Hai chế độ xả tiết kiệm nước: Xả đại và xả tiểu.  

- Sản phẩm đồng bộ với chậu CVI5 và tiểu T1.  

- Dễ dàng vệ sinh sàn nhà.  

- Sức tải trọng (khi lắp đặt sử dụng) > 300kg/cm2 

V02.3: 

 

- Sản phẩm két rời 2 nút nhấn 
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BỆT KÉT LIỀN CAO CẤP: 

BL5: 

 

Sản phẩm nhỏ gọn mang nhiều tính ưu việt mới. 

• Sản phẩm liền khối (ONE PIECE).  

• Hai nút nhấn, tiết kiệm nước, xả êm, siêu bền.  

• Dễ vệ sinh nhất (Vì xung quanh bưng kín).  

• Nắp đẹp với nắp ngồi rơi êm hoặc các nắp cảm ứng tự động điều khiển từ xa: 

DH-889L.  

• Rất phù hợp cho mọi phòng vệ sinh thiết kế sang trọng  hiện nay.  

• Sử dụng công nghệ men chống dính ECC 4000 

          - Với công nghệ chống bám dính dựa trên hiệu ứng lá sen. Các giọt nước trên 

bề mặt men  chống dính được co tròn lại với diện tích tiếp xúc nhỏ bằng 1/4 diện tích 

tiếp xúc của giọt nước với bề mặt men thông thường khác. 
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         - Các giọt nước trên bề mặt sản phẩm được lăn tròn ra khỏi sản phẩm, không 

gây đọng nước và bám bẩn. 

        - Hạn chế đến mức tối đa các chất bụi bẩn, chất dầu mỡ và nước rỉ sét bám trên 

bề mặt sản phẩm. 

C109: 

 
Các tính năng ưu biệt: 

- Công nghệ NANO siêu chống bám dính 

- Xả cực nhanh 4 giây không gây ồn 

- Nắp rơi êm độ bền cao 

- Phụ kiện bền nhất thị trường hiện nay 

- Phù hợp với mọi nguồn nước 
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BL1: 

 

- Phụ kiện tay gạt. 

- Xả siêu nhanh trong 4 giây, không gây ồn (chỉ với 4,5lít nước/lần xả). 

- Sản phẩm đồng bộ với chậu CR1, tiểu T1. 

- Phụ kiện bền nhất thị trường hiện nay, phù hợp với mọi nguồn nước. 

- Đơn giản nhất trong lắp đặt, vệ sinh và bảo quản. 
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B767: 

 

 

- Phụ kiện tay gạt cạnh, dễ sử dụng.  

- Công nghệ đột phá bởi sự liên kết về hình khối.  

- Nắp ngồi rơi êm hai chế độ người lớn và trẻ em. 
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C0502: 

  

- Bệt két liền, nắp rơi êm 

C0504: 

 

- Bệt két liền, phụ kiện 2 nút nhấn, nắp rơi êm 
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KÉT TREO VÀ XÍ XỔM 

 

PHỤ KIỆN BÀN CẦU 

Bệt két liền: 

 

Phụ kiện 2 nút nhấn: 
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Phụ kiện gạt: 
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