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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… 

 

SEN, VÒI NƯỚC VIGLACERA 

Đặc điểm kỹ thuật 

- Vật liệu: Đồng mạ Crôm 

- Vòi chậu và sen nhiệt độ có hệ thống SENSOR nhiệt độ rất nhạy và chính xác 

được sản xuất tại Italy có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 20 đến 50°C. 

- Vòi chậu cảm ứng có hệ thống photocell được gắn trên thân vòi sẽ hoạt động 

đóng mở khi có người sử dụng đưa tay vào dưới vòi, trước photocell ở khoảng 

cách 10 đến 15 cm 

Cách phân biệt hàng thật và hàng giả: 

- Vòi sen giả không có mác dập. Hàng ngoại nhập thì có dán tem mác. 

- Tay nắm vòi sen giả thường nhỏ hơn tay nắm hàng thật. 

- Chữ hàng thật in chìm đằng sau vòi sen, hàng giả không có. 

- Lõi hàng thật bằng đồng, dùng tay không thể mở được. Hàng giả đã bị thay lõi 

nên dùng tay tháo lắp dễ dàng do các bộ phận không đồng bộ. Chân đồng hàng 

giả chỉ cao 3 cm, còn chân đồng hàng thật cao 5 cm. 
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- Lớp mạ vòi sen chính hiệu khá dày, bóng, bền lâu. Hàng giả lớp mạ mỏng, 

không nhẵn nên dễ bong.  

SEN TẮM 

Cụm thân sen tắm có vòi: 
 Khối lượng: 1,5 đến 2 kg (Tuỳ từng mã hàng) 

 Vật liệu chính: Đồng vàng (Brass) 

 Bộ chia nước: Cerammic ф 40 

 Lớp mạ: Niken - Crôm (Ni- Cr) chiều dày 10 ÷ 15 μm 

 Khoảng cách ống chờ trên tường: 150mm 

 Ren ống chờ: G1/2'' 

 Áp suất nước lớn nhất: 16 bar 

 Sử dụng trong các nhà tắm. 

 Lắp đặt: Bắt trên tường nhà tắm. 

Cụm bát sen, dây sen và giá treo: 

 

 Vật liệu: Nhựa. 

 Khối lượng: 0,30kg 
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VG-501 VG-502 VG-504 

 
 

 

VG-505 VG-506 VG-508 

 

  

VG-509 – Sen tắm bồn   

 

VÒI CHẬU RỬA TAY 

Vòi chậu 1 lỗ 
- Khối lượng: 1,2 đến 1,6 kg (Tuỳ từng mã hàng) 

- Vật liệu chính: Đồng vàng (Brass) 

- Bộ chia nước: Cerammic ф 40 
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- Lớp mạ: Niken - Crôm (Ni- Cr) chiều dày 10 ÷ 15 μm 

- Dây cấp nước: M 10x1 - G1/2'' 

- Áp suất nước lớn nhất: 16 bar 

- Sử dụng cho các chậu rửa 1 lỗ đường kính ф36 

- Lắp đặt: Lắp trên chậu rửa. 

SYPHON VÀ CỤM XẢ: 

- Vật liệu: Đồng vàng (Brass) 

- Đường kính ống thoát ф32mm 

- Mạ: Mạ Ni - Cr dày 10 ÷ 15 μm 

- Khối lượng: 0,57kg 

- Lắp đặt: Lắp dưới chậu rửa. 

Vòi chậu 1 lỗ, 2 đường nước nóng lạnh tự hoà trộn: 

  

VG-101 VG-102 VG-104 

Vòi chậu 1 lỗ, 1 đường nước: 
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VG-105 VG-106 VG-107 

 

 

VG-108 VG-109 

Vòi rửa tay - gắn tường 

 

Vòi chậu 3 lỗ: 2 đường nước nóng lạnh tự hoà trộn 
 Khối lượng: 1,6 đến 1,9 kg (Tuỳ từng mã hàng)  

 Vật liệu chính: Đồng vàng (Brass) 

 Bộ chia nước: Cerammic ф 40 

 Lớp mạ: Niken - Crôm (Ni- Cr) chiều dày 10 ÷ 15 μm 

 Kích thước: 166 x 142 x 185 mm 

 Khoảng cách ống chờ trên tường: 100mm 

 Ren ống chờ: G1/2'' 

 Áp suất nước lớn nhất: 16 bar 

 Sử dụng cho các chậu rửa 3 lỗ. 

 Lắp đặt: Bắt trên chậu rửa. 

SYPHON VÀ CỤM XẢ: 

 Vật liệu: Đồng vàng (Brass) 

 Đường kính ống thoát ф32mm 

 Mạ: Mạ Ni - Cr dày 20 μm 

 Khối lượng: 0,57kg 

 Lắp đặt: Lắp dưới chậu rửa. 
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VG-301, 302, 303 VG-304 VG-305, 306 

VÒI RỬA BÁT 
    - Khối lượng: 0,8 đến 1,2 kg (Tuỳ từng mã hàng)  
    - Vật liệu chính: Đồng vàng (Brass) 
    - Bộ chia nước: Cerammic ф 40mm 
    - Lớp mạ: Niken - Crôm (Ni- Cr) chiều dày 10 ÷ 15 μm 
    - Kích thước: 300 x 50 x 60 mm 
    - Đầu chờ của hệ thống cấp nước có kiểu ren là G1/2'', ren trong. 
    - Áp suất nước lớn nhất: 16 bar 
    - Sử dụng trong bếp nấu ăn. 

Vòi rửa bát gắn tường: 

VG-701 – nóng lạnh VG-702 – nóng lạnh 
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VG-703 – nóng lạnh VG-709 – 1 đường nước  

 

 

VG-708 – 1 đường nước   
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Vòi rửa bát gắn chậu 

  

VG-704 – nóng lạnh VG-707 – 1 đường nước 

 

SIPHÔNG: 

                                       

SP1: Siphông thanh giật thẳng                           SP11: Siphông thanh giật cong 
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  SP2: Siphông nhấn                                                          SP4: Siphông lật 

 

SP3: Siphông lật 
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