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ĐÔI NÉT VỀ GẠCH BÔNG GIÓ

ABOUT BREEZE CEMENT BLOCK VIETTILES
Gạch bông gió mỹ thuật Viettiles (gạch thông
gió hay hoa thông gió) là gạch trang trí với
nhiều loại hoa văn đặc sắc, tính thẩm mỹ cao
được sử dụng nhiều trong thiết kế nội ngoại
thất.
Từ đôi bàn tay của người nghệ nhân những
viên bông gió hình thành rồi trở thành niềm
cảm hứng bất tận cho các kiến trúc sư ở các
ứng dụng phổ biến như: vách tường, quầy
bar, khung kệ sách, bàn nhà bếp, tường
rào...
Căn nhà của bạn sẽ thoáng mát, sinh động
và nghệ thuật hơn bao giờ hết. Viettiles tự
hào là nhà sản xuất và phân phối bông gió
mỹ thuật với hệ thống đại lý khắp cả nước.
Sản phẩm gạch bông gió mỹ thuật Viettiles
cũng đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên
thế giới và có mặt ở nhiều công trình tiêu
biểu.
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Viettiles breeze cement block (or ventilation
block) is the non-burn building material, brings
the very high artistic look for your sweet homes
and project.
Thanks to Viettiles skillful artisans plus the
creation from modern designers and architects,
Viettiles handmade breeze block has been leveraged
to be the unique artworks in its popular applications
such as walls, partitions, fences, indoor and outdoor
decorations.
The advantageous properities of breeze
cement block are reflected in their thousand of
various height built decor-styles.
With the large distribution network, Viettiles
ventilation block is presented and widly used in
the whole country. Besides, Viettiles breeze
cement block has also been exproted worldwide
to many beauti-full oversea projects.
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190x190x65mm

PRODUCT

SẢN PHẨM

PRODUCT

SẢN PHẨM

190x190x65mm

VCB-001 Flower

VCB-002 Roller

VCB-003 Four Y

VCB-004 Roman

VCB-005 Diamond

VCB-006 Cube

VCB-007 Star

VCB-008 One Y

VCB-009 Maze 2

VCB-010 Sunrise

VCB-011 Leaf

VCB-012 Maze 4

VCB-013 Lace

VCB-014 Space

VCB-015 Seafoam

VCB-021 Mountain 2

VCB-026 Rubik

VCB-031 Magic

VCB-022 Lamp

VCB-023 Window 4

VCB-027 Smile

VCB-028 Floral

VCB-032 Lucky

VCB-033 Eirlys

VCB-024 Blend

VCB-029 Field 1

VCB-025 Octagon

VCB-030 Field 2

Thông số kỹ thuật/Technical Specification

VCB-016 Cover
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VCB-017 Ball

VCB-018 Mountain

VCB-019 Window

Kích thước/Dimension (mm):
Trọng lượng/Weight (kg):
Diện tích/Area (m2):
Đóng thùng/Packing (box) :
Độ hút nước/Water absorption (%):
Cường độ nén/Compressive strength (MPa):

VCB-020 Taly
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EXCLUSIVE

190x190x65
2.5-3.0 pc
25 pcs
4 pcs
13.8
11.0
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PRODUCT

PRODUCT

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

190x190x65mm

190x190x65mm

www.viettiles.com

VCB-001-1000
Flower White

VCB-002-1000
Roller White

VCB-006-1000
Cube White

VCB-007-1000
Star White

VCB-008-1000
One Y White

VCB-011-1000
Leaf White

VCB-012-1000
Maze 4 White

VCB-013-1000
Lace White

VCB-014-1000
Space White

VCB-017-1000
Ball White

VCB-018-1000
Mountain White

VCB-019-1000
Window White

VCB-016-1000
Cover White
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VCB-003-1000
Four Y White

VCB-004-1000
Roman White

VCB-005-1000
Diamond White

VCB-021-1000
Mountain 2 White

VCB-022-1000
Lamp White

VCB-023-1000
Window 4 White

VCB-024-1000
Blend White

VCB-025-1000
Octagon White

VCB-009-1000
Maze 2 White

VCB-010-1000
Sunrise White

VCB-026-1000
Rubik White

VCB-027-1000
Smile White

VCB-028-1000
Floral White

VCB-029-1000
Field 1 White

VCB-030-1000
Field 2 White

VCB-015-1000
Seafoam White

VCB-031-1000
Magic White

VCB-032-1000
Lucky White

VCB-033-1000
Eirlys White

VCB-020-1000
Taly White
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EXCLUSIVE
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PRODUCT

SẢN PHẨM

290x290x90mm

SẢN PHẨM

Kích thước/Dimension (mm):
Trọng lượng/Weight (kg):
Diện tích/Area (m2):
Đóng thùng/Packing (box) :
Độ hút nước/Water absorption (%):
Cường độ nén/Compressive strength (MPa):

VCB30-001-1000
Sunstory White

VCB30-002-1000
Stars White

VCB30-005-1000
Cones White

VCB30-006-1000
Connect

290x290x90
7.8 - 11 pc
11 pcs
2 pcs
11.4
2.0

VCB30-003-1000
Squares White

VCB30-001
Sunstory

VCB30-002
Stars

VCB30-003
Squares

VCB30-005
Cones

VCB30-006
Connect

VCB30-007
Hole

PRODUCT

Thông số kỹ thuật/Technical Specification

VCB30-004
Hindu

VCB30-004-1000
Hindu White

VCB30-007-1000
Hole White
EXCLUSIVE
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PRODUCT

PRODUCT

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

240x200x80mm

VCBS-001
Pyramid

VCBS-001-1000
Pyramid White

EXCLUSIVE
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BÔNG GIÓ MÀU COLOR BREEZE BLOCK

BÔNG GIÓ MÀU COLOR BREEZE BLOCK
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BẢNG MÀU GẠCH BÔNG GIÓ

STANDARD COLORS

Màu xi măng
Natural cement

Màu vàng
Yellow

Màu xanh lá
Green

Màu đen
Black

Màu trắng
White

Màu đỏ
Red

Màu xanh dương
Blue

Màu nâu
Chocolate

* Gạch bông gió màu được sản xuất theo yêu cầu của quý khách hàng.
Color cement blocks are produced on custom order.
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Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và vật liệu xây
-Mặt bằng (khu vực thi công): Sạch sẽ, đảm bảo an toàn.
-Dụng cụ xây: Bay, máng hồ, xô nước, bao tay, dây nhợ, thước cây.
-Vật liệu: Vữa, gạch bông gió, thanh sắt.
Bước 2: Tiến hành thi công
-Chuẩn bị gạch: gạch bông gió phải đảm bảo no nước trước khi tiến hành xây (ngâm gạch
vào thùng nước sạch). Xây thông thường như phương pháp xây tường gạch ống (4 lỗ,6 lỗ).
-Mạch vữa: Từ 1-2cm, xây tối đa 5 lớp sẽ câu râu sắt vào vị trí rãnh giữa để đảm bảo liên kết
khối (liên kết giữa râu sắt và tường. Đây là điểm nổi trội vượt bậc của sản phẩm bông gió
Viettiles).
-Râu sắt: được bố trí theo nhiều phương án khác nhau để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả
trong quá trình thi công và tính an toàn của công trình.
-Có 4 giải pháp kết hợp để đưa râu sắt vào mạch vữa bông gió tại vị trí gờ lõm:
+ Cấy râu sắt từ đà dưới lên.
+ Cấy râu sắt từ đà trên xuống.
+ Cấy râu sắt từ các đà ngang.
+ Cấy râu sắt ở những vị trí giữa của tường xây.
Xây tường cao tối đa và dài tối đa 1 mét thì cấy râu giữa vị trí mạch vữa xây theo phương thẳng
đứng, nằm ngang hoặc chữ thập tạo thành liên kết kiểu xương giữa mạch vữa và kết cấu bên
trong, tăng tính vững chắc tuyệt đối cho công trình ứng dụng.
Tường cao tối đa 3 mét cần bố trí đà giằng để tiếp tục xây các lớp khác.
Chiều rộng tối đa 6 mét cần bố trí cột để tiếp tục xây theo phương dài

INSTALLATION

INSTALLATION

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

THI CÔNG

THI CÔNG

www.viettiles.com

290

Lưu ý: Để tăng tính thẩm mỹ của tường bông gió, lúc thi công mạch vữa còn mềm phải dùng bay nhỏ miết đường
mạch hồ (miết cả mặt trong và mặt ngoài) để đảm bảo đường mạch hồ nhỏ, gọn.

For more information, please see our installation guide at Viettiles’s Youtube
13
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90

Bước 3: Dưỡng hộ tường sau xây
Tiến hành dưỡng hộ bằng nước cho tường xây giống như dưỡng hộ tường xây thông
thường. Tức là làm ướt mạch hồ ngày 2 lần sáng, chiều trong vòng 7 ngày.
Tuỳ theo nhu cầu khách hàng, đợi tường khô hẳn sau 7 ngày sẽ tiến hành sơn nước.

290

190

65

190
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DỰ ÁN
OUR PROJECTS
Gạch bông gió đã và đang trở thành một trào lưu thiết kế nội,
ngoại thất được ưa chuộng. Đặc biệt với các không gian đô thị
như nhà phố, biệt thự hoặc quán café…Thay vì sử dụng những
bức tường cứng nhắc và ngột ngạt, gạch bông gió được sử dụng
để tạo nên sự thoáng mát, tự nhiên mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ
cho không gian. Sự khác biệt và đặc biệt của gạch bông gió thực
sự tạo nên điểm nhấn mới cho các công trình kiến trúc hiện đại.
Breeze cement blocks are becoming trend in the modern interior &
exterior designs, specially with the urban places such as townhouses,
villas or cafes ...
Instead of using the normal hard walls or steel fences, breeze
cement blocks are used to create the cool, natural enviroment but
still secure the aesthetics for the applications.
The difference of breeze cement block is creating a new highlight
for the modern architecture.
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PROJECT

DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECT

DỰ ÁN

PROJECT

Với chất lượng sản phẩm cao cấp cùng năng lực cung ứng hàng đầu, Viet
Tiles đã trở thành nhà cung cấp gạch bông gió cho nhiều nhà thầu uy tín
trong nước cũng như trên thế giới.
With the premium quality products and leading production capacity, Viettiles
is proud to be the supplier of many reputable contractors in Vietnam as well
as in over the world.

Chuỗi Nhà Hàng Hoàng Yến - HCM,Việt Nam
(Hoang Yen Restaurant Chain - HCMC,

17
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DỰ ÁN

PROJECT
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DỰ ÁN

PROJECT

Coco Bay - Đà Nẵng, Việt Nam
(Coco Bay - Đa Nang, Vietnam)

VCB-009-1000
Maze 2 White
19
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DỰ ÁN

PROJECT

www.viettiles.com

DỰ ÁN

PROJECT

Khi thiên nhiên và mảng tường trang trí gạch bông gió thật sự
hòa hợp tạo nên một bản thể thống nhất

The nature and decorative cement block wall is perfectly matched to
create an unified scene

Chuỗi quán Share Tea, TP HCM, Việt Nam
(Share Tea Chain - HCMC, Vietnam)
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DỰ ÁN

PROJECT

www.viettiles.com

DỰ ÁN

PROJECT

Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, HCM
(Ngo Thoi Nhiem, Preschool, HCMC)

VCB-021-1000
Mountain 2 White
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DỰ ÁN

PROJECT
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DỰ ÁN

PROJECT

Sol Beach Hotel - Phú Quốc, Việt Nam
(Sol Beach Hotel - Phu Quoc, Vietnam)

Toàn bộ mặt tiền sử dụng gạch bông gió mẫu Leaf, vừa thay bức
tường khô khan, vừa lấy gió lấy sáng cực tốt.
The whole facade were formed by Viettiles breeze cement blocks, which
replaced the tranditional wall, as well as got well the natural wind and
light.
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DỰ ÁN

Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ tại Hóc Môn
(Bui Van Ngu Primary School - Hocmon District, Vietnam)

PROJECT

DỰ ÁN

PROJECT

www.viettiles.com

Trường chuyên biệt Ánh Dương, HCM
(Anh Duong School , HCMC)

VCB-014-1000
Space White
27
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NỘI THẤT

INTERIOR

www.viettiles.com

ỨNG DỤNG NỘI THẤT

INTERIOR APPLICATIONS

NỘI THẤT

Viettiles breeze cement block has been leveraged to be the unique artworks in some inretior
applications such as walls, partitions, fences...

INTERIOR

Không chỉ đơn giản là một vật liệu xây dựng, mà gạch bông gió còn góp phần mang lại vẻ đẹp
thẩm mỹ, tăng thêm phần hiện đại cho ngôi nhà. Dòng sản phẩm này tạo được dấu ấn riêng
biệt mà những vật liệu thông thường khó có thể làm được.
Với nét hoa văn gần gũi với thiên nhiên, vật liệu xanh thân thiện với môi trường, gạch bông gió
mỹ thuật Viettiles được ưu ái đưa vào nhiều ứng dụng nội thất đa dạng như vách ngăn, tường,
bàn bếp, quầy bar …
VCB-007
Star

VCB-018-1000
Mountain White

Sự kết hợp đầy duyên dáng, sáng tạo và ấn tượng
giữa hoa văn gạch bông gió và ánh sáng tự nhiên
tạo những bông hoa nắng nhảy múa vô cùng vui
mắt.
The grace, creative and impressive combination of
the cement block's pattern and natural light which
seem the happily dancing.
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INTERIOR

NỘI THẤT

NỘI THẤT

INTERIOR
Vách ngăn tường gạch bông gió mỹ thuật mang đến vẻ đẹp hiện đại, sáng
tạo và ấn tượng

VCB-004-1000
Roman White
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VCB-008
One Y
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VCB-012
Maze 4

Breeze cement block partitions are bringing a modern and impressive look for
the whole spaces

32
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INTERIOR

NỘI THẤT
INTERIOR

NỘI THẤT

Tạo điểm nhấn đầy cuốn hút và ấn
tượng cho ngôi nhà là tất cả những ưu
điểm mà gạch thông gió có được.
Được cấu thành từ 100% nguyên vật
liệu tự nhiên cát và xi măng, nên những
mẫu gạch thông gió có độ bền cao,
thích hợp với mọi loại thời tiết và thân
thiện, gần gũi với con người.
Viettiles cement blocks are handmade
of 100% natural-green-clean materials
and pressed under very high force
which offering the premium quality
products for the user.

VCB-006
Cube
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INTERIOR

NỘI THẤT

NỘI THẤT

INTERIOR

VCB-029
Field 1

VCB-019-1000
Window White

35

VCB-031
Magic

VCB-023-1000
Window 4 White
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VCB-032
Lucky

VCB-033
Eirlys

36
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INTERIOR

NỘI THẤT

NỘI THẤT

INTERIOR

VCB-024
Blend

VCB-023
Window 4

VCB-025
Octagon
37
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VCB-026
Rubik
38
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TINH TẾ - HIỆN ĐẠI
BỀN VỮNG THEO THỜI GIAN
Được cấu thành từ cát và xi măng, độ bền của viên gạch được tăng cường
tối đa nhờ công nghệ ép tĩnh tiên tiến.
Bên cạnh đó, Viettiles đang nâng tầm chất lượng sản phẩm với gạch 3D
lõm 2 mặt và 4 rãnh kỹ thuật; vừa tạo được vẻ đẹp thẫm mỹ cho công trình,
vừa đảm bảo tính an toàn tối ưu cho người sử dụng.
To be formed of natural fine sand and cement, Viettiles breeze cement block's
strength is maximized under the modern hydraulic pressing technology.
In addition, Viettiles is alway continuosly improved the product quality with
double-sided 3D surface and 4 technical grooves breeze cement block,
which creates aesthetic beauty for the application as well as ensuring
optimal safety for the user.

39
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NGOẠI THẤT

EXTERIOR

www.viettiles.com

ỨNG DỤNG NGOẠI THẤT
Ứng dụng gạch bông gió cho ngoại thất tường rào, mặt tiền nhà...
đang được kiến trúc sư ưu ái để tạo ra điểm nhấn khác biệt, cuốn
hút cho công trình
Using breeze cement block to create the great difference for your
exterior decoration.

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

EXTERIOR APPLICATIONS
VCB-008-1000
One Y White

VCB-006-1000
Cube White

VCB-002-1000
Roller White

VCB-014-1000
Space White
41
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EXTERIOR

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

VCB-017
Ball

Để được chọn lựa sử dụng tại các công trình trường học, bên cạnh chất lượng sản
phẩm vượt trội thì tính thẫm mỹ và độ an toàn là hai tiêu chí vô cùng quan trọng.
Gạch bông gió mỹ thuật Viettiles tự hào vì ngày càng được sử dụng rộng rãi cho các
công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí....

Sự kết hợp hoàn hảo của Space & Ball
Perfect couple of Space and Ball models

With the premium quality products, Viettiles is proud to be the supplier of many public
projects such as schools, hospitals, hotels.. .
43
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EXTERIOR

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

VCB-011-1000
Leaf White

45

Mặt tiền sử dụng gạch bông gió mỹ thuật Viettiles đang là
xu hướng mới trong thiết kế nhà ống hiện đại.
Viettiles breeze cement block is becoming trend for facades
decoration in town house.
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VCB-015
Seafoam

VCB-019-1000
Window White
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EXTERIOR

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

VCB-004-1000
Roman White

VCB-009-1000
Maze 2 White

VCB-009
Maze 2
47

VCB-003
Four Y
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EXTERIOR

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

VCB-016
Cover
VCB-001-1000
Flower White
49

VCB-006-1000
Cover White

VCB-021-1000
Mountain 2 White
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EXTERIOR

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

Tam House Villa Hotel - Đà Nẵng, Việt Nam
(Tam House Villa Hotel - Đa Nang, Vietnam)

PATCHWORK
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Đối với gạch bông gió mỹ thuật Viettiles, bên
cạnh việc phối và xoay chiều một mẫu để tạo
nên hoa văn tổng thể, chúng ta cũng có thể
phối nhiều hoa văn khác nhau một cách ngẫu
nhiên hoặc theo quy luật để tạo sự độc đáo
riêng cho công trình ứng dụng.

EXTERIOR

NGOẠI THẤT

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

www.viettiles.com

The whole application can be formed from one
pattern only, or combined many different patterns
randomly to inspire the living space.
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EXTERIOR

56
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NGOẠI THẤT

EXTERIOR

By The Sea - Tp Đà Nẵng, Việt Nam
By The Sea - Da Nang, Vietnam

NGOẠI THẤT

www.viettiles.com

www.viettiles.com
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Với kích thước 290x290x90mm, ngoài công
dụng trang trí và che chắn nắng mưa, gạch
bông gió mỹ thuật Viettiles còn đủ tiêu chuẩn
tường bao 10, mang đến sự an toàn nhưng
vẫn rất duyên dáng cho công trình của bạn.
The collection of 290x290x90mm breeze
cement blocks help to ensure the strength of
the 10cm wall thickness standard but it still
makes the special beauty for your projects.

VCB30-001-1000
Sunstory White
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VCB30-002-1000
Stars White

VCB30-003-1000
Squares White
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VCB30-005
Cones

VCB30-004-1000
Hindu White
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VCB30-006-1000
Connect White

Mẫu thiết kế có đăng ký bản quyền Viettiles

VCB30-006
Connect
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TRƯNG BÀY VÀ ĐÓNG GÓI

DISPLAYING AND PACKING

“

Với những đôi tay cần mẫn của nghệ nhân, tình yêu nghề và trên hết
luôn hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường. Tập thể Viettiles
không ngừng sáng tạo và cải tiến để sản phẩm thật sự chất lượng như
bạn đến với Viettiles yêu từ cái nhìn đầu tiên và thẩm thấu vào sâu
thẳm bên trong viên gạch để những viên gạch ấy góp phần tạo nên
những công trình đẹp theo thời gian.
Viettiles cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Viettiles - là động lực vô cùng
lớn để Viettiles phục vụ bạn

Trưng bày với các loại kệ
chuẩn 6 viên, 16 viên và 20
viên...
Steel shelfs for displaying
6-16-20 pieces...

Quy chuẩn đóng thùng size gạch 190x190x65mm
Packing standard for 190x190x65mm blocks
1 thùng = 4 viên
1 pallet = 100 thùng
1x20ft container = 20 pallets

1 box = 4 pieces
1 pallet = 100 boxes
1x20ft container = 20 pallets

With diligent hands of artisans and above all is the love with our
handmade products, we always toward to the environmentally
friendly products with premium quality.
Viettiles team is constantly creative and innovative in order to create the
products with high quality to meet the high demands of the customer
with our slogan " Love at first sight". Each piece of cement tiles with the
beautiful design and the stable quality from sustainable structure will
contribute in building the projects that are stable and beautiful with the
time.
Viettiles would like to thank you for accompanying with Viettiles . This is a
great motivation for Viettiles to serve you.

”

Gạch bông gió Viettiles đang được trưng bày và phân phối bởi hệ thống đại lý trên khắp cả nước
Viettiles breeze art blocks are being displayed and sold in our nationwide network
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Xu hướng sử dụng gạch bông gió không nung

Đối với mỗi công trình kiến trúc hiện đại, cho dù là một căn hộ, một ngôi nhà, khách sạn hay trường học... thì yêu cầu
về sự thông thoáng và mát mẻ là vô cùng thiết thực.

www.viettiles.com

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, gạch bông gió Viettiles ra đời để tối ưu hoá điểm
mạnh và khắc phục được khá nhiều nhược điểm mà bông gió truyền thống chưa làm được:
• Quy mô sản xuất dẫn đầu thị trường về sản lượng với hai nhà máy sản xuất lớn cùng đội ngũ công
nhân lành nghề, yêu nghề cao.
• Gạch bông gió Viettiles được sản xuất bằng phương pháp ép tĩnh với lực ép cao nên sản phẩm rất
chắc chắn và bền vững theo thời gian
• Hệ thống cửa hàng phân phối khắp trên cả nước và xuất khẩu đi những thị trường khó tính như
Austraila, Hàn Quốc, Mỹ, Nauy....
• Thiết kế sản phẩm hai mặt lõm tạo hiệu ứng 3D thẩm mỹ, hiện đại.
• Thiết kế sản phẩm 4 rãnh để chèn râu sắt trong thi công giải quyết triệt để vấn đề an toàn và thẩm
mỹ cho công trình ứng dụng.
• Mẫu mã, hoa văn đa dạng với bộ sưu tập gần 30 hoa văn đẹp mắt
• Độ dày linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng
• Thời gian giao hàng nhanh, đáp ứng được việc cung ứng sản phẩm đúng tiến độ cho những công
trình lớn.

Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên vào mùa nắng sẽ rất khó chịu với khí hậu nóng bức, đặc biệt
là những ngôi nhà ống.
Trong nguyên tắc cốt lõi của yếu tố thông gió đó chính là sự trao đổi khí giữa các không gian bên trong và bên ngoài.
Thông thường phổ biến hai loại thông gió cho không gian: một là để tự nhiên, hai là thông gió nhân tạo. Đối với cách
thứ hai thì sẽ nhờ đến quạt, điều hoà. Còn cách một là thiết kế cửa sổ, cửa thông gió, tường gạch bông gió để tận
dụng ánh sáng, gió tự nhiên giúp không gian trở nên thông thoáng, hiện đại hơn nhiều.
Do vậy, sử dụng gạch bông gió là một giải pháp hoàn hảo cho việc lưu thông không khí và khắc phục được các vấn
đề về thẩm mỹ mà các loại gạch ốp lát thông thường không làm được. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi
trường và đảm bảo được tính thẩm mỹ cho công trình ứng dụng. Ngày nay, gạch bông gió được các kiến trúc sư rất
ưu ái đưa vào thiết kế công trình với các ứng dụng phổ biến như tường, vách ngăn, mặt tiền nhà, thậm chí là trang
trí quầy bar, kệ sách....
Gạch bông gió đã xuất hiện từ lâu dưới hai loại vật liệu chính: Gạch nung đỏ với vật liệu từ đất sét, và gạch bê tông
không nung được đúc thủ công. Chính phủ ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây
không nung cho các công trình xây dựng, thì các loại vật liệu đất nung dần dần được thay thế bằng những sản phẩm
không nung xanh, thân thiện với môi trường. Từ đó, gạch bông gió bê tông đúc được dùng nhiều hơn.

Theo đánh giá của giới kiến trúc sư và người dùng thì gạch bông gió mỹ thuật Viettiles là loại vật liệu thân thiện với
môi trường, có phong cách nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Đây là vật liệu được xem là cứu
cánh cho những căn nhà hướng Tây nắng nóng.
Chúng ta cùng chung tay cho môi trường xanh ...

- Love at fi rst si ght -
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