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Ngôi nhà được thiết kế với phong cách hiện đại sẽ luôn tràn đầy năng lượng. Mọi vật trang trí được 
chắt lọc một cách tinh tế, làm cho không gian trở nên rộng hơn. Tấm trần hoa văn hiện đại với 
đường nét đơn giản và màu sắc nhẹ nhàng mang đến cho bạn không gian sống năng động và 
sáng tạo. 

Modern designs always fill your home with energy, and the living space shall look much broader with 
finely-selected decoratives, especially when the ceiling is made in the mordern styles with simple lines 
and light colours, adding even more vitality and creativeness to your personal world.

MODERN PATTERNS
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Không gian sống gần gũi với thiên nhiên là tiêu chí chọn lựa hàng đầu của chủ đầu tư và các nhà 
thiết kế. Không khí trong lành và màu xanh của thiên nhiên làm cho cuộc sống thoải mái và dễ chịu. 
Các tấm trần in hoa văn thiên nhiên với những đường nét hoa văn mềm mại làm cho tinh thần thư 
thái và thú vị.

Nature-friendly living space is now a top choice of many developers and designers. Life becomes more 
like ease and comfort with fresh air and the green of nature. In your home, a ceiling with flexible natural 
patterns also creates the same effect on your soul and mind.
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NATURAL PATTERNS
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K iểu mẫu hoa văn hình khối sẽ dành cho những người đam mê khám phá không gian, các khối hình 
được  ghép vào nhau tạo nên mảng trần rất đẹp và lạ mắt.

Cubistic patterns are for those who love space discovery. Boards with these patterns go together to form 
very nice and novel-looking ceilings.

how to choose colors

CUBICSTIC PATTERNS
HOA VĂN LẬP THỂ
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Trắng
White

Đen
Black

Xám
Gray

Vàng
Light Yellow

Ngọc
Turquoise

Biển
Blue
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Trong ngành trang trí nội thất, kiến trúc cổ điển luôn được nhiều nhà thiết kế lựa chọn để tạo cho 
công trình có một phong cách độc đáo. Các kiểu hoa văn cổ điển được in trên tấm trần thạch cao 
hoặc tấm xi măng cellulo góp phần làm cho ngôi nhà của bạn mang vẻ đẹp hoàn mỹ. 

In interior decoration, the classical architecture has always been chosen to build up uniqueness of 
works. In fact, classical patterns embedded on gypsum or cellulose cement boards always appear 
as an essential part of the perfect beauty of your house.

CLASSICAL PATTERNS
HOA VĂN CỔ ĐIỂN
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