Bạn có thể thư giãn, cảm nhận sự
phục hồi và hạnh phúc ngay
trong chính không gian của bạn!
You can feel relaxation, the refresh
of your body and be happy right
in your home!

Cải thiện
tuần hoàn máu

Thẩm mỹ

Bề mặt
mềm mịn

Không
trơn trượt

Dễ vệ sinh

5 LÝ DO ĐỂ BẠN YÊU THÍCH GẠCH MÁT XA

5 REASONS TO LOVE OUR COMFORT TILES
Từ thời cổ đại, mát xa chân đã được biết như một liệu pháp chăm
sóc nổi tiếng mang lại sức khỏe tốt và nhiều lợi ích. Nếu bạn muốn
có các lợi ích tương tự thì dòng gạch mát xa mới của chúng tôi chính
là lựa chọn chuẩn xác. Chúng được tạo ra để mang đến sự thư giãn
và vẻ đẹp thẩm mỹ và được phát triển trong chiến lược nhằm mang
đến cho cộng đồng SỨC KHỎE + AN TOÀN + SẠCH SẼ. Cùng khám
phá ngay hôm nay!
From ancient time, foot massage is well-known as a very good and healthy therapy. If you would
love to have the same benefits as foot massage, our new tiles of comfort is a right choice for you. It
is built to create relaxation and beauty and developed under our current strategy to bring the
community health + safety + clean. Explore now!
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THƯ GIÃN
Improve blood
circulation

RELAXATION

Với nỗ lực đưa bạn đến với thế giới spa tại nhà và nằm trong
chiến lược Sức Khỏe + An Toàn + Sạch Sẽ, chúng tôi tiếp
tục phát triển các sản phẩm gạch mát xa.
In the effort to bring you to the world of spa at home and within our strategy of healthy
+ safety + clean, we continue to develop tiles of comfort.

05

06.300300.18813

06.300300.18814
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THẨM MỸ
Beauty

BEAUTY

Chúng tôi luôn chú trọng đến thẩm mỹ của dòng gạch này
với mục đích thay đổi không gian sống của bạn. Các thiết
kế hình học, gam màu hòa nhã là những điểm chung của
dòng gạch này. Việc ứng dụng này đem đến cảm giác tự do
cho trí não.
We take serious on the aesthetistic side of new tiles with the goal of changing your
living space. The geometric designs, elegant shading and tone are the commons
of the tiles. These application ensures to bring the freedom of mind.
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THIẾT KẾ ĐƯỜNG CONG ĐẶC BIỆT
Beauty

SPECIAL CURVING DESIGN

Hầu hết các thiết kế khuôn được chúng tôi ứng dụng cho
dòng gạch này có thiết kế bo tròn mép, đảm bảo sự an toàn,
cảm giác mới lạ khi người sử dụng chạm phải và thuận tiện
cho việc vệ sinh.
All the structured- mold designs applied in new tiles has curving corner in order to
bring safety and new feeling to the end-user in touching and very easy to clean.
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TÔNG MÀU TRANG NHÃ
Beauty

ELEGANT TONE

Mỗi tông và gam màu sử dụng cho sản phẩm gạch mát xa
đều được chọn lọc và được đánh giá là hòa nhã. Điều này
cũng góp phần tạo nên không gian tổng thể đẹp và phóng
khoáng cho khu vực bạn sử dụng
Every shading and tone of comfort tiles is selected and appreciated as so gently.
This also contributes the beauty to your area of tile usage.
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BỀ MẶT MỀM MỊN
Soft touch

BABYSKIN SURFACE

Ứng dụng bề mặt “da em bé” đồng nghĩa với việc dòng
gạch mới có lớp phủ trên cùng vô cùng mịn nhẵn và dễ
dàng vệ sinh
Applying ‘babyskin’ surface, it means that a new tile has a very smoothy and easyto - clean top layer.
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AN TOÀN
Non - Slip

SAFETY

Tính năng an toàn của dòng sản phẩm gạch mát xa nằm ở
dạng bề mặt mịn nhưng không trơn do được phủ men nhám
mịn và kết hợp công nghệ khuôn. Sản phẩm phù hợp sử dụng
ở khu vực có sự xuất hiện của nước.
Safety function from comfort tiles is represented by its smooth but non-slip surface.
This thanks to its matt and fine top glazing and formed by structured-mold technology. It is suitable for the wet areas.
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DỄ VỆ SINH
Easy to clean

EASY TO CLEAN

Với dòng men siêu mịn được phủ trên cùng, gạch
mát xa đảm bảo việc dễ dàng vệ sinh và bảo trì
cho người sử dụng.
With very fine top glazing, the comfort tiles ensures the end users
the easy of clean and maitenance.
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