
MÀU SẮC 
BỀN ĐẸP, PHONG PHÚ

KIỂU DÁNG 
BẮT MẮT,NỔI BẬT

GIẢI PHÁP 
TOÀN DIỆN CHO MÁI

THOÁT NƯỚC NHANH, 
CHỐNG DỘT TỐT



      : Mẫu màu sản xuất theo đơn hàng.              : Mẫu màu sản xuất theo đơn hàng tối thiểu : 5.000 viên.
Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất trước khi đặt hàng.
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... Huyền thoại biển xanh... Màu sắc quyến rũ từ thiên nhiên

... Màu sắc và cá tính

... Sự quyến rũ của gam màu nhạt

... Màu sắc của những lượn sóng



Ngói Phụ Kiện

Màu sắc bền đẹp

Công nghệ phủ màu hiện đại nhất 
Việt Nam hiện nay. Bột màu được 
trộn kỹ với hồ vữa và phun lên bề 
mặt viên ngói ngay trên dây 
chuyền sản xuất, giúp lớp màu 
bám chặt vào thân ngói.

Chống luồng nước mưa thổi ngược lên

Nước mưa Rãnh thoát nước

Gió

Hai rãnh sâu của ngói ngăn chặn 
nước mưa thổi từ bên dưới mái

Phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc

Lớp Arcylic giúp bảo vệ màu sắc sáng 
bóng của viên ngói, chống trầy xước

Viên ngói được sản xuất 
trên dây chuyền hiện đại

Bột màu vô cơ được trộn với hỗn hợp xi măng và phun lên 
viên ngói còn ướt, giúp lớp màu bám chặt vào thân viên ngói

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÓI MÀU SCG 

 Hoàn thiện vẻ đẹp của mái theo mọi thiết kế kiến trúc.

Hệ thống 
quản lý chất lượng

Hệ thống 
quản lý môi trường

Thương hiệu yêu thích 
nhất Thái Lan 2020

Thương hiệu hàng đầu 
đến từ Thái Lan

Hệ thống 
quản lý chất lượng

PHONG CÁCH TỰ NHIÊNPHONG CÁCH CỔ ĐIỂN PHONG CÁCH VIỆT NAM
PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG

Giải pháp toàn diện

Thoát nước nhanh, chống dột tốt

>>>TẢI VỀ

Nhà sản xuất uy tín



scg-athome.vn.

MÀU SẮC THÂN NGÓI


