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         : Mẫu màu sản xuất theo đặt hàng, không lưu kho sẵn
         : Mẫu cần thời gian chờ sản xuất, với số lượng đặt hàng tối thiểu 5,000 viên
- Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất trước khi đặt hàng.
- Do kỹ thuật in màu sắc có thể hơi khác với thực tế. Vui lòng xem ngói mẫu tại cửa hàng trước khi đặt mua.

Hai nhóm màu - một vẻ đẹp 
Vẻ đẹp từ kiểu dáng viên ngói đến màu sắc bề mặt với 

nhiều họa tiết khác nhau trong hai nhóm màu - hai ấn tượng khác biệt.

Bộ sưu tập ngói lợp với hai màu đối ngẫu 
trên mỗi viên ngói mang lại vẻ đẹp nổi 
bật và cảm giác ngẫu hứng, nhất là khi 
nhìn ngắm các mặt mái khác nhau từ 
những khoảng cách khác nhau.

Zenith

Horizon
Bộ sưu tập mang lại những gam màu 
chọn lọc từ các tông màu của đất trời. 
Nét thanh lịch giản đơn của sắc màu 
thiên nhiên cùng hòa trộn vào từng nét 
vân trên bề mặt viền ngói mang lại một 
cảm giác thật sang trọng và thanh bình 
cho mái ấm của bạn.

P06 - Log Brown

P08 - Milano Red

P01 - Golden Brown

P10 - Volcanic Red P11 - Pacific Pearl P04 - Tropical Green

P02 - Deep Maroon

P09 - Pewter Grey

P07 - Chateau Brick
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Lưu ý:



CÁC PHONG CÁCH KIẾN TRÚC

Phong cách 
tối giản

Phong cách
hiện đại

BỘ SƯU TẬP

Khu nghỉ dưỡng Duyên Hà (Nha Trang)



 Phong cách
 đương đại

Phong cách
tân cổ điển

Phong cách
thiên nhiên



Linh kiện dành cho mái ngói Prestige

Ngói lấy sáng màu đồng, có tính xuyên sáng, 
cho phép ánh nắng xuyên qua đến 50-60%,
Thích hợp với những góc hay khu vực cần lấy 
ánh sáng trời, giúp tiết kiệm nhiên liệu và 

giảm độ ẩm trong nhà.

Ngói lấy sáng Prestige 

Ngói lấy sáng Prestige 

Được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ việc lắp đặt 
các thiết bị khác nhau trên mái như  ăng-ten, 
ống dẫn khí, ống khói, ống dẫn của máy nước 
nóng dùng năng lượng mặt trời, cột thu lôi 
hay các loại ống xuyên qua mái mà không 
cần phải khoan thủng ngói, tạo nên sự tiện 
lợi, tương thích hoàn hảo và bảo đảm ngăn 

ngừa việc rò rỉ nước.

Ngói chính/ Ngói nóc
có giá gắn ống Prestige

Được thiết kế một cách thẩm mỹ, thống 
nhất cả về màu sắc lẫn chức năng. 

Ngói nóc/ ngói rìa ốp tường Prestige kết 
hợp với ngói lợp Prestige làm nên vẻ đẹp 
hoàn thiện cho phần ngói giáp tường và đảm 
bảo không bị thấm dột nhờ vào bộ linh kiện 

lắp đặt ngói ốp tường.

Bộ phụ kiện cho 
ngói ốp tường Prestige

Ngăn chặn sự xâm nhập và hủy hoại của các 
loại côn trùng, đồng thời góp phần thông gió 
dưới mái nhà. Lắp đặt dễ dàng, tiện lợi và 

nhanh chóng.

Nẹp chặn côn trùng Prestige 

Nẹp chặn côn trùng Prestige 

Ngói chính có giá
 gắn ống Prestige

Ngói nóc có giá
 gắn ống Prestige

Ngói  rìa 
ốp tường Prestige

Ngói  nóc
ốp tường Prestige

Bộ linh kiện lắp ngói
ốp tường



Ngói lợp và phụ kiện Prestige

Kích thước :
Độ dốc tối thiểu 
Độ dốc tối đa : 
Khoảng cách mè :
Chiều rộng khả dụng: 
Số lượng ngói/ m2:

33 x 42
25
40
31 - 33
30
10 - 11

viên
độ
độ
cm
cm
viên/m2

•  Ngói lợp Prestige được thiết kế và sản xuất 
cho vùng khí hậu nhiệt đới, đã được kiểm tra giả 
lập gió, mưa theo các dữ liệu khí tượng học tại 
Thái Lan và được thử nghiệm trong hầm thổi 
gió tại Anh theo quy định kiểm tra Wind Tunnel 
quy định tại tiêu chuẩn BS 6567 của Anh 
Quốc 
•  Ngói lợp Prestige có chất lượng cao, được 
sảnxuất bằng công nghệ tiên tiến, được phủ 
màu theo công nghệ phủ màu Utra wet on 
wet bằng bột màu vô cơ nhằm đảm bảo lớp 
màu bám chặt vào thân ngói, giữ cho màu ngói 
được bền đẹp theo thời gian.
•  Phụ kiện Prestige được thiết kế đặc biệt tương 
thích với các đặc tính và chức năng viên ngói.
 

YÊU CẦU BẮT VÍT : 

Trọng lượng 
Trọng tải trên mái :

5.2 
55

kg/viên
kg/m2

scg-athome.vn.

Bắt 2 vít cho mỗi viên ngói, tối thiểu 
phải bắt toàn bộ ngói cách hàng.

GHI CHÚ: 
Màu sắc thật của viên ngói có thể khác so với 
màu mái nhà trong hình do in ấn ; một số chi 
tiết có thể bị thay đổi mà không cần thông báo 
trước.
Nên mua một lần toàn bộ ngói cần dùng để 
nhận được toàn bộ ngói trong cùng một lô 
hàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

TRỌNG LƯỢNG: 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

LẮP ĐẶT

Yêu cầu 2,9 viên/m Yêu cầu 2,9 viên/m Yêu cầu 3,1 viên/m

 
Hệ thống tấm lợp thay vữa Dry-tech sử dụng cơ chế cơ 
học để gắn kết phụ kiện vào mái thay cho làm hồ. Nhờ đó, 
bạn không phải lo lắng vì những vết vữa hồ làm giảm giá trị 
của mái hay việc phụ kiện bị tốc do gió mạnh. Thêm vào 
đó, bạn không cần phải tìm đến đội ngũ thi công thật lành 
nghề mà vẫn đảm bảo được chống dột 100%.


